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INTRODUCCIÓ

La Taula de Canvi de la Ciutat de Barcelona, creada l’any 1401,
va ser el primer banc públic d’Europa. Tot i que va generar una gran
quantitat de llibres comptables o auxiliars d’aquests, que en part s’han
conservat en un nombre elevat, ﬁns a un total de 940 unitats, custodiades a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (Casa de l’Ardiaca).
Però per l’etapa fundacional i pels primers segles, quan la institució va
ser més important per a la vida econòmica de Barcelona i del conjunt
de Catalunya, només se n’han conservat uns pocs volums. En concret,
per tot el segle XV, només han arribat ﬁns als nostres dies set volums.
Tot i la desgràcia hi ha el consol que entre els llibres conservats
del segle XV hi ha alguns dels primers llibres majors produïts entre
1402 i 1407. No és gaire, però permet fer un tast del funcionament
de la Taula, de les característiques del seu sistema comptable, del seu
paper com a banc públic i com a ﬁnançador del municipi, a més del
servei que prestava a la població, tant assegurant els dipòsits dels diners
que per alguna raó no estaven temporalment disponibles (per litigi,
per condicions interposades o perquè estaven destinats a un ús posterior) com també donant seguretat als dipòsits voluntaris, afavorits per
l’assegurança que la Ciutat establia sobre els diners dipositats i també
per les operacions bancàries que la Taula oferia gratuïtament als seus
clients. Només hi havia una funció bancària que la Taula no exercia,
la concessió de crèdit, que reservava al municipi, però precisament
aquesta diferència amb la banca privada donava en comparació una
major seguretat als dipòsits de la Taula. Els llibres majors conservats
permeten veure també molts aspectes de la vida econòmica i social
de l’època, ni que sigui per un
n moment
mome
mo
ment
ntt molt concret; per tant són un
magatzem de dades de gran valor
alor per
pe als
pe
a estudiosos.
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El valor directe dels llibres majors conservats ja aconsellaria publicar-ne com a mínim una part d’aquests primers. Hi ha, però, una
raó indirecta no menys important: el caràcter de primer banc públic
d’Europa és normalment negat a la Taula de Canvi de Barcelona per
part d’historiadors, sobretot italians, que han aconseguit imposar la idea
que aquesta primacia correspon al Banco di San Giorgio de Gènova.
No es tracta de revifar la rivalitat que va enfrontar les dues ciutats als
segles XIV i XV, sinó de restablir la veritat històrica.
Aquestes són les raons que m’han empès a editar els tres primers
volums conservats. Posar-los a disposició dels estudiosos és la finalitat
principal. Per a la seva millor comprensió, però, l’edició ve precedida
d’un estudi de la situació de la banca barcelonesa en el moment de la
creació de la Taula de Canvi així com de les principals característiques
de la seva comptabilitat i de la posició d’aquesta en la història de
la comptabilitat i de la banca. Dels molts altres temes que es poden
investigar només he tocat alguns aspectes del paper de la banca com
a banc públic i com a negoci privat, amb especial atenció a dos temes:
el finançament municipal, a través dels censals, i les lletres de canvi.
La resta dels molts temes per als quals la comptabilitat de la Taula
ofereix documentació resten disponibles per als historiadors que vulguin
submergir-se en la seva lectura, gens fàcil certament, però molt profitosa.
L’edició s’ha fet amb tot el respecte per al text i la normativa de
la paleografia, però a la vegada intentant facilitar la lectura el màxim
possible; en aquest sentit s’han desenvolupat les abreviatures sense
assenyar-les tipogràficament, per a evitar entrebancs a la lectura; per la
mateixa raó he reduït al mínim imprescindible els signes de puntuació.
Vaig entrar en contacte amb els volums de la Taula de Canvi cap a
l’any 1985, quan Anna M. Adroer em va oferir col·laborar en l’encàrrec
per a escriure una petita història de la Taula de Canvi, publicada l’any
1991. Només era un llibre de divulgació, però em va introduir en la
història de la banca de l’època, especialment amb la taula de Pere des
Caus i Andreu d’Olivella, la fallida forçada de la qual no és aliena al
procés que dugué a la fundació de la Taula. Més transcendent encara, el
llibre sobre la Taula de Canvi em va permetre entrar en contacte amb
tres persones que em van animar i ajudar en les meves investigacions
i sobretot em van distingir amb la seva amistat: Esteban Hernández
Esteve, Rafael Conde i Josep M. Passola, els dos darrers desgraciadament
desapareguts. En aquestes línies vull manifestar el meu record i el meu
agraïment per a tots tres.
Hernández Esteve, Conde
Passola
de i Pa
P
ssso han estat bàsics per a la
meva formació i pel manteniment
i en
im
nt dee la història de la banca i de
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la comptabilitat entre les meves línies d’investigació. Aquesta edició no
hauria estat tampoc possible sense l’aprofitament de l’obra dels gegants
que em precediren en l’estudi de la Taula de Canvi, a l’obra dels quals
voldria creure que he afegit una pedreta més: Joaquim Negre, Francesc
Carreras i Candi, Abbot P. Usher, Ayats, Udina i Alemany, Manuel
Riu i Josep M. Passola: a tots ells, en el record, moltes gràcies. Més
concretament per a l’edició present he d’agrair també la disponibilitat
d’Ignasi Baiges, company i amic de molts anys, sempre amatent a
resoldre els meus dubtes de lectura i d’interpretació dels textos.
Finalment vull fer constar el meu agraïment a la Fundació Noguera,
que tot i el volum de l’obra ha cregut en l’interès del projecte i l’ha
finançat, així com a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i en
especial al seu director, el senyor Xavier Tarraubella, per la seva bona
acollida al projecte i l’ajut i les facilitats prestades per a la seva elaboració;
també a Pagès editors, pel saber fer i la paciència en l’edició d’un
text gens fàcil. I finalment, permeteu-me un record, després de siscents anys, pels homes que van tenir la visió i l’empenta per a crear
el primer banc públic d’Europa; segurament van ser més, però ens
consten, i crec que és de justícia publicar-los, els noms dels ciutadans
honrats Bernat Carbó i Gilabert de Malla, dels mercaders Pere sa Badia
i Bernat Ferrer, del notari Bernat Nadal i del batifulla Arnau Ferrer.
A tots ells, moltes gràcies.
Barcelona, novembre de 2015

ESTUDI

CAPÍTOL I

ELS LLIBRES DE LA TAULA DE CANVI

Segons el recompte fet amb el catàleg mecanoscrit de la sala de
lectura de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona,1 el fons Taula de
Canvi consta de 34 sèries amb un total de 940 unitats (entre volums,
caixes i lligalls) que abasten gairebé des de la seva creació l’any 1401
ﬁns al seu tancament el 1867; en el darrer catàleg publicat (Sobrequés, 1983), només consten 849 unitats; en canvi, Passola (1996: 181;
1999: 47) dóna xifres molt més altes, que contenen errors clars.2 Totes
aquestes xifres amaguen una realitat molt menys falaguera: alguns
dels materials que hi ﬁguren no són pròpiament llibres de la Taula3 o
del seu apèndix el Banc de Barcelona (1609) sinó que només hi estan
relacionats: això inclou, entre altres, volums de la clavaria municipal,
manuals de l’administració del blat o llibres de la casa de la moneda;
altres sèries, com els llibres de soltes o d’enﬁlalls, són documents pre1. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (en endavant AHCB), I Consellers. Taula
de Canvi. La catalogació actual de la sèrie va ser duta a terme per l’arxiver Josep Serra Rosselló (Riu, [1979] 1990-1991: 194, n. 26), durant la dècada dels anys cinquanta i primers
anys seixanta del segle passat. La catalogació té alguns defectes (Passola, 1999: 47) però
en conjunt és una obra sòlida. D’altra banda, la catalogació va ser completada amb la restauració dels volums més malmesos, entre els quals hi havia els llibres majors del segle XV:
AYATS (1947) publica en apèndix la fotograﬁa d’un d’aquests volums, que mostra que l’enquadernació era en aquell moment una destrossa. Les citacions bibliogràﬁques corresponen a l’edició utilitzada, però quan la diferència de temps o alguna altra circumstància ho
aconsella, he inclòs entre claudàtors l’any d’edició original.
2. Passola (1996: 181) parla de 4.142 unitats, de les quals 3.200 serien enﬁlalls i els
llibres comptables pròpiament dits serien només 942; els llibres d’enﬁlalls són, segons el
darrer catàleg, 197, de manera que la diferència és responsable de l’exageració de la xifra
total. En canvi, Passola (1999: 47-48) té
é raó
raó
ó en
n ad
a
advertir
dve
ve
que hi ha llibres que no pertanyen
a la Taula i en recomanar la separació del
d
delss llib
llibres
lib
ib
bres comptables
c
i la resta.
a la de
au
d ccanvi
anvv municipal o taula de comuns dipòsits,
3. Per a no repetir contínuament taula
que és com es coneixia a l’època, posaré
arré sempre
semp
m
mpre
mp
T
Taula amb majúscula quan es tracti de
la taula de canvi municipal, a diferència
a dee la
a resta
r ta
re
res
a de taules, que escriuré en minúscula.
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sentats a la Taula en relació amb algun compte:4 es tracta, per tant, de
documentació per a la Taula, però no exactament de la Taula. D’altra
banda, la major part dels llibres conservats corresponen als segles XVIII
i XIX, quan la Taula havia perdut el paper cabdal que havia representat
per l’economia i les ﬁnances barcelonines als segles anteriors.
Els llibres conservats d’abans del segle XVIII són pocs i per al segle XV, molt pocs: aquests es redueixen a cinc majors de començament
de segle (entre 1402 i 1407) i a dos volums de “soltes” (ordres de pagament), l’un de l’any 1404 i l’altre de l’any 1420 (Feliu: 2008: 205-206).
La sèrie I (Majors) comprèn en realitat dues classes diferents
de majors: els corribles (de comptes corrents) i els de dipòsits.5 Els
majors corrents són els normals en qualsevol comptabilitat; els majors
de dipòsits corresponen a la gestió dels dipòsits condicionats (a solta).
El criteri per inscriure un assentament al llibre de dipòsits era la nodisponibilitat del capital involucrat (Passola, 1999: 38). Els dos primers llibres majors conservats (Majors I i II)6 són de dipòsits, els tres
següents (Majors III, IV i V), són corribles, o sigui de compte corrent.
La present edició comprèn només els tres primers llibres majors,
però descriuré a continuació tots els volums corresponents al segle
xv. Com ja he dit, el primer llibre catalogat com a major (Major I)
és de dipòsits, com ho mostra amb prou claredat el seu primer assentament.7 Les mides del paper,8 comuns a tots els majors, són 41 ×
29 cm, o sigui un doble foli; conté 121 folis escrits,9 i, com la resta,

4. Es tracta de certiﬁcacions de procures, testaments, ordres d’empara o de solta, etc.
5. Sí que estan catalogats com una sèrie diferent (TC IV) els llibres majors de “joies”,
on s’anotaven i descrivien els dipòsits d’objectes de valor (joies, peces d’or o plata o
monedes), que es lliuraven en una bossa o embolic tancats i segellats i que s’havien de
tornar tal i com s’havien dipositat. No sabem quan es va establir la sèrie (el primer volum
conservat pertany a l’any 1577), aquesta funció de resguard ﬁgura ja en les primeres ordinacions de la Taula, de manera que aquests lliuraments s’haurien hagut d’anotar en el
llibre major de dipòsits, però en els volums editats no n’hi ha cap rastre.
6. Encara que seria més correcte citar els majors per la seva cota arxivística al catàleg
de l’AHCB (TC I, 1 etc.), per facilitar la lectura citaré per Major I (II, III) seguida, si escau,
del foli (f. i número en xifres aràbigues).
7. “E nos devem que li avem a tornar de resta de compte contengut en LXIIII cartes
de libre primer... LXVIIII ll. VII s. VI. La qual quantitat hi és ab certes empares segons
appar en lo compte del dit libre primer, per que ans que la dita quantitat sia liurada sia vist
e regonegut” (Major I, f. 3). Els exemples es podrien multiplicar, però els reduiré sempre a
un o com a molt dos, si no és que presenten variants d’interès; dins del text supliré amb ...
les paraules o frases innecessàries per a la comprensió
p
de l’exemple.
8. Les mides de l’enquadernació no ssón
originals
i per tant no tenen importància.
ón les
ess orig
ig
g
9. La resta, ﬁns a 180 folis, estaven en
en blanc;
blan
lan
lanc;
an d
an
de
deu
e d’aquests folis en blanc continuen al
volum enquadernat; la resta van ser suprimits
prim
mits
its eel 19
1964
9 segons consta a les guardes posteriors: “Suprimits els folis 132 a 180, en bl
blanc.
lancc. Serra.
Serr
e a.. 13-4-1964”, anotació que permet datar
er
l’enquadernació actual.
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excepte el Major II, va ser enquadernat a la dècada dels seixanta del
segle xx amb cobertes de fusta recobertes de pell, amb orles amb motius vegetals i cinc claus de guarda grossos. Tot i que en una pàgina
de guarda algú va escriure posteriorment “Primo 1401 y 1402”, l’acta
del jurament amb què s’obre el llibre (Major I, f. 1) està datada a 30
de juny de 1402; correspon, per tant, al segon any de l’exercici dels
primers taulers,10 Miquel Roure i Guillem Colom, i ja en el primer assentament consta que és el seu segon llibre;11 en realitat es tracta del
segon llibre del segon any, o sigui del quart del regiment de Roure i
Colom, atès que els regidors de la Taula obrien un llibre cada semestre
(Passola, 1996: 174). Les partides datades van del 6 d’agost de 1402 al
21 de gener de 1403. En aquest volum, el deu i l’haver es presenten a
contraplana, el deu a la plana de l’esquerra i l’haver a la de la dreta,
que és l’única foliada. Per regla general cada plana conté dos o tres
comptes, separats per una línia horitzontal; quan en un compte l’espai
al deu o l’haver resulta insuﬁcient i a la contrapartida hi ha espai en
blanc, s’hi continua escrivint, separant l’espai ocupat per mitjà d’una
ratlla i repetint el nom del titular al primer assentament. Aquesta és
una característica comuna a tots els llibres majors de començament
del segle xv. Una línia vertical a la part alta de la plana separa l’espai
dedicat al text del reservat a les quantitats sumables; mentre que en el
text la quantitat és anotada en la moneda o monedes en què ha estat
rebuda, a la columna sumatòria sempre ho és en lliures, sous i diners.
En canvi, les condicions a què està subjecta la quantitat i, en el seu
cas, el seu compliment i la solta (disponibilitat) dels diners, s’escriuen
tot a l’ample de la plana. El paper és de bona qualitat i l’escriptura
elegant i clara, molt millor que la dels altres llibres.
Del Major II només se n’han conservat dos plecs sense enquadernar, corresponents als folis 1-18 i 21 a 33; són, per tant, dos plecs
contigus, que han perdut els dos fulls intermedis. El nombre de partides conservades és de 112, la major part trasllats del llibre anterior.
El Major II va ser jurat el 23 de gener de 1403: és per tant allò que
queda del primer llibre dels segons administradors de la Taula, Guillem
Oliver i Pere de Casasaja; primer i segurament únic, si ens atenim a
10. L’any bancari anava de l’1 de maig al 20-22 de gener de l’any següent; la resta
del temps estava dedicat a saldar els comptes i, teòricament, a passar els saldos al llibre
següent. Tot i que en el text es fa referència a l’any principal de cada volum, aquest cobria,
per tant, gran part del mes de gener següent. D’altra banda, convé recordar que l’any cod
ess ent
en
ntre
re
e el
el 15 i el 31 de desembre estan datats per
mençava per Nadal, de manera que els di
dies
entre
l’any següent.
11. “E nos devem que li avem a tornar
rnar de
de rresta
ta de compte contengut en LXIIII cartes
ta
del libre primer” (Major I, f. 3).
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les dates: les partides van de l’1 de febrer de 1403 a 8 de gener de
1405. Els fulls estan en mal estat, ratats i amb taques d’humitat pels
marges i sobretot pels angles exteriors, taques que en alguns casos
fan impossible o molt difícil la lectura. Els comptes apareixen en una
mateixa pàgina, a doble columna, i el nom del titular es repeteix al
deu i a l’haver. L’encapçalament dels assentaments varia lleugerament
respecte al Major I: “Deu” (o “Deuen”) al deu, “Devem” a l’haver. Per
regla general, només el primer assentament al deu o a l’haver de cada
compte, comença amb “Deu” o “Deuen” o “devem”; La resta de partides
del mateix compte s’introdueixen amb “ítem”. Els comptes estan tots
ratllats12 i la lletra és més senzilla i correguda que al volum anterior;
fora d’això, la disposició és en tot la mateixa que la d’aquest.13
El tercer major és el primer llibre major de comptes corrents
conservat (Major III). La disposició és la clàssica dels llibres majors
manuscrits posteriors, ﬁns a la seva substitució per la comptabilitat
informatitzada, ja en els nostres dies, amb unes poques diferències
formals: el deu i l’haver ﬁguren a la mateixa plana, en columnes separades; cada pàgina pot contenir un o més comptes i un compte pot
ocupar diverses pàgines sense que es consideri nou.14 Va ser jurat el 30
d’abril de 1404 pels mateixos taulers que el Major II, o sigui Guillem
Oliver i Pere de Casasaja, i per tant la seva disposició, foliació i tipus de
lletra són idèntiques a les d’aquest. Conté 290 folis escrits i vuit ﬁnals
en blanc.15 Es tracta del volum corresponent al segon any d’aquests
taulers, que en aquest bienni només van fer un llibre per any; les seves dates extremes són del 2 de maig de 1404 al 23 de gener de 1405.
Com ja va fer observar Passola (1996: 178) es va cometre un error en
l’enquadernació, de manera que el text passa del foli 16 al 33, mentre
que els folis del 17 al 32 es troben després del foli 50.16
12. Els uns perquè estan liquidats i la resta per haver estat traspassats al llibre següent.
13. Al ﬁnal, sense cap relació amb la Taula, hi ha diversos fulls, de paper i lletres diferents; es tracta d’afegits factuals, llistes de cobraments una primera en ﬂorins i una segona
en lliures i sous, de les quals no s’indica el motiu; almenys algun correspon a la dècada dels
anys trenta del segle XV.
14. En altres comptes, però, al ﬁnal de cada pàgina hi ha una partida de saldo amb
traspàs al començament de la pàgina següent.
15. No sabem si, igual que al Major I, es van suprimir fulls en blanc del ﬁnal a l’hora
de l’enquadernació actual; no hi cap nota de l’arxiver en aquest sentit, però tractant-se d’un
paper solt es pot haver perdut.
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Els llibres majors següents (IV i V) són de compte corrent, semblants en tot al Major III. El primer correspon als anys 1405-1406, va
ser jurat per Bernat Serra, major, i Berenguer de Cabanyelles i conté
390 folis escrits;17 el Major V correspon a l’any 1407, va ser jurat per
Anton Bussot i Bernat sa Closa18 i conté 400 folis, però li manquen
els primers disset folis. Tots dos llibres tenen les mateixes mides i
característiques que el Major III.
Els llibres de soltes del segle xv conservats19 corresponen el primer a l’any 1404 i el segon a l’any 1420. L’anomenat primer llibre de
soltes es compon d’un quadern cosit i d’un plec solt, que no enllaça
per davant ni per darrere amb el plec;20 les mides són 30 × 22,5 cm i
l’un i l’altre porten escrit “1404” en lletra moderna. La data del primer
document del quadern cosit és el 14 d’abril de 1404; la major part dels
documents hi són copiats complets. El segon llibre de soltes, de 1420,
està format per tres plecs cosits que havien estat enquadernats, molt
possiblement, amb un o més quaderns, però les tapes s’han perdut fora
d’uns rastres al llom. El llibre consta de 150 folis, numerats a llapis
en època moderna. El primer quadern comença amb una pàgina amb
blanc, només amb dues línies escrites al ﬁnal, pàgina en la qual amb
posterioritat s’escrigué “1404” i “Soltes de la tabla numularia”. Tot i
això, al document de la pàgina següent li falta el començament; està
datat el 18 de juny de 1420.
Com ja he dit i veurem més endavant amb més detall, les “soltes”
es referien als capitals dipositats a la Taula de manera voluntària o
forçosa, que no podien ser retirats ﬁns que no hi hagués constància del
L’explicació podria ser que com que el compte anterior correspon als canvistes Jaume i
Joan Massana i ocupa diversos folis, s’hagués previst per aquest compte una pàgina més,
que en no ser necessària, seria aproﬁtada posteriorment i per això els seus comptes estan
datats pel gener de 1405.
17. Un ràpid repàs dels comptes del llibre mostra que hi ha més comptes de mercaders i per regla general amb més partides a cada compte, que no pas en el volum precedent, bona mostra de la creixent conﬁança en la seguretat de la Taula. També apareix un
nombre major de canviadors de menut, que segurament actuaven com a banquers; la raó
podria ser que aquests proliferessin després de la fallida de la banca Gualbes, però també
s’observa que els nous administradors eren més curosos a l’hora d’anotar les professions:
persones de les quals no consta cap menció d’oﬁci al Major III apareixen com a canviadors
de menut al Major IV.
18. Passola (1996: 180) diu que l’administrador d’aquest llibre era Galceran de Gualbes, però aquest no era cap dels regidors de la Taula, sinó el clavari d’aquest any.
19. AHCB, TC III, 1 i 20.
20. Possiblement el plec està mal ple
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compliment d’una determinada condició, moment en què tenia lloc la
“solta”. Aquests llibres estaven destinats a copiar les actes notarials de
les soltes, però en realitat els documents copiats complets són escassos:
per regla general només es troba l’encapçalament seguit de l’espai en
blanc per a copiar la resta del document: com que l’acta notarial original es conservava a l’arxiu de la Taula, els escrivents s’estalviaven la
còpia i, de fet, utilitzaven els llibres de soltes com un índex.21

21. Sobre aquests volums i els primers
riimerrs lllibres
l res
li
lib
eess de les altres sèries de la Taula es pot
veure Feliu (2008: 205-206).

CAPÍTOL II

LA BANCA BARCELONINA ABANS DE LA TAULA
DE CANVI

ELS

ORÍGENS DE LA BANCA MEDIEVAL

La banca actual és hereva directa de la seva organització a l’edat
mitjana i de les seves tres funcions característiques del préstec, el canvi i el gir.1 El préstec és la funció més antiga, estesa i rendible de la
banca, però a la vegada la menys exclusiva: s’hi dedicava tothom qui
podia, en qualsevol de les seves nombroses variants, des del crèdit a
curt termini contra penyora (normalment de petites quantitats per al
consum), al crèdit mercantil en les seves diferents formes i al gran
crèdit a llarg termini, o ﬁns i tot indeﬁnit, a particulars, institucions
i monarques. Tot i els entrebancs que oposà l’Església en no distingir
entre crèdit i usura, les prohibicions al crèdit a interès van ser sempre
pura retòrica (Conde, 1997: 75); els eclesiàstics, tot i prolixes discussions, acabaren acceptant la licitud del censal, que s’alliberava de la
qualiﬁcació de crèdit per una interpretació purament nominalista de
la seva essència, i més tard també la licitud de la lletra de canvi pel
suposat risc que comportava. Fos com fos, el préstec era un negoci
corrent i com a molt els mercaders s’angoixaven quan veien arribar
l’hora de la mort: la consideració eclesiàstica de qualsevol préstec com
a usurari va tenir segurament poca incidència directa; indirectament
va poder reduir el capital mercantil a través de les donacions testamentàries. Com diu Usher (1943: 271) la documentació no revela cap
incompatibilitat entre la religió i el beneﬁci mercantil.

1. Conde (1996: 121) matisa aquesta
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Com que el préstec no era una exclusiva dels banquers, aquests
prenien el nom de la seva activitat més especialitzada, el canvi de
monedes, que complia dues funcions bàsiques: proporcionar la moneda desitjada, canviant una espècie per una altra (normalment una de
les dues era moneda local) i, aspecte més complex i que requeria una
major expertesa, estimant el valor relatiu de les diferents monedes i
de les diverses emissions a través del coneixement del seu contingut
metàl·lic real, o sigui de la llei i el pes de cada moneda i, secundàriament, de la demanda relativa en el mercat. El negoci del canvi estava
en la comissió que el canvista rebia pel seu treball, però els canvistes
sovint no devien resistir la temptació de desviar en favor propi les
equivalències reals que només ells coneixien suﬁcientment.
El canvi és a l’origen de la banca, sobretot per la transformació
que va representar el dipòsit. Com que els canvistes disposaven d’una
arca segura (caixa forta) on guardaven les seves monedes o les que els
seus clients els deixaven a examen, van començar a acceptar guardar-hi
també els diners d’aquelles persones que ho desitgessin. El dipòsit obria
un nou món de possibilitats i és, de fet, l’origen de la banca actual.
Els seus resultats principals són el crèdit bancari i el pagament per
transferència. El crèdit bancari es distingeix del préstec corrent pel
fet que el canvista presta diners aliens: el principi de coeﬁcient de
caixa, la seguretat (relativa) que no tots els dipositants reclamaran a
la vegada els seus diners, permet al canvista distreure en proﬁt propi
part del capital que té en dipòsit, ﬁns al punt que la legislació catalana
acabarà assimilant el dipòsit amb la comanda, o sigui considerant que
el canvista pot disposar dels diners dipositats (Madurell i García Sanz,
1973: 65; García Sanz i Feliu, 1975: 23). Aquesta és la base històrica
i actual del negoci bancari, la part que afavoreix al banquer. El segon
aspecte, el pagament per transferència, no deixa d’afavorir la banca,
però sobretot afegeix una gran comoditat als seus clients, que poden
ordenar al canvista que traslladi diners del seu compte al compte d’un
tercer per a pagar els seus deutes amb aquest. La transferència de
compte a compte es practicava a Gènova ja a mitjan segle XII i aviat
es va practicar també entre comptes a diferents banques. Amb això
quedava gairebé completada l’organització bancària.2 De fet, el dipòsit signiﬁca el pas de la taula, pròpia del canvista, al banc (pupitre o
escriptori) propi del banquer.

2. Per Bensch (1989: 313) la banca
am
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La culminació de la banca és el gir, la tramesa de diners d’un
lloc a un altre per mitjà d’una ordre escrita, la forma més típica de la
qual era a l’edat mitjana la lletra de canvi. El gir no era tampoc una
exclusiva bancària, es podia realitzar entre particulars, però com que
exigia una relació entre persones radicades en places diferents, els seus
actors principals van ser aviat els anomenats mercaders-banquers, que
negociaven indiferentment amb mercaderies o amb diners i que utilitzaven les lletres de canvi com a font de beneﬁcis derivats del crèdit
o bé per a disposar de capital on més els convenia en cada moment.
El gir és també la part del negoci bancari que ha experimentat una
transformació més gran: mentre que a l’edat mitjana el beneﬁci es
basava en la diferència de cotització de les monedes, en el gir modern
procedeix sobretot del descompte.
ELS

PRIMERS TEMPS DE LA BANCA A

CATALUNYA

L’estudi dels primers temps de la banca a Catalunya i més concretament a Barcelona té com a ancestre principal Abbot P. Usher
([1931] 1969-1970; 1943) i més secundàriament André-E. Sayous ([1975]
1931, 1933, 1936);3 més tard Riu (1990-1991) va recollir i interpretar
les notícies conegudes en aquells moments. Cal citar també els treballs
d’àmbit més reduït, de Gubern (1955) Bensch (1989), Conde (1988,
1996, 2003), Feliu (2000, 2004, 2007), Reixach (2012) i Morelló i Tello
(en premsa); es troben també referències, sovint importants, en obres
dedicades al comerç i les ﬁnances públiques, com les de Carrère (19771978), Madurell i García Sanz (1973), del Treppo (1976), García Sanz
i Ferrer (1983) i Coulon (2004).
Pel segle XII només coneixem el nom d’alguns canvistes (Riu,
1990-1991: 199; Feliu, 1992: 228), però la situació devia evolucionar
ràpidament. El 1228 trobem la primera legislació sobre crèdit, clarament
procedent del codi de Justinià: la prohibició que els interessos pugessin
més que el deute (Feliu, 1992: 231) i el 1240 s’estipulà que els interessos
no superessin el 20%4 i es prohibí afegir els interessos no satisfets al
capital. El 1242 un litigi sobre preferència de pagament després de la
fallida del banquer jueu David ens permet conèixer les diverses monedes amb què operava i la reclamació del repartiment proporcional

3. Els articles estan reunits i traduïts a Sayous (1975).
4. La llei només fa referència als jjueus
u s i aﬁ
ueu
a
aﬁrma
ﬁrrm
m que els cristians ja havien rebaixat
els seus interessos, però la fal·làcia quedà
edà all descobert
d co
des
o
dos anys més tard quan s’ordenà
als jutges que no obliguessin al pagament
e d’interessos
en
ent
d’int
i eressss per damunt de la taxa ﬁxada per als
int
jueus (Marca, 1687: ap. DXIV, col. 1436-1437;
6-1437;
37;
37
7 F
Fe
Feliu,
liu
u 1992: 231).

24

GASPAR FELIU I MONTFORT

(per sou i per lliura) dels béns de qui havia fet fallida (Bensch, 1989:
316-317).5 Possiblement les primeres ordenances bancàries, de 1248,
tenien a veure amb aquestes disputes: distingien entre canviadors de
moneda i canviadors jurats amb llibre, o sigui banquers (Adroer i Feliu, 1989: 9-10); és precisament en aquest moment que Bensch (1989:
315, 318) situa el pas de canviadors a banquers i assenyala que el rei
acudí a la banca per a posar ordre en les seves ﬁnances.
Conde (1996: 121) considera que l’activitat bancària estava ben
consolidada a mitjan segle XIII; Bensch (1989: 318) afegeix que a partir
de 1250 es va produir un ràpid avanç en les tècniques bancàries. Tots
dos avalen, per tant, l’aﬁrmació més antiga d’Usher (1943: 237-238),
que considerava que la banca privada es va desenvolupar a Catalunya
al llarg del segle XIII. Fos com fos, ja a la segona meitat del segle XIII
tenim coneixement de més banquers i més importants, sovint formant
societats, per regla general de curta durada, en les quals s’esmenten els
mateixos noms, com els Banyeres, els des Fonts, els Llull, els Dusay o
els Abella barcelonins, als quals cal afegir banquers vigatans assentats
a Barcelona, com els Espiells o els Vic, en especial Pere Ferrer de Vic
(Passola, 1996b: 6). Tots ells eren a la vegada banquers i mercaders:
de fet, les ordinacions de 1437 encara es refereixen a la vegada a
canviadors i drapers (Riera i Feliu, 1992: 240) i en els llibres de la
Taula es troba una referència al llibre jurat del draper Felip Dalmau
(Major III, f. 185v).
Fou també en aquests anys que alguns banquers es van començar
a involucrar de manera important en les ﬁnances de la monarquia:
l’any 1297 el rei devia a Pere Ferrer de Vic 3.960 lliures, una quantitat
molt més elevada que les conegudes de qualsevol banquer anterior.6
Potser per això Jaume I prohibí l’establiment de banquers estrangers a
Barcelona (Bensch, 1989: p. 321). En deﬁnitiva, a la segon meitat del
segle XIII, tot i que no amb claredat, trobem tres tipus de banquers:
els canvistes, els banquers-mercaders i aquells que, fent un pas més,
hi afegien la condició de ﬁnancers del rei.7 Conde (1996: 123-133)
mitjançant el ﬁníssim estudi d’un procés judicial, situa cap a 1270 el
moment en què es produí un canvi substancial en la manera de dur

5. Tot i això David devia aconseguir superar la fallida, atès que torna a aparèixer com
a canvista tres anys després.
6. Com mostra la comparació d’aquesta xifra amb les aportades per Bensch (1989:
316-318).
7. Que els ﬁnancers del rei eren a la vegada
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els comptes bancaris, passant de les simples anotacions a un sistema
que establia separadament el deu i l’haver de cada client,8 que anotava
sistemàticament les quantitats fora del text, per a facilitar-ne la suma i
que feia constar el foli de la contrapartida (Conde, 1996: 129). No era
una partida doble (entre altres coses, no sembla que hi hagués llibre
diari), però s’hi encaminava.9 Poc després, l’any 1284, el Recognoverunt
proceres reconeixia el valor legal de les anotacions als majors jurats.10
Convé recordar que els banquers es trobaven sotmesos a la doble
normativa, estatal (sorgida de les corts) i municipal.11 La legislació
referent a la banca s’ampliaria molt a conseqüència de l’anomenada
primera crisi bancària de Barcelona, estudiada per Bensch (1989), crisi
provocada per les diﬁcultats del monarca per a fer front als seus deutes.
L’explicació de Bensch és més que suﬁcient i satisfactòria; resumiré
només molt ràpidament els aspectes que toquen a l’evolució del negoci
i la normativa legal que el regulava.
Tot i que Alfons III estava també endeutat amb altres banquers,
el protagonista de la primera gran crisi bancària i ﬁnancera de Barcelona fou Berenguer de Finestres, a qui el monarca devia al ﬁnal del
seu regnat 12.700 lliures, que representaven la meitat dels ingressos
reials d’aquells anys, i una gran exposició per part del banquer: de fet,
la societat que tenia amb el seu nebot Berengueró de Finestres s’havia
fundat el 1297 amb un capital de 20.000 lliures. Els Finestres van experimentar les primeres diﬁcultats el 1298 i l’any següent pràcticament
no pagaven; pitjor encara, tampoc no ho feien Bartomeu Sendra i Pere
de Sant Pere, que possiblement havien concedit crèdit a Finestres o
canalitzat a través de la banca d’aquest els seus préstecs al rei. La justiﬁcació de tots ells era que pagarien quan el rei els pagués. Jaume II
no va acceptar les reclamacions contra ells a les Corts de 1300 i el

8. La manera de separar el deu de l’haver (pàgines partides o confrontades) no té cap
importància des del punt de vista comptable.
9. Tornaré al tema de la partida doble en tractar de la comptabilitat de la Taula de
Canvi. Tant Conde com Bensch creuen que el major de Fivaller reclama l’existència d’un
diari. No n’estic gens segur: els arguments aportats al plet per la part contrària no haurien
tingut base si s’hagués pogut presentar una anotació en el llibre diari. A més, com demostra Conde (1996: 133), Bensch s’equivoca en considerar una referència al “llibre vell” com
a indicació d’un diari; el mateix Bensch, després d’enunciar que els diaris existien ja cap a
1300, indica que no se’n coneix cap ﬁns a ﬁnals del segle XIV. D’altra banda llibres majors
sense diari sembla que es poden trobar encara a començament del segle XVI en alguns
comptes de l’orde militar de Sant Joan de Jerusalem
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1309 els acabà eximint de tots els càrrecs civils i criminals en què
poguessin estar imputats.
Mentrestant, però, i és allò que ens interessa més, les Corts van
respondre posant en peu les bases de la legislació bancària catalana.
Les corts de Barcelona de 1300 i de Lleida de 130112 ordenaren que
els canviadors havien d’anotar totes les operacions en el seu llibre
major jurat, declararen que els dipòsits bancaris tenien la categoria de
comanda (o sigui de diners lliurats per a negociar amb ells) i distingiren entre canvistes assegurats i no assegurats (Usher, 1943: 239; Riera
i Feliu, 1992: 243-244). Els primers havien de dipositar una elevada
ﬁança (1.000 marcs d’argent a Barcelona i Lleida, 300 en altres llocs),13
i podien cobrir la seva taula amb un tapís, mentre que els segons l’havien de presentar nua; tots estaven obligats, però, a respondre amb tots
els seus béns dels diners que tenien en dipòsit. Els canviadors fallits
eren condemnats a no tornar a exercir el seu oﬁci i a ser reclosos a
pa i aigua ﬁns que no satisfessin els seus deutes. Signiﬁcativament les
Corts també prohibiren al rei que permetés als canviadors endarrerir
els pagaments.
Aquesta legislació coercitiva culminà a les Corts de Girona de 1321
amb la condemna a mort dels canvistes abatuts que no es poguessin
avenir amb els seus creditors,14 condemna que el 1333 es va ampliar a
tots els comendataris fallits o fugits,15 i encara a les Corts de Cervera
de 1359 amb la prohibició de donar-los asil ﬁns i tot aquells senyors
jurisdiccionals que tenien dret a admetre bandejats en els seus territoris.
Aquestes mateixes corts recordaren l’obligació d’assegurar les taules i
prohibiren als canvistes abandonar la població on havien exercit ﬁns
a cinquanta dies del tancament de la seva taula. Abans, gairebé l’endemà de la Pesta Negra, les Corts de 1349 havien ordenat examinar
les garanties morals i professionals dels aspirants i havien apujat la
garantia a 2.000 marcs d’argent per als canvistes de les ciutats catalanes
i de l’encara vila de Perpinyà, i a 1.000 marcs a les altres poblacions.

12. Constitució “De campsoribus abatuts” de les Corts de 1300 (Constitucions, 1704:
Pragmàtiques, llibre IX, tit. X, I).
13. Mil marcs d’argent equivalien a 3.600 lliures de moneda o a 234,3 kg de plata.
Cap banquer no dipositava una quantitat
tat
a tan
tan elevada,
ta
ele
lev
e a
ev
sinó que presentaven avaladors per
aquest valor.
14. Una decisió semblant havia estat
sttat presa
pre
pr
rreesa
s a Mallorca
M
el 1314.
15. Sayous ([1933] 1975: 96-97; Riu,
iu, 1
iu
1990-1991:
99
990
90-199
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DESENVOLUPAMENT DE LA BANCA AL SEGLE XIV

Al llarg del segle XIV cresqueren tant l’activitat bancària com la
implicació dels banquers més poderosos i agosarats en les ﬁnances
públiques, tant de la monarquia com de les ciutats i, a partir de 1359,
de la Generalitat. Les ciutats van tenir en aquest sentit una evolució
una mica particular: a Barcelona, el dèﬁcit municipal (sobretot pels
subsidis i ajudes a pagar a la monarquia) es va resoldre de primer
mitjançant préstecs a curt termini, molt onerosos, després concentrant
les ﬁnances municipals en mans d’un o uns pocs banquers prou forts
per a avançar diners si calia16 i ﬁnalment mitjançant la venda de censals (Roustit, 1954: 48-52; Ortí, 2007: 259-260); com a mínim Girona
(Guilleré, 1993-1994), Cervera (Verdés, 2004, 2007) i Valls (Morelló,
1999) presenten evolucions semblants. La Generalitat també va acudir
de primer als avanços d’alguns banquers, però aviat entrà en el tan
còmode com perillós món de la venda de censals, mentre que la monarquia va haver de conﬁar sempre en la banca privada.
Així doncs, a la segona meitat del segle XIV, la banca barcelonina estava plenament desenvolupada, tant en les seves funcions com
en la manera d’organitzar la seva comptabilitat; per posar només dos
exemples: els diaris de la banca de Pere des Caus i Andreu d’Olivella
són dels més antics conservats a tot Europa; la legislació sobre la lletra
de canvi és només dos anys posterior a la primera d’Europa, que és la
ﬂorentina de 1392 (García Sanz i Feliu, 1975: 31). Tot i això, la forta
exposició dels capitals, tant en el món mercantil com en les ﬁnances
públiques, provocava repetides fallides, sovint en cadena. L’any 1359
s’abaté Jaume des Vilar, que era el principal banquer del municipi
barceloní; l’any següent es produïren altres fallides, entre elles la més
tristament coneguda, la de Francesc Castelló, l’únic banquer que va
ser sotmès a la bàrbara disposició que manava decapitar els canvistes
abatuts que no poguessin arribar a acords amb els seus creditors. Per
què es va aplicar la llei en aquest únic cas? Castelló no es va poder
concordar amb els seus creditors o el seu cas presentava circumstàncies
agreujants (alçament de béns, per exemple)? Difícilment ho sabrem
mai. Sigui com sigui, la sensació que el càstig havia estat excessiu i
les precaucions que prengueren en endavant els banquers van evitar
que es produís cap més execució.
Una segona onada de fallides es produí a partir de 1374, quan
una sèrie de males collites van posar de manifest la debilitat ﬁnance16. Usher (1943: 256-258) en cita alguns;
algun
uns
nss; Riu
n
Riu
u (1990-1991: 205-207) aporta una llista
més completa. Sánchez Martínez (1995)
5) eexplica
xpl
xplica
plic
iica
ca mo
molt bé tot el procés.
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ra motivada per la ﬁ de la plata abundant (Spufford, 1991: 449-450),
l’endeutament públic i la incapacitat de la monarquia per a fer front
a les seves obligacions: les despeses reials sobrepassaven de molt els
donatius que el monarca aconseguia arrencar de les Corts i, a més a
més, sovint les seves necessitats eren peremptòries, de manera que a poc
a poc s’anà teixint una segona font de ﬁnançament a partir de préstecs
i avanços de banquers, que com a garantia dels diners lliurats al rei i
dels seus corresponents interessos rebien sovint l’assignació de futurs
ingressos que ells mateixos es podien encarregar de recaptar (Feliu,
2007: 203-204; Morelló i Tello, en premsa): el monarca usà i abusà del
crèdit d’aquests banquers, ﬁns a provocar la bancarrota de molts d’ells.
LA

CRISI DE

1380

I ELS PROBLEMES BANCARIS I FINANCERS A FINAL DE SEGLE

El pitjor moment es produí a començament de la dècada de 1380,
coincidint amb una crisi general europea, que colpejà fortament el regne
de Mallorca, incapaç de fer front al pagament dels impostos i de les
pensions dels censals (Adroer i Feliu, 1989: 27). El resultat va ser la
fallida l’any següent dels banquers Pere des Caus i Andreu d’Olivella,
que eren els principals prestadors de la monarquia com a mínim des
de 1375.17 La seva taula feia avenços al rei amb diners propis, però
generalment actuava en terceria, garantint els préstecs que els particulars feien al rei:18 comptablement, però, els prestadors dipositaven
els diners a la taula a nom dels banquers i aquests els traspassaven
al compte del tresorer reial, que es comprometia al pagament dels
interessos i a retornar el capital al venciment del préstec (Feliu, 2004:
97). Per aquest sistema, a ﬁnal de 1380 Pere el Cerimoniós i el seu
primogènit, el futur Joan I, devien a des Caus i d’Olivella més de
314.000 lliures (Usher, 1943: 260). Els banquers deixaren de pagar del
tot a ﬁnal de març de 1381; legalment, però, no s’abateren perquè el

17. Recentment Morelló i Tello (en premsa) han posat de relleu el paper d’Eimeric
Dusai i Jaume de Gualbes com a principals prestadors de la corona ﬁns a 1375; els agraeixo
que m’hagin permès conèixer el treball abans de la seva publicació. La Taula de des Caus
i d’Olivella i la seva bancarrota han estat molt estudiades, en especial gràcies al fet que
s’ha conservat una part important dels seus llibres comptables, descrits per Conde (2003)
i Feliu (2004: 103-104 i 118-124). Els autors que s’hi han referit amb aportacions en el seu
moment innovadores són Carreras Candi (s.a.: 687); Usher (1943: 258-261); Gubern, (1955:
236-238); Riu (1990-1991: 210), Conde (1988: 115-182; 1997: 73-84); Feliu (2004; 2007). No
sabem, però, quan es va constituir la societat entre Pere des Caus i el seu gendre Andreu
de tots
totss dos
do
d s n’hi ha notícies com a ﬁnancers des de
d’Olivella, possiblement el 1373 o 1374;; de
1342-1343 (Feliu: 2007: 206).
P
re des
de Ca
au i Andreu d’Olivella amb el rei es pot
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18. El detall de les operacions de Pe
des banc
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ie on s’expressaven a Conde (1988).
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rei els concedí una moratòria de pagaments i un salconduit (Feliu,
2004: 203). La insolvència de la monarquia provocà també la fallida
d’altres banquers: Pere Pasqual i Arnau Esquerit a Barcelona, Ramon
Medir a Girona (Reixach, 2012) i Bartomeu Garí19 a Perpinyà (Gubern,
1955), als quals s’afegirien els anys següents les taules de Provençal i
Brunet, Colom, Raboster i Castell20 i encara d’altres (Conde, 1996: 134).
L’ensorrada va ser molt greu, però no va afectar el conjunt del
sistema ﬁnancer català, ni tampoc en excés el món dels negocis: hi ha
molt poques coincidències entre els noms dels creditors de la taula de
Pere des Caus i Andreu d’Olivella i els que apareixen en els índexs dels
llibres que fan referència a la vida mercantil (Madurell i García Sanz,
1973; del Treppo 1976; Carrère, 1977-1978; García Sanz i Ferrer, 1983;
Coulon; 2004). D’altra banda, si bé el nombre de comandes conegudes
pel darrer vintenni del segle XIV és inferior al del vintenni anterior, el
capital esmerçat ve a ser la meitat més gran.
Tot i això, els anys que transcorregueren entre la fallida dels
banquers-ﬁnancers de la monarquia i la creació de la Taula de Canvi
el 1401 van ser molt convulsos. Deixant de banda altres aspectes, des
del punt de vista ﬁnancer van estar dominats per tres problemes: les
diﬁcultats de la hisenda reial, la manipulació monetària i el malestar
i la malﬁança contra els canvistes, problemes naturalment imbricats
uns amb altres. Per a mantenir un ﬁnançament mínim, la monarquia
es va haver de dirigir a banquers aragonesos, com els La Cavalleria,
i sobretot italians, entre els quals destaca Lucchino Scarampi (Adroer i Feliu, 1989: 28). Per sort, les grans guerres s’havien acabat. De
la debilitat del ﬁnançament reial n’és una bona mostra la carta que
Pere IV envià el 24 de maig de 138521 als consellers de Barcelona, amb
els quals es trobava fortament enfrontat, demanant que la Ciutat abonés una taula que pogués prestar al rei 30.000 ﬂorins amb l’aval de la
moneda que s’estava recollint per l’usatge princeps namque. La Ciutat
s’hi negà en rodó, adduint que les fallides anteriors havien deixat una
gran desconﬁança i que, per tant, no hi hauria ni qui volgués posar
una taula ni qui hi volgués dipositar diners per al rei. La iniciativa es
podria considerar ﬁns a un cert punt com un antecedent de la Taula
de Canvi de Barcelona, però el rei sembla que més aviat pensava en

19. Garí i no García, com per error consta a Gubern (1955) i ha estat comunament
acceptat.
20. La banca de Raboster i Castell,
l,, creada
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féu fallida molt aviat, però és l’única casa de banca del segle XIV, a més de
e la dee Per
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21. Arxiu de la Corona d’Aragó, Cancelleria,
ance
elleri
llle
lle
lerria
rii , S
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un banquer capaç de fer avanços a canvi de les imposicions futures, un
banquer com els que tenia el municipi barceloní (Roustit, 1954: 35-38).
Els problemes monetaris no eren nous, però prengueren especial
relleu aquests anys. El punt de partida es pot situar en el pacte entre el
rei i les Corts de Tortosa de 1365, que estabilitzava el ﬂorí a 18 quirats
(en lloc dels quasi 24 inicials) i el valorava en 11 sous. Aquesta valoració afavoria les arques reials, però establia una relació (ratio) entre
l’or i la plata de 13,1, molt superior a la corrent als països veïns, on
anava de l’11 a l’11,5.22 El resultat era l’exportació de croats de plata,
molt més apreciats a França que no pas a Catalunya; el problema es
perllongaria ﬁns al 1407 (Crusafont i Comas, 1996: 56-60; Crusafont,
2015: 137): tot i la seva valoració a 11 sous, el ﬂorí resultava encara
infravalorat respecte als escuts francesos, de manera que els ﬂorins van
començar a ser retallats per a equilibrar així els seus valors metàl·lic i
monetari. També la moneda de plata experimentava problemes: el 1285
la Ciutat de Barcelona, que n’era garant, havia acceptat l’encunyació
del ral de plata o croat a condició que contingués la mateixa quantitat de plata que els dotze diners als quals equivalia. Però com que
encunyar dotze diners era més car que encunyar un croat, els mestres
de la seca descuraven l’encuny de diners, sobretot quan l’exhauriment
de les mines sardes encarí la plata. La darrera encunyació de diners
es va fer l’any 1381 (Crusafont, 1989: 153), però ja en aquesta data
la major part dels diners circulants eren molt anteriors i, per tant, es
trobaven més o menys desgastats, de manera que, de fet, un croat contenia més plata que dotze diners corrents. La lògica hauria aconsellat
valorar el croat per damunt de dotze diners, donant cobertura legal
a la situació real, però el conservadorisme del Consell de Cent s’hi va
oposar sempre. El resultat era que el croat desapareixia, cap enfora
(exportat) i cap a dins (atresorat) i la seva manca era suplerta amb
blanques franceses sobrevalorades (Crusafont, 1989: 150-158; Carrère,
1967-1968: II, 168-170); els banquers eren acusats, amb raó o sense,
de propiciar tots aquests canvis en proﬁt propi.23
Els reis van intentar solucionar el problema amb repetits intents
de crear noves monedes: Joan I introduí el 1394 el timbre d’or d’Aragó
i l’any següent el coronat, de quatre diners; Martí l’Humà, una emissió
de croats el 1398, una imitació del ral mallorquí el 1400 i una “blanca
coronada” el 1409. A part de l’oposició legal, els consellers de Barcelona
22. D’acord amb el contingut relatiu
tiu
i de
de met
me
metall
e all
alll noble entre el croat i el ﬂorí, a les ratio
europees, el ﬂorí no hauria hagut de superar
uper
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el 9,5
els
5 sous (del Treppo, 1976: 265).
23. La situació no es desblocaria ﬁns
ﬁ all 1408,
1 08,, però els mateixos problemes tornarien
14
a aparèixer al segon terç de segle.
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escanyaren aquestes emissions donant-los una equivalència desfavorable
respecte a les monedes franceses (Crusafont, 1989: 151). Les mesures
més eﬁcaces van ser preses per Martí l’Humà el 1398, baixant la cotització de l’escut francès a 15 sous 7 diners,24 i sobretot el 1401 amb
la instal·lació d’una taula del pes de ﬂorins, taula que de vegades s’ha
considerat sense raó com a part de la Taula de Canvi de la Ciutat.25
D’altra banda, sovint els canvistes invertien els diners dipositats a
la seva taula en negocis arriscats, que no sempre sortien bé; l’entramat
bancari barceloní es mostrava feble i les fallides provocaven malﬁança
respecte a les cases de banca: l’any 1399 el veguer de Barcelona es
negava a acceptar la petició del rei que diposités una determinada
quantitat a la taula de Pere Brunet, tot i que el monarca aﬁrmava que
era completament segura (Riu, 1990-1991: 211); o el rei actuava per
interessos no confessats o el veguer estava més ben informat: Pere Brunet faria fallida al cap de poc temps. Les bancarrotes i la desconﬁança
respecte a la banca afectaven especialment els capitals “a solta”, els
dipòsits forçats que havien d’ésser resguardats en una taula de canvi
o en mans d’un notari mentre no es complís una determinada condició. Naturalment, com més es perllongava el dipòsit més creixien les
possibilitats que la fallida del dipositari el fes desaparèixer.
La desconﬁança envers els canvistes es va veure fortament augmentada amb les fallides,26 que s’endugueren els diners de molta gent;
les diﬁcultats que patien altres canvistes i que els portaven a endarrerir els pagaments, tant si es tractava del retorn de dipòsits com
de la liquidació de les lletres presentades a cobrament. Eren acusats
també amb més o menys raó de pagar amb moneda dolenta mentre
atresoraven i exportaven la bona (Riera i Feliu, 1992: 245): tot i que
segurament no eren tan responsables dels problemes monetaris com
pensava l’imaginari popular, molts d’ells no eren segurament aliens a
aquestes manipulacions.
Per part del municipi, el dipòsit en diverses taules dels ingressos
procedents dels impostos municipals en diﬁcultava el control i d’altra
banda no quedava cap taula privada considerada prou solvent per a
complir l’antic paper dels banquers municipals, més aviat la Ciutat veia

24. Però com es pot veure en la transcripció, els escuts eren acceptats a la Taula a 16
sous, i ﬁns i tot a 16,5.
25. La reforma del rei Martí es va completar el 1413 amb la prohibició de la circulació
de moneda francesa (Carrère, 1977-1978:
78:
8 II,
II 1
II
192).
92
92)
2.
26. Com diu la negativa de la Ciutat
utat a la
ut
la petició
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que els seus dipòsits perillaven com tots els altres en cas de fallida. A
més a més, el deute municipal creixent27 es traduïa en un augment de
la venda de censals i, per tant, del pagament de pensions, ﬁns a fer la
situació pràcticament insuportable.
Les autoritats van respondre al malestar popular envers els canviadors amb diverses ordinacions municipals que s’afegien a la legislació
anterior tant de les Corts com de la mateixa ciutat de Barcelona. Així,
una ordinació municipal regulava el 1394 l’acceptació o el protest de
la lletra en un termini màxim de vint-i-quatre hores i el seu pagament
en cas d’acceptació; i també la responsabilitat del lliurador si la lletra
era protestada: es podia girar contra ell una nova lletra pel muntant de
l’anterior més les despeses ocasionades pel procés (García Sanz, 1970:
216). L’any següent es prohibia als canviadors que es dediquessin a la
compra i venda de ﬂorins28 i es manà que les peticions de retorn dels
dipositaris s’acomplissin el mateix dia si el client reclamava florins i
abans de quaranta-vuit hores si volia ser pagat en diners menuts. No
n’hi hagué prou: noves protestes al Consell de Cent29 portaren el 1397
a la promulgació d’unes “Ordinacions generals de l’oﬁci de canviadors”,
de les quals no s’ha conservat el text, però que segurament contenien els punts anteriors, i també, de segur, l’obligació de tenir obertes
les taules les hores determinades, obligació a la qual es va afegir la
de traslladar totes les taules a la recent construïda llotja;30 i, a més,
traslladaven els afers bancaris del tribunal del veguer al tribunal del
Consolat de Mar i obligaven tots els canvistes a sotmetre’s a la inspecció
(Usher, 1943: 243-245).31 No sabem si aquesta legislació tenia res a veure

27. El deute municipal consolidat (censals i violaris) era el 1399 de 389.134 lliures,
que generaven uns interessos per pensions de 22.726 lliures; representaven més de la
meitat dels ingressos totals de la Ciutat (Carreras Candi, s. a.: 689).
28. Se’ls privava, per tant, de la seva raó de ser originària.
29. En la sessió de 17 de gener de 1397, entre les propostes presentades ﬁgura la
següent: “Ítem com moltes persones facen clamors que los cambiadors no volen pagar
les quantitats que són escrites en lurs libres dients als de qui són les dites quantitats que
tornen altra vegada e més avant donant diners menuts per manera que han a rebre les monedes se anutgen e quan es reemen per haver ﬂorins es triguen en haver les dites quantitats.
Que·l dit consell delibere sobre això”. La resposta fou: “Ítem sobre lo fet dels cambiadors
trigants a pagar e sobre la paga que fan en diners menuts e encara sobre lo poch temps que
sien a tenir taula, lo dit consell comana als dits honorables consellers e a les VII persones
deputats al descarregar la Ciutat e a ordenar sobre els arreus e altres desordinacions que
són en la Ciutat, que sobre açò facen e puxen fer aquelles ordinacions aprés que per ells o
la major part d’ells seran fetes” (AHCB, Consellers, Llibre del Consell, 17 de gener de 1397).
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amb la irrupció el 1393 de la sucursal de Francesco di Marco Datini
a Barcelona i poc després a València i Mallorca; en tot cas Datini i
altres comerciants flamencs i italians feien un savi ús de les lletres de
canvi, utilitzant el superàvit comercial de Bruges sobre Barcelona per
a pagar el dèficit de Bruges amb Itàlia (Ruiz Martín, 1970: 9).32 Era
un fet comercial, però els contemporanis el veien com una espoliació,
com una manera de treure diners del país: s’ha de situar en aquest
clima l’ordre d’expulsió dels mercaders toscans i altres italians emesa
per Martí l’Humà l’any 1401.33
L’assalt al call, desviament d’una revolta social
Entremig s’havia produït un fet tràgic i de llargues conseqüències:
l’assalt al call jueu el 1391. No pertoca aquí explicar els fets,34 però sí
tractar de les seves causes i sobretot de les conseqüències econòmiques. La pregunta pertinent la va fer ja fa molts anys Wolff (1971) en
discutir si els pogroms eren o no el resultat d’una crisi social. En el
cas de Barcelona, la resposta sembla que ha de ser clarament aﬁrmativa (Vicens, 1956: 19). Ben cert que Roustit (1954: 34) aﬁrma que a
ﬁnal del segle XIV els jueus havien perdut el seu paper de prestadors
i els que apareixen com a tals eren més aviat uns comissionistes o
homes de palla de capitalistes cristians: tan li fa, ells eren qui donaven la cara, feien signar els documents i reclamaven les penyores en
cas d’impagament; era per tant desgraciadament normal que la ira
popular es desfogués contra ells.35 Evidentment, la “por a l’estrany” i
el menyspreu per les seves formes de vida, així com el fanatisme de
part de la clerecia i de la població no poden tampoc ser deixats de
banda; però la intenció dels revoltats de cremar les escriptures de les
corts del veguer i del batlle no deixen marge per dubtar de la intenció
dels revoltats: fer desaparèixer els seus deutes.
Quina va ser la incidència del pogrom sobre l’economia i les ﬁnances? Des del punt de vista ﬁnancer, la incidència global no sembla

pel Consell de Cent en el sentit que se li compensés la pèrdua, però que fes el trasllat com
els altres banquers (Adroer i Feliu, 1989: 29).
32. De tota manera, com veurem en tractar de les lletres de canvi, aquest mecanisme
no resulta tan clar.
33. L’ordre no serví de gran cosa: els principals homes de negocis italians disposaven
d’un salconduit reial o l’obtingueren de seguida (Soldani, 2010: 263-266).
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1992: 115) i Pons (2010: 121).
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massa important: d’una banda, ja no hi havia grans ﬁnancers jueus;
d’una altra, molts diners canviaren de mans, però els jueus convertits
a la força (conversos) pogueren mantenir els seus béns. Les pèrdues,
prou importants, foren de vides humanes, de degradació social i de
capital humà. D’altra banda, el rei va aproﬁtar l’ocasió per obtenir
diners tan de les multes imposades a individus i col·lectius com de
l’apropiació dels béns dels jueus desapareguts i de l’aljama igualment
anorreada (Riera i Sans, 2002; Pons: 2010).

CAPÍTOL III

LA CREACIÓ DE LA TAULA DE CANVI
DE BARCELONA

EL

PROCÉS DE CREACIÓ DE LA

TAULA

El 20 de gener de 1401 l’escrivà de la Ciutat anotava en el seu
dietari:
Aquest dia fo posada e assegurada per la ciutat de Barcelona
taula de cambi en la lotge nova per descarregar la dita ciutat; de
la qual taula foren regidors los honrats en Miquel Roure et en
Guillem Colom. E los honorables consellers ab alscuns prohòmens
ciutadans, mercaders i menestrals se ajustaren en la casa del
Consell e anaren oyr missa del Sant Sperit a Sancta Eulàlia. E
puys anaren-se’n a la dita lotge ab VIII entre trompes i trompetes
(Schwartz i Carreras Candi, 1892: 86).1
Les línies anteriors són l’única notícia sobre la creació de la Taula
que l’escrivà de la Ciutat considerà digna d’esment. Bruniquer (1916:
75-76) aporta una versió semblant, però sobretot proporciona més dades sobre el procés de creació de la Taula: la primera notícia és del

1. He modiﬁcat lleugerament la puntuació i l’ortograﬁa de les citacions per a facilitar-ne la comprensió. Sobre els inicis de la Taula, l’obra seminal, sovint negligida, és Negre
(1880); Negre havia estat de 1850 a 1867 notari, secretari i arxiver de la Taula i per tant coneixia de primera mà els anys ﬁnals de la Taula, aspecte al qual em referiré al seu moment,
però va recollir també acuradament les notícies sobre la creació d’aquesta; Rahola (1912)
en depén en una part important i a través seu Usher (1943: 269-271), i els autors posteriors,
com Ayats (1947: 44-46), Adroer i Feliu (1989: 30-32) i Ortí (2007: 272-274). Els consellers
d’aquell any eren Ramon sa Vall, Ferrerr de
de Ma
Marimon,
arimo
rim
i o Antoni Bussot, Miquel Roure i Lluís
de Gualbes (Schwartz i Carreras Candi,
i,, 1892:
2:: 85). El Miquel Roure posat al capdavant de
2
la Taula devia ser un parent homònim
m dell cconseller,
o ell
on
ons
bona mostra de l’endogàmia de la
classe dirigent barcelonina, sobretot si hi
hi afegim
afeg
feg
gim
im que
qu Antoni Bussot seria clavari el 1402.
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dia 25 d’abril de 1400,2 quan “alguns ciutadans”3 van lliurar al Consell
de Cent una petició mostrant-se clarament favorables a la instauració
d’una taula de canvi assegurada per la Ciutat:
Alguns ciutadans zelants lo proﬁt e utilitat de la Ciutat han pensat
e troben clarament que si la Ciutat tenia taula de cambi assegurada per ella, se porien posar en aquella tots los depòsits, los
quals pugen a grans quantitats, los quals depòsits, per ordinació
que la Ciutat fahés, s’i haurien a posar necessàriament. E més s’i
posarien voluntàriament per molts grans quantitats de moneda,
amants la més tenir en la dita taula que en llur poder. E de totes
aquestes quantitats, ensems ab lo residuum de les imposicions,
la Ciutat poria fer grans reemçons de censals e discarregar molt
si matexa en breu temps dels grans càrrecs que vuy ha.4
Difícilment es podrien descriure amb menys paraules les ﬁnalitats de la Taula i els instruments per a aconseguir-les: els promotors
demostraren tenir les idees molt clares. Bruniquer (1916: 75) aporta
un text semblant i afegeix “y lo Consell ho cometè a personas”. De fet,
els consellers van deixar passar el temps ﬁns que el 26 de novembre la
súplica va tornar a ser presentada davant del Consell de Cent:
e sobre la dita suplicació fos gran altercació en lo Consell, per tal
com ja altra vegada se n’era dada semblantment en lo dit consell
e era estat remès a consellers que elegissen les persones en tals
coses expertes (...) e los dits promens no fossen estat elets.5
Aquesta vegada el Consell de Cent prengué la iniciativa i obligà que el nomenament es fes immediatament; els diferents estaments
elegiren Bernat Carbó i Gilabert de Malla, ciutadans honrats, Pere sa
Badia i Bernat Ferrer, mercaders, Bernat Nadal, notari, i Arnau Ferrer,
batifulla, amb l’encàrrec d’examinar acuradament els avantatges que
podria obtenir la ciutat de l’establiment d’una taula assegurada i de
proposar les ordinacions pertinents (Usher, 1943: 270). Podem considerar els membres d’aquesta comissió com els pares de la Taula perquè
treballaren ràpid i bé: el 14 de desembre el Consell de Cent aprovà
la creació de la Taula de Canvi assegurada per la Ciutat. No ens ha
2. Ayats (1947: 44), seguit per Riu (1990-1991: 211) aﬁrma que el 1397 una comissió
nomenada per la Ciutat presentà al Consell de Cent un projecte de banc públic “a ﬁ d’arbitrar els mitjans de poder tenir els diners segurs”; probablement es tracta d’una confusió
amb les ordinacions bancàries de 1397: ni el dietari municipal ni Bruniquer no en parlen.
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arribat l’acta d’aquesta reunió del Consell de Cent ni tampoc no se’n fa
esment en el dietari del consell (Schwartz i Carreras Candi, 1892: 86);
l’única notícia procedeix de Bruniquer (1916: 75) i no és gaire clara:
A 14 de Desembre 1400, Consell de cent sobre la dita nova institució de la Taula ab les primeres Ordinacions de la Taula fetes
l’any 1401, feren dos Regidors y un Scrivá qui scriguessen e fessen
los actes de la Taula. Los Regidors tenien de Salari cascú 150 ll.
s., los quals no pugan dexar despendre a nengú sinó la quantitat
hi tindrà, exceptat pencions de Censals, y Violaris de la Ciutat,
compras de forments y Missatgerias.
Al meu parer, el 14 de desembre es prengué la decisió de crear
la Taula i a continuació, ja dins de l’any 1401, se n’aprovaren les ordinacions.6 Els passos següents són més clars; sempre segons Bruniquer,
el 19 de gener un consell general, que hem d’interpretar com a obert
a tothom i no restringit, com era el Consell de Cent, celebrat a les escales del palau reial, elegí els síndics que en nom de la Ciutat havien
de fer l’assegurança de la Taula davant del veguer (com per qualsevol
altra taula), amb la peculiaritat que l’aval no es va fer només pels
2.000 marcs d’argent preceptius, sinó pel valor de tots els ingressos
de la ciutat (Bruniquer, 1916: 25).7 Aquesta reunió “popular” sumada
a la discussió del 20 de novembre fa pensar que el patriciat (que monopolitzava el nomenament dels consellers) era reaci a la creació de
la Taula o en volia dilatar la creació, però que es van veure forçats
per la decisió del consell general.8 L’endemà va ser inagurada la Taula
amb el ceremonial que consta a l’inici del paràgraf.9
Barcelona va instaurar així el primer banc públic d’Europa, model
que seria imitat en molts llocs i evolucionaria ﬁns als bancs públics
actuals; la ciutat es pot enorgullir d’aquesta primacia, com aﬁrmava
6. Convé recordar a aquest efecte que l’any començava el dia de Nadal. Aquestes ordinacions estan descrites a Rahola (1912: 17).
7. Ortí (2007: 273) aﬁrma que els garants dels dipòsits no eren ni el govern municipal
ni els ingressos de la Ciutat, sinó la riquesa del conjunt dels habitants de la ciutat. Aquesta
aﬁrmació es basa segurament en Bruniquer (1916: 75) “no sols per 2000 marchs d’argent,
emperò per tot lo diner hi entrarà”; la Ciutat es compromet, doncs, a respondre de tot el
diner dipositat, però que ho faci amb la riquesa de tots i cadascun dels habitants només es
pot entendre via impostos. De tota manera, quan el 1468 la Taula va fer fallida, els dipositants van perdre la disponibilitat dels seus diners (Usher, 1943: 386).
8. La creació de la Taula es podria interpretar doncs com un punt més de la fricció
entre el patriciat, que dominava l’elecció dels consellers, i el Consell de Cent, d’extracció
més popular.
9. Ayats (1947: 44-45) considera, pro
p
probablement
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Rahola, “Este banco (...) fue anterior a todos los bancos públicos, los
cuales funcionaron más tarde en otros países” (1914: 19) i reblava Usher:
“La diferència més notable entre els progressos acomplerts a Itàlia i els
que tenien lloc a Catalunya, la trobem en les dates de l’establiment de
bancs públics per part dels municipis. Barcelona prengué la iniciativa
establint el Banc de Dipòsit (Taula de Canvi i de Comuns Dipòsits)
l’any 1401” (Usher, [1931] 1969-1970: 158). Els autors catalans estan
tots d’acord amb aquesta aﬁrmació; dels forasters, citaré només les
paraules relativament recents d’Hernández Esteve (2002: 465) “quando
si creò la Taula de Canvi di Barcellona non esisteva alcun precedente
di banchi pubblici in Europa, e quindi tale istituzione dovette organizzarsi completamente ex novo”.
FINALITATS,

FUNCIONS I INSTRUMENTS DE LA

TAULA

El nom oﬁcial de la Taula era “Taula de Canvi assegurada de la
Ciutat de Barcelona”, tot i que també seria coneguda com a “Taula
de Canvi i de comuns dipòsits”. La Taula era propietat de la Ciutat i
en aquest sentit pot ser considerada com un departament de l’administració municipal (Usher, 1943: 270):10 no tenia patrimoni (les seves
despeses anaven a càrrec del municipi) ni capital, per tant no hi havia
compte de capitals en el balanç; tampoc no pagava interessos ni obtenia beneﬁcis directes ni concedia crèdit a particulars. La seva ﬁnalitat
principal queda clara en les concises notícies anteriors: “descarregar la
Ciutat”. També ho eren els mitjans per a aconseguir-ho: concentrar-hi
els ingressos i pagaments municipals i els dipòsits forçosos,11 atreure
dipòsits voluntaris cap a un banc més segur que els particulars coetanis i, un cop assegurat un coeﬁcient de caixa adequat, utilitzar els
diners restants per a lluir censals i violaris, o sigui per a retornar als
seus posseïdors les quantitats que n’havien pagat, alliberant així les
arques municipals del pagament de les pensions corresponents.12 Com
10. Aquesta deﬁnició de la Taula com a departament de l’administració municipal ha
comportat molts problemes, com veurem més endavant en l’apartat “La Taula de Canvi,
primer banc públic d’Europa”.
11. Usher (1943: 303) aﬁrma que les primitives ordinacions no esmentaven l’obligació
de dipositar a la Taula els dipòsits condicionats, sinó que aquesta s’hauria introduït el 1401
perquè la Taula no podia competir amb els bancs privats i per això va haver d’acudir a la
pressió legal per a reunir capitals suﬁcients; però com es pot veure per la cita de Bruniquer
referent a la primera petició de 25 d’abril de 1400 ja es parlava que la Ciutat fes depositar a
la Taula els dipòsits forçosos. Les dues ordinacions
ordi
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diu Usher (1943: 271) era un banc com els altres en tot excepte en
el monopoli del crèdit per part de la Ciutat. La Taula es feia càrrec
per tant, de la tresoreria municipal, que hi havia de dipositar els seus
ingressos i en nom de la qual feia els pagaments, avançant-li diners
en cas necessari.13 El dia a dia, la redempció de censals i violaris, les
missatgeries i les compres de gra eren les úniques raons per les quals
es podria obtenir de la Taula diners en descobert:14 ningú més no en
podia treure sinó “la quantitat hi tindrà”.
Aquest monopoli municipal del crèdit, fora de comptades i raonables excepcions,15 fou mantingut, tot i l’opinió en contra d’Usher (1943:
334-339) i de Riu (1991: 195). Usher sosté que diversos particulars
mantenien saldos negatius a la Taula. En un dels casos, Usher no va
entendre la documentació: el compte de Francesc de Plegamans, que
Usher considera com a deutor, està perfectament saldat:16 per la resta,
Ortí (2007: 281) demostra que Usher sofrí un malentès: els comptes
amb saldos negatius corresponien al clavari i els responsables d’altres
comptes municipals. Les aﬁrmacions de Riu resulten més estranyes: cita
com a pagaments en descobert els fets a un capellà (Guillem Cortina
o Pere Rossell, hi ha dos casos gairebé idèntics) i als mercaders Joan
Assopardo i Lucchi Squarciaﬁga, però en tots els casos els pagaments
responen a saldos positius als havers respectius, com consta a la mateixa
contraplana, (Major I, f. 5). Tot i que no es pogueren evitar fraus més
canvi, possibilità una rebaixa ràpida de l’interès dels censals, com es pot veure als comptes
“remensa de censals” (Major III); Usher (1943: 359) calcula que la rebaixa va ser d’unes
taxes del 5-5,5 % al 4,175 i al 4 %. Només els moments de guerra (1462-1472, 1640-1652 i
1705-1714 capgirarien la situació (Adroer i Feliu, 1989: 35-36).
13. En aquest sentit, substituïa els anteriors banquers oﬁcials del municipi.
14. I sense interès; Riu (1990-1991: 212), citant Broussolle (1955), però sense especiﬁcar la pàgina, diu que la Taula prestava a la Ciutat a una taxa entorn del 5 %. No he
sabut trobar la citació, que em penso que prové d’una mala lectura de la pàgina 148 de
Broussolle. En tot cas, la Ciutat no pagava interessos pel crèdit que obtenia de la Taula,
que al cap i a la ﬁ era propietat seva, sinó que, com qualsevol propietari, es feia càrrec de
totes les despeses de la Taula.
15. La principal excepció eren algunes cases de banca, en especial les de Francesc i
Manuel de Gualbes i la de Jaume i Joan Massana; la raó era que no es podien fer transferències amb altres bancs sense crèdit mutu. Examinaré més endavant amb més detall
aquestes relacions.
16. Usher (1943: 335, nota 27). Com es pot veure en l’edició, el compte comença amb
una transferència de 20 ll. feta a favor seu pels banquers Francesc i Manuel de Gualbes, a
13 de maig de 1404; el dia 14 Plegamans en retirà 12 ll., 1 s. i 8 d. en moneda comptant; el
mateix dia, el mercader Francesc Roig posà una empara al dit compte; i encara el mateix
dia Plegamans diposità 25 ll.; tot i l’empara,
mp
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o menys importants per part d’administradors poc escrupolosos, en
conjunt la Taula municipal mantingué la conﬁança del públic durant
tota la seva existència;17 fet bàsic, perquè el crèdit municipal i per tant
la possibilitat de reduir el cost del deute depenia dels dipòsits voluntaris a la Taula; a pesar de la seva importància, els dipòsits forçosos
no n’haurien pogut proporcionar un cabal de diner suﬁcient sense el
complement dels dipòsits voluntaris. Atès que la Taula no pagava interessos, l’atracció dels dipòsits voluntaris s’havia de basar sobretot en
la major seguretat que oferia la Taula respecte a les banques privades.
Una darrera funció de la Taula, que no consta en cap de les
ordinacions conservades, però que sabem que exercia, era garantir
la circulació de moneda de qualitat; això signiﬁcava pagar en bona
moneda i en contrapartida ser també exigent amb la moneda rebuda,
acceptant les peces defectuoses només a pes (Adroer i Feliu, 1989: 32;
Riera i Feliu, 1992: 246; Passola, 1999: 38). De fet, hi ha un cert encavalcament entre la Taula de Canvi i una altra taula instaurada també a
Llotja pel rei Martí l’Humà: la taula del pes dels ﬂorins, o del contrast,
que anunciada el 17 de febrer començà a funcionar el 9 de març de
1401, sota control de la Ciutat. Segurament va ser absorbida aviat per
la Taula: segons les ordinacions de 1405 els taulers han de tenir una
persona per a pesar els ﬂorins.18 De tota manera la Taula va tenir poc
èxit en aquesta funció de millora de la qualitat de la moneda corrent
(Hernández Esteve, 2002: 478).
En deﬁnitiva, la Taula de Canvi comportava importants beneﬁcis
tant per a la ciutat com per als particulars i per al conjunt de l’economia. A la Ciutat li permeté ordenar i administrar millor les seves
ﬁnances, atès que la Taula concentrava tots els cobraments i pagaments
municipals,19 però sobretot li permeté reduir el seu endeutament a
través de la lluïció o de la rebaixa de l’interès dels censals, aspecte
sobre el qual tornaré més endavant amb més detall.
Per als particulars, els avantatges eren la seguretat de la caixa
forta de la Taula per als dipòsits privats; també els propietaris de dipò-

17. Després de la guerra civil (1462-1472) la Taula va recuperar ràpidament la conﬁança del públic, possiblement perquè s’havia convertit en imprescindible. També la recuperà, però no tan àmpliament, després de la Guerra de Separació o dels Segadors; en canvi
no succeí el mateix amb la nova Taula borbònica (Feliu, 2006).
18. Tanmateix el 1438, davant les queixes per la mala qualitat dels ﬂorins circulants,
a ta
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sits condicionats, tot i l’obligatorietat del seu ingrés a la Taula, sortien
beneﬁciats de la major seguretat de la Taula respecte dels canvistes
privats o de tutors poc escrupolosos. La Taula també oferia l’avantatge
que les anotacions en el seu llibre diari (el tenidor del qual era obligatòriament un notari) tenien en cas de litigi el mateix valor probatori
que una acta notarial, però respecte d’aquesta representaven un estalvi
de temps i de diners.20 Aquesta és la raó que molts dels comptes oberts
a la Taula eren efímers: eren oberts per donar constància d’un dipòsit
(pagament) el capital del qual era retirat immediatament pel beneﬁciari.
La Taula encara afavoria la seguretat dels particulars oferint la seva
caixa forta per a guardar “joies”: sota aquest nom es podien dipositar
a la Taula objectes de valor o monedes en bosses o paquets tancats,
que els dipositaris recuperarien tal i com les havien lliurat; les monedes
no funcionaven, doncs, en aquest cas com a tals (no eren valorades
en moneda de compte) sinó com a tresor (Riera i Feliu, 1992: 246);
era un servei gratuït del qual la Taula no podia esperar cap beneﬁci.
Tot i que no se n’ha conservat cap llibre ﬁns a 1577, les ordinacions
de 1405 ja pressuposen la seva existència quan prohibeixen rebre i
comptabilitzar a la Taula monedes foranes si no és en forma de tresor.
Abans d’aquest any, en els llibres majors estudiats troben exemples de
comptabilització de monedes estrangeres, en especial escuts francesos
que altres vegades són acceptats “per compte” del dipositari, o sigui
sense donar-los equivalent en moneda de compte. Així mateix la Taula
aportava també beneﬁcis a l’economia urbana: d’una banda permetia
evitar els augments d’impostos que haurien estat inevitables sense la
reducció dels pagaments per censals;21 d’una altra, tot i que en no oferir
crèdit no afavoria la multiplicació de la massa monetària, els saldos
creditors es convertien en diner bancari, reemborsable o transferible,
possibilitat aquesta darrera que esponjava la demanda de diner (Hernández Esteve, 2000: 476).

20. En comentar aquest fet Usher ([1931] 1990-1991) no s’està de dir que per aquesta
funció el diari constituïa un registre notarial. Les anotacions en els llibres de les banques
privades tenien també valor probatori, però no notarial i, d’altra banda, és evident que
aquestes operacions, que donaven feina sense beneﬁci, no podien ser gaire de gust dels
banquers privats; i pels particulars hi havia el risc que en cas de fallida el banquer degues
u sin
in
n de
d ffer llargues gestions per a obtenir una
saparegués amb els seus llibres o s’haguessin
certiﬁcació.
21. Passola (1999: 40), estudiant el
e balanç
bal
alan
al
anç dee 1433, conclou que, sense la Taula, la
Ciutat hauria hagut d’incrementar els seus
e impo
im
impostos
mp
pos
o to
o un 45 %.
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Les primeres ordinacions (1401 i 1405) i el personal de la Taula
Les primeres ordinacions, que no s’han conservat, devien ser poc
concretes; la pràctica va obligar aviat a precisar determinats punts del
funcionament: així, ja pel març de 1401 es ﬁxà el termini en el qual
calia entrar a la Taula els dipòsits judicials i es prohibí a canviadors
i notaris que els retinguessin; per l’octubre una ordinació semblant
afectava els capitals i rendes procedents de tutories, marmessories i
altres administracions.22
No hi ha acord entre els autors que han tractat el tema sobre
la cronologia de les ordinacions posteriors, de 1405 i 1412. La raó
és que només en coneixem una còpia no datada, dins d’un recull de
1472,23 on ﬁguren una darrera l’altra. Una primera base de datació
l’ofereix Bruniquer (1916: 76) quan diu que el 13 de gener de 1405 es
va imposar a cadascun dels regidors de la Taula una ﬁança de 6.000
ﬂorins (3.600 lliures). Carreras Candi (s. a.: 687-689) cita el fet però
no el relaciona amb unes ordinacions generals, sinó que considera que
les tres primeres ordinacions copiades al volum esmentat corresponen
totes a 1412. Usher (1943: 274-275) segueix Carreras Candi ﬁns al punt
de titular l’apartat corresponent com “The Earliest Ordinances on the
Bank (1412)”; tot i això, matisa que les dues primeres ordinacions
poden ser de 1412 o anteriors.24 Ayats (1947: 47) va ser el primer a
22. Aquestes ordinacions d’octubre de 1401, que són les primeres conegudes, van ser
pregonades per ordre del batlle i el veguer de Barcelona, o sigui per les autoritats reials, tot
i que emanaven dels “Consellers e prohòmens de la ciutat de Barchinona”; van ser publicades per Adroer i Feliu (1989: 103-104). El text mana que marmessors, tutors, curadors o
administradors que per raó d’aquests càrrecs tinguin en dipòsit més de cent sous, hagin de
dipositar els diners a la Taula de Canvi en el termini d’un mes, sota pena de la tercera part
de la quantitat retinguda. Que els marmessors, passats dos mesos de la mort del testador,
no retinguin cadascun d’ells quantitats superiors a 50 sous més de tres dies sense dipositar-los a la Taula, amb la mateixa multa que en el cas anterior. Les quantitats dipositades a
la Taula només podran ser retirades per a donar compliment a disposicions testamentàries
o per a necessitats dels pupils o per comprar censals o propietats en beneﬁci dels esmentats
pupils. Si les quantitats són menors de 100 sous, les podran retirar directament, però si
superen aquesta quantitat les han de fer transferir al compte del rebedor. Queden exempts
els procuradors o administradors que administrin moneda dels seus principals (AHCB,
Bans, 1401-1408, fol. 5v). Val a dir que calgué recordar repetidament aquestes obligacions,
cosa que indica que resultava difícil aconseguir el seu compliment.
23. AHCB, Consellers, Claveria,1B, XI-87; es tracta d’una recopilació tardana en la
qual manquen els encapçalaments, que molt probablement havien d’anar miniats i en els
quals hauria constat segurament la data, però aquest acabament no es va realitzar mai. Es
parla de tres ordinacions perquè les dues primeres, que ningú discuteix que són coetànies,
corresponen a les obligacions dels regidors
dor
o s i a les del
or
de clavari respecte a la Taula, o sigui que
de
són tres ordinacions, però només en dos
moments.
os momen
m ts.
me
s.
24. Usher publica, a continuació, una
traducció
u tr
radu
ad ccc anglesa de la part corresponent a les
ad
obligacions dels taulers.
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identiﬁcar les dues primers ordinacions com de 1405 i en publicà una
traducció al castellà; la seva argumentació és, però, pobra: es basa en
el fet que s’hi fa esment de la ﬁança de 6.000 ﬂorins, però això només
demostra que no eren anteriors, la quantitat es repeteix en totes les
ordinacions posteriors. Adroer i Feliu (1989: 30-32) consideren que hi
va haver unes ordinacions de 1405, el contingut concret de les quals és
desconegut, i més endavant aﬁrmen que unes ordinacions sense data,
però anteriors a 1412, permeten un coneixement millor de l’administració i funcionament de la Taula, sense que les identiﬁquin amb les de
1405. Ortí (2007: 274) només es refereix a les ordinacions de 1412. El
meu parer actual és que les primeres ordinacions copiades corresponen
al 1405 perquè, a més de l’esment de la ﬁança de 6.000 ﬂorins,25 s’hi
troba l’ordre que els taulers havien d’avançar diners al clavari, tingués
o no fons suﬁcients a la Taula, punt que entraria en contradicció amb
les restriccions de l’ordinació de 1412 en aquest sentit.
Aquestes ordinacions de 1405 repeteixen segurament part de les
ordinacions inicials, amb ampliacions i modiﬁcacions en punts determinats i permeten conèixer l’organització i funcionament de la Taula
en els seus primers anys, sense que sigui fàcil saber, excepte en algun
aspecte concret, quines novetats introdueixen. Les ordinacions tracten
en primer lloc de l’elecció i les obligacions dels regidors de la Taula
(anomenats també administradors o taulers), que havien de ser un
ciutadà i un mercader, elegits per dos anys, que començaven el seu
regiment el 20 de gener,26 amb un salari de 150 lliures cadascun més
les despeses fetes per raó del càrrec. Aquesta quantitat, 3.000 sous,
o sigui menys de 10 sous per dia, o una mica més si pensem en dia
treballat, no es corresponia ni amb la categoria social dels regidors ni
amb la forta ﬁança que havien de dipositar, quantitat que multiplicava
per més de deu el seu salari, ni amb les obligacions i responsabilitats
que el càrrec implicava:27 els administradors havien de jurar i res25. Les ordinacions diuen que la ﬁança demanada és igual als 2.000 marcs de plata
que s’exigeixen als canvistes particulars, però al for corrent dels ﬂorins (11 s.) és una mica
més baixa: 3.300 lliures en lloc de les 3.600 a què equivalien els 2.000 marcs de plata.
26. Fins aquí es tracta molt probablement d’una repetició de les primeres ordinacions, de 1401.
27. Això indica clarament que l’administració de la Taula ocupava només una part del
seu temps, i que la compatibilitzaven amb la resta dels seus afers i negocis privats. I, de fet,
sembla que no passava res si posaven mà a la caixa: el 23 de gener de 1405, Guillem Colom
i Pere de Casasaja traspassaren els diners existents a la caixa als seus successors Bernat
Serra i Guillem de Cabanyelles per la q
quantitat
ua
uan
antit
titat
itat dee 12.292 ll. i 14 s.; però a 20 d’agost Pere
de Casasaja féu un nou lliurament de 409
09 ll., 2 s. i 4 d. Les dues partides s’anoten amb total
normalitat, però és evident que Casasaja
ja
a havia
havi
v a distret
vi
disttr els diners en proﬁt propi (Major III,
f. 28v).
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pondre amb tots els seus béns que no utilitzarien en proﬁt propi els
diners dipositats a la Taula ni permetrien que es lliurés a ningú més
diners dels que cadascú hi tingués dipositats, encara que l’ordre provingués dels consellers o del Consell de Cent: l’única excepció era el clavari, al qual els taulers tenien l’obligació de lliurar les quantitats que
demanés en la deguda forma. S’havien de comprometre també a no
acceptar ordres de lliurament contra ningú, o sigui a no intervenir en
el negoci de les lletres de canvi28 i a portar ﬁdelment l’administració
de la Taula. Els administradors també rebien l’encàrrec de requerir
al clavari que utilitzés la moneda sobrant per a redimir censals, però
mantenint en caixa moneda suﬁcient per al bon funcionament de la
Taula. També havien de tenir dos o tres escrivents per a dur els llibres jurats (majors) i manuals (diaris) de la Taula i una persona per
a pesar els ﬂorins. Tots aquests dependents havien de jurar igualment
ﬁdelitat i bon compliment als taulers, en presència dels consellers de
la Ciutat. Els regidors i els seus dependents havien de mostrar els
llibres als consellers o a qui aquests designessin. No podien lliurar
diners al clavari sense una ordre escrita prèvia (albarà) amb el segell
dels consellers, en el qual havia de constar la persona en favor de la
qual el clavari rebia l’ordre de transferir qualsevol quantitat.29 Els diners sol·licitats pel clavari per a redimir censals no necessitaven aquest
albarà, però la Taula els havia de transferir a nom de l’escrivà del
Consell, el qual un cop recuperades les escriptures dels censals faria
efectives les quantitats.30 Finalment es prohibia a tot el personal de la
Taula acceptar moneda estrangera; si algú en volia dipositar, havia de
ser pesada i tancada en un paquet o bossa segellats, sense anotar-la
en els llibres; per tant, la Taula tenia prohibida la funció que li dóna
el nom, el canvi de moneda.31
El personal de la Taula era a l’inici molt exigu: l’ordre fundacional
parla només de dos taulers o administradors i un escrivent, però ja en
el jurament dels primers llibres conservats consta que hi havia dos o

28. Aquest podria ser un punt afegit el 1405; en els llibres transcrits, sense que siguin
molt abundants, hi ha quantitats provinents de canvis.
29. En una mostra de sentit comú, les ordinacions indiquen que, per no demorar els
pagaments, no es demana la signatura de cap conseller.
30. Aquest punt de les ordinacions indica un procediment diferent del que es troba en
el Major III transcrit, en el qual l’ordre de pagament la fa directament el clavari, però no és
efectiva ﬁns a la “solta” ordenada pel notari de la Ciutat.
31. Es tracta de l’inici del llibre “de les
e joies”,
es
joies
jo
oies
ess”,, atès
atè
a
tèès que en alguna lloc havia de quedar constància d’aquests lliuraments. En el majorr ttranscrit
ransc
sccrit ess ttroben repetides anotacions de monedes
estrangeres, de manera que aquest darrer
er p
punt
unt
n h
nt
ha
havia
via
a de ser una innovació de les ordinacions
de 1405.
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tres taulers adjunts.32 De fet, no sembla que la Taula pogués funcionar
sense l’afegit com a mínim d’una persona per a reconèixer les monedes
rebudes i pagades, que podia fer a la vegada les funcions de caixer
i pesador33 i d’un notari per a tenir el llibre manual (diari): la gran
quantitat de partides que tenen com a ﬁnalitat deixar constància d’un
pagament34 mostren que havia d’actuar gairebé des del primer moment;
resulta però estrany que no se’n faci cap menció ni a les ordinacions
ni als juraments, com tampoc del caixer, funció que potser corresponia
a un dels adjunts.
També de sempre, la Taula, subjecta a l’ordre que manava que
tota l’activitat bancària de la ciutat es desenvolupés a llotja, havia de
comptar amb un bastaix per als trasllats diaris de la caixa i els llibres;
tot i que essent una feina puntual podia ser duta a terme per qualsevol
empleat municipal, semblaria més normal que es comptés amb una
persona present a la Taula per a qualsevol encàrrec o contingència.
Un altre càrrec de la Taula, l’andador, la persona que anava a les cases
de qui ho sol·licités per a rebre de paraula les dites i traslladar-les a
la Taula, no va ser instituït ﬁns més tard (Rahola, 1912: 32-33); tot i
que sembla que aquesta funció corresponia al notari tenidor del llibre manual o diari, els pocs exemples de què disposem en els llibres
editats mostren que s’hi enviava qualsevol persona de conﬁança, ﬁns
i tot sense cap relació directa amb la Taula; i el mateix passava quan
es tractava de dur diners a persones que no podien acudir a la Taula
per a retirar-los.35
Com que es tracta de pocs anys i poques persones, els nomenaments fets pel Consell de Cent, els juraments que obren els majors i les
anotacions en aquests36 ens permeten llistar els primers administradors
i els seus adjunts:

32. Usher (1943: 273), l’aﬁrmació sobre el segon escrivent es basa segurament en la
constatació que apareix en el jurament d’aquest any del Major I.
33. El càrrec de pesador de monedes havia estat afegit abans de 1408.
34. O sigui, que consten només d’un dipòsit i un lliurament gairebé immediat i que
per tant no tenen altra ﬁnalitat que aproﬁtar el valor legal dels assentaments al diari.
35. “Deu na Clara ﬁlla d’en Jacme Olot quòndam ... per XX ﬂorins que li liuram comptans ... aporta’ls-li en Joan sa Tria ... XI ll.” (Major II,f. 6); “Deu la dona na Jacmeta muller
d’en Pere sa Tria quòndam per C ﬂorins que li liuram comptans ... porta’ls-li en Monday
Oliver... C ll.” i “Ítem deu per CLXXXI ﬂorins IX s. que li liuram comptans a X de noembre,
aporta’ls-li en Munich Oliver... C ll.”, tots
ot do
ots
d
dos
os een
n el
el mateix compte (Major II, f. 33). “Ítem
per XV ﬂorins li tramatem per n’Anthoni
n Barbe
ni
Barberà
rb
b rà m
masip d’en Johan ça Tria … VIII ll. V s.”
(Major III, f. 101), entre altres exemples.
s.
36. Els majors remeten constantment
m t tant
men
tant
an alss regidors anteriors com als posteriors.
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1401-1402, Miquel Roure i Guillem Colom taulers; Jaume Cardona i Joan sa Tria, adjunts (Major I, f. 1; Schwartz i Carreras Candi,
1892: 87).
1403-1404, abril, Guillem Oliver i Pere de Casasaja, taulers; Arnau
Esquerit i Joan sa Tria adjunts al major de dipòsits (Major II, f. 1;
Schwartz i Carreras Candi, 1892: 124), i els mateixos més Pere Boscà
al major de compte corrent (Major III, f. 1).37
1405-1406, Bernat Serra i Guillem de Cabanyelles, regidors.
BREU

HISTÒRIA POSTERIOR DE LA

TAULA

Tot i que això ens obliga a anar més enllà del període al qual
corresponen els llibres majors transcrits, em sembla que per entendre
la gran importància que tingué la Taula de Canvi en la vida econòmica
de Barcelona i de Catalunya convé fer un resum, ni que sigui molt
ràpid, de la seva evolució posterior.
Les ordinacions de 1405 no van proporcionar prou bon ordre a
les ﬁnances municipals: el 1412 el compte de la clavaria presentava
un dèﬁcit de més de 40.000 lliures: venien a ser gairebé els ingressos
de dos anys del municipi, en conculcació de la idea de crèdit a curt
termini que en teoria havia de regir la relació entre la Taula i la Clavaria (Adroer i Feliu, 1989: 33), motiu que dugué a l’elaboració d’unes
noves ordinacions,38 que regulaven més estrictament les relacions entre
la Taula i les ﬁnances municipals i atansaven la gestió ﬁnancera de
Barcelona al que seria un pressupost (Usher, 1943: 360; Ortí, 2007: 258).
Bàsicament la reforma consistí en dividir els ingressos en sis capítols,39
cadascun d’ells destinat a pagar determinades despeses que els eren
assignades, sense que es pogués generar dèﬁcit en cap d’ells (Carreras
Candi, s. a.: 689; Usher, 1943: 360-361). El conjunt representava un
pressupost de 43.120 lliures, del que s’esperava que generés 2.000 ll.
de superàvit, destinades a la lluïció de censals o sigui a la rebaixa del
deute (Usher, 1943: 361-362; Passola, 1999: 39; Ortí, 2007: 277).
37. Al dietari municipal s’hi anota el 20 de gener de 1403: “Comencen com a administradors de la Taula Guillem Oliver ciutadà i Pere de Casasaja mercader i per escrivà Arnau
Esquerit” (Schwartz i Carreras Candi, 1892: 124); els altres apareixen als juraments dels
llibres.
38. AHCB, Consellers, 1G ms. 75, 8v-17v. En el manuscrit aquestes ordinacions no
estan datades, però ja Carreras Candi (s.a.: 686) les va poder identiﬁcar a través d’una
’aq
a ues
aq
uest any
any
ny i en publica les disposicions principals
notícia del testament dels consellers d’aquest
(p. 689, nota 1876). A pesar de la seva importancia,
i por
im
orrta
ta cia
tan
ia
a ni el dietari del Consell ni Bruniquer
no en fan esment.
39. La millor descripció dels ingressos
ess
es
s oss municipals
mun
m
mu
u ici
ci
continua essent Broussolle (1955).
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Aquesta reforma de 1412 va donar pas al gran moment de creixement de la Taula, sobretot perquè l’any següent la Generalitat de
Catalunya hi portà els seus comptes40 i ràpidament ho feren la resta
d’institucions barcelonines, sobretot les religioses, i molts particulars:
de fet, en el futur, gairebé tots els arrendaments senyorials i gran part
dels pagaments importants es feien amb el pacte que es liquidarien
a través de la Taula.41 La bona marxa de la institució bé corroborada
per l’estat de comptes de 1433 (Rahola, 1914: 25);42 Usher, 1943: 338;
Passola, 1999: 40; Ortí, 2007: 278-281), que mostra que els capitals
dipositats multiplicaven per més de tretze els ingressos municipals i
que el coeﬁcient de caixa era prou elevat, prop d’una tercera part dels
dipòsits (Adroer i Feliu, 1989: 33-34). Tot i les noves ordinacions, que
afectaven més la tresoreria municipal que la Taula com a institució,43 i
que la pugna entre la Busca i la Biga lliurà un dels seus enfrontaments
principals entorn als capitals dipositats a la Taula,44 aquesta mantingué la seva importància i prestigi ﬁns a la guerra civil de 1462-1472.
El bàndol “de la terra”, dirigit per la Generalitat i el Consell de Cent,
va ser ﬁnançat principalment per aquest, que en gran part obtingué
els diners de primer venent censals i després atorgant-se crèdit de la
Taula, ﬁns a portar-la a la suspensió de pagaments pel febrer de 1468.
Davant la impossibilitat de retornar els capitals malbaratats a la
guerra, la Ciutat va transformar els seu deute amb els impositors en
censals “voluntaris” al 5 %. Qui no volgués acceptar la solució, hauria

40. Amb anterioritat, l’any 1404 el diputat Ramon des Pla tenia un compte obert en
el qual ingressava diners procedents d’impostos i pagava segurament pensions de censals
(Major III, f. 184, 250 i 324).
41. Ja el 1404 l’arrendatari de les lleudes de Cotlliure havia de dipositar els diners de
l’arrendament a la Taula de Canvi (Major III, f. 136).
42. Rahola data el document el 1341, però és evident que es tracta del mateix estat
de comptes, tot i que amb lleugeres variants. A grans trets, els dipòsits superen les 358.000
lliures, de les quals n’hi ha en caixa més de 105 mil i les més de 250.000 restants són crèdits
al municipi. Val la pena remarcar que mancaven a la caixa unes 80 lliures que els administradors van haver de posar de la seva butxaca. Era una administració cauta: el coeﬁcient
de caixa supera lleugerament el 30%.
43. Tot i les precaucions i “redreços”, el deute municipal amb la Taula continuava
creixent; de fet el problema bàsic era la disminució creixent del rendiment de les imposicions; Segons Passola (1999: 41) es feren redreços els anys 1433, 1437 i 1446, a més dels de
1465 i 1468, motivats per la guerra civil.
44. La necessària devaluació del diner, disminuint la seva cotització en moneda forta
(croats i ﬂorins) arrossegava a la baixa el valor dels dipòsits bancaris, comptabilitzats en
moneda de compte. Per això la Biga pugnava
ugn
gn
nava
a perquè
perqu
pe
rqu la moneda escripturària mantingués
rqu
el valor al qual havia estat dipositada (la
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d’esperar que el municipi generés un superàvit suﬁcient per a lluir els
censals. S’oferia, però, una altra escapatòria: durant un curt termini
de temps, els diners dipositats a la Taula i no liquidables podien ser
utilitzats per a pagar deutes mitjançant transferència a un altre compte
de la Taula; al seu torn, els beneﬁciaris involuntaris d’aquests podien igualment convertir els capitals dipositats en censals, traspassar el
deute a un creditor seu o deixar els diners inerts a la Taula.45 A continuació la Taula reobrí portes amb un “compte nou”, que funcionà
normalment. A la vora d’aquestes pèrdues, la guerra deixà a la Taula
un preuat privilegi (1468):46 la salvaguarda dels dipòsits contra qualsevol conﬁscació i empara, ﬁns i tot per acusacions de lesa majestat.
Només la Inquisició, al·legant que el privilegi no deia res de les causes
d’heretgia, va aconseguir saltar-se aquest privilegi, però només consta
que succeís una vegada, l’any 1486; en endavant sembla que la Taula
pogué barrar a la Inquisició l’accés als seus llibres adduint la conﬁdencialitat dels comptes.47
Que la fallida fos superada tan fàcilment era degut segurament al
fet que l’economia catalana necessitava la Taula i que aquesta oferia més
seguretat que no pas la banca privada coetània. La millor manera de
mesurar el seu èxit és observar la ﬂorida de taules municipals creades
o recreades al segle XVI en tot l’àmbit de la Corona catalanoaragonesa: València, Perpinyà, Mallorca, Tarragona, Tortosa, Lleida, Cervera,
Manresa, Nàpols... (Adroer i Feliu, 1989: 39; Passola, 1999: 31-35; Hernández Esteve, 2000: 463-464); tornaré amb més detall sobre el tema
en parlar de l’expansió del model. Un altre indicador és l’augment de
personal de la Taula: les tres persones inicials, aviat foren cinc o sis i
eren dotze al ﬁnal del segle XVI. D’altra banda, les ordinacions de 1527
mostren una empresa teòricament ben organitzada.48 La bona marxa

45. Els principals perjudicats eren els tenidors de comptes “a solta”, que no tenien
altre remei que mantenir els seus comptes a la Taula.
46. El privilegi va ser concedit pel duc Joan de Lorena, lloctinent de Catalunya en
nom del seu pare Reiner d’Anjou, el darrer rei a qui els catalans van oferir la corona.
Joan II, un cop recuperada la sobirania, es va negar a acceptar el privilegi, però en va atorgar un de propi que copiava l’anterior al peu de la lletra. Posteriorment va ser renovat per
Ferran II el 1503 i per Felip II d’Aragó (III de Castella) el 1613.
47. Segons Rahola (1912: 22) el 23 de novembre de 1485 la Ciutat protesta perquè
la Inquisició vol segrestar diners d’un convers; la resistència de la Ciutat es manté el 5 de
juny de 1486, però hagué de cedir davant una ordre directa del rei; però quan el 1488 la
Inquisició volgué examinar els llibres de la Taula li va ser negat invocant les ordinacions
d’aquesta.
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de la Taula va permetre gastar 3.800 lliures en la compra d’una casa
davant per davant de la casa de la ciutat, com a seu de la Taula.49
L’ediﬁci va ser inaugurat el 1588 (Ayats, 1947: 53-54) i seria la seu de
la Taula ﬁns a la seva abolició el 1865.50
El darrer vintenni del segle XVI va tornar a ser un moment de forts
enfrontaments entre el municipi (i la Taula com a dependència seva)
i els canvistes privats. Les queixes eren les de sempre: els canvistes
pagaven en mala moneda, exigien primes a qui volgués moneda bona,
especulaven amb lletres de canvi i, sobretot, utilitzaven tota classe de
martingales per a treure moneda bona de la Taula. La Ciutat va respondre l’any 1609 amb la creació del Banc de Barcelona,51 pensat com
un departament de la Taula, però amb entitat pròpia. El Banc acompliria totes les funcions de la banca privada, de manera que s’erigia
com a competència d’aquesta; especialment havia d’admetre moneda
corrent, que la Taula rebutjava (Ayats, 1947: 55), i també les operacions
mitjançant pòlisses (xecs), salvant així el tradicionalisme de la Taula,
aferrada a l’expressió oral (la dita). La dependència del Banc respecte
a la Taula queda manifesta en el fet que el caixer del Banc havia de
dipositar a la Taula tota la moneda que recollís més enllà de 3.000 lliures
i que la Taula podia retirar diners del banc mitjançant pòlisses, però
l’operació inversa no era permesa. El Banc, com en el seu moment la
Taula, tingué un gran èxit inicial: ja el 1615 va ser necessari afegir in
segon joc de diari i major, amb el personal corresponent. Aquest èxit
s’ha de posar en relació amb el fet que en aquell moment havien fet
fallida gairebé tots els bancs privats: de fet, durant uns anys el Banc
va ser l’única entitat bancària existent a Barcelona. D’altra banda, el
Banc, més dinàmic, anà envaint funcions de la Taula, que va quedar
gairebé arraconada a la gestió dels dipòsits a solta.
Tot i aquests aspectes favorables, la Taula, i després el Banc,
patien de dos problemes que resultaren irresolubles: la deixadesa en
etc.) s’havia de fer fora de les hores d’atenció al públic. D’altra banda, cap oﬁcial no podia
escriure en el llibre d’un altre i els tenidors dels llibres, havien de tancar tots els saldos en
acabar l’exercici. S’hi afegia encara la prohibició expressa de reclamar cap pagament per
les operacions, excepte per estendre certiﬁcacions. No és gens clar, però, que les males
pràctiques s’eradiquessin mai.
49. Recordem que ﬁns aquell moment llibres i cabals es guardaven a casa d’un dels
taulers, d’on eren traslladats a Llotja els dies que la Taula obria al públic.
50. L’ordre d’abolició és de 1865, però es continuaren anotant algunes operacions als
llibres ﬁns al 1867.
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la seva administració, que cap ordinació no va aconseguir resoldre, i
encara més greu, el creixent endeutament municipal amb la Taula. En
realitat, la Ciutat era incapaç de posar en peu un sistema impositiu
que generés els ingressos suﬁcients: la venda de censals i l’endeutament
amb la Taula permetien trampejar la situació, però a costa d’augmentar
la càrrega de les pensions dels censals, i per tant de reduir els diners
disponibles per a les necessitats de l’administració municipal, i de posar
en perill la mateixa Taula (Adroer i Feliu, 1989: 60-61).
La gran sotragada de la Taula va tornar a venir de la guerra. La
Guerra de Separació o dels Segadors (1640-1652) va ser sostinguda
emetent moneda ﬁduciària, amb molt més valor nominal que real,52
però a la vegada venent censals i amb els cabals que la Ciutat treia a
crèdit de la Taula. En acabar la guerra, la Ciutat tenia a la Taula un
descobert de prop de cinc milions de lliures entre dèﬁcit per compte
corrent, i pensions de censals endarrerides, mentre que només podia
respondre per prop d’un milió dues-centes mil lliures. La solució va
ser en part semblant a la de 1472: es va obrir un compte nou, que
funcionà amb entrebancs; del compte vell es van pagar o transferir al
compte nou les partides de menys de 10 ll. i el 3 % de la resta; els
censals van ser reduïts en capital i interessos ﬁns a menys del 40 %
del seu valor anterior.
La normalització va comportar la separació deﬁnitiva de la Taula
i el Banc, en beneﬁci d’aquest. De fet, el Banc obrí abans que la Taula i se li va concedir que pogués rebre dipòsits a solta, mentre que
les caixes de les dues institucions quedaven totalment separades. La
ﬁnalitat principal d’aquests canvis era posar els dipòsits del Banc fora
de l’abast de la clavaria municipal: el clavari no tenia compte al Banc,
fet que el feia més segur de cara al públic. A pesar de les diﬁcultats,
l’entramat ﬁnancer municipal tingué un darrer moment de glòria. D’entrada, el públic es tornà a acostumar a recórrer als serveis de la Taula
i el Banc, a través dels quals el municipi feia tots els pagaments, tan
de pensions com de dipòsits a solta i on també estava centralitzat el
gir i pagament de les lletres de canvi. A la bona marxa d’ambdues
institucions va ajudar sens dubte la recuperació econòmica del darrer
quart de segle, que popularment s’acostuma a lligar a les iniciatives
de Narcís Feliu de la Peña, però que com ha demostrat Valls (2003) té
unes arrels més generals. Tot i això, la Taula i el Banc no recuperaren
la plena conﬁança del públic, conﬁança de la qual tampoc no gaudien
els bancs privats, de manera que molts dipòsits voluntaris anaven a
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parar a altres institucions, com la caixa del gremi d’argenters (Adroer
i Feliu, 1989: 77-80).
La Guerra de Successió (1704-1714), acabaria deﬁnitivament amb
la Taula de Canvi de la Ciutat; d’entrada, com sempre, per la utilització dels dipòsits per a fer front a les necessitats militars: ja pel juliol
de 1706 la Taula i el Banc estaven tancats per manca de liquiditat i,
tot i que pogueren tornar a obrir, van tancar portes el 1712, aquesta
vegada deﬁnitivament. Taula i Banc, en suspensió de pagaments van
ser abolides pel Decret de Nova Planta (Adroer i Feliu: 81-82). Era un
error; deixant de banda que hi havia moltes quantitats dipositades,
la Taula era un element de l’administració pública molt arrelat a Catalunya, de manera que el primer d’abril de 1715 l’intendent Patiño
restablia la Taula,53 que ja no seria de titularitat municipal54 sinó reial,
de primer sota l’autoritat de l’intendent i més endavant de l’Audiència,
i serviria sobretot per a donar fe dels pagaments, en especial de les
exaccions exigides per les autoritats borbòniques,55 com a oﬁcina de
cobraments i pagaments de l’Audiència i de l’Ajuntament, en especial
per l’administració dels arrendaments municipals i com a dipòsit dels
diners sota condició (a solta) en especial els provinents de l’administració de justícia; pel públic en general, va mantenir el seu paper en
el cobrament de molts lloguers i d’arrendaments senyorials i s’hi van
continuar fent els pagaments per taula, amb dipòsit de la quantitat a
nom del creditor i immediata retirada per part d’aquest, tan útils al
públic com poc proﬁtosos per a la institució. La Taula reial no va recobrar mai la conﬁança del públic, els dipòsits voluntaris eren minsos
(Feliu, 2006: 375-376).
Tot i això, la Taula sobreviuria cent trenta anys més, però cada
vegada amb menys pes en la vida econòmica de Barcelona; de fet ja el
1773 se’n va demanar la liquidació.56 Aquesta no va arribar de moment,
53. De fet refonia la Taula i el Banc sota el nom de la Taula. El nom oﬁcial era “Erario
y Tabla común de los Depósitos” (Adroer i Feliu, 1989: 83).
54. L’ajuntament no en treia cap beneﬁci (no en podia obtenir avanços) però havia de
continuar pagant els sous i la resta de despeses.
55. Rahola (1912: 38): al segle XVIII la Taula “quedó convertida en un organismo parvo, en puro cajero del rey”. Ayats (1947: 103), en un moment en què calia mesurar molt les
paraules, aﬁrma que “Durante el siglo XVIII la vitalidad de la Taula Numularia fué más bien
reducida, ya que no pasó a ella el gran empuje de las dos instituciones que había venido
a refundir”.
56. El 1433 els diners dipositats a la Taula superaven les 380.000 lliures (Usher, 1943:
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ben al contrari, el 1779 la Taula rebé un ajut inesperat: la revaloració
de l’or li proporcionà un beneﬁci d’unes cinquanta-cinc mil lliures, que
de seguida es pensà en esmerçar en la reconstrucció de l’ediﬁci, que
es trobava en molt mal estat (Ayats, 1947: 103; Carrera Pujal, 1961:
III, 251). La construcció es demorà, però, llargament: les necessitats
militars durant el primer enfrontament contra Anglaterra (1779-1783)
i poc més tard els rebomboris del pa (1789) i el seguit de guerres i
lluites internes que sovintegen des de la Guerra Gran (1793-1795) ﬁns
a la ﬁ de la primera guerra carlina (1833-1840)57 portaren repetidament
al municipi i a les autoritats militars a tapar forats amb els diners de
la Taula (Carrera Pujal, 1961: III, 252-260; Voltes, 1978: 111-112). Val
a dir que els governs de Madrid retornaren gairebé tots els diners amb
més o menys retard, mentre que l’Ajuntament patia molt més per a
fer-ho.58 Però mentrestant el mal ja estava fet: la Taula anava curta
de numerari per la barra lliure de les autoritats i per la desconﬁança
dels particulars, que procuraven retirar immediatament els diners que
els eren dipositats a la Taula per qualsevol raó. Als darrers temps del
Trienni liberal (1820-1823), la Taula estava pràcticament en fallida; com
deia l’explicació del balanç de 1830, el numerari que constava era purament nominal, la major part del capital el componien crèdits contra la
hisenda reial i l’Ajuntament de Barcelona (Voltes, 1978: 113); i encara
es van tornar a retirar fons de la Taula per lluitar contra els carlins.
El 1818, aproﬁtant l’estat ruïnós de l’ediﬁci de la Taula, el municipi es va oferir a albergar la institució dins de l’ediﬁci consistorial;
de fet, el seu designi era tornar-la a posar sota la seva autoritat;59 tot
i el parer en contra de la Diputació,60 ho aconseguí el 1822 (Voltes,
1965: 71); per sort, perquè el 27 de setembre de 1830 es desplomà el
darrer puntal que suportava l’arc del pati de l’ediﬁci de la Taula i una
bona part d’aquest s’esfondrà (Negre, 1880: 351).

57. La segona guerra contra Anglaterra (1796-1805), la Guerra del Francès (18081814), la revolta absolutista durant el Trienni Liberal (1820-1823) i la Primera Guerra Carlina (1833-1840).
58. Els diners trets de la Taula per a mitigar la situació després dels rebomboris del
pa no van ser tornats totalment ﬁns al 1825 (Ayats, 1947: 104).
59. La decisió de traslladar la Taula a l’ediﬁci consistorial va comportar que l’arxiu
quedés entaforat a les golfes. Tot i que com veurem, la Taula inaugurà un nou ediﬁci el
1837, l’arxiu no va ser traslladat i es perdé en gran part a causa del bombardeig de la ciutat
ordenat per Espartero el 1842, que entre
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La recuperació de l’autoritat municipal sobre la Taula no pogué
evitar noves extraccions de numerari per part de les autoritats militars i, sobretot, permeté incrementar sense fre el dèﬁcit municipal: el
1865, en el moment de supressió de la Taula, el municipi li devia més
de vuitanta-set mil lliures (Carrera Pujal, 1961: III, 282). Tot i això,
la Taula inaugurà el seu nou ediﬁci l’any 1837 (Adroer i Feliu, 1989:
83-84)61 i encara sobrevisqué uns trenta anys, bàsicament gràcies als
ingressos dels dipòsits judicials.62 Quan el 1861 l’estatal Caja General
de Depósitos obtingué el monopoli d’aquest fons, la Taula havia perdut
tota raó d’existir.63 El certiﬁcat de defunció l’estengué el 1865 el governador civil, en prohibir que l’Ajuntament continués pagant els salaris
de la Taula. Després de 464 anys d’existència, la Taula obtingué uns
pocs articles periodístics “necrològics” (Carrera Pujal, 1961: III, 282),
però cap defensa ferma; la vida bancària barcelonina feia temps que
transitava per camins més moderns. Tot i que segurament hauria estat possible i no excessivament complicat modernitzar la Taula, ni els
poders polítics ni els econòmics no hi mostraren mai el més mínim
interès: ben al contrari, l’Ajuntament i la Diputació, amb la Junta de
Comerç i la Societat d’Amics del País, participaren des de 1839 en
la creació d’una nova taula, sota el nom modern de caixa d’estalvis:
seria la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona, que obriria les
portes el 1844, precisament en una part de l’ediﬁci de la Taula, que el
municipi li cedí (Adroer i Feliu, 1989: 90 i 99); Negre (1880: 356) es
mostra indignat per aquesta cessió parcial de l’ediﬁci, que posava dins
de la Taula la seva pròpia competència.64
LA TAULA

DE

CANVI,

PRIMER BANC PÚBLIC D’EUROPA

La Taula de Canvi assegurada de la Ciutat de Barcelona va ser
el primer banc públic d’Europa; Usher ([1931] 1969-1970: 158-159) no
pot ser més explícit:
61. Es tracta en gran part de l’actual ediﬁci a la cantonada del carrer de Jaume I amb
la plaça de Sant Jaume i el carrer de la Ciutat.
62. Segons Negre (1880: 351), en fer el trasllat hi havia a l’erari nou roves d’or, o sigui
més de 400 kg. No és un tema que ara ens hagi d’ocupar, però si això fos veritat, caldria dur
a terme una revisió a fons de tot el que s’ha dit (i he dit) sobre la Taula borbònica.
63. Com a anècdota val la pena indicar que tot i la Nova Planta, la Taula va mantenir
la comptabilitat en català ﬁns a l’any 1832: aquest any els administradors van demanar
passar al castellà, fet que motivà alguns escrúpols davant del temor que en el futur no
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La diferència més notable entre els progressos acomplerts a Itàlia i els que tenien lloc a Catalunya, la trobem en les dates de
l’establiment de bancs públics per part dels municipis. Barcelona prengué la iniciativa establint el Banc de Dipòsit (Taula de
Canvi i de Comuns Dipòsits) l’any 1401. (...) No hi ha cap ciutat
italiana que pugui fornir materials referents al negoci bancari
comparables en quantitat i varietat als que es guarden als arxius
de Barcelona i València.

Usher rebla aquesta aﬁrmació ja en el títol del primer capítol
que li dedica en el seu llibre (1943: 269): “The Banck of Deposit: its
structure and administration”, seguit del subtítol: “The Origins and
Scope of the Project for a Public Bank”. Darrera d’ell, Sayous ([1936]
1975:130) compara la Taula de Canvi amb una banca d’estat moderna,
amb operacions semblants i els mateixos errors, tot i que acte seguit
recorda que es tractava d’un establiment municipal. Aquestes opinions
són compartides per Rahola (1912) Estapé (1969: 736)65 Adroer i Feliu
(1989: 30), Riera i Feliu (1992: 245) Hernández Esteve (1996: 76) i
Ortí (2007: 273).66
La discussió sobre si la Taula era un banc públic
Tot i això, diversos autors, sobretot italians o inﬂuenciats per
la historiograﬁa italiana, s’entesten a negar-ho. És possible que en el
rerefons de la seva argumentació hi hagi una expressió desafortunada
d’Usher (1943: 270), a la qual ja m’he referit: per explicar la dependència
de la Taula respecte al municipi, la qualiﬁca de departament de l’administració municipal. Prenent aquesta aﬁrmació descontextualitzada
i al peu de la lletra, diversos autors han negat que la Taula pugui ser
considerada un banc.
La difusió d’aquesta idea es deu bàsicament a Ruiz Martín (1970:
10) el qual aﬁrma que des de 1401 coexistien a Barcelona una entitat
pública, la Taula de Canvi, i banquers privats, però acte seguit diu que
“la Taula de Canvi de Barcelona fue un departamento de la administración municipal, y agente ejecutivo de la Generalitat”. D’aquestes
dues darreres asseveracions, la primera és vertadera i la segona falsa:

65. El deﬁneix com “Banco público de cambios y depósitos fundado en Barcelona en
1401”.
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la Generalitat tenia els seus comptes a la Taula com un client més;67
en aquest cas, la confusió prové de la mala interpretació d’una frase
d’Estapé ([1952] 1969: 737): “las funciones de la Taula se expandieron
al convertirse en el agente oﬁcial de la Generalidad”; com es pot veure,
la frase de Ruiz Martín, tot i ser pràcticament calcada a la d’Estapé, en
canvia radicalment el sentit i, tot i que de ben segur la seva intenció
no era aquesta, sinó explicar les principals activitats de la Taula. Però
com he dit, la frase ha servit de coartada a aquells que per la raó que
sigui volen negar la primacia de la Taula com a primer banc públic
d’Europa; com que, com veurem a continuació, la primacia cronològica
és difícil de discutir, el millor ﬂanc d’atac és que es tractés d’un banc
públic. Així (Felloni, 2010: 341) recorre a la segona part de la deﬁnició de Ruiz Martín per a negar el caràcter de banc a la Taula: “The
Taula de Canvi founded in Barcelona in 1401, was not a bank either,
but a simple treasury department serving the City and the Generalitat
de Catalunya.”
Altres autors acuden a altres arguments per a discutir si, tot i
les seves innegables funcions bancàries, la Taula pot ser considerada
tècnicament un banc. Així, segons Conde (1997: 78), la Taula era més
semblant a una caixa, en el sentit d’una oﬁcina d’ingressos i pagaments
municipals, que no pas a un banc; amb això pretenia posar de relleu el
seu paper de tresoreria municipal i a la vegada, com afegeix, d’amortidor entre els ingressos i els pagaments de la Ciutat.68 Però convé no
oblidar que la Taula podia complir la funció d’amortidor precisament
perquè era un banc de dipòsits. Per la seva banda, Hernández Esteve
(1991: 52-54) la considera una institució semblant als moderns bancs de
gir i dipòsit, però dubta de qualiﬁcar-la com a tal atès que no complia
la ﬁnalitat bàsica de la banca, el paper d’intermediari ﬁnancer, o sigui
la concessió de crèdit; però tampoc els bancs centrals no concedeixen
crèdit a tothom i, a més a més, ell mateix dubta també que el Banco di
San Giorgio de Gènova fos un vertader banc però per una raó diferent:
no acceptava dipòsits de particulars, Hernández Esteve (2002: 455).
Tant en un cas com en l’altre anar més enllà del dubte per assenyalar
les imperfeccions respecte a la banca “normal” em sembla ﬁlar massa

67. Vid. supra nota 39.
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prim; considero que l’encerta més Passola (1999: 38) que deﬁneix la
Taula com un banc públic de dipòsits, gir i crèdit públic.69
La Taula va ser el primer banc públic
Hi ha algun establiment més antic que pugui ser considerat com
a banc públic? El primer candidat és el Monte Vecchio de Venècia, que
es remunta al segle XII, però que només era un sindicat de tenidors de
deute públic que tenia adjudicats ingressos municipals i els gestionava
per a pagar els interessos del deute; acomplia una de les funcions de
la Taula, però només una (Adroer i Feliu, 1989: 30). El segon candidat, molt menys conegut, correspon a la ciutat de Toul. Schneider
(1978), en un article que ha passat molt inadvertit, tracta de la “Table
nummulaire de la cité de Toul”, que funcionava ja el 1400, i d’establiments semblants a Metz, Verdun, Estrasburg, Basilea o Frankfurt del
Maine.70 En aquest sentit, doncs, Toul podria reclamar la primacia.
Però quan es va més enllà del nom i s’examinen les característiques
d’aquesta taula, s’observa que es tracta de la municipalització del servei
de canvi de monedes davant la fallida dels canvistes que anteriorment
es feien càrrec d’aquest servei (Schneider, 1978: 483);71 estem, per tant,
també davant de només una de les ﬁnalitats de la Taula de Canvi de
Barcelona. També s’han citat com a bancs públics dues institucions
venecianes del segle XIV, la Camera del frumento i l’Ofﬁcio del sal, però
els seus noms ja indiquen que no es tracta realment de bancs (Felloni,
2010: 341). El tercer candidat, l’afavorit pels autors italians i el que ha
aconseguit més reconeixement internacional és el Banco di San Giorgio de Gènova, que obrí portes l’any 1408; tot i algunes diferències, és

69. En canvi el mateix Passola (1996: 31) troba imprecís el nom de Taula de Canvi,
atès que no es tracta d’una institució destinada al canvi de monedes, sinó d’un banc de
dipòsits; tot i que teòricament té raó, a començament del segle xv ja feia molts anys que
les taules de canvi funcionaven com a bancs de dipòsits mantenint la seva denominació
original: de fet els canvistes de monedes eren designats com a “canvistes de menut”. D’altra banda, aviat la denominació habitual va ser Taula de Canvi i de Comuns Dipòsits, que
explicava molt millor les característiques de la institució.
70. La taula de canvi municipal de Frankfurt és de 1402, segons Ayats (1947: 46), que
no es decideix a aﬁrmar que la Taula de Canvi sigui la més antiga d’Europa, es limita a
dir que ho va ser de la península. Marquès (1935: 9) afegeix el banc de Quiers, establert el
1415, amb una reglamentació molt semblant
mblant
bla
bla
ant
nt a lla
ad
de la Taula de Canvi.
71. Consta que el 1480 aquesta ttaula
aula concedia
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el que més s’assembla a la Taula, però de cap manera no se l’hi pot
considerar anterior.72
Atès que els autors italians s’aferren a considerar el Banco di San
Giorgio, com el primer banc públic d’Europa, val la pena discutir a
fons els arguments en què es basen per a dilucidar si la primacia li
correspon o pertany a la Taula de Canvi de Barcelona. L’advocat actual
més important de la tesi genovesa és Felloni (1991; 2010), estudiós de
la Casa di San Giorgio i del seu Banco.73 Segons els seus, d’altra banda,
molt bendocumentats estudis,74 a l’origen hi ha una reforma radical
del deute públic genovès iniciada l’any 1407; els títols de deute existent
van ser dividits en títols o participacions iguals, de cent lires de valor
(loca); els seus tenidors, creditors del municipi, s’agruparen en un sindicat, la Casa o bé Ofﬁcium Sancti Georgii, a la qual s’assignaren uns
determinats impostos, l’import dels quals s’havia de prorratejar entre
els títols de deute.75 Per a gestionar els seus interessos, la Casa rebé
permís per a fundar i gestionar un banc, el Banco di San Giorgio, obert
el 1408.76 Com la Taula, el Banco di San Giorgio era un banc a tapeto, o sigui assegurat i no tenia capital inicial; els seus administradors
havien de jurar abans de començar a exercir el càrrec, i el personal
(ajudants, notari, caixer, macip), les formes de pagament, els horaris
d’atenció al públic, l’observança dels canvis oﬁcials de moneda de les
dues institucions eren molt semblants (Felloni, 1991: 228).
Les diferències principals amb la Taula eren que el Banco no
era propietat del municipi, sinó del sindicat de creditors (la Casa o
Ofﬁcium) i que el Banco es nodria dels ingressos provinents dels impostos municipals, concedia crèdit, sempre amb garantia de títols de
deute públic o de tercers, però no acceptava dipòsits de particulars ni
tenia el monopoli de dipòsit dels capitals forçats, tot i que en podia

72. És difícil d’entendre perquè Vicens (1959: 211) diu que la Taula de Canvi de Barcelona “apenas había cedido en algunos años a los precursores genoveses, la Banca de San
Jorge”.
73. Felloni (1991: 227) s’acontenta amb parlar del primer banc públic italià, però el
2010 va molt més enllà ja en el títol: “Public Banks: a Genoese innovation” (Felloni, 2010:
341).
74. Des de 1983 s’ocupa de la catalogació dels arxiu de la Casa i el Banco di San Giorgio, segons consta a la seva pàgina web.
75. Per tant, el deute públic deixa de tenir un interès cert, els tenidors de deute es
converteixen en una espècie d’accionistes que cobren segons el rendiment (beneﬁci) de les
rendes assignades.
76. La raó de la seva creació i la seva
evva propietat
prop
op
pie
iet
ea
att em sembla que no objecten el caràcter
de vertader banc, tot i l’aﬁrmació d’Usher
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rebre (comptes temporum o tempora). D’altra banda, tant la Taula
com el Banco patiren sobretot pel recurs massiu de les autoritats al
seu crèdit, compensat en el cas del Banco, amb la concessió de més
impostos, però a canvi de la liquiditat de la institució (Felloni, 1991:
232-235): de fet el Banco hagué de tancar portes el 1415 i, tot i que
pogué tornar a obrir al cap d’una mica més d’un any, acabà la seva
primera etapa el 1445.
Tot i això, Felloni (2010: p. 341-342) aﬁrma que el Banco di San
Giorgio era diferent dels seus precursors (la Camera del Frumento i
l’Ofﬁcio del sal venecians i la Taula de Canvi de Barcelona) ateses les
operacions que realitzava, el volum del capital implicat i l’abundància
de documentació que s’ha conservat, de manera que pot ser realment
considerat com el primer banc públic de dipòsits, gir i crèdit tant a
Itàlia com a Europa; i afegeix encara que l’obertura del Banco va ser
un element revolucionari, atès que fou el primer banc “pur” del qual
emanen totes les institucions públiques de crèdit. Davant la diﬁcultat
de considerar banc públic una institució de capital privat, tira pel
dret i deﬁneix el Banco com una d’aquestes institucions de propietat
pública o privada, però en aquest darrer cas sorgida amb l’aprovació
de l’autoritat local, que tenien la ﬁnalitat exclusiva d’acceptar dipòsits,
retornar-los en tot o en part mitjançant una simple ordre escrita i
concedir crèdit sota determinades condicions.
Diverses d’aquestes aﬁrmacions de Felloni són errònies o han de
ser matisades: en primer lloc, la necessitat de ser aprovat per l’autoritat
no converteix un banc en públic: a Barcelona tots els bancs necessitaven
des de 1437 el permís municipal (Usher, 1943: 246). D’altra banda, els
bancs públics no tenien, ni a Gènova ni a Barcelona, el monopoli de
les operacions que cita, que eren pràctiques també comunes i gairebé
raó de ser dels bancs privats: la manera de rebre i tornar els dipòsits
que considera com a innovació era practicada per la taula de des Caus
i d’Olivella més de trenta anys abans.
En deﬁnitiva, Felloni no aporta cap argument sòlid que demostri
la primacia, ni cronològica ni conceptual del Banco sobre la Taula de
Canvi barcelonina, però aquesta no gaudeix del reconeixement internacional que té el Banco, com es pot observar en el treball recent de
Roberds i Velde (2014), que encapçalen la descripció dels antics bancs
públics amb la Casa di San Giorgio (1404) i el Banco di Genoa (di
San Giorgio, 1408) i segueixen amb el Banco di Rialto de Venècia de
1587 i els bancs de les institucions
ucions de caritat de Nàpols, iniciats el
1584; només en quart lloc, i ssota
títol
ota el
e tít
t “Catalunya” ﬁgura la Taula
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conscients de la primacia catalana? O no es van atrevir a discutir la
primacia italiana? Sigui com sigui, trist favor a la veritat històrica.
L’IMPACTE

DE LA

TAULA

PER A L’ECONOMIA CATALANA

Tradicionalment la Taula de Canvi havia estat considerada com
un banc més, tot i que subjecte a la restricció del monopoli del crèdit
en favor de la ciutat, i com una innovació econòmica favorable que
signiﬁcava un gran encert de la Ciutat de Barcelona. Com deia Carreras
Candi (s. a.: 688) “al primer any del segle XV, la marxa econòmica de la
Ciutat experimentà notori avenç amb la creació de la Taula de Canvi”.
Contra aquesta visió “romàntica” es rebel·là Vicens Vives, que la
considerava una solució poruga i miop, que immobilitzava a la Taula
molts capitals que en mans dels banquers privats haurien viviﬁcat el
crèdit mercantil;77 Vicens va publicar aquestes idees en el millor altaveu
possible, el seu Manual de Historia Económica de España (1959: 212) i
per tant les va convertir en l’opinió més comuna. Vilar (1964: II, 182),
en canvi, segueix l’opinió tradicional, remarca els aspectes positius i
considera que la Taula va permetre limitar el deute municipal i va ser
una garantia contra la inseguretat de les banques privades coetànies.
En oposició a la postura de Vicens, Adroer i Feliu (1989: 31)
aﬁrmen que els capitals immobilitzats a la Taula difícilment haurien
ﬁnançat el comerç i que en mans dels canvistes corrien un perill excessiu, així com que en reduir el dèﬁcit de la Ciutat, la Taula evità una
pujada d’impostos d’altra manera inajornable, fet que hauria signiﬁcat
sens dubte un llast per a l’activitat econòmica. D’altra banda, per mitjà
de la redempció de censals la Taula tornava a posar en circulació part
d’aquests capitals, sense perill per als seus legítims propietaris. Passola (1999: 41). Riera i Feliu (1992: 246) posen de relleu que es tracta
d’un instrument absolutament nou, una Taula de Canvi de propietat
municipal, si bé amb una ﬁnalitat conservadora, assegurar el manteniment del capital. En aquest sentit, Passola (1999: 39) la considera
també una solució conservadora, producte d’una crisi de conﬁança en
el sistema ﬁnancer. Hernández Esteve (1991: 52) no dubta en qualiﬁcar
les taules, iniciades amb la de Barcelona, com “uno de los fenómenos
más fascinantes y curiosos de la historia bancaria europea” i com un
element favorable per a l’economia. A hores d’ara em sembla poc dis77. Vicens potser havia llegit els paràgrafs
pa
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cutible que la instauració de la Taula va ser un encert pels beneﬁcis
que va aportar a les ﬁnances municipals, però també al conjunt de
l’economia; la importància que adquirí i la seva llarga durada en són,
sens dubte, els millors arguments.
LA

DIFUSIÓ DEL MODEL

Hernández Esteve (1991: 54) deﬁneix les taules de canvi municipals
com a entitats pensades fonamentalment per a l’aproﬁtament per part
del municipi dels estalvis dels ciutadans, captats a canvi dels serveis de
custòdia, administració i pagament a tercers, als quals s’han d’afegir el
monopoli de la custòdia dels dipòsits no disponibles immediatament
per la raó que fos (“a solta”); naturalment aquesta descripció convé
en primer lloc a la Taula de Canvi de Barcelona. Els beneﬁcis que la
seva instauració va proporcionar a les ﬁnances municipals expliquen la
ràpida expansió del model:78 el mateix any 1401 Mallorca obtenia un
privilegi reial per a erigir una Taula de Canvi municipal, el 1404 ho
feia Perpinyà, el 1407 València, el 1416 Tarragona i el 1443 Girona.79
Fora de Perpinyà, de la qual no se’n sap gran cosa, sinó que rebé diversos privilegis que donen fe del seu funcionament, la resta no tingué
llarga vida: Mallorca, Tarragona i Girona80 no sembla que de moment
fessin ús del privilegi reial; València, que sí que va crear la Taula, amb
unes bases diferents de les de Barcelona, la va haver de tancar el 1416
(Passola, 1999: 32-33).81

78. Aquest paràgraf és llargament deutor de Passola (1999: cap. II) que recull totes
les notícies i investigacions sobre les taules de canvi municipals; Hernández Esteve (2002:
466-470) les ha donat a conèixer fora del país.
79. La Taula de Barcelona havia estat creada pel municipi, sense cap intervenció de
la monarquia.
80. La Taula de Canvi de Girona sembla que va estar a punt d’obrir portes cap a 1512,
però no n’hi ha notícies certes ﬁns a 1568 (Marquès, 1935: 22; Ruiz Martín, 1970: 8; Passola, 1999: 69-70).
81. La ﬁnalitat i molts aspectes de l’organització de la Taula valenciana eren semblants a la de Barcelona. Les diferències principals eren que la Taula valenciana rebé del
municipi com a capital inicial 10.000 ﬂorins, que seria administrada pel clavari de la Ciutat
i que la comptabilitat es duria per l’antiquat sistema de “rebudes i dates” i per tant sense
diari, com es pot deduir de les ordinacions de 1409, que només esmenten dos llibres, un
corresponent a les rebudes i dates de la Ciutat i l’altre a les dels particulars (Mayordomo
(2003: 8-12). Però segons García Mansilla (1995: 150-151) ja des de 1271 els canvistes
valencians estaven obligats a portar un
n sol
s l llibre,
so
llib
libre,
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El model es va recuperar a començament del segle XVI amb l’obertura de la Taula de Mallorca el 1507 i la nova Taula de València el
1508. A la segona meitat de segle el fenomen s’accelerà i s’estengué
cap a Itàlia, primer als territoris de la Corona catalanoaragonesa i després cap al nord. Sorgiren així les taules de Saragossa (1550), Nàpols
(1552),82 Palerm (1552), Vic (1583), Tortosa (1587), Messina (1587),
Lleida (1589), Cervera (1599), Manresa (1603), Olot (1614) i segurament
Alcover83. I fora dels territoris de la Corona, Gènova havia obert per
tercera vegada el Banco di San Giorgio el 1586, Venècia el Banco di
Rialto el 1587, Milà el 1597 i Roma el 1605.
En canvi, les taules de canvi no van arrelar a la Corona de Castella,
tot i repetits intents als anys setanta del segle XVI: el primer, l’any 1577,
a iniciativa de la cort per a crear un banc públic a Sevilla (Hernández
Esteve, 1986: 133-139; 1988: 17-24); el segon, més ambiciós, la proposta
de l’arbitrista ﬂamenc Pedro de Oudergheste (1576), que propugnava
la creació d’una xarxa de bancs i monts de pietat municipals, però
interrelacionats i en el fons dependents de la monarquia, que havia
de proporcionar recursos al rei a través de dipòsits voluntaris i venda
de censals (Ruiz Martín, 1970: 20-21; Hernández Esteve, 1991b; 2002:
483), que no va tirar endavant per les reticències davant del temor
que la monarquia tingués fàcil accés als diners dipositats. Descartat
el projecte, l’any següent la ciutat de Sevilla va sol·licitar al Consell
de Cent barceloní les ordinacions de la Taula, però tampoc no anà
més enllà (Passola, 1999: 92). Hernández Esteve (1988: 24-26; 2002:
485) parla encara d’una darrera proposta el 1581 per a crear taules de
canvi municipals a les principals ciutats del regne: sembla clarament
un desig d’imitar les taules de canvi de la corona catalanoaragonesa.
A començament del segle XVII les Taules de Barcelona (1609) i
Girona (1633) es van doblar amb un banc municipal, per les raons que
ja han quedat explicades en parlar del Banc de Barcelona, mentre que
Saragossa optava per crear a la vora de la Taula un Mont de Pietat,
institució que tenia un gran desenvolupament a Itàlia (Passola, 1999:

82. No se sap res d’aquesta taula més enllà de la data de concessió. La banca pública
napolitana tingué un ampli desplegament entre 1570 i 1600, però d’una manera diferent:
en realitat eren bancs privats creats per institucions caritatives, que només poden ser considerats públics per tres raons, però importants: la seva fundació s’originava en un privilegi
reial, el rei en nomenava els governadors i protectors i, sobretot, aquests bancs crearen un
instrument ﬁnancer nou: la fede di credito, certiﬁcats de dipòsit transmissibles que funcioz 20
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2
002:
02
02:
2 48
4
8
naven com a paper moneda (Hernández,
2002:
488-489).
83. L’any 1656 Alcover signà juntament
am
ment am
a
amb
bT
Tarragona, Vic i Manresa un memorial a
Felip III d’Aragó (IV de Castella) sol·licitant
i ntt que
it
ita
qu ess consideressin vàlides les actuacions de
qu
les seves taules durant la guerra (Passola,
la,
la
a 1
1991:
99
991
91: 91)
91).
)

62

GASPAR FELIU I MONTFORT

34-35). Pels mateixos anys, el model de banc públic fa el salt al nord
d’Europa amb el Wisselbank d’Amsterdam (1609), seguit pels d’Hamburg
(1619), Nuremberg (1621), Rotterdam (1656), Estocolm (1678) i altres;
els Wisselbank es consideren el model del banc d’Anglaterra (1694),
el primer banc públic estatal; hi ha, doncs, un ﬁl conductor des de la
Taula de Barcelona, primer banc públic, ﬁns als bancs centrals moderns.
Les taules d’Olot i Perpinyà van desaparèixer com a conseqüència
de la Guerra de Separació o dels Segadors (1640-1652)84 i la resta van
quedar molt malmeses per l’extracció de diners que n’havien fet les
autoritats; tot i això, a la segona meitat del segle XVII només van tancar
portes les de Tortosa i Saragossa (Passola, 1991: 35).
La Taula de canvi va ser una de les poques institucions catalanes
que va perviure després de l’abolició dels estats de la corona d’Aragó,
però la Taula de Canvi de Cervera s’extingí, de fet, el 1715,85 la de València va tancar el 1720 i gran part de la resta ho van fer al llarg del
segle: Girona el 1749, Tarragona dos anys més tard, Lleida el 1775 i
Manresa el 1779. Al segle XIX encara sobrevivien tres taules, totes elles
molt decadents: la de Mallorca que va tancar el 1834, Barcelona el
1865 i Vic, la més resistent, el 1868 (Passola, 1991: 35).

84. La de Perpinyà sobrevisqué com a mínim ﬁns al Tractat dels Pirineus de 1659, o
sigui ﬁns a l’adscripció deﬁnitiva del Rosselló
ossse
o
sel
e ló
ó a la
la corona
c
francesa (Passola, 1996: 184).
85. Llobet (1998: 192); tot i això,, es
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a continuar
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elegint taulers ﬁns ben entrat el
segle XIX, però en opinió del mateix Llobet,
l et,
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lob
t,, no
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només
més
é devien intervenir en la comptabilitat
del municipi.

CAPÍTOL IV

LA TAULA COM A INSTITUCIÓ COMPTABLE

Els llibres de la Taula de Canvi responen als costums comptables
dels banquers privats de l’època: no presenta cap diferència rellevant
respecte a la comptabilitat de la banca de Pere des Caus i Andreu
d’Olivella, tan ben estudiada per Conde (1988, 1996); i encara menys
respecte a les comptabilitats dels mercaders, com la publicada per Hurtado (2005) sobre la companyia Mitjavila, atès que els administradors
de la Taula no eren canvistes, sinó mercaders.1
Tot i que pel segle xv només coneixem uns pocs llibres majors, el
joc de llibres de la Taula havia d’estar format des del primer moment
pel manual o diari (únic) que fornia els assentaments dels dos majors
(de dipòsits i de comptes corrents), i pel llibre de caixa, que tenia com
a ﬁnalitats principals facilitar l’arqueig diari i suplir el compte de caixa,
inexistent en els llibres majors de la Taula (Conde, 1988: 165; Passola,
1996: 174), Molt probablement cadascun d’aquests anava acompanyat
d’un quadern d’índex,2 que coneixem pels llibres majors posteriors,
quadern que en facilitava la consulta amb molta més comoditat que
si l’índex hagués estat integrat en el llibre corresponent. No sembla
que els diaris fossin jurats davant del veguer;3 en tot cas ho eren els
llibres majors (que sovint reben el nom de «capbreu major jurat»): a
l’inici de cadascun d’aquests ara editats es pot veure la còpia de l’acta
1. De tot el personal de la Taula conegut dels anys estudiats, només podia tenir
experiència en comptabiliat bancària Arnau Esquerit, tant si era el banquer fallit la dècada
de 1380 amb el seu soci Pere Pasqual com si es tractava d’un ﬁll o un nebot homònims.
Esquerit ﬁgura com a coadjutor als Majors II i III, dels taulers Guillem Oliver i Pere de
na
at Serra
Serr
Serr
rrra i Guillem
G
Casasaja i al Major IV, dels taulers Bernat
de Cabanyelles.
2. Usher (1943: 321) ho dóna com
m a segu
segur.
gu
gur
ur.
3. El primer diari conservat, corresponent
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iorss (AHCB, Taula de Canvi, II, Manual, I).
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de jurament, en tot igual a la que ﬁgurava en els llibres majors de Pere
des Caus i Andreu d’Olivella (Conde, 2003) i per tant cal suposar que
en els dels altres banquers. Usher ([1931] 1969-1970: 176) aﬁrma que
els diaris dels banquers privats eren jurats davant d’un notari, però
segurament és una mala interpretació del fet que eren portats per un
notari; altrament no seria gaire lògic que un notari jurés davant d’un
altre.
CARACTERÍSTIQUES

DE LA COMPTABILITAT DE LA

TAULA

La mecànica és l’habitual en qualsevol comptabilitat de deu i
haver:4 els assentaments originats per les operacions són anotats primer
al diari, on s’escriuen per ordre cronològic, sense que s’hi puguin deixar
espais en blanc o fer-hi afegits. A continuació les partides es passen al
llibre major, on cada partida del diari genera un assentament a l’haver,
a nom del beneﬁciari de l’operació, en un compte (pàgina o part de
pàgina) a nom seu; o bé igualment al deu, si es tracta d’una operació
de crèdit;5 si l’ingrés era en moneda, la contrapartida no es troba al
mateix llibre, sinó que s’anotava al de caixa, que feia les funcions del
compte de caixa, inexistent en aquests primers llibres majors de la Taula.
El primer assentament de cada compte comença amb “deu” o
“deuen” i el nom o noms dels titulars al deu; i a l’haver, amb “e nos
devem” o bé “e nos devem-los”; el plural dels encapçalaments dels
llibres de la Taula indica que tècnicament els taulers l’administraven
com si fos un negoci propi (Usher, 1943: 322). La resta d’anotacions del
mateix compte, tant al deu com a l’haver, acostumen a començar per
“Ítem”. Aquests encapçalaments de la primera partida corresponen al
Major I; els Majors II i III, corresponents a uns altres administradors,
presenten petites variants: les partides s’inicien amb “deu” o “deuen”
i “devem”, respectivament. Pel que fa al nom del titular, al Major I
només apareix al deu;6 això va fer pensar a Passola (1996: 176) que
el deu i l’haver s’havien escrit al mateix temps, ﬁns i tot en el cas
bastant corrent d’un trasllat del llibre anterior i un traspàs al ﬁnal de

4. Utilitzo aquesta expressió per no entrar, ara per ara, en la discussió de si es tractava
d’una comptabilitat de partida doble, aspecte que serà discutit més endavant.
5. En el cas de la Taula les operacions de crèdit estaven legalment restringides a la
Ciutat o al seu clavari, si bé també se’n beneﬁciaven uns pocs bancs privats.
6. Usher (1943: 290) aﬁrma que les entrades en els llibres de la Taula eren més
rss privat
p
pri
rivat
ats,
s qu
q
acurades que en els llibres dels banquers
privats,
que només escrivien el nom una vegada,
mentre que en els llibres de la Taula ﬁgura
g a tant
gur
tant
a all deu com a l’haver però, com hem vist,
an
als llibres de la Taula hi ha de tot; en canvi,
a i, en
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l’exercici al llibre posterior. Si s’observa bé, però, es pot veure ja en la
primera partida que la frase inicial del deu, “deu-nos Arnau Deulosau
sabater” està escrita amb una tinta diferent i una lletra una mica més
gran que la continuació “los quals li mudam…”, mentre que la tinta i
l’escriptura de l’haver concorden amb les de la primera frase del deu;
el mateix es pot observar en la resta de partides. El meu parer és que
el tenidor del llibre començava escrivint el nom del titular del compte
al deu, atès que no el volia repetir a l’haver, que és on havia de fer la
primera anotació; després, en el seu moment, completava la partida
del deu. En canvi, als Majors II i III el nom es repeteix al deu i a
l’haver, però amb una certa primacia d’aquest, que sovint ofereix una
descripció més completa, en especial en la menció de l’oﬁci, cosa que
abona que la primera inscripció es feia a l’haver.7
Els assentaments poden correspondre a transferències de compte
a compte (ﬁns i tot des d’un altre banc) o bé a dipòsits o retirades de
diners. En cas d’un dipòsit de diners, a l’haver, després del devem i del
nom del titular del compte segueix “que·ns lliurà comptans per ell” o
una expressió similar i si es tracta de pagaments en diners, s’anota a
la contrapartida, després de deu i el nom del titular, “que li lliuram” o
“que lliuram per ell a” “o que retirà comptans”. Un cop dut a terme el
doble assentament al major, el titular del compte podia fer ordres de
pagament, en diner o per transferència, que eren anotades en el seu
deu; ordres que evidentment es podien combinar amb nous ingressos
procedents de noves partides del diari. Com que ningú, excepte la Ciutat no podia obtenir de la Taula més diners dels que hi tenia, la norma era que els comptes s’iniciessin amb una anotació a l’haver. Si el
compte comportava diverses operacions, abans de fer un pagament es
calculava el saldo mitjançant sumes que es troben intercalades dins de
les partides per a comprovar que el compte disposava de diners suﬁcients. Si després de més o menys operacions el deu igualava l’haver, el
compte quedava tancat. En cas que la manca d’espai o el temps passat
recomanessin obrir un compte nou, se saldava la partida i el crèdit
resultant era anotat al deu com a traspassat al nou compte, en el qual
encapçalava l’haver, en el mateix llibre o en el posterior.
La disposició del deu i l’haver al llibre major podia variar. Com
ja s’ha dit al Capítol I, al Major I, el deu i l’haver ﬁguren en planes
contraposades, mentre que als Majors II i III, que són dels mateixos
7. Per exemple, a “Francesch C
Codina
odiina
od
na quòn
quò
quòndam”
u n
al deu, li correspon a l’haver
“Francesch Codina quòndam, moneder”
r (Ma
r”
(Major
Ma
ajo
jo II
jor
II,
I, f. 3); “Deu en Martinis de Sogaste” al
deu; a l’haver: “Devem a·n Pere Martinis
n s dee So
ni
S
Sogaste,
ogasstt mariner de la nau d’en Johan Pérez
de Taça” (Major III, f. 58).
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taulers, la disposició és en una mateixa pàgina a doble columna. El
llibre de la companyia Mitjavila (Hurtado, 2005) té aquesta mateixa
disposició, fora d’alguns comptes que presenten el deu i l’haver en pàgines contraposades. Els llibres de la taula de des Caus i d’Olivella són
també a doble columna, però, en contra del costum més generalitzat,
l’haver hi ﬁgura a l’esquerra i el deu a la dreta. Val a dir que aquesta
disposició hauria convingut millor a la Taula, que, per norma havia
de fer la primera anotació a l’haver; atès que no concedia crèdit, els
comptes, excepte el de la Ciutat, s’han de començar a llegir per l’haver.
D’altra banda, la redacció de les partides a tots els majors repeteix els
conceptes principals del diari, contra el costum posterior d’un redactat
més sintètic;8 a més a més, quan és del cas, es fa menció a l’haver de
les condicions sota les quals es diposita una quantitat determinada.
Com en tots els llibres, no hi ha per regla general remissió als folis
del diari9 que justiﬁquin l’anotació al llibre major, però sí que es fa
constar sempre la data i per tant es fàcil localitzar al diari la partida
corresponent.10
UN

TERME MAL ENTÈS: LA DITA

En tractar de la banca medieval, i més en concret de la Taula de
Canvi, gairebé tots els autors discuteixen el signiﬁcat del terme dita,
com també si la comptabilitat de la institució era duta o no per partida
doble; em sembla, per tant, que no seria correcte deixar d’examinar
aquests punts i no dir-hi la meva.
Tota la comptabilitat medieval i encara la moderna pressuposa que
els assentaments en els llibres o els pagaments responen a una ordre
8. Conde (1988: 118) qualiﬁca d’arcaica aquesta pràctica, però l’adjectiu només és
adequat des de l’evolució posterior dels llibres majors; a l’època era més aviat la norma (de
fet Conde es refereix als llibres de la taula de Pere des Caus i Andreu d’Olivella de la dècada
de 1370 i primers anys de la següent). Sigui com sigui, beneït arcaisme, que, perduts els
diaris, ens permet fer-nos una idea menys imprecisa del contingut de les operacions de la
Taula.
9. Les remissions al diari són relativament freqüents als majors I i II (majors de
dipòsits), sempre amb la menció “Appar de dit manament en ... cartes del manual” (Major
I, f. 9; Manual II, f. 2v); en canvi, en el llibre major corrible només hi he localitzat tres
referències (Major III, f. 25v, 72 i 117).
10. Per desgràcia no s’ha conservat cap llibre diari anterior al 1601, si bé, com fa
observar Passola (1996: 174), les ordinacions permeten obtenir una idea prou cabal de les
seves característiques. D’altra banda, sí que s’han conservat alguns diaris de la taula de
canvi de Pere des Caus i Andreu d’Olivella,
ella
lla, d
descrits
esc
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oral que implica la presència de l’ordenant davant del banquer: és la
dita, que en els llibres pren les conegudes expressions “que ens digué”,
“que li dixem”, “que dixem per ell” etc. En un món on l’analfabetisme
era la regla, el coneixement personal i l’ordre oral representaven la
major seguretat;11 ja hem vist que quan la presència no era possible,
el banc podia enviar un apoderat per a escoltar la dita, tot i que la
norma era més aviat la representació per mitjà d’un procurador que,
aquest sí, disposava d’una ordre escrita, el notari i la data de la qual
es fan constar sovint a continuació de l’assentament.12 Això no obsta
que el banquer pogués també acceptar ordres escrites, l’antecedent
dels xecs posteriors.
Aquesta possibilitat va enfrontar en el seu moment Usher i de
Roover, que consideraven que l’ordre oral era l’única manera d’operar
als segles XIII i XIV, amb Melis, que va demostrar que a Pisa, ja des del
segle XIII, els banquers no podien desatendre una ordre escrita des de
fora plaça.13 Amb el pas del temps, l’acceptació de l’ordre escrita es
va anar estenent, sense privar la dita de la seva primacia: mentre que
aquesta era admesa de manera general, l’ordre escrita tenia un to elitista,
requeria la conﬁança del banquer en el seu signant. La millor demostració d’això és que les ordinacions de la Taula de Canvi limitaven les
ordres de reintegrament escrites als consellers de la Ciutat: els cònsols
de la Mar o el veguer, per citar dues autoritats, operaven per mitjà de
subordinats seus.14 En aquest aspecte, la polèmica sobre la dita té poca
consistència: l’ordre oral era la forma “canònica” i habitual d’actuació,
però l’ordre escrita, que comptablement es continuaria anomenant dita,
era també acceptada de manera cada cop menys restrictiva.
La dita ha donat peu a una segona i més important polèmica
respecte al seu signiﬁcat. Usher ([1931] 1969-1970: 161-162) troba diﬁcultats per interpretar el mot en els textos catalans: d’una banda, parla
de crèdit anotat en els llibres del banc, que és una deﬁnició perfecta
del resultat de la dita, però després, la lectura dels textos legals que
tracten de les obligacions dels banquers respecte a les dites escrites en

11. Sense oblidar la importància que tenia en el món medieval la paraula donada,
sobretot per un comerciant (Hurtado, 2005: 368); com deia el 1402 Goro Dati, mercader
ﬂorentí “deliberai più tosto volere rimanere disfatto dell’avere che dell’onore” (Soldani,
2010: 362).
12. “Appar de la dita procura feta en poder d’en Johan Nadal notari lo die present
segons nos féu fe en Jacme de Claramunt jurat seu.” (Major III, f. 7).
ca claram
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13. Conde (1988: 124-126) explica
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els seus llibres el porta a pensar que es pot tractar també d’un préstec
sota la modalitat de crèdit dipositari15 i també que en cas de concessió d’un crèdit en descobert, dita equivalia a l’acceptació de l’operació per part del banquer. En el glossari que acompanya la seva obra
posterior Usher (1943: 554-556) després en una primera accepció on
interpreta correctament el sentit de la dita, n’afegeix una segona en la
qual, en referència a les lletres de canvi, diu que s’usa en el cas d’un
descobert o d’un préstec per a pagar una lletra; com diu Conde (1988:
127) comentant aquest punt, segurament Usher va confondre un “deu”
comptable amb un “deu” real. Sayous ([1933] 1975: 96), que només
podia conèixer el primer treball d’Usher ([1931] 1969-1970), dubta de
la seva interpretació, però no s’atreveix a contradir-lo directament i
d’una manera un xic confusa considera també la dita com un crèdit,
però procedent d’alguna obligació anterior i comenta que el sentit de
“dita” devia ser més ampli que el proposat per Usher; encara més quan
davant del dubte Sayous va acudir a obres castellanes de referència que
donaven a dita el signiﬁcat d’aval o ﬁança.16 García Sanz (1967: 82)17
manté també que la dita pressuposa l’existència d’un crèdit, aﬁrmació
que passa a García Sanz i Feliu (1975: 35-36). Conde (1988: 128), tot i
tenir molt clar el malentès d’Usher, complica també el tema de manera
innecessària, quan atorga a “dir” dos signiﬁcats diferents, un dels quals
coincideix amb el que li dóna Usher: un crèdit que la banca atorga al
pagador per a pagar el rebedor; l’altre seria una ordre de pagament
feta pel pagador contra el seu compte a l’haver, a favor del rebedor.
Amb tot això Conde oblida en realitat el primer i principal sentit de
dita, el lliurament de diner o l’ordre de transferència donada per una
persona jurídica a l’haver d’una altra. A la ﬁ, però, assenyala que la
millor traducció de dir en termes actuals seria “abonar en compte”;
però que quan es tracta de lliurament de diner s’hauria de traduir per
pagar o lliurar (Conde, 1988: 128). Hurtado (2005: 368-369) participa
també de la confusió; després d’aﬁrmar que dita sembla a primera
vista un mandat de pagament, generalment a un tercer, afegeix, seguint
15. Usher ([1931] 1969-70: 163) es mostra preocupat perquè pensa que dita s’ha de
poder referir també a un lliurament de diners, tot i que no aconsegueix trobar-ne cap
exemple: senzillament perquè en cas de lliurament de diners, la paraula no és “dixem”, que
comporta un assentament al compte del beneﬁciari, sinó “lliuram”.
16. Actualment el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dóna a dita
els signiﬁcats de deute i de quantitat a pagar per cada termini d’un deute, però només com
a paraula viva en algunes zones, en especial de l’Amèrica llatina, i, només amb l’advertència
de desusat, afegeix el de persona o bé que
ue
e garanteix
ga
g ran
antei
tei
teix
eix un pagament.
17. En la seva opinió, pel contracte
t de dita
te
di a ess pacta que un crèdit no sigui pagat pel
dit
deutor sinó per un tercer, normalment un
u banc;
ba
anc;
nc; és cert
nc
c
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és una
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Melis, que pot semblar també una promesa de pagament en un futur
indeterminat; acaba, però, assenyalant que la major part de les vegades
s’ha de considerar una ordre de pagament.18
De fet, rellegint els documents citats pels diferents autors queda
clar que dita equival a ordre donada al banc o pel banc, sense més
complicacions, excepte que al segle xv el terme estava ja fossilitzat i
valia tant per les ordres verbals com per les escrites (Riera i Feliu,
1992: 243; Hernández Esteve, 2002: 475).
LA

PARTIDA DOBLE: DISCUSSIÓ DEL CONCEPTE

La polèmica més important, però, sobre la comptabilitat de la
Taula de Canvi, i sobre les comptabilitats dels segles XIV i XV, és si el
seu sistema comptable pot ser considerat o no de partida doble. Atès
que la comptabilitat per partida doble va ser deﬁnida per Luca Pacioli
([1494] 1994), gairebé un segle més tard de la fundació de la Taula, la
resposta sembla evidentment que no. Però Pacioli només (però quin
només!) va sistematitzar els sistemes comptables corrents a la seva
època, que havien anat evolucionant clarament des del segle XIII. Per
tant, és possible parlar de partida doble abans de Pacioli per aquelles
comptabilitats que complien amb les exigències ﬁxades en l’obra del
frare italià. Sembla molt senzill, però no ho és gens, com demostren
les vacil·lacions i les àmplies polèmiques generades entre els estudiosos.
Alguns autors accepten que la comptabilitat per partida doble va
néixer a mitjan o a ﬁnals del segle XIII, precedida per un desenvolupament de la partida simple (partida simple avançada), distinta de la
partida doble perquè no permet el seguiment constant de les variacions
de patrimoni com fa aquesta (Hernández Esteve, 2005: 108). De Roover (1937: 272-273, 275), que és el primer gran especialista del tema,
endarrereix l’aparició de la partida doble al segle XIV i considera que la
primera comptabilitat coneguda portada per partida doble hauria estat
la dels Massari de Gènova el 1340, que ﬁns i tot es podria remuntar
al 1327,19 però Hernández Esteve (2005: 93) en dubta davant la inexistència del llibre diari.20 De Roover cita també com a comptabilitats de
18. Sembla que Hurtado veu clar el concepte però no s’atreveix a trencar amb la
tradició historiogràﬁca.
19. La comptabilitat dels massari disposa de comptes de valors (caixa, mercaderies),
de despeses i de guanys i pèrdues, però no de compte de capital, substituït pel compte del
municipi (de Roover, 1937: 273).
20. És opinió comuna que el pri
pr
primer
merr di
diari
ari
rrii és el d’Andrea Barbarigo, de 1430
(Hernández Esteve, 2005: 118); tot i que
e eels
ls aut
a
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autors
ors n
no ho expressen, s’ha de suposar que es
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els diaris de la Taula de des Caus
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partida doble la de la sucursal barcelonina de la casa Datini, des de
1393, i la del Banco di San Giorgio des de 1408, extrem aquest darrer
que repeteix Felloni (1991: 230).21
Per intentar centrar el tema, el millor és acudir a Pacioli, primer
i gran tèoric de la partida doble, el qual descriu i raona les principals
regles aplicades pels mercaders venecians del segle xv a la seva comptabilitat. Segons Antinori (2001), resumit per Hernández Esteve (2005:
100), aquestes regles són bàsicament:
— en el major, els creditors (haver) s’han de fer constar a la dreta
i els deutors (deu) a l’esquerra;
— totes les partides passades al llibre major han de comportar
dos assentaments, un al deu i l’altre a l’haver;
— tots els assentaments, tant al deu com a l’haver, han de fer
constar la data, l’import i la raó de l’operació;
— els dos assentaments al llibre major s’han de fer (i datar) el
mateix dia;
— convé que a la columna de quantitats hi consti una sola moneda, tot i que en el cos de l’assentament es poden fer constar
les monedes realment utilitzades;
— les columnes de quantitats convé que vagin en la mateixa moneda en tot el llibre major.
Però l’essència de la partida doble no rau en aquesta descripció,
que no va més enllà d’una partida simple avançada i ﬁns i tot dóna
com a optatius aspectes que avui es consideren imprescindibles (els
dos darrers punts citats); l’essència de la partida doble és la introducció
del concepte global de patrimoni, materialitzat en un compte nou i
abstracte: el compte de capital, que Pacioli qualiﬁca com la substància
de l’empresa. El compte de capital converteix la comptabilitat en una
equació matemàtica, en la qual la suma dels elements patrimonials
i d’Olivella són mig segle anteriors i ja van ser citats per Usher (1943: 52), i els de la Taula
(no conservats, però amb l’existència documentada) serien uns trenta anys anteriors. En
tot cas, la diferència entre la partida simple i la doble no rau en el diari, sinó en la doble
anotació en el llibre major: el diari és imprescindible per a la partida doble, però ni n’és
exclusiu ni neix amb ella.
21. Segons Felloni. els llibres del Banco eren revisats i auditats i es recorria
sistemàticament al balanç. L’atot principal per considerar aquesta comptabilitat com de
partida doble és a parer meu que en acabar cada llibre es tanquen tots els comptes i la
suma dels saldos es passa a un compte
e rrecopilador
ecopil
eco
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iguala el compte de capital, convertint així la comptabilitat en una
representació global i dinàmica de l’empresa (Hernández Esteve, 2005:
109).22
Tot i això, encara avui es continua discutint sobre la natura i els
requisits que la partida doble ha de complir necessàriament (Hernández
Esteve, 2005: 95). De fet, els autors posteriors, especialment des del
segle xx, han continuat teoritzant sobre els components de la partida
doble mentre prescindien d’alguns dels aspectes citats per Pacioli i
n’hi afegien de nous.
La deﬁnició moderna més completa i inﬂuent va ser formulada
per de Roover (1937: 271-272),23 que considera les següents condicions
com a imprescindibles perquè una comptabilitat pugui ser considerada
de partida doble:
— cada assentament al diari dóna lloc a dos assentaments al
llibre major, un al deu i l’altre a l’haver
— el muntant dels dos assentaments ha de ser igual
— totes les sumes han de ser expressades en la mateixa moneda
— el llibre major ha de contenir un joc complet de comptes: de
persones, de valors (caixa, mercaderies, patrimoni), de despeses,
de resultats i de capital
— els llibres han de comptabilitzar totes les operacions dutes a
terme pel seu propietari
— els comptes així entrellaçats proporcionen una informació completa i exacta sobre la marxa del negoci, comprovable a través
dels balanços.
Contra el rigorisme de Besta, i de Roover, Melis (1950) fa observar
amb raó que la manera de disposar el deu i l’haver no té cap importància, que el fet substancial és la presència de partides d’igual valor
però de signe contrari. No l’encerta, però, quan no dóna rellevància
a la unitat de moneda ni a la menció de la contrapartida ni tampoc
quan accepta que les anotacions al deu i a l’haver poden ser de data
diferent. En deﬁnitiva Melis considera que les úniques exigències per

22. Pacioli no sembla l’inventor del concepte, sinó que el recollí de la millor pràctica
mercantil coetània, però l’explicà clarament i en teoritzà i destacà la importància
(Hernández Esteve, 2005: 108).
23. De Roover sistematitza i modiﬁca lleugerament les condicions establertes amb
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a considerar una comptabilitat com de partida doble són la dualitat
d’anotacions i l’existència de comptes impersonals.
Com diu Hernández Esteve, (2005: 100-101, 110-113 i 116) els
intents de ﬁxar la naturalesa de la partida doble constitueixen una
barreja de requisits formals, pràctiques i conceptes, de manera que
manca encara un procés de clariﬁcació i deﬁnició. Per això comença
distingint entre el concepte de partida doble, la seva instrumentació i
els requisits i pràctiques formals que l’acompanyen.
Pel que fa al concepte, considera que el fet més substancial és que
cada operació ha de donar lloc a dos assentaments, un al deu i l’altre
a l’haver, pel mateix import. Això només és possible amb la introducció
del compte de capital i els comtes associats a aquest (valors, despeses
i resultats), de manera que l’essència de la partida doble rau en el
“salt conceptual” que aquests comptes representen, atès que permeten
registrar tots els comptes i assentaments d’una manera coordinada i
harmònica, formant un tot global i tancat.
La instrumentació de la partida doble exigeix el joc dels dos
llibres, diari i major: segons Hernández Esteve (1988: 224; 2005: 115116) el diari, el registre cronològic de les operacions, és precisament
la innovació fonamental de la partida doble, sense el qual aquesta no
pot existir.24 Secundàriament el diari és també important perquè les
seves anotacions tenen valor com a prova judicial. La partida doble
exigeix també la contraposició al major del deu i l’haver, l’ús d’una
única moneda comptable, la indicació en els assentaments de la data
i la identitat d’aquesta en els dos llibres, la referència en el diari als
folis del llibre major on s’ha fet la doble anotació, la suma de les
quantitats del deu i l’haver al major i la paginació dels llibres, així
com l’inventari inicial i el balanç i els assentaments de tancament i
obertura dels comptes en el traspàs d’un llibre al següent.
Finalment els requisits formals principals són que els llibres estiguin enquadernats, per a evitar que es puguin afegir o eliminar fulls,
que no hi hagi espais o fulls en blanc i que si n’hi ha siguin inutilitzats, que no hi hagi mots ratllats ni raspats, sinó que els errors es
corregeixin deixant patent el redactat original; els errors més importants, referents a quantitats o a assentaments posats per error al deu
o a l’haver, s’han de saldar mitjançant nous assentaments explicatius
i compensatoris. Tant la instrumentació com els requisits formals són

24. Ja m’he referit abans a les relacions
elacion
on
ns eentre
ntt el diari i la partida doble; prenent
l’aﬁrmació d’Hernández Esteve al peu de
d la ll
llletra,
et a, ttant els llibres de la taula de des Caus i
etr
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d’importància molt diversa; el mateix Hernández Esteve (2005: 119120) indica en les conclusions que si la comptabilitat no es refereix a
un negoci complet, sinó a una activitat singular, no és imprescindible
tot el joc de comptes, sinó només els necessaris per a comptabilitzar
degudament l’activitat, i que la manca de diversos punts de la instrumentalització i dels requisits no invaliden que una comptabilitat pugui
ser considerada com de partida doble, tot i que afegeix que convé fer
constar aquestes mancances. Una altra cosa és que el propietari dels
llibres intervingui directament en el joc comptable, de manera que les
operacions que l’afecten no siguin comptabilitzades (Hernández Esteve,
2005: 111 i 120), fet que implica que en aquests casos només es generi
un assentament al deu o a l’haver del llibre major i que per tant no
es pugui parlar de partida doble:25 aquest darrer aspecte privaria, per
exemple, considerar de partida doble els llibres de la banca de Pere des
Caus i Andreu d’Olivella, en els quals no consten els beneﬁcis que els
canviadors retiren de l’establiment (Conde, 1988: 164) i que segurament
els canvistes anotaven en un llibre a part i secret.
Era de partida doble la comptabilitat de la Taula?
Aquesta llarga digressió sobre els requisits de la comptabilitat per
partida doble m’ha semblat necessària a causa de la polèmica sobre si
la comptabilitat de la Taula pot o no ser considerada de partida doble.
Usher ([1931] 1969-1970; 1943), no en diu res, tot i que en el darrer
treball (Usher, 1943) hi ha un apartat titulat “Accounting practice”,
com tampoc Sayous. Qui va obrir el tema fou Conde (1988: 165) en
el seu estudi sobre la taula de canvi de Pere des Caus i Andreu d’Olivella, en aﬁrmar rotundament que no es tractava d’una comptabilitat
per partida doble, atès que del conjunt de condicions exigides per de
Roover només n’acomplia dues: la referència sistemàtica a la contrapartida i la unitat de moneda. Afegeix que el compte de capital podria
venir suplert parcialment pel compte personal de Pere des Caus, i el
compte de caixa portat en un llibre a part; a l’època, segons Melis i
de Roover, tampoc no usaven el compte de caixa ni la banca toscana
ni la ﬂamenca. D’altra banda, els comptes estan tancats i, en el seu
cas, el saldo traslladat a un compte nou en el mateix llibre o en un
altre.26 És possible que despeses, guanys i beneﬁcis fossin també comp-

25. Fins i tot en el cas probable que
ue el
el propietari
prrop
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portés un altre llibre amb aquestes
partides.
26. Sembla, per tant, que el grau de
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p mee de les condicions de la partida doble
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era més gran que no considerava Conde.
e
e.
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tabilitzats en un llibre privat dels banquers. Com que la comptabilitat
de la Taula era molt semblant, Adroer i Feliu (1989) accepten que la
comptabilitat de la Taula inicial no respon tampoc al sistema de partida doble. Hernández Esteve (1989) va seguir i difondre les opinions
de Conde i Adroer i Feliu, però més tard (Hernández Esteve 1991a:
52; 1996: 74)27 indica que els llibres de la Taula tenen els requisits
formals de la partida doble i més recentment aﬁrma que els llibres de
la Taula eren portats per partida doble, si bé indica que aquest punt
no es pot determinar amb exactitud pels primers anys atesos els pocs
llibres conservats (Hernández Esteve, 2002: 478-479). Mentrestant, el
1992, Riera i Feliu (1992: 246) consideraven que la comptabilitat de
la Taula era una forma incompleta de partida doble i Passola (1996:
174 i 178-180), que és l’únic que sí que havia començat a estudiar els
llibres de la Taula de Canvi, diu que les anotacions en el llibre major
es fan d’acord amb els mecanismes de la partida doble, tot i que el
compte de caixa es dugui en un llibre a part; més tard, el mateix Passola (1999: 38) es mostra més caut: “el sistema comptable utilitzat va
adoptar moltes de les normes de la comptabilitat per partida doble.”
Abans de passar a discutir la qüestió, cal començar amb un incís:
la major part dels autors s’ha regit ﬁns ara per les estrictes normes
establertes per de Roover (1937), però aquest es refereix a comptabilitats de mercaders; en una comptabilitat bancària, i encara més d’un
banc públic, algunes de les condicions exigides no tenen raó de ser i
per tant la seva manca no pot ser considerada com un impediment
perquè siguin de partida doble.
A favor del fet que la comptabilitat de la caixa fos de partida doble
hi ha, en primer lloc, el compliment perfecte dels aspectes formals:
— existència del diari i el llibre major, amb anotació en ambdós
llibres de la data28 i la quantitat i generalment també la raó
de l’operació;
— doble anotació al llibre major, amb remissió al foli de la contrapartida, excepte en el cas dels ingressos i els pagaments en
metàl·lic, la contrapartida dels quals s’hauria d’anar a buscar al
llibre de caixa.29 Fins i tot al Major I el foli de la contrapartida

27. L’obra de 1996 és la publicació d’un text de 1992.
28. Passola aﬁrma que moltes partides del llibre major no estan datades, però una
observació detallada permet veure que per regla general només manca la data en els
traspassos del llibre anterior o al posterior.
rior.
iorr
29. Això no implica cap desnivell
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apareix de vegades al marge; no hi ha l’altra xifra que se sol
acompanyar, el foli del diari, perquè els diaris no s’acostumaven a foliar, els assentaments es poden localitzar fàcilment
per la data, que consta pràcticament sempre a les partides
del llibre major;
— partides de tancament i traspàs d’un compte a un altre del
mateix llibre o del posterior;
— balanç al ﬁnal del bienni, tot i que sembla que existia una certa
descurança en aquest sentit (Usher, 1943: 291): però l’existència d’una partida de traspàs dels diners existents a la caixa
(Major III, f. 28v) en testimonia la necessitat.
La negativa a considerar de partida doble la comptabilitat de la
Taula procedeix de la no-existència de comptes impersonals, però ja
queda dit que el compte de caixa agafava prou importància per a ser
dut com a llibre a part i era l’únic aspecte necessari del compte de
valors: els comptes de capital, despeses i beneﬁcis no existien perquè
les característiques de la Taula no els feien ni necessaris ni possibles,
atès que la Taula no tenia capital, substituït per la ﬁança que representaven els ingressos de la Ciutat, que les seves despeses anaven a càrrec
del municipi (Passola, 1996: 180) i que tampoc no tenia teòricament
beneﬁcis ni pèrdues.30
La inexistència del compte de caixa i per tant el fet que no tots
els assentaments tinguin contrapartida en el mateix llibre és l’únic
argument de pes per a no considerar la comptabilitat de la Taula com
de partida doble. Però atès que de fet sí que existia la contrapartida,
ni que fos en un llibre a part, aferrar-se a aquest fet em sembla un
tecnicisme excessiu.31 Vistos els arguments a favor i en contra, la meva
opinió és que els primers llibres de la Taula acompleixen, amb petites
mancances, les condicions exigides perquè una comptabilitat pugui ser
considerada de partida doble.

30. Tampoc les caixes d’estalvi no tenen teòricament beneﬁcis en el sentit de
remuneració del capital, ni les poques i petites sobrevivents ni les moltes i més grans
fallides o forçades a convertir-se en bancs i, per tant, assassinades legalment en tant que
caixes. Els beneﬁcis de les caixes van a l’obra social; els de la Taula es destinaven a la
disminució del deute de la Ciutat. Tampoc no tenien pèrdues: els pocs crèdits no retornats,
com el de la banca Gualbes, que veurem més endavant, quedaven com a comptes deutors.
Quan amb motiu de la guerra civil de 1462-1472 la Taula va suspendre pagaments, els
dipòsits es van convertir majoritàriament
ent
n en
e cen
censals
ensal
sal
sa
al contra la Ciutat.
31. Faig aquesta aﬁrmació amb tot el respecte
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q an hi ha diners comptants pel mig, redueix la
qu
comptabilitat de la Taula a una partida simple
s mpl
si
plee avançada.
avan
an

76

GASPAR FELIU I MONTFORT

QUADRE IV.1
Requisits de la comptabilitat de partida doble segons els principals
autors i compliment d’aquests per la Taula

Existència del diari
Doble assentament al deu i l’haver
Igualtat en el muntant
dels dos assentaments
Deu i haver contraposats
Constància de data, import
i raó de l’operació
Coincidència en la data
dels dos assentaments
Moneda única a la columna
de quantitats
Referència al foli de la
contrapartida
Existència de comptes
impersonals
i de capital
Comptabilitzar totes les
operacions del propietari
Suma de les quantitats
al deu i l’haver
Paginació dels llibres
Inventari inicial
Balanç
Partides de tancament i obertura
dels comptes
Llibres enquadernats, sense
pàgines en blanc
Errors corregits clarament

Pacioli

Besta

de Roover

Melis

Hernández

Taula de

1492

1891-1910

1937

1950

2005

Canvi

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

N

X

X

X

X
X
X
X
C

X
X

X

N
N

X
X

X
X

X

X

X

X

X

N

X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

X
X

X condició necessària i acomplerta en el cas de la Taula
C condició convenient
N condició considerada no necessària
S’ha prescindit d’unes poques condicions poc importants o englobades en altres.32

32. Per exemple que la moneda única
nica
a de
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les ccolumnes
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sumatòries sigui la mateixa en
tot el major.
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COMPTABLE

La major part dels aspectes tècnics seran estudiats en referència
als llibres majors de dipòsits i de comptes corrents, atès que presenten
algunes diferències entre ells. Ara només diré que en tots els majors
editats la pràctica comptable és normalment acurada, tot i que de tant
en tant apareixen assentaments o solucions defectuosos. Els principals
són partides amb sumes diferents al deu i a l’haver, que es resolen
partint la diferència33 o fent-ne cas omís;34 errors corregits ratllant la
partida, només amb l’afegit d’una nota,35 o bé correccions sense la
deguda precisió comptable,36 imprecisions sobre si una quantitat s’ha
rebut com a procurador o com a titular,37 manca d’alguna dada, com
per exemple el foli de la contrapartida (Major III, f. 60) o el nom de
l’ordenant; lliurament de quantitats sense que es faci constar que s’ha
fet la solta (Major I, f. 70),38 etc.
Altres vegades, però, els errors se salven correctament: així, una
diferència observada en una quantitat dóna lloc a un assentament per
la dita quantitat per part dels administradors de la Taula en un compte
dels mateixos titulars en el llibre següent;39 o bé una transferència no

33. “Resta que·ns han a tornar, que·ls mudam avant en sta carta matexa e ﬁnam-ne
ensemps a XVI de satembre any MCCCCIIII, ab XI d. que partim” (Major III, f. 31).
34. El compte d’Antoni Oliver (Manual I, f. 116) presenta una diferència de 3 s. entre
l’haver i el deu, però està tancada (barrada amb ratlles diagonals) sense que es faci cap
menció ni traspàs d’aquesta diferència.
35. Després d’una partida copiada dues vegades, la segona està ratllada mitjançant
una línia ondulada, amb un afegit que diu “Aquesta partide és scrita ja ací amunt per que
no hic deu ésser II vagades per que la cansel·lam” (Major III, f. 233).
36. El 7 d’agost de 1404 consta un ingrés de 125 ll., 14 s. i 8 d. fet pel clavari a favor
del bací dels pobres vergonyants de la parròquia del Pi per remença d’un censal (Major III,
f. 164), i al deu el traspàs d’aquesta quantitat a un compte dels mateixos titulars al foli 221;
però al foli 23, amb data de cinc de novembre del mateix any, en un compte de la clavaria,
Galceran des Puig i Eloi Febrer, sense indicar que es tracta dels administradors del dit bací,
tornen la dita quantitat al clavari: “per so com és del bací dels pobres de madona Sancta
Maria de la Mar...CXXV ll. XIII s. VIII”; al seu torn el mateix dia el clavari fa constar al deu
l’abonament de 127 ll., 8 s. i 4 d. al bací dels pobres vergonyants de Santa Maria del Mar:
la lliura, 14 s. i 8 d. de diferència entre les dues quantitats és deguda a la pensió pels dies
correguts de més, però no se’n fa cap esment comptable.
37. La diferència només es pot dilucidar examinant la contrapartida.
38. Hi ha també partides que semblen mancar de lògica; es pot tractar d’errors
de redacció o bé d’altres circumstàncies que se’ns escapen: així Jaume Torrelles, síndic
de Montblanc, abona al donzell Joan Torrelles i la seva esposa Eulàlia 548 ll. i 10 s.
per redempció d’un censal, però al cap de pocs dies els dits esposos li retornen aquesta
quantitat, sense fer constar la raó perquè
u ho
uè
ho fa
fan
an (Major
(M
I, f. 67).
39. “En lo present mudament ha fal
ffalta
ta de X ll
ll.
l que hic deu haver de mes cor axí con
són CXXXVI ll. XVIII s. II deuen ésserr CXLVI
s. II segons appar en CCCLXIIII
CXL
XL
LVI
VI ll. XVIII
X
cartes de libre primer corrible de la Taula
comensat per en Miquel Roure e
au a d
au
aul
dee lla Ciutat
C
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acceptada és salvada amb un assentament de retorn (Major III, f. 67).
Sigui com sigui, els assentaments tècnicament deﬁcients són una minoria en el conjunt dels llibres estudiats; per regla general la tenidoria
dels llibres és correcta.
LA

MONEDA FORASTERA

Les ordinacions de 1405 prohibiren a la Taula acceptar moneda
forastera sinó era com a “joia” o sigui sense comptabilitzar. Però els
llibres editats són anteriors a aquestes ordinacions i les monedes forasteres, eren per regla general acceptades a les tarifes corrents al mercat
i poden aparèixer tant soles com acompanyades d’altres monedes.40 La
moneda forastera més comuna és l’escut francès, acceptat a la Taula a
16 s. i 6 d. però també a 17 s., a 17 s. i 6 d. i ﬁns i tot 19 s.41 També
apareix, però només una vegada, la blanca de Perpinyà, cotitzada a
8 d. (Major III, f. 92). Hi ha també mencions del reial d’or de Mallorca, però només està tarifat una vegada, a 14 s. i 11 d. (Major III, f,
121); el mateix passa amb el timbre d’or, cotitzat a 17 s. 6 d. (Major I,
p. 67) i el ﬂorí de Florència, estranyament tarifat a 11 s. igual que el
ﬂorí local (Major III, f. 223v). Els ducats d’or de Venècia apareixen
un cop a 16 sous i mig, però es tracta d’una lletra de canvi; la seva
cotització habitual era de 15 s. En altres assentaments expressions
com “estan per ell” (Manual III, f. 263v) indiquen que les monedes
estrangeres només estan acceptades com a dipòsit i, tot i que tarifades al valor del moment del lliurament, seran retornades a la cotització
del moment en què siguin reclamades.
Una sèrie de partides entrellaçades podrien indicar un cas d’especulació monetària, si no és que es tracti de l’ocultació de l’interès
d’un préstec o de les dues coses alhora: el 6 d’agost de 1404, Francesc
Ferriol, canonge de Vic diposità a la Taula, en el compte de micer
Pere Puyol, prior de la Vall de Crist, i fra Guillem de la Mota, monjo
i procurador de la Gran Cartoixa (Borgonya), 750 escuts, valorats en

en Guillem Colom. Les quals X ll. aprés son estades pagades al dit Johan ça Sala, Jacme
Aldomar e Pere de Puigbathó per en Guillem Colom, qui la dita quantitat lus ha feta scriure
en la dita Taula de la Ciutat segons appar en comte del dit Guillem, a qui són notes en libre
corrible primer de la dita Ciutat comensat per los honrats en Bernat Serra e en Guillem de
Cabanyelles, en LXX cartes del dit libre (Major I, 1) f. 79.
40. “Ítem que·ns liurà comptans lo dit jorn entre ﬂorins e I scut e VIII s. IX ... XLII ll.
s.” (Major III, f. 142).
41. Les primeres mencions són a 17 s. i 6 d
d.. ell 3 de gener i el 7 d’agost de 1403. (Major
I, f. 118; Major III, f. 162); el 22 del mateix
ate
t ix mes
mes arriba
me
arrr
a 18 s. (Major III, f. 167v); totes les
mencions posteriors són a 16 s. i 6 d.
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17 s. i 6 d. “però a cobrar en escuts a raó de XVI s. VI”.42 La Taula els
comptabilitzà a l’haver en 17 s. 6 d., però al deu, amb data de 17 de
novembre, s’anotaren en el compte de Puyol i de la Mota 2.351 ll., 4
s. i 4 d. procedents del dipòsit citat i d’un traspàs fet a favor seu pels
banquers Francesc i Manuel de Gualbes, a 19 d’agost, per un total de
1.732 ll. 9 s. 4 d., o sigui que el lliurament de Ferriol es féu equivaler
a les 618 ll. i 15 s. que valien els 750 escuts a 16 s. i 6 d. La diferència, 37 ll. i 10 s., “està per los DCCL escuts que li avem a tornar a
raó de XVI s. VI la pessa”. El mateix dia però, aquesta quantitat fou
transferida a la societat de Lleuger Escuder i Mateu Ris43 pel canvi dels
escuts (a 16 s. i mig) per ﬂorins. Al deu del mateix compte hi ha un
altre lliurament de 37 ll. 10 s. a favor d’Escuder i Ris, que canviaren
els escuts per ﬂorins (Major III, f. 142v). La contrapartida d’aquesta
darrera operació es troba a l’haver d’Escuder i Ris (Major III, f. 222),
que el 15 de novembre dipositen 736 escuts a la Taula, valorats en 605
ll., i retiren la quantitat en ﬂorins. Aquí es perd el rastre de l’operació,
englobada en les 4.186 ll. 9 s. que en la mateixa data Escuder i Ris
transferiren a Puyol i de la Mota.44 El conjunt no és fàcil d’entendre,
però la impressió és que tot plegat es fa per legitimar les 37 ll. 10 s.
que Escuder i Ris cobraren per la seva intermediació. Resulta, però,
una incògnita el paper del canonge Ferriol, si no és que tot plegat
respongui, sense fer-ne esment, a una lletra de canvi;45 en aquest cas
el canonge seria el pagador i Escuder i Ris els beneﬁciaris d’un canvi
que algú hauria pres a Borgonya amb la Gran Cartoixa com a dador.

42. És a dir, Ferriol lliurà l’equivalent a 656 ll. i 3 d., mentre que Puyol només havia
de rebre 568 ll. i 9 d.
43. Lleuger Escuder era originari d’Avinyó; per la seva societat amb Mateu Ris, infra,
“Els mercaders estrangers”.
44. Escuder i Ris transferiren diverses i importants quantitats a Pere Puyol;
ari
riss pe
ris
er a
all ttrasllat
r
segurament actuaven com a intermediaris
per
de diners de la Gran Cartoixa, a
Borgonya, amb destí a la creació de la
a nova
a cartoixa
cartoi
oii de la Vall de Crist (Major III, 222 i
o
223).
45. Sobre les lletres de canvi a la Taula
Taulla V
Vegeu
ege
eeg
g u infra cap. VII.

CAPÍTOL V

EL FUNCIONAMENT DE LA TAULA DE CANVI

La manca de llibres diaris diﬁculta un estudi acurat del funcionament de la Taula, de manera que ens hem d’acontentar amb les
dades que es poden extreure dels exàmens dels llibres majors. Com
ha quedat dit, els llibres majors conservats pel segle xv responen a
dues categories, els de dipòsits i els corribles. Tant en els uns com en
els altres les anotacions del diari generen dos assentaments al major,
un al deu i l’altre a l’haver. Les característiques dels llibres han estat
descrites al capítol I. Ara convé afegir que només algunes partides
del Major III estan encapçalades a tota plana pel nom del titular; a
l’edició, per a facilitar-ne la consulta, les he encapçalat totes posant
entre claudàtors els encapçalaments que no ﬁguren en el llibre.1 Els
assentaments contenen per regla general la data i la remissió al foli de
la contrapartida. La resta de les característiques són més especíﬁques
de cada llibre i les veurem en tractar d’aquests.
ELS

LLIBRES MAJORS DE DIPÒSITS

Els dos primers llibres conservats de la Taula de Canvi (Major I
i II) són majors de dipòsits. S’hi anotaven les partides procedents del
diari que estaven subjectes a alguna condició que impedia la lliure
disposició dels diners dipositats ﬁns que no constés l’acompliment de
la condició, fet que havia de ser declarat per una persona o persones
indicades, molt sovint un notari o notaris, que en feia o feien la “solta”. Tant les condicions com en el seu cas la solta es feien constar a

1. Si els titulars són més de dos, a l’encapçalament
l’lenc
capç
a ala
ap
am
he posat només el nom del primer
seguit de “i altres”.
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l’haver, a continuació de la partida respectiva.2 Els capitals “a solta”
podien haver estat dipositats de manera voluntària o forçosa, per raons molt diverses: diners en litigi (dipòsits judicials) o a repartir entre
els creditors (dipòsits dels cònsols de la Mar o del veguer, diners de
fallits), dots a lliurar en el moment del casament, herències, en especial de menors, o simplement quantitats que podrien ser retirades
al compliment d’un contracte com la construcció d’una casa o d’un
vaixell, la ﬁrma de senyoria (en cas de venda d’un bé emﬁtèutic) o el
lliurament de la documentació fefaent; aquest darrer cas és el que surt
més repetidament a la documentació estudiada, sobretot a causa de
la redempció de censals. També diferia molt el temps que els diners
quedaven retinguts a la Taula: podien ser uns pocs dies (en cas d’una
ﬁrma de senyoria, per exemple), un cert temps (un dipòsit judicial)
o passar molts anys (el dot d’una òrfena).3 D’altra banda, qualsevol
creditor o drethavent podia afegir una empara total o parcial als capitals dipositats.4 Les empares poden ser posades pel mateix titular,5
per l’esposa sobre el compte del marit (Major III, f. 57) i ﬁns i tot
qui fa un lliurament el pot emparar acte seguit;6 el soltador pot ser
també el mateix lliurador, quan lliura una quantitat que sotmet a una
determinada condició;7 per acabar, ningú és immune a les empares:
la reina Violant, vídua de Joan I va veure com un compte seu amb
84 ll., 7 s. i 11 d. era llargament emparat per Dalmau Vesiat, de

2. Els assentaments a solta eren anotats primer al llibre major de compte corrent, on
es feia constar la condició a què es trobaven subjectes: “Devem a na Maria qui solie ésser
sclava de la dona na Johanete muller d’en Bartomeu Pont quòndam que hic mudam de
CCCXVIII cartes del libre nostre primer, hon les li devíem … CXII ll. XII s. VIII. Les quals
sien soltes con en Bonenat Gili notari o dirà. A V de maig any MCCCCV fo solta per lo dit
notari” (Major I, fol. 89).
3. El cas extrem que he trobat és d’una empara posada el 1403 i solta el 1410 (Major II, f. 23); però és molt possible que hi hagués empares que no es resolguessin mai.
4. A l’exemple citat a la nota anterior, els diners soltats el 5 de maig van ser objecte
d’una empara dos dies després: “A VII de maig any MCCCCIIII en Pasqual de Font saig nos
enparà la dita quantitat a istància d’en Joan des Camps”, fet que motivà que el dipòsit fos
traslladat al llibre posterior (f. 89).
5. Dolça, vídua del metge convers Rafael de Fontclara deposita 48 ll. i 19 s. i declara
“no vol que·n sian levats en tot ni en partida sens consentiment de la dita dona e d’en Guillem de Font Clara e Daniel de Font Clara ﬁlls seus” (Major I, f. 79).
6. “Ítem li dixem per n’Antoni Palagrí a VIII de janer en LXXVII cartes … XIII ll. XIX
s. II. Lo die present n’Andreu Riba saig nos enparà les dites XIII ll. XIX s. II a istància del
dit Antoni Palagrí”.
7. El 17 de novembre de 1402, Ram
Ramon
amon
am
on
n des
dee Q
Quer, mercader, transfereix a Clara, vídua de Francesc Riera, 450 ll. en dues operacions
o rac
ope
accions a condició que aquesta les esmercés en
censals, de la pensió dels quals ella seria
i els seus ﬁlls hereus: el dia 17 del
ia usufructuària
usuf
su
suf
ufru
uf
r tu
ruc
u
mateix mes, Quer declara acomplertes le
lles
e ccondicions
es
ondicio
on
ond
d o i solta la quantitat (Major I, f. 112).
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Medinyà: la quantitat procedia del llibre anterior i va ser traslladada
al següent (Major I, f. 46).
Com s’ha dit al capítol I, El Major I correspon a l’exercici dels
primers administradors de la Taula, Miquel Roure i Guillem Colom i
conté 305 comptes. Les restes conservades del Major II, sota l’administració de Guillem Oliver i Pere de Casasaja, consten de 112 comptes, de
manera que fent la comparació amb el Major I es pot dir que se n’ha
conservat aproximadament una tercera part; d’aquests 112 comptes,
però, 94, o sigui la gran majoria, són trasllats de comptes del Major I;
per aquesta raó i per què és incomplet, no en faré cap estudi estadístic.
De fet, el trasllat del llibre anterior és una característica comuna
als majors de dipòsits, com a conseqüència del temps que transcorria
entre el dipòsit i la disponibilitat dels diners. Per tant, la major part
dels comptes comencen amb un trasllat del llibre anterior i fan constar
a l’haver, després de la quantitat transferida, les condicions o empares
que l’afecten i sovint les dues coses a la vegada, sense obstar que s’hi
poguessin afegir, com hem vist, noves empares. Els comptes nous s’originen en un lliurament de diners o una transferència del compte d’un
tercer, de vegades per ordre d’altri. La contrapartida és també sovint
un trasllat al llibre següent. Si arribava la solta, el compte es convertia
en un compte corrent normal: el titular podia reclamar els diners, ordenar-ne el trasllat al major de compte corrent8 o mantenir el compte
al major de dipòsits i disposar dels diners retirant-los o transferint-los
a tercers. El destí de les quantitats pagades per transferència era per
regla general un compte al major de comptes corrents. De fet, en teoria
es podia produir tota la tipologia de partides que veurem en tractar
del Major III, però la immensa majoria dels comptes es concentraven
en les operacions més senzilles, com es pot veure al quadre 5.1.

8. “Deu-nos en Guillem Cortina prevera (…) que li liuram comptans”; “Deuen en Bernat Amenós mercader e la dona na Francescha
ance
n sch
ha m
muller sua que dixem per ells a·n Johan
Sapardo … en CV cartes del libre corrible
ble primer
pri
rimer
ri
im n
nostre” (Major I, f. 4); “Deu-nos en Bertran Canyelles obrer que li mudam e fem
e co
em
compte
omp
mp e q
mpt
que li devem en CCLXXI cartes de libre
tercer” (Major I, f. 12).
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QUADRE V.1.
Proporció de les principals operacions als comptes del Major I
DEU

%

HAVER

%

Traspassos a un compte propi
posterior

55,4 Traspassos de compte anterior

59,3

Lliurament de moneda al titular

10,5 Ingrés en moneda fet pel titular

2,3

9,2 Traspàs d’un compte de tercer

12,1

6,9 Ingrés en moneda fet per un
tercer

13,8

Transferència al compte d’un
tercer
Lliurament de moneda a un
tercer

Gairebé la meitat dels comptes de Major I (un 44 %) consisteixen
en un trasllat del llibre anterior i un traspàs al llibre posterior. Pel Major II la proporció és encara més elevada: un 78,5 %. Alguns comptes
però, resulten molt més complexos. Examinaré només alguns casos
de comptes sobre els quals requeien múltiples empares i de comptes
que, un cop alliberats, resultaven liquidats ràpidament, en gran part o
totalment a favor de tercers: els creditors reclamaven ràpidament els
diners ﬁns aleshores retinguts.
Així Bernat Gotmar, àlies Cases, tenia per trasllat del llibre anterior 440 lliures a l’haver, sobre les quals rebé una empara a 16 d’agost,
cancel·lada el 21 de novembre, una altra empara a 12 d’octubre, cancellada el 15 de novembre, una altra l’endemà, 13 d’octubre, cancel·lada
el 31 del mateix mes i una altra posada el 13 de novembre, cancel·lada el 21 del mateix mes. Tot i això, segurament perquè les empares
eren per quantitats inferiors, va poder retirar ja el 14 d’agost 26 ll. i
11 s. i posteriorment, en tres lliuraments, diverses quantitats ﬁns a
igualar les 440 ll. del deu;9 el darrer lliurament li fou fet el 23 de
novembre, dos dies després de la cancel·lació de la darrera empara
(Major I, fol. 64).
Menys afortunat resultà el mestre de cases Guillem Costa: per
transferència del llibre anterior tenia a l’haver 23 ll. i 6 s., amb l’advertència que sobre aquesta quantitat pesaven una condició i “empares
moltes”, a les quals s’afegí una de nova a 20 d’octubre, que no consta
que fos cancel·lada. Al deu hi ha ﬁns a vuit pagaments per petites
quantitats a diferents persones, pagaments tots ells fets per manament

9. Les quantitats es lliuren al notari
ari Ber
Berenguer
e eng
er
e ue
en
e Roure; alguna vegada es diu que “rebe’ls per ell”, de manera que he considerat
era
er
r tq
que
u es tr
ue
tractava del seu procurador.
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del veguer o del batlle; els beneﬁciaris són un micer, un formenter, un
remolar, una peixatera i tres persones més de les quals no s’esmenta
l’oﬁci; hi ha també dos pagaments a Antoni Rovira, que en el segon
és anomenat procurador de Guillem Costa, per un total de 3 ll., 12 s.
i 6 d., i s’hi ha de sumar 3 s. i 6 d., resta que fou traslladada al llibre
següent (Major I, f. 65).
Els comptes més llargs també es poden referir a liquidacions per
obres, sobretot quan algun conﬂicte feia intervenir les autoritats. Així
al Major I, f. 69 hi ha el compte dels cònsols del Mar pel dipòsit de
la barxa o lleny d’en Pontons. El comte comença amb 54 ll. i 2 s. a
l’haver, quantitat subjecta a una condició i empares, que constaven al
llibre diari “per que sia vist ans sia liurada”, a la qual quantitat s’hi
afegiren 14 ll., 4 s. i 5 d. procedents d’un altre compte,10 i 15 ll. en moneda dipositades pel mateix Pontons, el 14 d’agost, amb la condició que
fossin lliurades als cònsols quan pogués prendre possessió del lleny. Dos
dies després el compte sofrí una doble empara per part del procurador
dels mestres d’aixa i de Joan Alegre, fuster, cap de les quals no consta
com a cancel·lada en el llibre, tot i que segurament ho foren. El deu
comença el 18 d’agost amb tres pagaments a sengles fusters, seguits
de dos pagaments a Berenguer Serradell, tots en moneda i que igualen
la suma de l’haver. Tot i que aquest compte queda liquidat, l’assumpte
no devia acabar bé: el 30 de desembre els cònsols havien embargat i
fet subhastar les veles i àncores de l’esmentat lleny i anotaven al seu
haver les 8 ll., 9 s. i 7 d. que n’havien tret, que el mateix dia foren
emparades per Garcia de Ripalda, cobrador d’impostos; tot i això, i
sense que consti tampoc en aquest cas la cancel·lació de l’empara, els
diners foren lliurats el 19 de gener a Berenguer Serradell, que podria
ser un representant de Pontons.
Que els creditors es tiraven ràpidament sobre els diners “soltats” queda ben clar en el compte del sastre Guillem Riera. En l’haver
d’aquest, el 19 d’agost de 1402, els administradors de l’Hospital havien
fet transferir 150 ll., preu de la venda que el dit Riera els havia fet de
dues cases (estars) tocant a l’Hospital. Riera necessitava diners perquè
havia de tornar una part del dot de la seva nora:11 en efecte, després
d’una avinença (li faltaven pagar unes cent lliures) transferí 65 ll. als
pares de l’esmentada dona; les 85 ll. restants foren traspassades en
el seu moment al llibre següent. Fins aquí, res d’extraordinari, com

10. El compte es troba al f. 71 i no
o al 70,
0, com
c m s’indica en el f. 69; es tracta d’un ingrés
co
fet als cònsols per Berenguer Serradell,, m
mercader
erc
rccade
ad r ““per lo contrast del leny d’en Pontons”.
ad
11. Tant aquesta com el seu espòs havien
havi
vviien
e d
d’haver
’ha
mort, per tant, sense ﬁlls.
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tampoc no ho resulta la condició de l’haver: que lliuri les escriptures i
“sia purgada” la crida, o sigui que després del pregó públic anunciant
la venda no surti cap drethavent. Hi devia haver algun inconvenient,
perquè primer es permeté “soltar” les 65 ll. a pagar del dot, però no
fou ﬁns al cap de més d’un any, l’11 de setembre de 1403, que la condició fou solta “no contestant la condició demunt dita”. Mentrestant,
apareixen a l’haver ﬁns a sis empares, fetes entre el mateix 19 d’agost
i el 30 de desembre de 1402, per part de persones de condició molt
diversa: un armer, un frare carmelita, un teixidor de llana, un mercader,
els mateixos administradors de l’Hospital de la Santa Creu i Francesc
de Ladernosa, de qui no s’indica oﬁci ni condició, però que sens dubte
era un home acabalat. Totes les empares acabaren essent cancel·lades,
però la darrera no ho fou ﬁns a l’1 de setembre de 1403 i ﬁns a l’11
d’aquest mateix mes el notari Joan Torró no “soltà” deﬁnitivament el
compte, que havia estat ja traslladat al llibre següent, però que continuava fent constar les soltes en el compte original (Major I, f. 80).
Un cas semblant, però amb una liquidació més ràpida dels diners,
és el del mercader François Martí (Major I, f. 88). El 2 de setembre
de 1402, el notari Berenguer Padrosell transferí al compte de Martí
267 ll., 7 s. i 8 d., preu d’un alberg que aquest li havia venut, amb la
mateixa condició que en el cas anterior: “compliment de cartes e la
crida serà purgada”, el 22 de novembre Padrosell afegí a la quantitat
anterior 6 ll. i 12 s. en moneda. Ja en el mateix moment de l’operació
consta una empara de Romeu Castells, sastre, a la qual se n’afegí el
12 d’octubre una altra de micer Ponç Muntaner, cap de les quals no
consta com a cancel·lada. Al deu hi ha una llarga sèrie de pagaments
ordenats pel veguer, fet que demostra que els creditors havien acudit
a la seva autoritat per a recuperar els seus diners; consten així dos
pagaments a micer Pere Trullols, dos al notari Arnau de Millars, un
al procurador de Bernat Ferrer, de Mataró, un a Pere Bellit i un a la
vídua del pagès Bartomeu de Puigdet; els 11 s. i 8 d. restants foren
transferits al llibre següent. És evident que les empares posades per
Castells i Muntaner, sense intervenció del veguer, quedaren per satisfer.
Els exemples es podrien multiplicar, però em sembla que els aportats
són suﬁcients per entendre les complexitats que es podien produir pel
joc dels dipòsits condicionats i les empares.
El Major I conté un total de 374 comptes, dels quals 65 tenen
més d’un titular, sis són comptes d’institucions i 17 pertanyen a titulars
de fora de Barcelona. Els titulars privats de Barcelona són 332, onze
dels quals ho són de més d’un co
d’aquest total, seixanta, ho sigui
ccompte;
mp
pte
t ;d
un divuit per cent, són dones. L
La
a re
resta
a de noms es reparteixen entre
dipositants o beneﬁciaris dels diners
din
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raons, les més generals “soltadors”, emparadors i oﬁcials del Consolat
del Mar o del veguer.
Les quantitats al llibre Major I no quadren perquè s’hi van continuar fent operacions un cop traslladades les sumes al major següent.
En aquest sentit, el major de dipòsits ve a ser un auxiliar del major
de compte corrent. La suma del deu és de 30.234 ll., 11 s. i 2 d. i la
de l’haver, 27.925 ll. i 2 d.; la caixa va ingressar 5.757 ll., 5 s. i 9 d. i
en va pagar 4.546 ll., 5 s. i 9 d., amb un avantatge de 1.211 ll.
Els majors de dipòsits, tot i donar una visió menys real de l’economia i la societat de l’època que el major de comptes corrents,12 mostra
les assenyades solucions que es van saber trobar per a la salvaguarda
dels capitals en disputa o desprotegits. Al mateix temps convé fer notar
que la ciutat aproﬁtava part d’aquests capitals immobilitzats durant llarg
temps per a ﬁnançar el municipi, tant en el dia a dia com sobretot
com a crèdit per a la redempció de censals.
EL

LLIBRE MAJOR DE COMPTE CORRENT

El Major III, de compte corrent, és un major normal en qualsevol
comptabilitat bancària o comercial, excepte que en teoria no conté
operacions de crèdit. Els assentaments en aquest llibre major es poden
reduir a dos tipus: rebuda i lliurament de diners i transferències d’un
compte a un altre, però aquesta divisió tan senzilla conté múltiples
matisos. Conde (1996: 137-138; 1997: 75-77) estableix una tipologia
separant operacions de caixa i transferències i diferenciant en cada
cas si l’operació es fa per compte propi o d’altri, per ordre oral (dita)
o per xec i si les transferències són entre comptes del mateix banc o
entre bancs diferents; és una tipologia molt clara, però que no arriba
als últims replecs de la complexitat que trobem en les operacions de
la Taula.13 Per aquesta raó i perquè m’interessa examinar les diferents
posicions que poden tenir els participants, m’he decidit a proposar una
tipologia nova que em penso que resulta més exhaustiva, acompanyada
d’un exemple per a cada cas.14
La meva proposta distingeix entre operacions al deu i a l’haver;
per regla general aquestes es contraposen, però no sempre: algunes
12. Per exemple, el fet que molts assentaments derivin d’una marmessoria multiplica
en desmesura els noms d’eclesiàstics i notaris.
13. També Hurtado (2005: 351-372)
7 ) fa
72
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descripció de les operacions distingint
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14. En algun punt la tipologia és deduïda,
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que en pugui aportar cap exemple
del Major III.
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operacions serien de fet il·lògiques en alguna de les parts.15 Per marcar
millor aquesta correspondència presento les operacions a doble columna i sempre que sigui possible encarades.16 Com que la Taula com a
norma no concedeix crèdit, els comptes dels seus llibres majors s’han
de començar a llegir per l’haver; mantindré però l’ordre habitual amb
el deu a l’esquerra.
QUADRE V.1
Tipologia de les partides del major
Operacions del titular del compte
DEU
Transferència a un compte posterior:

HAVER
Transferència d’un compte anterior:

Devem a·n Bertan de Canyelles que li
“Deu en Berenguer Beta payer que li
fem mudament que li devem avant en havem a tornar per resta atràs de XLV
CCXXXVII cartes” (f. 52)
cartes” (f. 46)
“Deu en Miquel Squiu mercader que li
mudam en LVIII cartes del libre primer d’en Bernat Serra e d’en Guillem
de Cabanyelles regidors de la Taula
aprés nos” (f. 52v)
Lliurament en diner comptant:
“Deu en Guillem de Muntagut per
XLV ﬂorins V s. que li liuram comptans” (f. 48)

“Devem a·n Berenguer Bete peyer que
li mudam asy e li fem comta que·ns
deu an XXVIIII cartes del libre nostre
primer” (f. 52)
Ingrés de moneda:
“Devem a·n Berenguer Folquer per
XXXVI ﬂorins IIII s. que·ns liurà
comptans” (f. 29)

15. En el quadre he marcat la no correspondència amb (...)
16. Per estalviar espai he obviat la
a menció
menc
ció
ó comú
co
com
“Major III”, i cito només pel número
del foli. Quan l’exemple comença per “Ítem”,
Ítem”,, he
h su
substituït
u
aquesta expressió pel nom corresponent entre parèntesi i he suplert amb
a
am
((...)
(.
.. le
..)
less paraules que no eren necessàries per a
la comprensió de l’exemple.
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Operacions amb tercers171819
DEU

HAVER

Transferència al compte d’un tercer:

Transferència del compte d’un tercer:

“Ítem deu lo dit en Pere Oliver que
dixem per ell a·n Pons Simon porter”
(f. 6v)

“Devem a·n Pere de Muntrós e a·n
Pere de Quintana que·ls dixem per en
Francesch Peres” (f. 29)

Lliurament de diners a un tercer:

Ingrés en moneda fet per un tercer:

“(Deu micer Guillem Pere Bussot)
que liuram per ell comptans a·n
Francesch des Coll” (f. 57v)

“Devem a la dona na Constança muller de n’Arnau Olzina vanover per
XVIII ﬂorins II s. que·ns liurà per ella
comptans en Guillem de Cabanyelles”
(f. 23v)

Transferència al compte d’un tercer,
que retira la quantitat en moneda:18
“(Deu micer Guillem Pere Bussot que
dixem per ell) a·n Faliu Soquarats
sartre a XVI de juny e pres-les comptans” (f. 57v)

Ingrés en moneda fet per un tercer per
ordre d’un quart:
“(Devem a n’Antoni Bussot òlim
clavari) per IX ﬂorins I s. que·ns liurà per ell comptans en Mateu Caro
porter ... dix fo per en Palagrí Soler”
(f. 42)

Transferència al compte d’un tercer per
ordre d’un quart:

Transferència del compte d’un tercer
per ordre d’un quart:

“(Deu en Pere Oliver clavari) dixem
per ell a·n Ramon Artà prevera lo dit
jorn en CVIII cartes per en Guerau
Malgosa” (f. 6v)

“Devem a·n Jordi Garriga que li
dixem per en Jordi Steva … dix fo per
en Pere Vola de Perpanyà” (f. 44)

Transferència al compte d’un tercer
transferida per ordre d’aquest al compte d’un quart:19

Transferència del compte d’un tercer
carregada al compte d’un quart:

“Ítem deu lo dit en Pere Oliver que
dixem per ell a·n Pons Simon porter
... e per ell a·n Francesch Codina spacier” (f. 6v)

“(Devem a·n Pere Oliver clavari que)
li dixem per en Jacme Riera ... en
compta d’en Bernat sa Rovira” (f. 19)
(...)

Transferència del compte d’un tercer
per ordre d’un quart, retirada en moneda:

17. Persona jurídica diferent del titular
itularr del
dee compte
d
co
om
i de la Taula. Quan el tercer és un
banc la tipologia es troba en l’apartat següent,
egüent,
ntt, “operacions
nt,
n
““opee
amb un altre bancs”.
18. Des d’un punt de vista real no hi
h ha d
dif
diferència
i erè
if
èn
entre aquesta operació i l’anterior;
comptablement, però, en aquest segon
n ca
cass queda
qued
ue a cconstància del pagament en el compte
del creditor.
19. Aquest pot ser un altre banc.
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DEU

(Deu lo dit Pere Oliver) que dixem
a·n Johan Mestra prevera, lo dit jorn,
per la dona na Blancha muller d’en
Pere de Vallfreda quòndam e pres-les
comptans en menuts” (f. 6v)
Transferència al compte d’un tercer en
favor d’un quart, transferida al compte
d’un cinquè:

HAVER
Transferència per ordre d’un tercer,
procedent del compte d’un quart, per
ordre d’un cinquè:
“(Devem a·n Guillem Colom mercader que) li dixem per en Bonenat
Català … en compte d’en Domingo
Sanxo … dix fo per en Pere Sartre”
(f. 105)

“(Deu en Pere Oliver clavari que) que
dixem per ell a·n Bernat Sans notari
… per la dona na Blancha muller
de n’Arnau de Bosquet e per ell dixem-les a·n Guillem de Bagat” (f. 13)

(...)

Transferència al compte d’un tercer per
ordre d’un quart, transferida al compte
d’un cinquè

Ingrés de diners fet per un tercer procedent del compte d’un quart per ordre
d’un cinquè:

“(Deu en Pere Oliver clavari que dixem per ell) a·n Miquel Formós canonge ... per en Pere s’Estrada e Bernat de Marimon e per ell dixem-les en
Jacme Oller prevera” (f. 8)

“(Devem a·n Pere Oliver clavari) per
III ﬂorins I s. que·ns liurà per ell
comptans en Nicolau Puyol capdeguayta ... dix que·ls avia reebuts d’en
Pere Salom que·ls avia reebuts d’en
Jacme Ortals” (f. 22v)

(...)

Transferència al compte d’un tercer
transferida per ordre d’aquest al compte d’un quart i retirada per aquest en
moneda:
“Deu en Bartomeu Nadal mercader
er
que dixem per ell a·n Ramon Cabot arjanter … e per ell dixem-les
a·n Pere Tayada corrador e pres-les
es
comptans” (f. 86)

(...)
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Operacions amb un altre banc
DEU
Transferència de la Taula a un banc:
(Tot i que seria una operació lògica,
no n’he trobat cap exemple)

HAVER
Transferència d’un banc a la Taula:
(Tot i que seria una operació lògica,
no n’he trobat cap exemple)

Ingrés de diners de la Taula a un banc: Ingrés de diners d’un banc a la Taula:
“(Deuen en Jacme e en Johan Massana cambiadors) que·ls liuram comptans en manuts” (f. 30)

“(Devem a·n Francesch e a·n Manuel
de Gualbes) per MD ﬂorins que·ns
liuraren comptans” (f. 26)

Transferència des d’un altre banc a un
compte de la Taula:

Transferència des d’un compte de la
Taula a un altre banc:

“(Deuen en Jacme e en Johan Massa- “(Devem a·n Francesch e a·n Manuel
na cambiadors) que·ns dixeren per en de Gualbes) que·ls dixem per la dona
na Serena muller d’en Bernat sa RoviGuillem Oliver” (f. 30)
ra” (f. 28)
Transferència des d’un altre banc a un
compte de la Taula, retirada en moneda:

Ingrés en moneda de la Taula en un
banc amb destí a un compte en aquest
(...)

“(Deuen en Jacme e en Johan Massana cambiadors) que liuram per ells
comptans a·n Johan Sabrial” (f. 31)
Transferència a un compte de la Taula
Transferència d’un banc a un compte
per ordre d’un banc, retirada en diners:
per ordre de la Taula:
“Deuen en Jacme e en Johan Massana
“(Devem a·n Francesch e a·n Manuel
cambiadors que dixem per ells a·n
de Gualbes) que dixeren per nos a·n
Ramon d’Orta mercader ... e pres-les
Johan Sagristà” (f. 28)
comptans” (f. 31)
Transferència a un compte a la Taula,
des d’un compte en un banc, per ordre
d’un altre compte en aquest:

Transferència a un compte en un banc
per ordre d’un compte d’un altre titular
a la Taula:

(Tot i que seria una operació lògica,
no n’he trobat cap exemple)

“(Devem a·n Jacme e a·n Johan Massana cambiadors) que dixeren per nos
a·n Nicolau Sparsina mariner a XII de
j li
ju
liol
ol en compta d’en Pericó Roura”
ol
juliol
( . 30
(f
0
(f.
30v)
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DEU
HAVER
Transferència d’un compte de la Taula
Transferència des d’un banc a un
compte a la Taula i per ordre d’aquest a a un altre i per ordre d’aquest a un altre
banc:
un altre compte:
“(Deuen en Francesch e en Manuel de
Gualbes cambiadors) que·ns dixeren
per en Guillem Brunet ... e per ell dixem-les a·n Pere Oliver clavari” (f. 25)

“Deu en Nicolau Bassa spacier que
dixem per ell a·n Pere Alegre tintorer
... e per ell dixem-les a·n Francesch e
a·n Manuel de Gualbes” (f. 72)

Transferència des d’un banc, per ordre
d’un compte en aquest, a un compte a
la Taula, traspassada a un altre compte
a la Taula:
“(Deuen en Francesch e en Manuel de
Gualbes cambiadors) que·ns dixeren
per en Bernat Pons... dix fo per en
Pere Pallarès ... e per ell dixem-les a·n
Johan ses Avasses” (f. 26v)

El sentit de “per” en la comptabilitat
L’expressió “per” apareix sovint en els assentaments, però el seu
sentit no sempre és el mateix i de vegades no és clar. A l’haver, “ens
dixeren per” signiﬁca “per a” (normalment el titular del compte), mentre
que “dix fo per” s’ha d’entendre “per ordre de”. Però al deu la cosa
és més complicada: “li dixem per” o “rebe’ls per” tant es pot referir a
l’origen de l’ordre (“per ordre de”) com al destinatari (“per a”). “Per”
resulta per tant equívoc i només el context pot permetre entendre el
sentit: “rebe’ls per madona sa mare” o rebudes fetes per procuradors
o criats d’algú inclinen a entendre “per a”; altres cops la repetició de
“pers” dóna sentit a cadascun d’ells: així, en el darrer exemple citat al
quadre anterior al deu, “dix fo per en Pere Pallarès” indica l’ordenant,
mentre que “per ell dixem-les” el destinatari: tenim per tant en un
mateix assentament “per” amb dos sentits diferents. En altres casos el
sentit només el pot oferir la contrapartida, si es troba.
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CONTINGUT DEL LLIBRE MAJOR DE COMPTE CORRENT

El major de comptes corrents (Major III)20 s’obre amb un compte
de redempcions de censals i un altre del clavari, als quals em referiré
amb detall al capítol VI, apartat “Els censals”; aquí només diré que
entre els dos comptes ocupen els 24 primers folis i que més endavant,
als folis 230-235, hi ha un altre compte del clavari i encara un altre
compte de redempció de censals a nom de la Ciutat als folis 240-242.
Segueix el compte dels banquers Francesc i Manuel de Gualbes (f. 2528v) una de les dues banques que tenien crèdit a la Taula, banca que
faria fallida abans d’acabar l’any.21 Segueix al mateix foli 28v el compte
de traspàs als taulers següents, Bernat Serra i Guillem de Cabanyelles22
i a continuació comptes normals de clients. Una mica més endavant,
als folis 30-32v hi ha el compte de Jaume i Joan Massana, els altres
banquers que tenien crèdit obert a la Taula. Els assentaments a la
resta del llibre no segueixen cap ordre, com és normal en qualsevol
llibre major, ni tampoc no hi ha un traspàs ordenat dels comptes vius
del llibre anterior. La impressió és que si un compte estava afectat per
una operació nova, es feia el trasllat del saldo abans de fer l’assentament d’aquesta; la resta de comptes es devien anar traslladant quan
els escrivents disposaven de temps per a fer-ho: si s’hagués esperat una
nova operació per a fer la transferència, els comptes sense moviment
durant l’any no es trobarien barrejats amb els altres, sinó tots junts
al ﬁnal del llibre.
La suma de les partides del Major III, de maig de 1404 a gener
de 1405 va ser de 916.726 ll. i 10 s., la major part com a conseqüència
de transferències. En moneda els ingressos van sumar 80.574 ll., 11
s. i 4 d. i les sortides 88.083 ll. i 10 s. i 5 d.: el desavenç al ﬁnal del
període era de 8.328 ll., 19 s. i 1 d. Tot i això, l’arqueig de la caixa
pujava a 12.701 ll. 16 s. i 4 d., però la tendència resultava preocupant;
les autoritats reaccionaren amb les ordinacions de 1405, a les quals
ja he fet referència.

20. Una ràpida ullada al Major IV mostra una disposició semblant.
21. M’ocuparé de la banca Gualbes més endavant al cap. VII, apartat “La Taula i els
banquers”.
22. L’arqueig comptable és de 12.701 ll., 16 s. i 4 d., però els taulers sortints només
lliuraren 12.292 ll. i 14 s., que era el contingut
ont
n ing
ngut
ut real
re l de la caixa. La resta fou aportada per
rea
Pere de Casasaja, un dels taulers, a 20 d’
d’a
d’agost
agostt Major
M o
Maj
orr III, f. 28v): segurament Casasaja havia
nse que
u aparentment
ue
a are
ap
rre
e
posat mà a la caixa en proﬁt propi, sense
aquesta conducta suscités cap
reacció.
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Nombre i durada dels comptes
El Major III conté 1.299 comptes,23 amb 1.256 titulars diferents,24
dels quals 91 són forasters,25 i 144 comptes institucionals:26 queden
1.125 barcelonins titulars de 1.069 comptes. Usher (1943: 181 i 334)
troba 1.131 comptes al llibre major de compte corrent27 i 477 al llibre
de dipòsits (Major I); sumats són 1.608 comptes, que descomptant
repeticions redueix a 1.494 els titulars de comptes a la Taula i a 1.460
els comptes privats. Com que considera que a Barcelona hi podia haver
unes 6.000 famílies, una de cada quatre tindria un compte a la Taula.
Usher no sembla que tingui en compte els titulars forasters, però ﬁns
i tot amb la meva xifra de 1.125 titulars resultaria que una de cada
5,33 famílies tindria un compte a la Taula. Riu (1990-1991: 214) estima
una població superior, 35.100 habitants pel 1385; no sembla que la
ciutat tingués un gran creixement el vicenni següent, sobretot tenint en
compte la desaparició del call jueu, de manera que el 1405 Barcelona
devia tenir uns 35.000 focs o unes 7.000 famílies. En aquest darrer
cas i amb la meva estimació dels comptes de particulars barcelonins,
tindria un compte a la Taula una de cada 6,3 famílies.28
Però en realitat, més que dir que una de cada quatre o de cada
6,3 famílies barcelonines tenia un compte a la Taula, s’hauria de dir que
havia tingut en algun moment un compte a la Taula. Perquè el temps
que els comptes restaven oberts és extremadament variable, però amb
un fort percentatge de durades molt curtes. Com a primer atansament
he separat els comptes en quatre grans grups: els creats i tancats dins
del Major III (o sigui en el transcurs d’un any), els procedents del
llibre anterior i tancats en aquest, els creats en aquest i traspassats
totalment o parcialment al llibre posterior (vigents en dos exercicis) i
23. He considerat com un sol compte els que s’estenen per diversos folis seguits encara que hi hagi assentaments de tancament al ﬁnal del foli i obertura al foli posterior.
24. Hi ha titulars de diversos comptes, comptes amb més d’un titular i persones que
he considerat com a persones jurídiques diferents quan intervenen per exemple en nom
propi i en un altre compte com a administradors, marmessors, etc. D’altra banda, no sempre hi ha manera de saber si noms iguals corresponen a un sol personatge. Les xifres següents s’han de considerar, per tant, com a aproximades. Val la pena esmentar també que
dels 1.256 titulars, 107 són dones.
25. No s’han considerat forasters els italians que residien de temps a Barcelona.
26. En alguns casos s’uneixen les dues condicions; només els he comptat com a forasters.
27. Segurament el Major III: l’expressió és ambigua, cita el balanç de 1433 i a continuació parla del major, però no hi ha majo
major
ajorr p
aj
ajo
per
err a 14
1
1433
4 i a més les xifres del major són prou
properes als 1.299 comptes que he sumat.
ma .
mat
28. Apujant la població ﬁns a 40.000
000 habitants,
hab
abita
a
i n
ntt tindria un compte a la Taula una de
cada set famílies, aproximadament.
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els procedents del llibre anterior i traspassats també en tot o en part
al posterior, que havien romàs a la Taula en tres exercicis.
QUADRE V.2
Durada dels comptes
Nombre

%

Creats i tancats

595

45,81

Anteriors i tancats

179

13,75

Oberts i continuats

262

20,17

Anteriors i posteriors

263

20,27

1299

100,00

Total

Com es pot veure, gairebé la meitat dels comptes es tanquen
dins del mateix llibre i només una cinquena part estan a la Taula més
de dos exercicis; aquest grup està format per comptes institucionals
(de la Ciutat i el clavari, també del veguer o dels cònsols del Mar),
comptes inerts, que traspassen la mateixa quantitat del llibre anterior
al llibre posterior i uns pocs comptes de particulars que operen amb
regularitat a la Taula.
De l’important percentatge de comptes que es tanquen dins de
l’exercici, la major part s’obren i liquiden en un període molt més curt,
com es pot veure al quadre V.3
QUADRE V.3
Comptes tancats dins de l’exercici
%

% acumulat
sobre total

mateix dia

11,06

5,07

1-2 dies

18,51

13,55

3 a 7 dies

16,03

20,89

8 a 14 dies

8,58

24,82

15 a 30 dies

15,58

31,95

31 a 60 dies

13,09

37,95

61 a 90 dies

6,32

40,84

1
10,84
08
0,

45,81

resta de l’exercici
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Abans de tres dies s’havien tancat més del 13,5 % del total dels
comptes i abans d’un mes els comptes tancats superaven el 30 %.
Dit d’una altra manera, la relació amb la Taula d’una tercera part
dels comptecorrentistes era puntual. Si els considerem passavolants i
els restem dels 1.125 titulars citats més amunt, hauria mantingut un
compte a la Taula, aproximadament una de cada nou famílies, xifra
comparativament alta, però més normal.
Resulta evident que els comptes oberts i tancats en menys d’una
setmana i la major part dels tancats abans d’un mes ho havien estat
amb la ﬁnalitat única de deixar constància de l’operació efectuada,
tant si es tracta d’un lliurament de diners al titular com si qui obre el
compte diposita diners per a fer un pagament a una tercera persona
o de les dues operacions a la vegada.
Així, en el compte de Lleonart Oller, escrivà de nau (Major III,
f. 146), la iniciativa prové d’una tercera persona, que paga un deute
amb el titular, deixant-ne constància a la partida de la Taula. Oller
retira immediatament els diners transferits, liquidant així el compte:
Deu en Lehonart Oler scrivà de nau
Devem a·n Lehonart Oler scrivà
que li liuram comptans a V de juliol
de nau que li dixem per la dona na
any MCCCCIIII entre ﬂorins e menuts Margalida muller d’en Ramon Badia
quòndam a IIII de juliol any
XLV ll. MCCCCIIII en sta carta matexa
XLV ll.

Just davant d’aquest, en el mateix foli, Pere Maimó, peller, obre
un compte amb un dipòsit de diners que són immediatament transferits al compte del clavari, deixant igualment constància del pagament,
que liquida el compte:
Deu en Pere Maymó payer que dixem Devem a·n Pere Maymó payer que·ns
per ell a·n Pere Oliver clavari a IIII de liurà comptans a IIII de juliol any
juliol any MCCCCIIII en XI cartes per MCCCCIIII entre ﬂorins e menuts
la ajuda de la peya de la terça present
XL ll.
XL ll.

Més complex resulta el compte
p d’Eulàlia, vídua de Nicolau de
Carròs (Major III, f. 104):
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Deu la dona ne Eulàlia muller d’en
Nicolau Carròs quòndam que dixem
per ella a·n Johanet Carròs ﬁll d’en
Nicolau Carròs quòndam e a·n Bartomeu Sagur arjanter, curador del dit
Johanet, a V de maig Any MCCCCIIII
en CXLI cartes del libre nostre primer
de depòsits, dix fo a compliment de
LXX ll., per preu de les quals ha venut
I alberch que és a la plaça de l’Oli
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Devem a la dona ne Eulàlia muller
quòndam d’en Nicolau Carròs per
CIII ﬂorins III s. I que·ns liurà per ella
comptans la dona n’Alicsèn muller
d’en Francesch des Mas sirúrgich a
V de maig any MCCCCIIII dix fo a
compliment de LXX ll. per preu de les
quals li ha feta venda de C s. de censal
LVI ll. XVI s. I

LVI ll. XVI s. I

a l’haver Elisenda, vídua de Francesc de Mas, diposita al compte d’Eulàlia diners comptants producte de la compra d’un censal; el mateix
dia, Eulàlia transfereix l’esmentada quantitat a Joanet, ﬁll del seu espòs
difunt, per liquidar el preu d’una casa d’aquest que ha venut. L’operació
no és fàcil d’entendre: s’havia gastat Eulàlia part dels diners obtinguts
de la venda i es veia obligada a crear un censal per a poder pagar el
deute? En tot cas, tots els participants estaven interessats que quedés
constància a la Taula de les seves operacions: el compte és obert i
tancat el mateix dia, de manera que tots ells devien estar presents a
la Taula en efectuar-se les operacions. Els exemples aportats són de
comptes oberts i tancats el mateix dia, però entenc que els comptes
que duren menys d’un mes obeeixen en gran part a les mateixes raons.
A l’altre extrem hi ha els comptes que es mantenen com a mínim
en tres llibres, o sigui que han estat traslladats del llibre anterior i, amb
o sense operacions, generen un saldo que passa al llibre posterior. Els
més interessants són aquells que mostren la utilització de la Taula com
un banc corrent. Així per exemple, el compte de Guillem de Cabanyelles, mercader (Major III, f. 55v) s’obre amb una transferència de 250
ll., 9 s. i 6 d., saldo del llibre anterior i després de diverses operacions
d’entrada i sortida, es tanca amb la transferència al llibre posterior, del
qual precisament Cabanyelles era administrador, de 97 ll., 13 s. i 3 d.
Una mica diferent és el cas de Miquel d’Alòs, que sembla que utilitza la
Taula bàsicament per la seguretat de la seva caixa forta: el seu compte
(Major III, f. 254v) comença amb una transferència del llibre anterior
de 220 ll. i 18 s., sense que hi hagi cap més entrada; els diners són
retirats en petites quantitats pel titular o pel seu escuder Francesc de
Barterola, sense cap operació de transferència; el saldo traspassat al
llibre posterior és només de 33
ll.
També
3 lll
l. Ta
Tamb
mb alguns mercaders estrangers
mptee a la
a Taula.
mantenen habitualment un compte
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Per exemple, al ﬂorentí Andrea de Pazzi (Patxi)29 (Major III, f. 253 v)
li són transferides del llibre anterior 68 ll., 11 s. i 9 d.; l’haver conté
nou operacions més, entre elles el cobrament d’una lletra de canvi de
Mallorca i un ingrés en diner per part seva de 800 ﬂorins (440 ll.); al
deu hi ha vuit transferències, amb els mercaders estrangers Lleuger
Escuder (d’Avinyó) i Antonio de Tuccio (Tuzzo, Tutzo, ﬂorentí) i altres
personatges locals, a més del pagament d’una lletra de Nàpols i d’una
compra de draps burells. El compte es tanca amb el traspàs al llibre
posterior de 136 ll., 13 s. i 11 d.
Els exemples es podrien multiplicar, però em ﬁxaré només en una
sèrie de comptes especials tant pels titulars dels comptes com pel que
sembla la seva ﬁnalitat. Juan Pérez de Taça (de Otaza), patró de nau,
i alguns mariners d’aquesta (Sancho de Argaluza, Juan de Argaluza,
Pedro Díez, Martínez de Sogaste, Juan de Zamudio, Juan Sánchez de
Arana i Juan de Zabala) havien dipositat en algun dels llibres majors
anteriors determinades quantitats que passen al llibre posterior (Major
III, f. 58v). La ﬁnalitat d’aquests dipòsits es pot veure en el compte
de l’esmentat Juan Pérez: “E volch lo dit Johan que les dites CLXV ll.
no sien liurades a procurador seu si donchs lo dit Johan no era catiu
e que aparagués en procés, per lo dit procurador, del dit cativatge”: a
Barcelona, patró i mariners havien dipositat a la Taula els diners tant
per evitar el risc de perdre’ls per qualsevol raó com per tenir una base
per a un eventual rescat. De tota manera, els mariners no semblen
gaire acostumats a tractar amb bancs, atès que exigeixen un albarà
que certiﬁqui el dipòsit: “E fou li’n fet alberà scrit de mà d’en Miquel
Roure a XIX de juny MCCCCII, lo qual deu restituir con pendrà la dita
quantitat”. El patró diposita 165 ll.; els mariners quantitats inferiors,
que van de les 33 ll. de Juan Sánchez de Arana a les 8 ll. de Martínez
(Martinis) de Sogaste.
Els llibres de la Taula resulten així inﬂats amb operacions fugisseres que no deixaven cap beneﬁci, si bé afavorien a la ciutadania,
però la Taula també era utilitzada pels grans comerciants i altra gent
adinerada del país i forasters per a gestionar part dels seus negocis.
En aquest sentit, val a dir que un examen ràpid del Major IV mostra
més comptes de comerciants i més llargs que no pas el Major III; es
pot tractar d’un efecte col·lateral de l’ensorrada de la banca Gualbes,
estudiada més endavant, però també del prestigi creixent de l’establiment municipal.

29. Sempre que m’ha estat possible,
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CAPÍTOL VI
LA TAULA COM A INSTITUCIÓ MUNICIPAL

En la decisió del Consell de Cent de crear la Taula de Canvi hi
pesà sens dubte el desig de donar seguretat als dipòsits forçosos, que
en la situació de marasme econòmic dels darrers anys del segle XIV es
podien perdre víctimes de la seva utilització en el món dels negocis
per part de tutors poc escrupolosos o banquers massa arriscats. També,
evidentment, la conveniència de posar ordre en les ﬁnances municipals.
Però segurament l’argument de més pes fou la possibilitat d’utilitzar
part dels capitals dipositats a la Taula de manera forçosa o voluntària
per a fornir crèdit a la tresoreria municipal i per a rebaixar el deute
de la Ciutat redimint censals o com a mínim canviant-los per altres a
un interès més baix. I val a dir que les dues ﬁnalitats s’aconseguiren
en beneﬁci de les ﬁnances municipals, però també del conjunt de la
ciutadania, a la qual es va poder evitar un augment de la pressió ﬁscal
que sense aquest recurs hauria resultat inajornable i que com ja ha
quedat dit Passola (1999: 40) estimava en un 45 % el 1433.
Per això des de les primeres ordinacions el clavari, o sigui el
responsable de les ﬁnances de la Ciutat, tingué llibertat de disposició
dels diners dipositats a la Taula i es convertí en gestor de les sumes
no necessàries per al seu funcionament normal. El clavari era, per
tant, una peça clau de l’activitat de la Taula. Els beneﬁcis d’aquesta
situació eren clars, però els perills es feren aviat evidents i portaren
a la retallada del poder del clavari que representen les ordinacions
de 1412. Però abans d’entrar a examinar l’actuació del clavari convé
veure, d’una banda, la situació ﬁnancera del municipi i, de l’altra, el
principal instrument de l’endeutament municipal, el censal. Començaré
per aquest darrer.
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CENSAL

Segons García Sanz (1961: 286), que és encara l’autoritat bàsica
sobre el tema, el censal és el dret, garantit per una hipoteca, de percebre
una pensió dinerària anual, adquirida per una compra amb pacte de
reversió (venda a carta de gràcia).1 Deixant de banda els tecnicismes:
una persona jurídica, anomenada censalista, presta a una altra, anomenada censatària,2 una determinada quantitat de diners per temps
indeﬁnit a canvi d’uns interessos anuals ﬁxos, al pagament dels quals
hipoteca tots els seus béns i ingressos;3 la duració del crèdit queda a
voluntat del deutor, que el pot redimir quan vulgui, acte que també
s’anomena quitament o lluïció.4 D’altra banda, el censalista pot transferir el censal per herència, donació o venda,5 mentre que el censatari
transmet als seus hereus l’obligació de pagar les pensions i el dret a
redimir el censal.6
L’interès que representaven les pensions es pot indicar de diferents
maneres; la més corrent a la baixa edat mitjana era pel seu “for”. El
for era la quantitat d’unitats monetàries (lliures, sous, etc.) necessàries
per a obtenir 1.000 de les mateixes unitats de renda o pensió. Funciona a l’inrevés del tant per cent a què estem acostumats: en el cas del
for, com més alt és, més baix resulta l’interès; així a un for de 10.000
per 1.000, l’interès és del 10 %; a 20.000, del 5 % i a 25.000 del 4 %.7
La licitud del censal segons la moral eclesiàstica
El censal s’origina doncs realment en un préstec i com a tal la
doctrina eclesiàstica l’hauria d’haver prohibit com a usurari, però no

1. La deﬁnició és més completa que la clàssica de Duran i Bas: obligació redimible de
pagar una pensió anual a una persona i els seus successors en virtut d’un capital rebut per
qui contrau l’obligació (Rubio, 2007: 239).
2. De la que es diu correntment que “es carrega” el cens.
3. La hipoteca no garanteix el capital prestat, sinó només el pagament de les pensions.
4. Semblant al censal és el violari, que en difereix pel fet que l’obligació, tant de pagar
les pensions com de retornar el capital, s’extingeix al termini estipulat, per regla general
una o dues vides. És, per tant, un préstec a fons perdut que compensa aquest fet amb un
interès molt més elevat, per regla general el doble que el del censal.
5. Partides amb textos de l’estil “Ítem a la dona na Francescha, muller d’en Francesch
Miquel quòndam lo dit jorn, e per ella a·n Francesch Benajam” suggereixen que el censal
ha estat venut a un tercer (Major III, f. 23v).
23v)
23v
6. Aspectes com la deﬁnició dels termes
e mess i les clàusules
er
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ho va ser.8 Amb quin argument? De fet, la qüestió va suscitar una
llarga polèmica entre partidaris de la seva licitud i contraris a aquesta;
se’n pot veure un bon resum a Hernando (2007). La qüestió no es va
resoldre ﬁns a les butlles papals de 1425 i 1452; l’argument principal
per deslliurar el censal del caràcter usurari que l’església atribuïa al
crèdit era que, jurídicament, el censal no era un préstec, sinó una
venda del dret a cobrar la pensió. Els arguments reals subjacents eren,
a parer meu, dos: l’un no gaire assenyalat, el fet que moltes persones
i corporacions religioses eren grans censalistes; l’altre, més reconegut,
el fet que el censal era una derivació del cens emﬁtèutic.
El cens emﬁtèutic era un contracte de cessió d’un bé, generalment
una casa o una terra, feta pel propietari a un estadant o conreador a
canvi d’un cens ﬁx, que en cas de la cessió de terra podia ser també
proporcional a la collita i en cap cas no era assimilable a un crèdit.
Amb el temps, el cens emﬁtèutic va passar a anomenar-se cens consignatiu o censal mort, indicant amb aquesta paraula que el retorn del bé
cedit no podia ser reclamat pel propietari i que el cens era immutable,
mentre fos pagat. A diferència del censal, en el cens emﬁtèutic la hipoteca no afecta la persona del censatari, sinó el bé cedit, al qual queda
incardinada, sigui qui sigui el seu propietari i el seu tinent.
Sembla que en l’origen del censal hi ha precisament la venda
d’aquest cens emﬁtèutic a un tercer: el censalista (propietari de la
casa o de la terra) no podia recuperar el bé cedit, però sí el seu valor
venent a un tercer el dret a cobrar el cens o pensió anual. Si bé en
un principi això podia representar el cobrament de censos proporcionals o en espècie, el censal va derivar ràpidament cap a un contracte
monetari deslligat de qualsevol bé real, constituït per la relació diner
cedit-pensió deguda.
La difusió del censal com a instrument de deute públic
Aquesta transformació del cens emﬁtèutic en censal ja era una
pràctica regular i en ràpida expansió entre particulars a la segona
meitat del segle XIII (Hernando, 2007: 213). Les institucions públiques
no hi van recórrer ﬁns al segon quart del segle XIV, de manera que
alguns autors, com el mateix García Sanz (1961) o bé Passola (1999:
11) assignen erròniament a aquest moment la creació del censal. En
tot cas, els censals emesos per institucions públiques (a Catalunya els

8.
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municipis i la Generalitat)9 van representar un ingent traspàs de capitals
del món dels negocis al món del rèdit i a la vegada es convertiren en el
gran instrument de ﬁnançament de les hisendes urbanes i en l’inici del
deute consolidat, utilitzat per les ciutats molt abans que pels estats.10
A Barcelona, el municipi passà de préstecs de particulars (cars i a curt
termini) a la tria d’un banquer ﬁnançador del municipi i, més tard, a
la venda de censals i violaris, documentada per primer cop el 1326.11
L’expansió del censal va ser molt ràpida: com diu Roustit, el 1330
el censal públic era un fet nou; el 1350 s’havia convertit en part essencial del ﬁnançament municipal12 i el 1355 apareix la primera normativa
legal que l’afecta. Evolucions semblants es poden observar a Girona
(Guilleré, 1993-1994: 247) i a Cervera (Verdés, 2007: 288). Ortí no dubta
a qualiﬁcar la seva expansió com una segona revolució ﬁnancera.13
Les continuades peticions de la corona als municipis acabaren
convertint el censal de deute indeﬁnit en deute perpetu, creant així un
endeutament crònic i molt perillós al llarg de la segona meitat del segle XIV, que va ser el seu moment de plenitud.14 A Barcelona per exemple,
el 1361 les pensions dels censals representaven el 42 % de les despeses
municipals, i d’aquest any ﬁns al 1396 el deute públic es va multiplicar
per gairebé 2,3.15 Molts municipis s’havien malacostumat a endeutar-se
sense trava pel còmode procediment de la venda de censals i a ﬁnals
dels anys cinquanta ja no pagaven les pensions amb la puntualitat
desitjada, de manera que començaren a acumular endarreriments, que
els ocasionaven demandes i multes que no feien més que incrementar
les despeses municipals i els impagaments. Pitjor encara, a començament dels anys setanta era evident que molts municipis no podrien
pagar mai i alguns suspengueren pagaments, suspensions seguides de
negociacions i convenis per a reduir les pensions,16 fets que convertien
el censal en una inversió menys proﬁtosa i desitjable.17
9. El rei no emetia censals, segurament perquè no hi havia la seguretat que se’l pogués obligar al pagament de les pensions com a qualsevol altre. En ocasions molt especials,
la Ciutat de Barcelona creava un censal per a proporcionar al rei els diners obtinguts de la
seva venda, però exigia a canvi una hipoteca real. Així es va crear el 1409 l’anomenat censal del rei Martí, amb les rendes d’Elx i Crivillent com a garantia, i més tard el 1429 el censal
del rei Alfons (el Magnànim) (Passola, 1999: 16).
10. Usher (1943: 135); Roustit (1954: 48-52).
11. Roustit (1954 32-33); Ortí (2007: 259-260).
12. Tot i que ﬁns a 1390 el municipi havia d’obtenir el permís reial per a cada nova
venda (Roustit, 1954: 50 i 95).
13. Roustit (1954: 95); Ortí (2007: 262).
262).
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Tanmateix, convé tenir present que, a pesar de la gran quantitat
de censals posats a la venda, la demanda devia ser encara superior
atès que els interessos van baixar. Aquest descens de l’interès s’explica
perquè el censal atreia al mercat ﬁnancer persones i corporacions que
abans n’estaven allunyades; el cas més clar són les institucions eclesiàstiques, però també eren molt buscats com a rendes segures en cas
o previsió de viduïtat o orfandat. Evidentment, l’interès a pagar no era
igual a tot arreu, estava relacionat amb la conﬁança en l’emissor: així
el municipi de Barcelona venia els censals als fors més baixos: d’un
interès del 7,95 % el 1371, baixà al 5,78 el 1398-1399 i al 4 % el 1405.18
L’ENDEUTAMENT

CENSAL DE LA

CIUTAT

En un primer moment, el municipi barceloní s’endeutà mitjançant
la compra de violaris: l’any 1333 es creà una comissió encarregada de
vendre violaris i el 1344-1345 se’n van vendre un mínim de 48, que
s’anaren redimint els anys següents: encara que si s’esperava a la mort
del darrer titular no calia retornar el capital, l’interès dels violaris era
tan elevat (el 14,28 %) que el consistori els considerava com un instrument de crèdit a curt termini, liquidat tan aviat com es podia: el
violari era, per tant, més una imposició dels creditors que una opció
del municipi. Tot i els antecedents, “el veritable esclat del deute públic començà el 1353” (Ortí, 2007: 265), a causa de l’encavallament de
les guerres contra la revolta sarda i Gènova, primer, i la guerra amb
Castella acte seguit. Aquesta primera tongada de vendes, dominada
pels violaris i pels interessos elevats, fou tallada d’arrel per una pragmàtica de les corts de Montsó de 1363, que prohibiren als municipis
vendre més censals i violaris si no era per lluir-ne altres a un interès
més alt. En endavant, el deute públic barceloní es concentrà gairebé
exclusivament en el censal.
Tot i això el deute barceloní, com el de molts altres municipis,
resultava irredimible i el pagament de les pensions s’enduia una gran
part dels ingressos municipals. El rei es va veure obligat a permetre
als municipis incrementar les imposicions i els municipis hagueren
d’organitzar una política ﬁscal (Ortí, 2007: 269). Per Barcelona, encara
que siguin dades disperses i en alguns casos no coincidents, les xifres

18. Ortí (2007: 270). En canvi el 1
1404-1405
404-1
-1
1405 M
Mallorca venia censals al 10 % i altres
poblacions, com Tortosa o Lleida, a interessos
ter
e esssos
os intermedis
i eerr
int
(les taxes d’aquestes poblacions
i d’altres, com també de particulars, es poden
pode
den
de
n veure
veurre al Major III).

GASPAR FELIU I MONTFORT

104

publicades per Usher (1943), Ortí (2007) i Passola (1991)19 permeten
veure la tendència a la caiguda dels ingressos municipals, que forçà la
reducció de les despeses i l’increment de l’endeutament censal. També
permeten observar com la Taula va facilitar tant la reducció del deute
com la rebaixa de les pensions degudes pels censals: alguns censalistes
a qui la Ciutat redimia els seus censals, invertien el capital rebut en
comprar-ne de nous encara que fos a una taxa d’interès inferior (Major
III, f. 2, f.110, f. 128).
QUADRE VI.1
Algunes dades disperses sobre les ﬁnances i el deute censal barceloní
a la segona meitat del segle XIV20
Any

Tresoreria municipal
Ingressos

1357
1360
1360-1361
1361
1371
1386
1392
1398
1399
1399
1412
1412

ELS

62.873
37.444
34.368
52.009

42.650

COMPTES DE LA

Despeses

60822
40.828
54.187
54.187

44.150
43.120

CIUTAT

A LA

Censals

Deute net

2.051
-3.384
-19.819
-2.178

-1.500

Capital

Font

Pensions

169.800

19.694

227.905
295.953
386.963
379.389
389.175
389.134

18.108
28.007
23,719
22.086
22.727
22,726
18.000
18.000

Ortí, 267
Ortí, 267
Usher, 357
Ortí, 267
Ortí, 271
Passola, 17
Passola, 17
Passola, 17
Ortí, 271
Passola, 17
Usher, 362
Ortí, 275

TAULA

Al Major III (f. 2-6) hi ha un compte de la Ciutat, dedicat exclusivament als assentaments relatius al rescat i venda de censals sota el
títol “Compte de remensses”. Hi ha, també, un compte del clavari en
el qual ﬁguren a l’haver sobretot ingressos per imposicions o vendes de
béns municipals i al deu despeses d’obres, salaris, festes, pagament de
pensions, etc.21 També ﬁguren en aquest compte algunes redempcions
19. També Roustit (1954) aporta xifres, però esparses en mig del text i difícils d’homogeneïtzar, fets pels quals n’he prescindit.
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de censals22 que normalment s’haurien hagut d’anotar al compte de la
ciutat, al qual els he reintegrat en fer els càlculs.
Segons el compte de la Ciutat, en començar l’exercici el municipi devia a la Taula 41.424 ll., 17 s. i 11 d. (Major III, f. 2); en canvi,
el saldo del clavari era positiu per un valor de 2.252 ll., 18 s. i 2 d.
(Major III, f. 6v), de manera que l’endeutament municipal pel maig
de 1404 era de 39.171 ll., 19 s. i 9 d. Aquesta xifra ens indica que la
Ciutat havia aproﬁtat bé la seva situació de creditor únic de la Taula,
però també la magnitud dels capitals dipositats, que permetien aquesta
sagnia23 sense fer dubtar de la solidesa de la institució.
En les partides del compte de la Ciutat, els diners pagats per la
redempció de censals ﬁguren, com és normal, al deu:
(Deu la Ciutat de Barchinona) que per paraula d’en Pere Oliver
clavari dixem a la dona n’Agnès muller d’en Joan de Bosagays
quòndam scrivà del senyor rey ... per remensa de CCCLXXX s.
VII d. de censal que rebie a XXI de daembre – CCCLXXX ll.
XI s. IX, de les quals remès a la Ciutat gratiosament per la dita
ramensa – XI ll., per que resten CCCLXIX ll. XI s. IX. E per
penssió de IIII meses X jorns – VI ll. XVII s. II ... CCCLXXVI ll.
VIII s. VI. (Major III, f. 2)
La redempció de censals la duia a terme el clavari en nom de la
Ciutat; a la partida hi ﬁguren la pensió i el capital del censal redimit
i la quantitat deguda pel temps transcorregut des del pagament de la
darrera pensió fins al moment de la lluïció;24 no s’hi esmenta el for,
que pot ser calculat a partir de l’esment del capital i la pensió.
Els assentaments originats per la venda de nous censals per part
de la ciutat es troben a l’haver sota la forma següent:
Devem a la Ciutat de Barchinona que li dixem per en Simon sa
Rovira prevera rector de Sent Jarvasi ... per preu de CCCCXL s.
de censal que ha comprats de la dita Ciutat a raó de XXVM s.
per mil ... DL ll. (Major III, f. 2)
Com es pot veure, al cos de l’assentament es fa constar la pensió i el for al qual s’ha venut el censal (en aquest cas equivalent al
4 %), mentre que a diferència del deu, el capital només ﬁgura a la
22. Major III, f. 7v, 15, 16 v, i 17.
23. Com es pot veure al quadre VI.1, el deute era molt proper als ingressos de la ciutat
el 1412.
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columna sumatòria. Val a dir, però, que calculant l’operació el for no
sempre resulta l’indicat, si bé tampoc no se’n separa gaire. En total la
Ciutat va redimir 123 censals amb un cost total (capital més resta de
pensions) de 75.947 ll., 18 s. i 11 d., que van descarregar el municipi
de 75.101 ll., 3 s. i 9 d. de capital i 4.067 ll. i 1 s. de pensions. Els
interessos pagats pels censals redimits anaven del 7,59 al 4,36 %, amb
una mitjana del 5,45 %.
Durant el mateix exercici, la Ciutat va vendre 22 censals nous per
un import de 46.197 ll. i 3 s., que generaven 1961 ll. i 5 s. de pensions;
la gran majoria de les vendes es van fer als fors de 20 i 25 per mil, o
sigui al 5 i al 4 %, però l’interès mitjà va resultar del 4,08 %, per tant
notablement inferior al dels censals redimits. De resultes, la negociació dels censals va permetre a la Ciutat un estalvi de 29.904 ll. i 8 d.
de capital i de 2.105 ll., 18 s. i 10 d. de pensions: una reducció del
7,68% del capital (prenent com a base la xifra de 1399, que és la darrera disponible) i del 9,27 de les pensions.25 A costa d’elevar el deute
de la ciutat amb la Taula a 66.963 ll., 1 s. i 10 d., tot i que d’aquesta
quantitat se n’ha de rebaixar el superàvit del clavari, que muntava
4.879 ll., 16 s. i 9 d.; per tant la tresoreria municipal acabava l’exercici
amb un dèﬁcit a la Taula 62.083 ll., 5 s. i 1 d.26
Els censals venuts anaven de 140 a 26.589 ll. i 4 d., i entre els
compradors hi ha un clar predomini de persones o entitats eclesiàstiques,
tant en nombre com en els capitals esmerçats, seguits per les vídues. Les
inversions més fortes corresponen al monestir de Pedralbes, amb més
de la meitat del capital total esmerçat, al monestir de la Vall de Crist,
amb 6.600 ll.; segueixen el peller Berenguer Beta, el bací dels pobres
del Pi, Bernat sa Codolosa, de Sant Feliu de Torelló, fra Bartomeu de
Ladernosa, el canonge Ferrer Puyol, tots ells per damunt de les 750 ll.
La inversió del monestir de Pedralbes respon a una àmplia reorganització dels censals tinguts per aquest, molts a interessos molt
elevats: la Ciutat va redimir 21 censals del monestir per un import
total de 25.989 ll. (que li costaren amb la resta de pensions 27.199 ll. i
14 s.), els quals generaven 1.539 ll. i 10 s. de pensions, amb un interès
mitjà del 5,58 %; a canvi, va vendre al monestir un únic censal, cobrador en quatre pagues, per un import total de 26.589 ll. i 4 s. que li
havien de generar 1.208 ll. i 12 s. de pensions, a un for de 22 per mil,
25. De fet, segurament una mica més, perquè des de 1401 la Ciutat havia anat reduint
el deute i, per tant, la xifra de partida seria
erria
a inferior
inf
nfferi
errior
or a la de 1399.
or
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o sigui a un 4,54 % d’interès. L’interès era superior al 4 % habitual de
les vendes d’aquest any, però així i tot la Ciutat guanyà (i el monestir
perdé) en l’operació 380 ll. 8 s. anuals.
Tot i que en el preàmbul de les ordinacions de 1412 es culpa el
clavari per l’enorme deute del municipi a la Taula, ﬁns al punt que
Usher (1943: 360) interpreta que en un sol any el clavari havia tret de
la Taula 40.000 ll. més del que hi havia ingressat, ﬁns a elevar el dèﬁcit
de la Ciutat a 63,000 lliures, opinió que repeteix Passola (1991: 39), es
tracta més aviat de retòrica destinada a justiﬁcar el canvi que representen les noves ordinacions, que justiﬁquen nous augments d’impostos si
els existents no cobreixen el pressupost assignat. Però com queda clar
en les xifres suara citades, el deute de la Ciutat a la Taula rondaria
aquesta xifra com a mínim des de 1404, i per tat no podria haver-se
contret o augmentat tant en un any. Tampoc no es pot mantenir, com
diuen els redactors de les ordinacions, que el clavari hagués actuat a
insabuda dels taulers, que eren precisament els encarregats de traslladar
les operacions als llibres. De fet, com ha quedat dit, els comptes de
la clavaria estan tancats amb superàvit tant el 1404 com el 1405 (Major IV). I tampoc no sembla que les ordinacions i el pressupost de 1412
arreglessin gran cosa: segons Usher (1943: 360), el 1433 el dèﬁcit de
la Ciutat a la Taula muntava 252.190 ll.; Ortí a partir dels llibres de
la clavaria obté per a 1438 unes xifres que semblen indicar que Usher
havia confós el muntant dels censals deguts pel municipi (244.237 ll.
el 1338) amb el deute de la Ciutat a la Taula, que Ortí (2007: 280)
rebaixa a 84.565 ll.: representa un clar augment respecte a 1404, però
en proporció al capital dipositat el deute de la Ciutat és molt inferior.
Per tant, ateses les circumstàncies podem dir que l’administració municipal va gestionar amb cura el seu dèﬁcit a la Taula fent possible el
doble desig de mantenir a ratlla l’endeutament censal i de no posar
en perill la liquiditat de la Taula.

CAPÍTOL VII

LA TAULA COM A BANC

La Taula com a banc patia una restricció important: el negoci
bancari (el crèdit) quedava reservat al municipi. Però la Taula afavoria
un ampli paranegoci que explica l’èxit de la institució com a banc de
dipòsit. Els seus aspectes principals ja han estat descrits: seguretat
dels diners dipositats, facilitat de pagaments per transferència, valor
judicial del diari i, en conseqüència, fe pública dels pagaments realitzats per mitjà de la Taula. En aquest sentit, aquest capítol examina el
muntant dels capitals que mogué la Taula els anys estudiats i també
alguns aspectes socials com la composició de la seva clientela i la seva
distribució espacial, amb una referència especial als clients estrangers.
El para-negoci de la Taula té altres aspectes que també seran examinats,
com les notícies de lletres de canvi que es troben en els llibres majors
de la Taula, i els vincles entre la Taula i els notaris.
CAPITAL

ESCRIPTURAT I BALANÇ DE CAIXA

El muntant del negoci bancari de la Taula pot ser examinat sumant, d’una banda, el deu i, de l’altra, l’haver dels comptes que componen els diferents llibres, però cal tenir presents dues observacions:
els comptes que ocupen més d’una pàgina, en traspassar el saldo a
la pàgina següent impliquen un fals augment de la suma real, encara
que l’operació sigui correcta i imprescindible per al bon regiment de
la comptabilitat. D’altra banda, les sumes del dret i l’haver no quadren:
aquesta és precisament la principal objecció a la consideració de la
comptabilitat de la Taula com de partida doble. El desequilibri pot
ser degut a oblits o errors en eels
lss a
assentaments
sssen
n
o en les sumes, però
la raó principal és que les quantitats
uantiitats
ta
a rebudes o lliurades en diners
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no eren objecte d’una contrapartida en el major,1 sinó que quedaven
anotades en el llibre de caixa, del qual per desgràcia no disposem el
corresponent per a cap dels llibres majors editats.
Les quantitats escripturades són importants perquè les transferències, que són la part principal del moviment bancari, afavoreixen
la disponibilitat de mitjans de pagament molt per damunt de la massa
monetària disponible; però també convé tenir present el moviment
de caixa, les quantitats ingressades i pagades en moneda constant.
El resultat de tot plegat es pot veure al quadre VII.1.2 He retingut la
suma de l’haver; com que la del deu havia de ser semblant, fora de les
diferències ja explicades, la columna deu només conté la suma de
les quantitats lliurades, no les traspassades al llibre següent: així la diferència ens ofereix “l’embossament” retingut a la Taula, que era d’on la
ciutat pouava els diners per a redimir censals. Al quadre consten també
aquesta diferència i els ingressos (haver) i sortides (deu) en metàl·lic.
QUADRE VII.1
El muntant del negoci bancari i el moviment de caixa
a la Taula de Canvi
Quantitats escripturades
Deu

Major I
Major III

12.259,16

Haver

Caixa
Diferència

29.332,78 17.073,62

499.757,14 491.493,64

Deu

4.546,29

Haver

5.757,13

Saldo

1.210,84

-7.895,36 83.662,27 75.936,76 -7.725,50

Com es pot veure, el major de compte corrent té un moviment
molt superior al major de dipòsits: la suma de l’haver del Major III,
corregint el fet que la seva durada és doble que la del Major I, en
multiplica per més de vuit les xifres; i els ingressos en metàl·lic per més
del 6,5, tot plegat bona prova de l’acceptació de la Taula pels particulars. Convé tenir també present que algunes xifres estan distorsionades
pel fort pes del crèdit que la Ciutat s’autoconcedia, que explica els
dèﬁcits tant en les quantitats escripturades com en diners en caixa que
s’observen al Major III: si a la xifra del deu se li resten les 66.963 ll.

1. A part de la constatació que manquen les contrapartides d’aquestes quantitats, en
alguns casos això es diu clarament: “Aquesta partida pres comptans per que fa a cansel·lar”
(Major III, f. 125v) “Aquesta partida no
o hic
hic
c deu
eu éss
és
ésser
ss que pres-les comptans en la jornada
de VI de satembre, per que la canselam
m açí” ((Major
M orr III, f. 188).
Maj
m dittat
mo
at les
l quantitats
q
2. Per una qüestió d’espai i de comoditat
estan expressades en lliures i
decimals de lliura.
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i 2 s. del dèﬁcit del compte de la Ciutat a ﬁnal de l’exercici, resulta
un superàvit de 58.699 ll. i 12 s. El dèﬁcit de caixa que s’observa al
Major III té també en part el mateix origen: les retirades en diners,
immediatament o al cap de poc temps, de quantitats procedents de la
redempció de censals duta a terme per la Ciutat: el resultat és que la
disminució del deute municipal no només afebleix l’haver de la Taula,
sinó que també en redueix la caixa, si bé no d’una manera important:
la diferència entre el deu i l’haver de la caixa aquest any era del 10,17
%.3 En conseqüència, em sembla que es pot mantenir que, en conjunt, la política censal de la Ciutat va ser aquests anys prou prudent
i beneﬁciosa.
LA

LLETRA DE CANVI, UN ASPECTE ESPECIAL DEL NEGOCI BANCARI

La Taula tenia vedat intervenir activament en el negoci canviari
atès que no podia concedir crèdit als particulars i, per tant, no podia
rebre una lletra a canvi de diners, a part que tampoc no disposava de
corresponsals en altres places. Tot i això, en els seus llibres apareixen
notícies de lletres de canvi perquè sovint el pagament es realitzava per
transferència des d’un compte de la Taula o bé la lletra era liquidada
lliurant diners tinguts en un compte de la Taula: aquesta no formava part de la circulació canviària, però sí que sovint n’era testimoni.
Quedava, doncs, exclosa d’una part important de les operacions que
tan bé va descriure i tabular Conde (1989: 154-159; 1977: 140-145),
però així i tot els assentaments que fan referència a lletres de canvi
ofereixen notícies prou importants. M’ha semblat, doncs, interessant
examinar-ne el reﬂex comptable.
En el moment de fundació de la Taula, la lletra de canvi era
un instrument de pagament antic de més d’un segle, però que només
havia tingut una gran difusió els darrers cinquanta anys.4 Seguint de
Roover (1953; 1970), que n’és el gran sistematitzador, la lletra de canvi

3. En realitat, si tenim en compte que al ﬁnal de l’exercici es van traslladar al llibre
següent 12.701 ll., 16 s. i 4 d. (Major III, f. 28v), a començament d’aquest hi havia d’haver
20.427 ll., 3 s. i 4 d.; sumant aquesta quantitat a l’haver de la caixa, el dèﬁcit seria del 8 %.
4. Els antecedents són d’una banda el crèdit concedit per a pagar, en una altre lloc i al
cap d’un cert temps (normalment de ﬁra a ﬁra), unes mercaderies valorades en la moneda
del lloc de pagament. En aquest cas, en l’origen del contracte no hi havia una rebuda de
diners, sinó de mercaderies. Des d’un punt de vista tècnic, l’antecedent principal era l’acta
notarial que donava fe del crèdit i de les
e seves
es
seves
ess condicions,
con
co
con
substituïda posteriorment per
una simple carta (lletra) entre mercaders:
ers: só
són
ón eels
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anomenats contractes de canvi, que es
remunten com a mínim al segon terç del
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gle XIII
X
((Roover, 1937; Sayous, [1931] 1975: 7581) ; García Sanz (1967); García Sanz i Feliu
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u (1975:
(1
( 975 30-31), Conde. 1993: 44-48).
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completa consistia en la recepció de diners en una moneda i plaça determinada, per ordre d’algú que, en un moment anterior, havia avançat
diners (o potser mercaderies) a algú altre a canvi d’una carta (lletra)
en la qual s’indicava qui pagaria la quantitat deguda, on, en quina
moneda5 i a qui la pagaria. La lletra requeria, per tant, la participació
de quatre persones, dues a cada plaça, relacionades cadascuna amb
una de l’altra plaça.
Tenim així en el lloc d’origen:
— Un dador, que dóna diners a canvi d’una lletra.
— Un prenedor o lliurador, que emet la lletra, la signa i la lliura
al dador, que l’envia al seu corresponent en el lloc de destí.
I en la segona plaça:
— Un pagador o lliurat, designat pel prenedor per a fer efectiu el
pagament de la lletra.
— Un beneﬁciari o cobrador, a qui el dador envia la lletra, perquè
la presenti a cobrament i rebi els diners corresponents.6
La lletra de canvi és un contracte que implica una promesa de
pagament: prenedor i dador s’han de posar d’acord en la plaça on s’ha
de realitzar el retorn dels diners rebuts pel prenedor, el qual ha d’indicar
qui farà el pagament, mentre que el dador ha d’assenyalar qui rebrà
el pagament (beneﬁciari). Per tant, a la plaça de destí el pagador és el
corresponsal del prenedor i el beneﬁciari ho és del dador, de manera que
el nom de tots quatre ha de constar a la lletra.
Els dos lliuraments de diners en dues places i monedes diferents
fan de la lletra una operació de canvi (de moneda) de gir (permet fer
pagaments o cobraments d’una plaça a una altra) i de crèdit (durant
el temps que dura l’operació). Com tota operació de crèdit, la lletra de
canvi genera un beneﬁci7 que a l’edat mitjana s’havia d’obtenir sense
caure en la prohibició eclesiàstica del préstec a interès. La manera més
senzilla de camuﬂar l’interès era escriure una quantitat superior a la
realment rebuda, però la més utilitzada i canònica era lucrar-se de la
5. la moneda havia de ser diferent de la del lloc de destí.
6. La denominació dels participants en la lletra de canvi es pot basar en el trajecte del
diner, sistema seguit pels grans autors com Melis (1950) o de Roover (1953; 1970), o en la
circulació de la lletra. En el primer cas els participants són anomenats prenedor i dador
a la primera plaça i pagador i beneﬁciari a la segona. Si partim de la lletra, els noms són
lliurador (de la lletra, o sigui el prenedor dels diners) i rebedor (que rep la lletra a canvi
dels seus diners) a la primera plaça; i lliurat,
persona
iur
u at,
ur
at, pe
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errso
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n a la qual es presenta la lletra a pagar,
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diferent cotització que les monedes que intervenien en l’operació tenien en les dues places d’origen i destí. La moneda de la plaça d’origen,
en la qual s’emetia la lletra, se sobrevalorava i així el pagador havia
de lliurar una quantitat més gran que la rebuda pel prenedor de la
lletra. L’església no posava objecció a aquesta darrera pràctica perquè
la cotització de les monedes variava i hi havia la possibilitat (tot i que
molt remota) que a la plaça de destí es produís un canvi inesperat de
la valoració de les monedes implicades que comportés una pèrdua per
al dador. El fet de ser un negoci i no un préstec, justiﬁcava la lletra
de canvi, segons els tractadistes eclesiàstics.
La lletra de canvi es va mostrar aviat com un instrument ﬁnancer
de gran valor per la seva senzillesa i la seva versatilitat.8 A la baixa edat
mitjana, les funcions principals de la lletra de canvi eren el pagament
de mercaderies, l’obtenció de crèdit i el trasllat de capitals, que podia
tenir dues ﬁnalitats principals: disposar de diner on es volia fer negocis
i compensar els saldos de signe diferent que un mercader podia tenir
en places diferents com a conseqüència de les seves operacions. Les
lletres de canvi de la Taula aporten exemples per a il·lustrar moltes
d’aquestes funcions.
Tot i que s’acostuma a dir que la iniciativa partia del prenedor
també podia procedir del dador, necessitat o desitjós de fer arribar diners
a una altra plaça. En aquest cas, era el dador qui havia de cercar algú
que li volgués lliurar una lletra per l’altra plaça a canvi dels seus diners.
Per tant, tot i que hi havia unes cotitzacions (canvis) conegudes entre
les diverses monedes i les diferents places, la cotització podia variar
segons si la iniciativa partia del prenedor o del dador. Més encara, la
lletra es pot originar en una transacció comercial si el prenedor ha de
pagar mercaderies que li han estat trameses pel beneﬁciari o el dador
desitja disposar de diners en l’altra plaça, però també pot ser una
operació purament ﬁnancera si el dador actua pel doble guany que pot
obtenir amb l’anada i la tornada dels diners. La negociació de lletres
de canvi es va convertir ràpidament en una de les bases principals
del negoci bancari medieval, en especial dels anomenats mercaders
banquers: només ells disposaven de corresponsals en les diferents places que els permetien assegurar un dels eixos (dador-beneﬁciari, o el
prenedor-pagador) sobre els quals girava la circulació canviària.9
8. Conde (1993: 48). De fet la lletra de canvi ha estat i encara és el gran instrument per
al crèdit comercial a mitjà termini i també
com a instrument ﬁnancer, ﬁns i
mb
bé s’ha
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a utilitzat
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9. Segons de Roover (1968: 84-87),
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Barcelona es convertí en plaça de canvi cap a 1390, de la mà
sobretot dels Datini i altres mercaders-banquers italians (Ruiz Martín, 1992: 182); als llibres de la Taula hi ha notícia de 51 lletres, una
al Major I i la resta al Major III; el conjunt permet entreveure les
principals places canviàries amb les quals es relacionava Barcelona
i les persones que intervenien més sovint en el tràﬁc canviari, així
com altres aspectes d’aquest. Les places presents en els llibres de la
Taula són, a la Corona d’Aragó, Tortosa (1 lletra), València (4 lletres),
Elx (9 lletres), Mallorca (6 lletres) i Saragossa (1 lletra); a la resta
de la península, només Sevilla (1 lletra); a França, Montpeller (4 lletres) i Avinyó (1 lletra); a Flandes, Bruges (5 lletres); a Itàlia, Gènova
(5 lletres), Bolonya (1 lletra), Florència (1 lletra), Pisa (1 lletra), Nàpols
(1 lletra), Sicília (5 lletres); hi ha també una lletra de Xipre i cinc lletres
de les quals no consta cap plaça. La distribució, una mica aleatòria
(segurament l’examen dels Majors IV i V donaria un mapa diferent), és
prou coherent amb les relacions comercials de Barcelona: la mateixa
Corona,10 Montpeller, Bruges i Itàlia.
La major part de les lletres comptabilitzades a la Taula eren lletres
a pagar a Barcelona, que en els llibres ﬁguren amb l’expressió “per un
cambi de”; només vuit lletres (quatre de Bruges i una d’Elx, Gènova,
Florència i Nàpols) són lletres originades a Barcelona “per” (o sigui
amb destí a) una altra plaça. Que quatre de les cinc lletres per Bruges
surtin de Barcelona i, per tant, s’hagin de pagar a Bruges, en principi entra en contradicció amb l’aﬁrmació de de Roover que els mercaders-banquers italians utilitzaven Barcelona per a equilibrar els seus
saldos entre Itàlia i Flandes, com ja advertia Carrère (1978: 54).11
Començaré examinant les diverses maneres de comptabilitzar les
lletres i el seu signiﬁcat, tasca en la qual és de gran ajuda el paper
clariﬁcador de Conde (1977: 154-159), amb l’intent d’esbrinar les característiques de les relacions canviàries; examinaré després els principals
personatges implicats en el gir canviari.
El quadre VII.2 mostra un resum de totes les lletres estudiades;
les he numerat per a facilitar la localització en el moment de l’estudi.

10. El predomini d’Elx és enganyós,
ó ,n
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o a una activitat econòmica sinó al cobrament de les rendes que la Ciutat hi ten
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tenia
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11. En tot cas, el nombre de lletress quee passen
pas n per la Taula és comparativament petit:
passe
pa
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QUADRE VII.2
Lletres de canvi esmentades en els llibres de la Taula
Núm. 1 Cota:12
Prenedor: --13
Pagador: Pere Torrella, patró

Major III, f. 239v / f. 237
Dador: -Beneﬁciari: Juan de la Foz,14 formenter

Núm. 2
Prenedor: -Pagador: Berenguer Gibert
Places: València / Barcelona

Cota: Major III, f. 276 / f. 62v
Dador: -Beneﬁciari: Domingo Sanxo, mercader
Quantitat: 55 ll.

Núm. 3
Prenedor: Pere de Maresme
Pagador: Pere de Casasaja
Places: València / Barcelona

Cota: Major III, f. 86 / f. 82
Dador: -Beneﬁciari: Guillem de Fonollet
Quantitat: 952 ll.

Núm. 4
Prenedor: Bartomeu Castelló
Pagador: Ramon de Blanes,
majordom del rei
Places: València / Barcelona

Cota: Major III, f. 221v / f. 32
Dador: Francesc de Campmagre
Beneﬁciari: Pere Serra, mercader15
Quantitat: 55 ll.

Núm. 5
Prenedor: -Pagador: Pere de Casasaja
Places: València / Barcelona

Cota: Major III, f. 271 / f. 271v
Dador: -Beneﬁciari: Francesco Manelli
Quantitat: 302 ll. i 10 s.

Núm. 6
Prenedor: -Pagador: Nicolau Madrenchs, de compte
de Francesc i Manuel de Gualbes
Places: Elx / Barcelona

Cota: Major III, f. 25 / f. 6
Dador: -Beneﬁciari: Pere Oliver, clavari
Quantitat: 55 ll.

12. El primer foli correspon al deu, el segon a l’haver.
13. Assenyalo amb – la manca d’una dada concreta.
14. Al Major III, Joan de la Fos.
15. A l’haver no hi ha cap referència
ia quee iindiqui
ndiqu
u que es tracta d’una lletra de canvi (fet
bastant comú): Pere Serra ordenà que el
eelss dine
diners
n rs
ne
r fos
fossin
s
transferits del compte de Ramon de
Blanes al compte dels banquers Jaume i Joa
Joan
o n Mass
oa
M
Massana.
s
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Núm. 7
Prenedor: Pere Oliver, clavari
Pagador: Pere Ferràndiz de Mesa
Places: Barcelona / Elx

Cota: Major III, -- / f. 9v
Dador: Arnau Vilar, en diner comptant16
Beneﬁciari: -Quantitat: 330 ll.17

Núm. 8
Cota: Major III, f. 138v / f. 10v
Prenedor: -Dador: -Pagador: Joanet ses Avasses i Pere Serra Beneﬁciari: Pere Oliver, clavari
Places: Elx / Barcelona
Quantitat: 330 ll.
Núm. 9
Cota: Major III, -- / f. 10v
Prenedor: -Dador: -Pagador: Pere Saurí, en diner comptant18 Beneﬁciari: Pere Oliver, clavari
Places: Elx / Barcelona
Quantitat: 55 ll.
Núm. 10
Cota: Major III, f. 27 / f. 19
Prenedor: -Dador: -Pagador: Francesc i Manuel de Gualbes, Beneﬁciari: Pere Oliver, clavari
per en Pere Saurí
Places: Elx / Barcelona
Quantitat: 55 ll.
Núm. 11
Prenedor: -Pagador: Antoni Dolç
Places: Elx / Barcelona

Cota: Major III, -- / f. 2319
Dador: -Beneﬁciari: Pere Oliver, clavari
Quantitat: 55 ll.

Núm. 12
Cota: Major III, -- / f. 24
Prenedor: - Dador: -Pagador: Pere Saurí, en diner comptant20 Beneﬁciari: Pere Oliver, clavari
Places: Elx / Barcelona
Quantitat: 55 ll.
Núm. 13
Cota: Major III, -- / f. 230
Prenedor: -Dador: -Pagador: Pere Saurí, en diner comptant21 Beneﬁciari: Pere Oliver, clavari
Places: Elx / Barcelona
Quantitat: 55 ll.

16. La quantitat és lliurada en diner comptant, de manera que no genera un assentament al deu: aquest hauria de ﬁgurar al llibre de caixa.
17. Vegeu la nota 15.
18. Vegeu la nota 15.
19. Vegeu la nota 15.
20. Vegeu la nota 15.
21. Vegeu la nota 15.
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Núm. 14
Cota: Major III, -- / f. 234
Prenedor: -Dador: -Pagador: Antoni Pla, en diner comptant22 Beneﬁciari: Pere Oliver, clavari
Places: Elx / Barcelona
Quantitat: 55 ll.
Núm. 15
Prenedor: Ferrer Bertran
Pagador: Joan Bertran, convers
Places: Mallorca / Barcelona

Cota: Major III, f. 47 v/ f. 281
Dador:-Beneﬁciari: Antonio de Guccio, ﬂorentí23
Quantitat: 73 ll., 6 s. i 8 d.

Núm. 16
Prenedor: -Pagador: Jaume Fàbrega, draper
Places: Mallorca / Barcelona

Cota: Major III, f. 128v / -Dador: -Beneﬁciari: Bernat d’Artès, de Mallorca24
Quantitat: 7 ll. i 13 s.

Núm. 17
Prenedor: -Pagador: Francesc de Sant Just
Places: Mallorca / Barcelona

Cota: Major III, f. 157 / -Dador: -Beneﬁciari: Nicolau de Gualbes25
Quantitat: 64 ll.

Núm. 18
Prenedor: -Pagador: Jaume Segarra, mercader
Places: Mallorca / Barcelona

Cota: Major III, f. 247 / f. 270
Dador: -Beneﬁciari: Joan Massana, convers
Quantitat: 108 ll. i 15 s.

Núm. 19
Prenedor: -Pagador: Joan Massana, convers
Places: Mallorca / Barcelona

Cota: Major III, f. 270 / f. 253v
Dador: -Beneﬁciari: Andrea de Pazzi, ﬂorentí
Quantitat: 92 ll. i 5 s.

Núm. 20
Prenedor: Jaume de Pujalts

Cota: Major I, f. 121 / f. 121
Dador: defenedors de la mercaderia i
clavari del regne de Mallorca
Beneﬁciari: defenedors de la mercaderia
clavari del regne de Mallorca26

Pagador: Miquel Roure i Guillem
i regne Colom, regidors de la Taula

22. Vegeu la nota 15.
23. Al Major III, Guzzo o Gutzo.
24. Vegeu la nota 15.
25. Gualbes traspassà la quantitatt a Antoni
Anton
oni
n Dusay,
D
que la retirà en diner comptant;
per tant no hi ha assentament de contrapartida
apartid
id
da a l’l’haver.
’h
26. Els defenedors i el clavari fan
n constar
cons
nssta
ttar
a que
qu
u dipositen la quantitat a la Taula per
ordre del rei.
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Places: Mallorca / Barcelona

Quantitat: 111 ll., 17 s. i 6 d.

Núm. 21
Prenedor: Domenico Benedetti27
Pagador: -Places: Saragossa / Barcelona

Cota: Major III, f. 237 / f. 264
Dador: Joan de la Fos, formenter
Beneﬁciari: -Quantitat: 58 ll. i 6 s.

Núm. 22
Prenedor: -Pagador: Pere Poch, mercader
Places: Sevilla / Barcelona

Cota: Major III, f. 173 / -Dador: -Beneﬁciari: Pere Serra i Joanet ses Avasses
Cota: Major III, F. 173 / --

Núm. 23
Prenedor: -Pagador: Bernat Sans notari,
de compte de Pere Oliver, clavari28
Places: Montpeller / Barcelona

Cota: Major III, f. 13 / f. 72v
Dador: -Beneﬁciari: Guillem de Bagat, mercader
Quantitat: 51 ll.

Núm. 24
Prenedor: -Pagador: Francesco Manelli, ﬂorentí
Places: Montpeller / Barcelona

Cota: Major III, f. 228 / f. 269v
Dador: -Beneﬁciari: Nicolau de Lemberti
Quantitat: 55 ll., 6 s. i 3 d.29

Núm. 25
Prenedor: -Pagador: Neri de Nicolau,
en compte de Bartomeu Vives
Places: Montpeller / Barcelona

Cota: Major III, f. 267 / f. 222
Dador: -Beneﬁciari: Leuger Escuder i Mateu Ris
Quantitat: 294 ll., 3 s. i 4 d.

Núm. 26
Prenedor: -Pagador: Paulo de la Vela, genovès
Places: Montpeller / Barcelona

Cota: Major III, f. 285 / f. 269v
Dador: -Beneﬁciari: Nicolau de Lemberti
Quantitat: 221 ll., 17 s. i 2 d.

Núm. 27
Prenedor: -Pagador: Pere Poch, mercader

Cota: Major III, f. 108 / f. 172v
Dador: -Beneﬁciari: Silvestre de Tomàs

27. Al Major III, Domingo de Benedicto.
28. Pere Oliver actua per ordre de
e Blanc
B
Bl
Blanca,
lancca,
a mu
muller
u
d’Arnau de Bosquet o de Busquets.
En el compte de Blanca (Major III, f. 213v)
213v) no
no hi
hi ha
h cap referència a aquest canvi ni a la
seva quantitat.
29. Resta d’un canvi.
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Places: Avinyó / Barcelona

Quantitat: 53 ll., 19 s. i 2 d.

Núm. 28
Prenedor: -Pagador: Jaume Gibert
Places: Bruges / Barcelona

Cota: Major III, f. 39 / f. 184
Dador: -Beneﬁciari: Paulo de la Vela, genovès
Quantitat: 100 ll.

Núm. 29
Prenedor: Guillem Colom, mercader
en compte de Domingo Sanxo
Places: Barcelona / Bruges

Cota: Major III, f. 62v / f. 105
Dador: Bonanat Català
Quantitat: 55 ll.

Núm. 30
Prenedor: Lobrí Labrer
Pagador: Joan Junyent, draper
Places: Barcelona / Bruges

Cota: Major III, f. 245 / f. 139v
Dador: -Beneﬁciari: Antoni Deudé, mercader
Quantitat: 41 ll.

Núm. 31
Prenedor: -Pagador: Joan Junyent, draper
Places: Bruges / Barcelona

Cota: Major III, f. 245 / f. 271
Dador: -Beneﬁciari: Francesco Manelli, ﬂorentí
Quantitat: 60 ll.

Núm. 32
Prenedor: Simon d’Andrea de Prato
Places: Barcelona / Bruges

Cota: Major III, f. 271 / f. 182v
Dador: Francesco Manelli
Quantitat: 23 ll., 19 s. i 2 d.30

Núm. 33
Prenedor: -Pagador: Antoni Pujades, ﬁll
de Guillem
Places: Gènova / Barcelona

Cota: Major III, f. 54v / f. 254
Dador: -Beneﬁciari: Antonio de Guccio

Núm. 34
Prenedor: -Pagador: Francesco Manelli, ﬂorentí
Places: Gènova / Barcelona

Cota: Major III, f. 228 / f. 247
Dador: -Beneﬁciari: Jaume Sagarra
Quantitat: 158 ll. i 10 s.31

Núm. 35
Prenedor: Antoni Vidal, mercader

Cota: Major III, f. 247 / f. 248v

30.
31.

Resta d’un canvi.
Resta d’un canvi.

Quantitat: 154 ll., 1 s. i 4 d.
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Places: Barcelona / Gènova

Dador: Bartomeu Reig, en compte de
Jaume Sagarra
Quantitat: 150 ll.

Núm. 36
Prenedor: -Pagador: Antonio de Guccio
Places: Gènova / Barcelona

Cota: Major III, f. 254 / f. 254
Dador: -Beneﬁciari: Domenico Benedetti
Quantitat: 388 ll., 15 s. i 1 d.

Núm. 37
Prenedor: Bernat de Cabrera
Pagador: Nicolau Guerau, mercader
Places: Florència / Barcelona

Cota: Major III, f. 220v i 269
Dador: -Beneﬁciari: Nicolau de Lemberti
Quantitat: 356 ll., 7 s. i 1 d.32

Núm. 38
Prenedor: -Pagador: Blanca, vídua
d’Arnau de Busquets
Places: Bolonya / Barcelona

Cota: Major III, f. 229v / f. 269v
Dador: -Beneﬁciari: Joan Junyent, mercader

Núm.: 39
Prenedor: -Pagador: Francesc Riera,
en compte de Jaume Preixana
Places: Pisa / Barcelona

Cota: Major III, f. 268 / f. 239v
Dador: -Beneﬁciari: Pere Torrella, patró de nau

Núm.: 40
Prenedor: Antoni Pujades,
Pagador: -Places: Barcelona / Nàpols

Cota: Major III, f. 253v / f. 54v
Dador: Andrea de Pazzi
Beneﬁciari:-Quantitat: 497 ll. i 10 s.

Núm.: 41
Prenedor: -Pagador: Arnau Terrades, mercader

Cota: Major III, f. 223v / f. 258v
Dador: -Beneﬁciari: Ramon Badia i Francesc
Rispau
Quantitat: 90 ll.

Places: Sicília / Barcelona
Núm.: 42
Prenedor: Jaume Jou
Pagador: Gaspar Vendrell,
en compte de Jaume Preixana
32.

Resta d’un canvi.

Quantitat: 108 ll., 12 s. i 8 d.

Quantitat: 56 ll.

Cota: Major III, f. 259 / f. 227
Dador: -Beneﬁciari: Antic des Pi, mercader
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Places: Sicília / Barcelona

Quantitat: 48 ll. 10 s.

Núm.: 43
Prenedor: -Pagador: Nicolau de Lemberti
Places: Sicília / Barcelona

Cota: Major III, F. 269v / f. 294v
Dador: -Beneﬁciari: Pere, cardenal de Catània
Quantitat: 275 ll.

Núm.: 44
Prenedor: -Pagador: Berenguer Gibert
Places: Sicília / Barcelona

Cota: Major III, f. 276 / f. 294
Dador: -Beneﬁciari: Jordi Esteva, hostaler
Quantitat: 72 ll.

Núm.: 45
Prenedor: -Pagador: Arnau Terrades, mercader

Cota: Major III, f. 223v / f. 258v
Dador: -Beneﬁciari: Ramon Badia i Francesc
Rispau33
Quantitat: 110 ll.

Places: Sicília / Barcelona
Núm.: 46
Prenedor: Guillem de Casasaja
Pagador: Bernat de Casasaja, mercader
Places: Xipre / Barcelona

Cota: Major III, f. 197v / f. 199v
Dador: -Beneﬁciari: hereus de micer Aimeric
Sallent34
Quantitat: 825 ll.

Núm.: 47
Prenedor: Guillem de Casasaja
Pagador: Bernat de Casasaja, mercader
Places: -- / Barcelona

Cota: Major III, f. 97v / f. 157v
Dador: Joan del Castell
Beneﬁciari: Andrea de Pazzi
Quantitat: 165 ll.

Núm.: 48
Prenedor: Bartomeu Domènech
Pagador: Ramon de Blanes,
majordom del rei
Places: --- / Barcelona

Cota: Major III, f. 221v / --35
Dador: -Beneﬁciari: Filiposso Soldani
Quantitat: 72 ll.

33. Al deu consta que d’ordre seva la quantitat va ser transferida a Guillemet de Cabanyelles i Gaspar Vendrell, però no hi ha manera de saber si aquest traspàs té res a veure
amb la lletra.
34. Arnau Sallent, tutor de Joanet, ﬁll de micer Aimeric Sallent, i Gabriela, vídua,
tenint els béns de son espòs. Els diners són traspassats al compte de Gabriela. La quantitat
fou transferida al cap de pocs dies a Guillemet
ui lem
uil
emet
et Romeu,
R m
Ro
Rom
ﬁll de Francesc Romeu (Major III,
f. 199v / f. 201v) i el mateix dia aquestt la retornà
ret
etto
orn
r à a Gabriela (Major III, f. 201v / f. 199v)
sense que el major ofereixi cap explicació
c d’aquests
ció
d’’aqu
aq estts moviments, que no sembla que tingui
aq
res a veure amb el canvi.
35. Vegeu nota 15.
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Núm.: 49
Prenedor: -Pagador: Vicens Riu, mercader,
en compte de Jaume Sagarra
Places: --- / Barcelona

Cota: Major III, f. 247v / f. 271
Dador: -Beneﬁciari: Francesco Monelli

Núm.: 50
Prenedor: -Pagador: Hug d’Aguilar
Places: --- / Barcelona

Cota: Major III, f. 249 / f. 72v
Dador: -Beneﬁciari: Guillem de Bagat
Quantitat: 66 ll. i 10 d.

Núm.: 51
Prenedor: -Pagador: Jaume de Preixana
Places: --- / Barcelona

Cota: Major III, f. 259 / f. 254
Dador: -Beneﬁciari: Antoni de Guccio, ﬂorentí
Quantitat: 149 ll., 11 s. i 8 d.

Quantitat: 110 ll.

Convé recordar, com diu Conde (1977: 140-142), que les lletres
es consideren una mercaderia més i que en els comptes dels llibres
majors només consten els aspectes que tenen relació amb la Taula; i
també que de les quatre persones que intervenen en una lletra, cadascuna d’elles té relació amb dues més, però no amb la quarta, que si
apareix en la comptabilitat és només a tall de recordatori. Puc afegir
encara que sovint, com a mínim al llibre major, les persones de fora
plaça no són esmentades; que en els llibres de la Taula la menció que
el pagament respon a una lletra es pot trobar al deu o a l’haver, però
sovint només és en una de les dues bandes i, ﬁnalment, que és possible
que hi hagi als llibres majors pagaments que responen a una lletra de
canvi sense que s’indiqui aquesta circumstància.
Tot i que Conde fa una explicació més completa, podem resumir
la pràctica comptable referent a les lletres de la Taula dient que les
quantitats s’anoten a l’haver del prenedor i al deu del dador si la lletra
s’origina a Barcelona; i a l’haver del beneﬁciari i al deu del pagador si
les lletres són sobre Barcelona. Així l’assentament de la lletra núm. 1
diu a l’haver: “Devem a·n Johan de la Fos formenter que li dixem per
en Pere Torrella patró (...) dix fo per cambi de forment de Tortosa” i
al deu, “Deu en Pere Torrella patró que dixem per ell a·n Johan de la
Fos formanter”.
La redacció dels assentaments deixa clar que la lletra procedeix de
Tortosa i que Torrella és el pagador
g
i de la Foz el beneﬁciari. Aquesta
lletra és, a més a més, una dee les poques
poq
qu en què ﬁgura el motiu de
la lletra: el pagament de forment
que
de la Foz devia haver venut a
ment qu
q
ue d
Torrella a Tortosa, amb la condició
a Barcelona. En realitat
diició
ó de
de cobrar-lo
co
o
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de la Foz no tenia cap interès a tenir el diner a Barcelona; la lletra
núm. 1 és de 3 de gener de 1405; al cap de dos dies, de la Foz com a
dador transfereix la mateixa quantitat a Domenico Benedetti (prenedor),
a pagar a Saragossa (lletra núm. 21). En aquest cas, és ben clar que
la iniciativa no va ser del prenedor, sinó del dador, a qui interessava
tenir els seus diners a Saragossa. Si en la lletra núm. 1 no coneixíem
ni el dador ni el prenedor, ara els desconeguts són el pagador i el beneﬁciari; de fet, no seria gaire estrany que aquest darrer fos el mateix
Joan de la Foz o un representant seu. Aquest grup de lletres de les
quals només ens consten dos dels quatre partícips, és el majoritari als
llibres majors de la Taula: de vint-i-quatre lletres coneixem el pagador i el beneﬁciari, es tracta per tant de lletres girades sobre Barcelona,
i en uns altres set casos tenim els noms del dador i del prenedor en
lletres emeses des de Barcelona.
Tot i no ser sempre comptablement necessari, en setze lletres es
fa constar també un tercer implicat, el paper del qual no sempre
és fàcil de discernir. En cinc d’aquestes lletres la posició d’aquest tercer és
clara: a la lletra núm. 3 consta que Pere de Maresme “avia pres” els
diners a València; a la núm. 37 “que li a conplits per” Bernat de Cabrera, el qual havia pres els diners a Florència;36 a la núm. 46 es diu que
Guillem de Casasaja “ha tremeses a pagar” des de Xipre, on havia estat
per tant prenedor; a la núm. 48, “que li devia complir” per Bartomeu
Domènech, igualment prenedor; i ﬁnalment, a la núm. 7 la situació
és inversa, atès que no es tracta d’una lletra contra a Barcelona, sinó
girada des de Barcelona sobre Elx, en la qual es fa constar el pagador Pere Ferrándiz de Mesa amb la frase “li ha a complir”. Tot i les
diferents redaccions, la posició del tercer personatge queda clara en
tots aquests casos. A la resta d’assentaments no és tan fàcil de dir si el
tercer personatge està implicat directament en la negociació canviària.
En cinc lletres, l’expressió utilitzada és “de compte de” o “en compte
de” (lletres núm. 6, 25, 35, 39, 42 i 49); sigui quina sigui l’expressió,
l’esquema és el mateix en totes elles. La primera (núm. 6) pot servir
d’exemple; a l’haver:

36. Aquesta lletra originà dues partides a la Taula. En la primera (Major III, f. 137v
i 229v, amb data de 23 de desembre de 1404, Berenguer Gibert transfereix al compte de
Nicolau Guerau 87 ll., 17 s. i 1 d. “a compliment d’un canvi que li havia a complir per mossèn Bernat de Cabrera”; en la segona, datada l’endemà (núm. 37), que correspon a la lletra
pròpiament dita, Nicolau Guerau transfereix al compte de Nicolau de Lemberti, ﬂorentí,
ﬂorrin
ins
n de
ns
d Florensa que li a conplits per mossèn
356 ll., 7 s. i 1 d. “per resta de I cambi dee M ﬂorins
Bernat de Cabrera”. Com lliga tot plegat?
at?
t Resulta
Ressult
u a impossible
im
de saber-ho, però l’explicació
que em sembla més plausible és que Gibert
ibe
b rt i G
Guerau
uera
a fossin socis com a lliurats i que Guerau esperés cobrar la part del seu soci pe
p
per
er lliquidar
iqu
quida
quid
id
d r la
l lletra a Lamberti.
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(Devem a·n Pere Oliver clavari de la Ciutat de Barchinona) li dixem
per en Nicolau Madrenchs lo dit jorn en compta d’en Francesch
e en Manuel de Gualbes en XXV cartes per cambi d’Elg.
I al deu:
(Deuen en Francesch e en Manuel de Gualbes cambiadors) que·ns
dixeren per en Nicolau Madrenchs lo dit jorn e per ell a·n Pere
Oliver clavari en VI cartes per cambi d’Elg.
En aquest cas resulta clar que l’expressió “de compte de” indica que els Gualbes només actuen com a lliuradors dels diners que
Madrenchs dóna al clavari, que és el beneficiari, de manera que no
intervenen directament en la lletra. A la resta de lletres citades l’esquema
és exactament el mateix, tot i que els diners procedeixen d’un particular
i no d’un canviador i que l’expressió és “en compte de”. Per exemple,
la darrera de les lletres citades (núm. 50), diu a l’haver:
(Devem a Fransischo Manelli ﬂorentí) li dixem per en Vicens Riu
a VIIII de janer en compta d’en Jacme Sagarra.
I al deu:
Deu en Jacme Sagarra mercader que dixem per ell a·n Vicens Riu
mercader a VIII de janer any MCCCCV, dix fo a compliment de
I cambi, e per ell a·n Francescho Monelli.
El mercader Jaume Sagarra actua com a fornidor dels diners
que Vicens Riu,37 actuant com a dador, va poder lliurar a Francesco
Manelli (prenedor), que segurament recuperava així diners que tenia o
li devien a Bruges. Formalment aquests assentaments són tots iguals;
queda el dubte de si ho són econòmicament. En el primer cas (lletra
núm. 3) Madrenchs molt segurament utilitza els diners que té en el
seu compte a la banca Gualbes i per tant el “de compte” indica una
simple transferència. Aquest no sembla, però, que pugui ser el cas a
la resta de lletres d’aquest grup, en les quals cal veure o bé el recobrament total o parcial d’un deute o, amb més probabilitat, un préstec;
en aquest cas tindríem un cinquè implicat en la lletra que no actuaria
cercant el beneﬁci incert del canvi, sinó l’interès del crèdit.
Resten sis lletres més en les quals el tercer personatge és introduït
mitjançant “per”, que són el grup més difícil d’entendre precisament
per la imprecisió del terme “per”, de manera que per a obtenir una
37. O com diu Conde (1996: 66) en
n un
u cas
ass se
ssemblant,
em
m
que Riu actua en nom de Sagarra, que seria el vertader impulsor del can
ca
canvi.
vi. C
Co
Conde
onde
e afegeix que aquesta situació de dador
per compte d’un altre es troba molt en les
e lletr
lletres
etr
t es
tr
e dels
del
eell Datini, però és rara a Barcelona; com
es pot veure, no ho era tant.
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aproximació no tenim més remei que examinar-les una per una.38 La
lletra núm. 10 diu a l’haver:
(Devem a·n Pere Oliver clavari) que·ns dixeren per ell en Francesch
e en Manuel de Gualbes a XV de satembre en XXVII cartes per
en Pere Saurí per cambi d’Elg.
I al deu:
(Deuen en Francesch e en Manuel de Gualbes) que·ns dixeren per
en Pere Oliver clavari a XV de satembre en XIX cartes.39
Aquesta lletra no presenta diﬁcultats d’interpretació: simplement
els diners per a pagar al clavari els fa transferir Pere Saurí del seu
compte a la banca dels Gualbes.
La lletra núm. 15 també és de bon entendre, a l’haver:
(Devem a n’Antoni de Gutxo ﬂorentí) li dixem per en Johan Bertran a XVI de janer any MCCCCV en XLVII cartes, dix fo per en
Ferrer Bertran per cambi de Malorcha.
I al deu:
(Deuen en Johan Bertran convers, mercader, que dixem per ell)
a n’Antoni de Gutxo a XVI de janer en CCLXXXI cartes, dix fo
per en Ferrer Bertran per cambi de Malorcha
Ferrer Bertran era el prenedor a Mallorca i per ordre seva Joan
Bertran paga la lletra a Barcelona a Antonio de Guccio.
Els assentaments de les dues lletres restants són diferents, especialment perquè no són lletres a pagar a Barcelona, sinó emeses des
de Barcelona, en tots dos casos per a pagar a Bruges. Començaré per
la segona, el núm. 30, que és més senzilla. L’esquema i la redacció són
iguals als de la lletra anterior, però canvia el paper que hi representen
els personatges que hi intervenen:
(Devem a n’Antoni Deudé mercader) li dixem per en Johan Junyent draper a VIII de janer any MCCCCV en CCXLV cartes, dix
fo per en Lobrí Labrer a cambi per Bruges.

38. Per desgràcia Conde (1988: 154-159) és en aquest cas de poca ajuda, atès que se
centra en les lletres en les quals la taula de des Caus i d’Olivella té participació directa, cas
ben diferent de la Taula de Canvi que es limita a complir les instruccions dels seus clients
pel que fa als pagaments.
39. Es podria trobar a faltar la referència
erència
ia
a de Pere
Pee Saurí a l’haver, però comptablement
P
no és necessària: Pere Saurí i els Gualbes
a bes as
al
a
assentarien
ssenta
a
la seva relació en els llibres dels
banquers.
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En aquest cas, Deudé és el prenedor i Junyent el dador; però, quin
és el paper de Lobrí o Robí Labrer? Tant es pot interpretar que Deudé40
actua en nom de Labrer com que aquest hi ﬁgura com a beneﬁciari.
També ho podria fer com a pagador, que és el tercer participant més
corrent en els assentaments estudiats, però això requeriria una elisió
del tipus “per una letra enviada a pagar a”.
El deu tampoc no resol cap de les incògnites:
(Deu en Johan Junyent draper) a n’Antoni Deudé a VIII de janer
any MCCCCV en cartes CXXXIX cartes, dix fo per Robí Labrer
a cambi per Bruges.
També presenta moltes incògnites la darrera lletra d’aquest grup,
la núm. 29, que diu a l’haver:
(Devem a·n Guillem Colom mercader que) li dixem per en Bonenat
Català a XXI de janer en compte d’en Domingo Sanxo en LXII
cartes, dix fo per en Pere Sartre.
Estem davant d’un cas en tot semblant a l’anterior, però la redacció del deu embolica la troca:
(Deu en Domingo Sanxo mercader que dixem per ell) a n’Arnau
Sentjust a XXI de janer any MCCCCV, dix fo a compliment de
cambi per Bruges e per ell dixem-les a·n Bonenat Català, dix fo
per en Pere Sartre e per ell a·n Guillem Colom en CV, dix fo per
lo dit Pere Sartre.
La interpretació d’aquesta lletra és dubtosa: tractant-se d’un canvi per Bruges, la frase a l’haver “dix fo per en Pere Sartre” s’hauria
d’entendre com que Sastre en seria el beneﬁciari a Bruges. Però la
redacció de l’assentament al deu embolica molt la troca: Domingo
Sanxo traspassa els diners a Arnau Sant Just (que no apareix a l’haver)
i aquest a Bonanat Català, i afegeix “dix fo per en Pere Sartre e per
ell a·n Guillem Colom en CV (cartes), dix fo per lo dit Pere Sartre”;
en la frase “e per ell a·n Guillem Colom”, per ell tant pot ser Català
com Sastre, però el sentit canvia totalment si es tracta de l’un o de
l’altre. Si l’antecedent és Català, l’operació és com la de la lletra anterior. Si és Sastre, voldria dir que Colom no és més que un home de

40. Deudé devia ser un habitual en el negoci canviari: resulta pagador en una lletra
emesa de Palerm sobre Barcelona el mateix any 1404 (Conde, 1977: 66). També dos dels
tres altres participants apareixen en la
a lllista
lis
lis
ista
ta
a de
de lletres
lle
lee
de la Taula: el prenedor a Palerm,
Guillem Vidal (lletra núm. 35) i el beneﬁciari
neﬁciar
arri a B
Ba
Barcelona,
a
l’hostaler Jordi Esteve (lletra
núm. 44); no hi consta, en canvi, el prenedor
n dorr a Pal
ne
P
Palerm,
e
Bernat Serra, tot i que podria estar
emparentat amb el Pere Serra que participa
iic
cipa
pa
a en qua
quatre
a
de les lletres de la Taula.
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palla d’aquest; és possible que una operació promoguda per Sastre a
Barcelona per a fer venir diners de Bruges no encaixés en els esquemes de les quatre persones de la lletra i per aquesta raó s’utilitzés un
representant del prenedor-pagador.41 Les complicacions no acaben aquí:
els diners surten del compte de Domingo Sanxo, que els transfereix
a Arnau de Santjust i aquest a Bonanat Català, el qual, com consta
a l’haver, és qui fa el pagament. Què hi pinten Sanxo i Santjust? Un
doble crèdit no tindria cap sentit, de manera que l’explicació que em
sembla més plausible és que es tractés de passaments de comptes entre els tres personatges, passaments en si aliens a la lletra. Sigui com
sigui, en casos com aquest cal tenir molt present l’aﬁrmació ja citada
de Conde que moltes operacions només resulten comprensibles si es
disposa d’altres assentaments relacionats.
Queden ﬁnalment tres lletres de les quals coneixem els quatre
personatges; només una d’elles és entre particulars (núm. 47) i l’examinaré primer; a l’haver diu:
(Devem a n’Andrea de Patxi que) li dixem per en Bernat de Casasaiga a X d’octubre en CXCVII cartes, dix fo per cambi de
CCCCXXXVI duquats II quarts que avia a cumplir a mossèn Johan
del Castell per en Guillem de Casasaiga.42
Es tracta d’una lletra de la qual no tenim cap menció de plaça;
no és possible, per tant, saber si és una lletra girada des de Barcelona
o contra Barcelona, però que sigui emesa en ducats fa pensar que va
ser girada contra Barcelona, amb Bernat de Casasaja com a pagador
o lliurat i Andrea de Pazzi com a beneﬁciari; Bernat actuaria com a
corresponsal de Guillem de Casasaja, el qual hauria pres diners a canvi
de Joan de Castell en una plaça que no és esmentada i, per tant, li
“avia a complir” la lletra.
Les altres dues lletres de canvi de les quals coneixem les quatre
parts, tenen en comú que estan relacionades amb l’administració reial. La primera (núm. 4), girada de València sobre Barcelona, té una
redacció molt poc expressiva a l’haver:
(Devem a·n Jacme e a·n Johan Massana que·ls) dixem per en
Pere Serra lo dit jorn en compta de mossèn Ramon de Blanes
en CCXXI cartes.

41. Aquestes dobles funcions sí que
qu
ue apareixen
apar
arreix
ei en
e cap a 1435 en el llibre de Berenguer
Fortuny (Conde, 1996: 155-156).
42. El deu repeteix pràcticamentt l’ha
l’haver
aver
v nom
ve
només
m intercanviant els noms de Pazzi i
Bernat de Casasaja.
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Fins aquí seria una operació semblant, però inversa a la de la
lletra núm. 6, citada més enrere: ara, els banquers reben la transferència de diners que Pere Serra (beneﬁciari) els traspassa del compte
del majordom del rei Ramon de Blanes (pagador). Naturalment aquest
havia d’ordenar la transferència a Pere Serra, com consta al deu, que
aporta la plaça d’origen de la lletra i la resta dels participants:
(Deu mossèn Ramon de Blanes majordom del senyor rey que ...
dixem per ell) a·n Pere Serra mercader a V de janer any MCCCCV,
dix fo per C ﬂorins que en Bartomeu Casteyó ha pres de cambi
d’en Francesch de Campmagre, de València, e per ell a·n Jacme
e en Johan Massana.
La lletra va ser emesa a València per Castelló (prenedor) i lliurada
a Campmagre (dador), que l’envià a Pere Serra (beneﬁciari), el qual
la presentà a Ramon de Blanes. La frase ﬁnal, “e per ell a’n Jacme”
etc., tant es pot signiﬁcar per Pere Serra (després d’un llarg parèntesi),
com, més probablement, per Francesc de Campmagre; en aquest cas,
Serra ingressaria els diners a la banca dels Massana, però al compte de
Campmagre. És un bon exemple de com la redacció sintètica del major
pot comportar equívocs, sobretot si no es coneixen les contrapartides.
La darrera lletra (núm. 20), és ben singular. D’una banda, és
l’única lletra que es troba en el Major I; d’una altra, com veurem,
dador i beneﬁciari són la mateixa persona jurídica; i encara ﬁnalment
és una operació duta a terme per ordre de l’administració reial. La
partida de l’haver diu:
E nos devem-los (deffenedors e clavari del regne de Mallorques),
que·ls dixem per en Miquel Roure e en Guillem Colom com a
regidors de la Taula de la Ciutat a XIX de janer MCCCCIII, fo
per cambi de Mallorques de CL reyals d’or que·ls dits deffenedors
e clavari de la mercaderia del dit regne han tramesa a reebre al
dits Miquel e Guillem con a regidors de la dita Taula, fo per altres
CL reyals que·ls dits deffenedors e clavari ne han liurats en Mallorques per via de cambi a·n Jacme de Pujalts, a raó de XIIII s.
XI barchinonesos per cascun reyal que valen CXI ll. XVII s. VI
de compte de Johanet çes Avasses e Pericó Serra.
I al ﬁnal de l’assentament afegeix:
La qual quantitat los dits deffenedors e clavari dixeren per lur
letra que deposaven en la Taula per manament a ells fet per lo
senyor rey.
El deu és més senzill, només
que la quantitat va ser
o éss fa
om
f menció
m
traslladada al llibre següent de lla
Taula,
a Ta
Taul
aul
ula, o sigui que al ﬁnal de l’exercici
els diners continuaven intervinguts.
nguts.
ng
utts.
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Desconec la raó de l’ordre reial; fos com fos, resulta evident que
el rei manà dipositar a la Taula de Canvi de Barcelona una quantitat,
segurament en litigi, que es trobava en mans dels defensors de la
mercaderia i el clavari del regne de Mallorca, potser en discussió entre
ells. Per a dur a terme l’operació, els defenedors i clavari, que són els
dadors i interessats en el gir de la lletra, lliuren el seu import a Jaume Pujalts, que seria el prenedor, i envien la lletra als administradors
de la Taula com a beneﬁciaris, d’acord amb l’expressió “han tramesa
a reebre”; però els taulers es limiten a anotar la quantitat al compte
dels remitents. Segurament tornem a estar davant la incomoditat que
dos dels participants en la lletra, el dador i el beneﬁciari, fossin la
mateixa persona. D’altra banda, quin era en aquesta lletra el paper de
la societat de Joanet ses Avasses i Pere Serra? L’explicació més senzilla
seria que ells haguessin avançat a les autoritats mallorquines els diners que aquestes lliuraren a Pujalts. En aquest cas coneixem quatre
participants, però un és sobreposat, atès que dador i beneﬁciari són,
de fet, el mateix. Segurament al diari i major corrible corresponents al
Major I de dipòsits hi havia els assentaments que permetrien completar
l’operació, però aquests llibres no s’han conservat.
La major part de les lletres no fan constar les monedes d’emissió
i pagament, de manera que ens deixen a les fosques sobre la ﬁnalitat
teòricament principal de la lletra, el canvi. Només sis lletres esmenten
monedes forasteres, però aquestes no sempre estan aforades ni totes
les lletres permeten fer els càlculs corresponents. Una d’elles, la núm.
37, no permet fer cap càlcul, atès que l’assentament indica que es tracta d’una resta de compte. Les cinc restants esmenten cadascuna una
moneda diferent. La lletra núm. 20, ja estudiada, afora els reials de
Mallorca a 14 s. i 11 d. de Barcelona, pràcticament a la par, atès que
el seu valor oscil·lava entorn dels 15 sous. La núm. 45 és una lletra
girada des de Sicília en ﬂorins de Florència, però cotitzats igual que
els de Barcelona (200 ﬂorins de Florència, 110 ll., o sigui a 11 s. per
ﬂorí); no s’entén la raó d’una cotització tan baixa: en aquell moment
el ﬂorí ﬂorentí es cotitzava entorn a 16 s. La núm. 46, girada des de
Xipre, cotitza els ducats d’or, segurament venecians a 16 s., 5 d., per
damunt del seu valor de canvi que era de 15 s.: aquesta lletra és l’única
que mostra molt clarament el beneﬁci del canvi. Al mateix compte del
deu es troba la notícia de la lletra núm. 47, de la qual no consta on
va ser emesa, lliurada també en ducats però que cotitzarien a 7,56 s.
per ducat;43 no es pot tractar de ducats d’or, que valien el doble, ni

43.

Són 436,75 ducats i a la columna
mna sum
su
sumatòria
umatòrr consten 165 ll. (Major III, f. 197v).
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tampoc de ducats de plata (matapans o grossos), de valor molt inferior;
l’operació només resulta intel·ligible pensant que la frase “que avia a
cumplir” tingués el signiﬁcat de “que avia d’acabar a cumplir”. Una
cosa semblant passa amb la lletra núm. 50, girada en francs. El franc
valia uns 15 s., però l’assentament només li donaria una equivalència
de 3,8 s.; com en el cas anterior, cal interpretar la frase “a compliment
d’un cambi” com per acabar de complir un canvi o, com es diu en altres
lletres, “per resta d’un cambi”.
Aquestes poques i dispars anotacions monetàries no permeten
concloure gran cosa: a part de les cotitzacions aparentment incongruents, algunes monedes són cotitzades a la par i només una lletra resulta
d’acord amb l’esquema normal de sobrevalorar la moneda rebuda per a
obtenir el guany per mitjà de la diferència entre el valor escripturat i
el real de les monedes, mentre que en un altre cas la valoració inicial
sembla més baixa. Si realment fos així, tindríem un aspecte que no
acostumen a assenyalar els tractadistes anteriors: la possibilitat d’un
canvi no originat en un crèdit, sinó en la necessitat de traslladar moneda, l’iniciador del qual, en aquest cas el dador, acceptava rebre una
menor quantitat de diners en el lloc de destí.
Els principals implicats en lletres de canvi
Els assentaments relatius a lletres de canvi ens posen també en
relació amb els principals operadors que actuaven a Barcelona en aquest
camp. Examinaré només els que tenen un paper o un altre com a
mínim en tres lletres; es tracta de deu persones o companyies, quatre
d’elles italianes. Qui intervé en més lletres de canvi és Pere Oliver, amb
deu; segueix Francesco Manelli o Monelli amb sis, Antonio di Guccio
(Guzzo o Gutzo), Nicolau de Lemberti o Lamberti, Pere Saurí, Jaume
Segarra i la companyia de Pere Serra i Joanet ses Avasses amb quatre;
i Andrea de Pazzi (Patxi) i Jaume Preixana amb tres. De la resta, dinou
noms surten en dues lletres i quaranta-dos només en una.
El clavari Pere Oliver recorre habitualment a la lletra de canvi
per a fer venir les rendes que genera Elx com a baronia de Barcelona. Són un total de nou lletres, que podem dividir en dos grups: la
majoria (núms. 6, 7, 9, 10, 11, 12 i 13) van ser girades d’Elx sobre
Barcelona, amb una cadència més o menys mensual, un muntant de 55
ll. (100 ﬂorins) i amb Oliver com a beneﬁciari; convé destacar també
que en quatre d’aquestes lletres
e (núms.
es
(nú
úms
ms.. 9, 10, 12 i 13) el pagador és
Pere Saurí. Les altres dues lletres
tenen
r s te
re
enen també un mateix import, però
sis vegades més elevat: 330 ll.,, q
que
pel
ue
u
e p
ell que es diu a la lletra núm. 7

ELS

PRIMERS LLIBRES DE LA

TAULA

DE

CANVI

DE

BARCELONA

131

corresponen a un pagament semestral. Però aquí es complica la cosa:
en aquesta lletra, emesa el 17 de juny de 1404, Oliver és prenedor i
el pagador és el procurador de les baronies, Pere Ferràndiz de Mesa;
però el dia 21 del mateix mes, Oliver ingressava com a beneﬁciari la
mateixa quantitat d’una lletra (núm. 8) procedent d’Elx. S’havien creuat
les dues lletres? O aquesta segona responia a un pagament endarrerit?,
no hi ha manera de saber-ho. Finalment, del compte de la clavaria es
pagà una lletra per ordre de Blanca, vídua d’Arnau de Busquets, per
intermediari del notari Bernat Sans, que possiblement actua en nom
de Blanca, la qual utilitza els diners que li deu el clavari, segurament
per pensions censals.
Francesco Manelli, ﬂorentí, prengué part d’alguna manera en sis
lletres de canvi relacionades amb places diferents: dues amb Bruges,
i una amb València, Montpeller i Gènova a més d’una altra de la qual
no es fa constar la plaça. De les dues lletres de Bruges, és beneﬁciari
en la núm. 31 i dador en la núm. 32; podrien ser lletres purament
ﬁnanceres, destinades a acumular guanys en les anades i vingudes.44
En la lletra de Montpeller (núm. 24) és, en canvi, pagador i en la de
València (núm. 5) i en la núm. 49, de procedència desconeguda, beneﬁciari.45 A la Taula, Manelli tingué un compte al f. 228 continuat al
f. 271. Les partides mostren relacions amb molts altres dels principals
operadors amb lletres: Andrea de Pazzi, Jaume Preixana, Jaume Sagarra,
Pere de Casasaja, Nicolau de Lemberti, Antonio de Guccio i Domenico
Benedetti; el darrer dia de l’exercici (21 de gener de 1405) diposità
15 s. i 6 d. que mancaven per a poder igualar el compte: va tenir, doncs,
per un moment i per una quantitat ínﬁma, un descobert a la Taula.
El també ﬂorentí Antonio de Guccio46 participà en quatre lletres,
sempre com a beneﬁciari; una d’elles (núm. 15) procedia de Mallorca
i la resta de Gènova (núms. 33, 36 i 51); A la Taula, Guccio tingué
un compte al foli 254 que passà després al foli 281. El compte s’obre
el 10 de desembre amb un lliurament d’Andrea de Pazzi; la darrera

44. Les dues lletres són massa properes i les quantitats no són les mateixes, de manera que no poden ser l’una el retorn de l’altra, però podien ser fruit d’un intercanvi més
ampli.
45. Francesco Manelli era membre d’una nombrosa família de mercaders amb alguns
membres residents a Barcelona i a més d’actuar en la negociació de lletres de canvi exportaven llana, pastell, safrà i productes orientals i importaven draps ﬂorentins, ﬁl d’or i també
plata (Soldani, 2010: 390-391).
46. Està documentat a Barcelona de
d cap
c p a 1395
ca
139
13
9 ﬁns a 1407, on va arribar primer com
a representant d’una branca de la banca
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operació és de 16 de gener i deixa un saldo de 76 ll., 4 s. i 8 d. que
passen al llibre següent. Gairebé tots els seus corresponents intervenen
en la negociació de lletres de canvi: a més de Pazzi, es relaciona amb
els banquers Massana, Francesco Manelli, Domenico de Benedetti, Nicolau Lemberti, Jaume Preixana i Antoni Pujades.
Nicolau de Lemberti era també ﬂorentí i no devia estar gaire
temps a Barcelona, atès que no n’he trobat rastre fora dels llibres de
la Taula i Soldani (2010) el desconeix. Participà en quatre de les lletres
de la Taula, en tres com a beneﬁciari, dues procedents de Montpeller
(núms. 24 i 26)47 i una de Florència (núm. 37). En la núm. 43, girada
de Sicília sobre Barcelona, va ser pagador. Les seves lletres es troben
entre les que mouen una major quantitat de diners. A la Taula, fou
titular d’un compte al f. 269v, continuat al f. 296v, obert el 19 de desembre, en què predominen les relacions amb gent implicada en lletres
de canvi: Francesco Manelli, Andrea de Pazzi, Nicolau Lemberti, Paulo de la Vela i els banquers Massana. Són especialment rellevants les
partides amb aquests darrers, als quals traspassen 982 ll. i 15 s. el 30
de desembre i en reben 190 ll. el 2 de gener. El darrer pagament és
de 21 de gener i deixa un saldo positiu de 36 ll., 3 s. i 4 d. que passen
al llibre següent, però entremig el compte de Lemberti mogué grans
quantitats de diners: la suma de l’haver al ﬁnal del primer compte és
de 2.078 ll., 8 s. i 4 d. i la del deu de 1855 ll. i 5 s. Manelli, Guccio i
Lemberti tenen en comú que no inicien la seva activitat a la Taula ﬁns
molt al ﬁnal de l’exercici, entre el 22 de novembre i el 19 de desembre.
Com ja ha quedat dit en parlar de Pere Oliver, Pere Saurí participà com a pagador en quatre lletres procedents d’Elx (núms. 9, 10, 12
i 13). D’aquestes, la núm. 10 la van pagar per ell Francesc i Manuel
de Gualbes; per la resta va ingressar en cada cas diners al compte a
la Taula del clavari Pere Oliver. De fet, Pere Saurí no treballa amb la
Taula, només hi té un compte al f. 193, obert el 17 de setembre amb
un ingrés de 20 ll., 5 s. i 11 d. dipositats pel frener Guillem Coll,
quantitat que traspassa al cap de dos dies al mercader Joan d’Aguilar,
liquidant així el compte.
El nom del mercader Jaume Segarra apareix en quatre lletres,
dues directament, una de Mallorca com a pagador (núm. 18) i una de
Gènova com a beneﬁciari (núm. 34) i en dues més de manera indirecta:
en aquestes, els pagadors, Bartomeu Reig i Vicenç Riu, respectivament,
diuen que ho fan del compte de Sagarra; es tracta d’una altra lletra
de Gènova (núm. 36) i d’una de la qual
q a no consta la plaça d’emissió
qu
47.

A la núm. 24 el pagador va serr Fr
Francesco
an
anc
n esc
e oM
es
Manelli.
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(núm. 50).48 A la Taula Segarra té un compte al f. 157 continuat al f.
247, en el qual les lletres de canvi no semblen gaire importants; tot i
això es relaciona amb Manelli, i amb el convers Joan Massana.
De Pere Serra, sol o més sovint amb el seu soci Joanet ses Avasses,
se’n coneix la participació en tres lletres. A la núm. 4, emesa a València
sobre Barcelona, ﬁgura sol; és, d’altra banda, l’únic canvi del qual coneixem les quatre parts, fet que ens assabenta que el seu corresponent
a València era Francesc de Campmagre. A la lletra núm. 8, Serra i ses
Avasses paguen al clavari una lletra d’Elx de 330 ll. i a la núm. 22 són
beneﬁciaris d’una lletra girada des de Sevilla. La seva participació en
la lletra núm. 20 (la dels defenedors de la mercaderia i el clavari de
Mallorca) ha estat discutida més amunt. A la Taula Pere Serra tingué
un compte personal irrellevant al f. 229. De fet, en els dos comptes
la major part de les operacions es fan per mitjà de transferències de
la banca Massana. Directament a la Taula i en relació amb lletres
de canvi només hi ha un ingrés de Blanca, vídua d’Arnau de Bosquet,
i un pagament al clavari Pere Oliver per un canvi d’Elx.
El ﬂorentí Andrea de Pazzi49 intervingué com a beneﬁciari en dues
lletres procedents de Mallorca (núms. 19 i 47); aquesta darrera és, com
ha quedat dit, l’única lletra de la qual coneixem les quatre parts, cosa
que ens permet conèixer el seu corresponent a l’illa, que com a mínim
en aquest cas era mossèn Joan del Castell, pertanyent a algun grau de
la noblesa. Apareix també com a pagador en un canvi de Nàpols (núm.
40). A la Taula, mantingué un compte al f. 157v continuat al f. 253v
i al f. 279v. Els noms més coneguts que hi apareixen són Francesc i
Bernat de Casasaja, Joan Massana, Domenico Benedetti, Antoni Pujades i Pere Torrella. Deixa un saldo de 27 ll., 18 s. i 11 d., traslladat al
llibre següent. Pazzi no sembla que participi gaire en l’estreta relació
que mostren la resta de negociants italians; de fet, les seves lletres es
concentren a Mallorca.

48. Més amunt ha quedat aclarit què representa l’expressió “en compte de”.
49. Andrea dei Pazzi era un magnat ﬂorentí que havia renunciat a la categoria per a
poder optar a càrrecs públics a la república. Assentat a Barcelona, mantingué molt bones
relacions amb la monarquia, ﬁns al punt que el 1401 Martí l’Humà l’havia exclòs del decret
d’expulsió dels mercaders ﬂorentins i el 1402 el deﬁnia com a domèstic i familiar seu i el
protegia davant els seus propis oﬁcials. La raó era segurament els diners que havia avançat al rei durant l’enèsima rebel·lió dels Arborea. D’altra banda, Andrea dei Pazzi era el
governador de la companyia Datini a Barcelona.
Bar
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Del compte de Jaume de Preixana, Francesc Riera pagà la lletra
núm. 39, procedent de Pisa, i Gaspar Vendrell la núm. 42, emesa a
Sicília, i la núm. 51, de procedència desconeguda. Segons si es considera que els pagaments “en compte de” representen una vertadera
implicació del titular d’aquest en la lletra o només un préstec fet per
un tercer al pagador, la seva implicació en el negoci canviari varia
molt. A la Taula, Preixana és titular d’un compte al f. 151 continuat
al f. 258. Pels personatges que hi intervenen, possiblement algunes
partides del seu compte tinguin a veure amb lletres de canvi, però no
es fa constar. Al ﬁnal de l’exercici mostra un saldo favorable de 24 ll.,
17 s. i 9 d. que passen al llibre següent.
En deﬁnitiva, com es pot veure, les notícies que aporten les lletres
de canvi presents en diferents comptes de la Taula són d’interès en
diversos aspectes, però deixen també molts problemes sense resoldre.
LA

CLIENTELA DE LA

TAULA

Distribució professional
Quina era la condició de les persones que intervenien en la Taula?
En els assentaments, el nom va sovint acompanyat de l’oﬁci o categoria
social, però no sempre: de fet, els noms qualiﬁcats són aproximadament
només la meitat dels citats.50 Altres vegades el qualiﬁcatiu (convers,
procurador, etc.) no és homologable a les categories anteriors i per tant
els noms corresponents no han estat computats, amb l’excepció de “ciutadà” que per si mateix indica un cert estatus social. Molt segurament
els noms pels quals no es cita oﬁci o categoria no es distribuirien de
manera proporcional entre els diferents grups ocupacionals,51 però tot i
això em sembla que donar una ullada a les dades disponibles no resulta
gens superﬂu, atès que disposem d’una gran massa de noms d’oﬁcis
i categories. Precisament per la seva quantitat només és possible un
senzill estudi estadístic, que he limitat a les persones i institucions de
Barcelona; a més de la llista d’oﬁcis i ocupacions, l’estadística permet
entreveure també la importància de cadascuna d’aquestes categories.
Els possibles estudis més concrets queden per als futurs investigadors.
Com que no és el mateix ser titular d’un compte que aparèixer
citat com a criat d’algú, he fet atenció a les diferents posicions que

50. He atribuït a les vídues l’oﬁci o categoria
c teg
ca
eg
gori
orr a de
d l’espòs: una categoria de vídues, que
es pot trobar en molts estudis, no té cap
p sentit
tit
it socioprofessional.
socio
iio
o
51. Utilitzo ocupacional, tot i quee el
el terme
term
e e no
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erm
no sigui prou exacte, per a referir-me al
conjunt d’oﬁcis i estaments, o sigui a les
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ca
atego
teeeg
teg
goriess socioprofessionals.

ELS

PRIMERS LLIBRES DE LA

TAULA

DE

CANVI

DE

BARCELONA

135

pot tenir una persona en la comptabilitat, reduint-les a quatre grups:
titulars, actius, beneﬁciaris i altres. El primer el formen els titulars de
comptes. He qualiﬁcat com a actius les persones o institucions que
participen en l’activitat de la Taula com a dipositaris o bé ordenants
d’operacions. Els beneﬁciaris són els que directament o indirectament
obtenien diners de la Taula. En l’apartat altres s’acumulen els noms
que es troben citats per qualsevol raó als llibres de la Taula, però no hi
tenen una participació directa: procuradors, marmessors, realitzadors
d’empares o soltes, parents, etc.
La distribució ocupacional permet observar la participació a la
Taula dels diferents oﬁcis i estaments i la diferència en aquest repartiment entre el llibre major de dipòsits (Major I) i el Major III de
comptes corrents.52 El Quadre VII.3 mostra les categories ocupacionals
del Major I per ordre alfabètic, amb el nombre de persones jurídiques
que integren cada grup i les vegades i les posicions en què ﬁguren en
els llibres majors. Cada persona jurídica és comptada en cada assentament només un cop dins de cada ocupació, en la posició superior
segons l’ordre deﬁnit. Per tant, els números que acompanyen cada grup
indiquen les vegades que la suma dels seus integrants ocupa la posició
indicada com a primera categoria.
Quadre VII.3
Major I: participació a la Taula per ocupacions
OFICI

Abaixador
Adm. hospital
Argenter
Assaonador
Atzembler
Ballester
Banquer
Barber
Barquer
Batifulla
Batlle
Batlle general
Beiner

52.

Titular Actiu Benef. Nom TOTAL

2
2
1

1
1
1
1
1
1
3

1

1
1
1
1
1
1

1
1

2

1

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

OFICI

Titular Actiu Benef. Nom TOTAL

Bisbe

1

Blanquer

1

Boter

2

1

1

1
3
2

Botiguer

1

1

Calafat

1

1

Calderer
Candeler de
sèu
Canonge
Canviador de
menuts

1

1
1

12
2

1
1

13

1

1

1

Cap de guaita

No he fet l’estudi estadístic dell Major
Ma
ajor
o II
or
I per
pe les raons ja indicades.
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OFICI

Titular Actiu Benef. Nom TOTAL

Carnicer

2

Casa del rei

1

Causídic

17

Cavaller

2

Cirurgià
Ciutadà

2
1
2

6

3

Clavari
Cofrer
Col·lector
papal
Colteller
Cònsol de
Mar

2

4

2

3

14

1

1

2

1
1

Corredor
Corredor de
pella
Corredor
d’orella

1

1

Corretger

2

1
2
4

1
2

4

1

Corder
Cuirasser

Especier

1

1
1
3

1

2
22

1

1
2

1

1

3

5

1

1

1

3

1

3

Cotoner

1

1

Criat
De la cort del
batlle
De la tresoreria
Del mestre
racional

2

2

1

1
1

1

1
1

Donzell

3

1

Draper

2

1

1

3

8
3

Enterramorts

1

1

Esclava

1

1

4

6

1

2

Escrivà
Escrivà consolat Mar
Escrivà de la
cort del bisbe
Escrivà del
rei
Escrivà jurat
Escrivà nau

2

1
1
1
1

1

1
1

Titular Actiu Benef. Nom TOTAL

Espaser

3

1

OFICI

4

1
2
1

1
2

Ferrer
Físic
Flequer
Formenter
Forner
Frare
Frare hospitalari
Frener
Fuster
Gerrer
Guardià fonts
Hortolà
Hostaler
Hoste de
correus
Jurista
Jutge Consolat
Llaüter
Llaurador
Lloctinent
Lloctinent
veguer
Mercader
Mestre d’aixa
Mestre armer
Mestre de
cases
Moneda,
mestre
Metge
Micer
Missatge
Moliner
Moneder
Monja
Noble
N
Not
a
Notari

3
11

O e Ciutat
Obr
Obrer

1

Oﬁc
O
ﬁci bisbe
Oﬁcial

3

9

4

4

1
2
1
1
6

1
1

2
1
1

1
2
1
1
1
2

2

1

1
2

2
1

2
1

1
2
5
1
1
4
3

2

3
5

2
1

1
1
6

3

1
25

8

6
1

5

15
2

1
2

2

4

1

1
10

14

1
1
15
1
1
53
2
1
4

1
1
2

1
4
3
2
7

1
3
3
1
1
1
2
34

1
2
9
3
2
1
1
6
69
1

1

1

ELS
OFICI

Paraire
Patró de
barca
Patró de nau
Peller
Pellicer
Perpunter
Peixatera
Pintor
Porter
Prevere
Prior
Rajoler
Recaptador
d’imposicions
Rei
Reina
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5

1

2

1
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OFICI

1
2
1

1

1
1
1

1
2
31
3
1
1
2
1

4

7

1
2
13

1

1

1

2

4

3
3
1
3
1
1
1
4
55
3
4
7
2
1

BARCELONA

7

Sagristà

1

1

1

8

1

Saig

2

Saliner

1

Sastre

5

1

1

27

6

15

2

1

3

1

Sotsveguer

1
1

1

Tauler
Teixidor llana

1
23

1
4

Seller
Sotscol·lector
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Titular Actiu Benef. Nom TOTAL

Remolar
Sabater

2
2

DE

1

Tintorer

1
1

1

2

2

3

5

2

4

1

2

Traginer

1

Tresorer rei

1

1

Veguer

1

1

Vidrier
TOTAL

1
228

66

67

1

2

203

564

El quadre tal com surt dels assentaments al llibre resulta molt
prolix, de manera que he intentat fer-ne un resum en el quadre VII.4,
que pateix la diﬁcultat (irresoluble) de la homogeneïtat de les categories.
Com a aproximació, he intentat una divisió per categories ocupacionals
en sis grups.53 En el primer (rendistes) s’inclouen els laics que viuen
de rendes (tota la noblesa, encapçalada pel rei) i els grans càrrecs
del regne i la ciutat (tresorer i secretari reials, batlle general, clavari).
En el segon (ciutadans) hi estan comptats a més d’aquests els càrrecs
intermedis (oﬁcials de la tresoreria o del mestre racional, cònsols del
Mar, obrer de la ciutat, etc.). La tercera categoria inclou tots els eclesiàstics. La quarta, els comerciants, inclou també els banquers i els
patrons de nau. La cinquena (professionals), agrupa els professionals
liberals (notaris, metges) i els artistes, o sigui els membres dels gremis
més distingits (argenters, adroguers, paraires, drapers). La sisena (gent
d’oﬁci), inclou els agremiats, els treballadors municipals (guàrdia de
les fonts, saigs) i els escrivans. Finalment, la darrera categoria són
els dependents: criats, esclaus o “gent que viu a casa de” i expressions
similars. El resultat és el següent:

53. Cada grup inclou a més d’aquelles
uel
e les pe
per
p
persones
rson representades pel nom donat, altres
amb un estatus socioeconòmic que es po
pot
p
o cr
creur
creure
e eq
eu
eur
que
u és semblant.
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QUADRE VII.4
Major I: resum per ocupacions
Titular

Rendistes
Ciutadans
Eclesiàstics
Comerciants
Professionals
Gent d’oﬁci
Dependents
TOTAL

Actiu

Beneﬁciari

15
16
55
33
49
60

2
6
4
13
18
23

1
3
10
6
24
23

228

66

67

Nom

TOTAL

8
11
17
19
61
84
3
203

26
36
86
71
152
190
3
561

Més explicatiu resulta veure el tant per cent que cada categoria
té en les diferents situacions respecte a la Taula:
Titular

Rendistes
Ciutadans
Eclesiàstics
Comerciants
Professionals
Gent d’oﬁci
Dependents
TOTAL

57,7
44,4
64,0
46,5
32,2
31,6
0,0
40,6

Actiu

7,7
16,7
4,7
18,3
11,8
12,1
0,0
11,8

Beneﬁciari

Nom

TOTAL

3,8
8,3
11,6
8,5
15,8
12,1
0,0
11,9

30,8
30,6
19,8
26,8
40,1
44,2
100,0
36,2

100
100
100
100
100
100
100
100

El predomini entre els titulars de les categories superiors és evident, amb els eclesiàstics en primer lloc, a causa segurament de la seva
intervenció sovintejada en les marmessories. Si sumem, però, els dos
primers grups, o sigui la gent que intervenia directament en la Taula,
la diferència entre eclesiàstics, rendistes i comerciants és molt petita.
En canvi, els professionals i gent d’oﬁci estan més representats com
a simples noms que no pas com a titulars, però la seva participació
mitjana com a titulars es veu compensada per una forta presència si
se sumen les columnes d’actius i beneﬁciaris. Repetint aquestes operacions amb el Major III, tenim els quadres VII.5 i VII.6.

ELS

PRIMERS LLIBRES DE LA

TAULA

DE

CANVI

DE

BARCELONA

139

Quadre VII.5
Major III: participació a la Taula per ocupacions
OFICI

Titular Actiu Benef. Nom TOTAL

Advocat Ciutat

1

Aﬁnador

1

1

Agenter

5

1

2

Assaonador

1

1

1

Banquer

4

Barber

2

1

Barquer

1

1

1

2

1
1

Blanquer

4

Boter

1

Botiguer

6

Brodador

2

Titular Actiu Benef. Nom TOTAL

1

1

1 Corder

2

9 Corredor

5

3

3 Corredor bèsties

1

2

1

1

2

2

2

2

1

2

1 Cotoner

2

2

5 Cuiner casa reial

1

3

2

2

1

1 De la cort del batlle

5
1

5

1

6 Donzell

6

1

2

2 Draper

15

2

3

2

13 Diputat Generalitat

1

1

Causídic

3

1

2

2

Ciutadà

38

Cirurgià
Clavari anterior

1

1

1
2

1

8 Escrivà de nau

3

1

1

1

4

2

6

1

1

2

1 Carnicer

6

4

1

11

3 Escrivà del rei

8

1

1

10

1

4 Escrivà molins

1

1

1 Escrivà de la cort del veguer

1

2 Escuder

Colteller

1

1 Esp
Es
s as
a
Espaser

1

1

Còmit

1

1 E
specc
Especier

17

Cònsol de Mar

1

1 Fe
Fer
rer
er
Ferrer

1

Cofrer
Col·lector papal

1

23

12

1 Escrivà jurat

3

8

3

7

1

Clergue

1

1

1

Clavari periatge

1
1

6 Escrivà batlle

39 Escriva de racional

1

1

1 Esclava
4 Escrivà

12

1

Canviador menuts

7 De l’escuderia rei

2

6

1

2

2

1

3

9

1

4

6 Criat

5

3

3

1

Canonge

4

1

2

1

1 De la tresoreria reial

1

1

1

Candeler

Casa reial

3

1 Correu

1

Casa del pes

16

2 Corretger

2 De casa de
1

4

1

Calafat

Carboner

4

5 Corredor d’orella

10 Cuiracer

4

Cabrider

Capdeguaita

2

4 Corredor coll

Batifulla
Batlle general

OFICI

2 Coraler

6

1

1
1

7

1

4

1

6

3

2

1

23

2

3

1

7

2
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OFICI

Titular Actiu Benef. Nom TOTAL

Flequer

2

1

Formenter

8

2

Forner

1

1

2 Moler

Frare

9

7

19 Moliner

Frener

4

Fustanyer

1

Fuster

8

Guarda casa farina

1

3

OFICI

3 Micer
1

Titular Actiu Benef. Nom TOTAL

12

2

7

5

3

5

20

6

16

32

84

1

1 Obrer obra Llobregat

1

1 Oﬁcina del mestre racional

2

1
1
1

1

Joier de perles

1

Jurista

1

3

2

Llaüter

2

2 Pastador

1

1

6 Patró

4

1 Patró de nau

2 Peller

8

1

3 Pellicer

3

1

Mariner

6

Matracer

1

Mercader

153

18

2

1

4

3

48

1
2

1
5

Mestre de tapissos

1

1

2
1

5

16
1

1

1

2

7

6

2

8

1

2

9

1

1

2

10

2

6

1

1

1 Pinter

1

1

2 Pintor

2

2

2

12 Porter

2

9

1

4

1

228 Prevere

74

3 Prior

1

5 Prior Vall de Crist

1

2 Priora

1

1

1 Protonotari reial

1

1

13

5
6

1 Sabater

1

1 S
aig
Saig

1

2 S
aline
n
ne
Saliner

10

1

1

3

39

6

132
3
1

1

1
5

1

2

9
20

1

3
2

1

1 Recaptador imposicions
1

4

2

6 Rajoler

Mesurer
1

2

2

Mestre pont S. Boi

Metge

1

3 Perpunter

1 Porter reial

Mestre

Mestre de cases

1

6

2

1

Mestre d’aixa

1

2 Patró galiota

Macip

Mestre

10

1

1

Llibreter

Mercer

1 Paraire

1
30

1 Patró barca o llaüt

Jutge
Llaurador

1

2

2 Obrer Ciutat

2

1

1

7

2

Il·luminador

1

3

Guarda de Montgat

Hostaler

1

2 Monja

4 Notari

1

3

19 Noble
4 Mostassaf

Hosta de correus

3

9

4

Herald rei

24

1

3

Giponer

4

1

4 Moneder

2

2

11 Missatge

Guarda de Montcada

Guarda fonts

6

20
1
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Titular Actiu Benef. Nom TOTAL

Sastre

8

Secretari rei

2

2 Traginer

1

1

Seller

1

1 Trompeta

1

1

Sotssíndic

1

1 Vanover

1

Tapiner

1

1 Veedor places

Taverner

1

Teixidor

2

Tintorer

6

Toca hores

1

1

5

CANVI

17 Tonedor

1

1

2 Veler

2

5 Verguer

1

7 Verguer Audiència

1

1

1

1

1

2

1

1

2

2

4

1

1

265 150

1143

1 Vidrier
TOTAL

614 114

Repetint la concentració en sis categories socioprofessionals, com
per al Major I, s’obtenen els resultats següents:
QUADRE VII.7
Resum de les categories ocupacionals
Rendistes
Ciutadans
Eclesiàstics
Comerciants
Professionals liberals
Gent d’oﬁci
Dependents
TOTAL

Titular

Actiu

19
44
105
182
93
163
8
614

8
2
22
24
24
34
0
114

Beneﬁciari

6
4
46
59
31
109
10
265

1

Nom

SUMA

7
7
12
14
45
55
10
150

40
57
185
279
193
361
28
1.143

En el Major III trobem representats més ocupacions que en el
Major I, com és normal en un volum més gruixut, però sobretot la
distribució d’aquests és diferent: el major nombre de noms relacionats
amb la Taula correspon a la gent d’oﬁci, d’acord amb el seu predomini
en el teixit urbà, però qui acapara més titularitats són els comerciants,
seguits de la gent d’oﬁci i dels eclesiàstics. D’altra banda, i és el fet
segurament més rellevant, la major part de les persones que entren
en relació amb la Taula ho fan
n ccom
om
m a ttitulars
i
i pràcticament totes les
categories mostren el mateix o
ordre
rdre
ree descendent:
dess
titulars, beneﬁciaris,
erq
r uè
è lla m
noms i actius, segurament perquè
majoria dels actius són també
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titulars i han estat comptats en aquesta categoria. De fet, la suma de titulars i actius, o sigui de les persones que actuen a la Taula, supera
les dues terceres parts del total i en la categoria ciutadans supera el
80 %; només en els dependents, com és normal, és molt baixa. Destaca
també la gran quantitat de gent d’ofici que apareixen com a beneficiaris,
molt més que en cap altre grup, fet explicable pel seu pes en el teixit
ocupacional de la ciutat.
Els percentatges respectius són:
QUADRE VII.8
Percentatges de les categories professionals
Rendistes
Ciutadans
Eclesiàstics
Comerciants
Professionals liberals
Gent d’oﬁci
Dependents
TOTAL

Titular

Actiu

47,5
77,2
56,8
65,2
48,2
45,2
28,6
53,7

20
3,5
11,9
8,6
12,4
9,4
0,0
10,0

Beneﬁciari

15
7,0
24,9
21,1
16,1
30,2
35,7
23,2

Nom

17,5
12,3
6,5
5,0
23,3
15,2
35,7
13,1

SUMA

100
100
100
100
100
100
100
100

Les diferències principals respecte al quadre anterior són que els
ciutadans tenen el percentatge més elevat de titularitats i que a mesura que es baixa en l’escala social creix la importància de les citacions
només com a beneﬁciaris o com a noms.
Distribució espacial de la clientela
Com diu Usher (1943: 325), els clients de la Taula eren bàsicament residents a Barcelona o a la zona propera, però l’examen detallat
mostra també una clara expansió territorial de la clientela de la Taula,
segurament més ampla del que creia Usher.
En aquest apartat el concepte de clientela és més restringit que
en l’anterior: limito l’estudi a les persones que intervenen activament
en la Taula com a titulars dels comptes, com a dipositaris o bé com a
ordenants de dipòsits en algun compte. Considerant que tots els titulars
pels quals no s’indica lloc de residència habitaven Barcelona,54 tenim
les següents proporcions de titulars forasters:
54. Segurament és una atribució ex
eexcessiva,
ces
essiv
es
s a, pe
però suﬁcientment aproximada i que resulta impossible de corregir.
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QUADRE VII.9
Proporció de comptes amb participació de forasters
Comptes

Comptes de forasters
Titulars Altres actius

Major I
Major III

305

30

9

1.483

53

33

Beneﬁciaris

60

Noms

Total

% titulars

% total

43

82

9,84

43,93

24

170

3,57

19,35

Contràriament al que es podria esperar, el llibre major de comptes corrents mostra una proporció de titulars forasters molt inferior a
la dels majors de dipòsits. A parer meu, la raó principal d’això és la
gran quantitat de comptes de molt curta durada, que desequilibren el
conjunt a favor de Barcelona; però també és un indicador que molta
gent no subjecta a l’autoritat del Consell de Cent triava dipositar a la
Taula els capitals sotmesos a qualsevol dilació. En canvi, al Major I no
consten beneﬁciaris forasters, que al Major III són més abundants que
no pas els titulars i la comparació amb totes les persones implicades
d’alguna manera dóna una proporció poc més gran que la de titulars
en la comparació del Major III amb el Major I.
Usher aﬁrma a continuació que la població més distant mencionada és Perpinyà, però els llibres mostren participació de persones
més llunyanes: les relacions de la Taula abasten València (Major II,
f. 27v), Mallorca (Major I, f. 43 i 96; Major III, f. 128, 143 v, 227),
Menorca (Major III, f. 57v), Saragossa (Major II, f. 24v) ; Major III,
f. 30v), Lisboa (Major III, f. 33v, 47), Galícia (Major III, f. 181), diversos llocs de Biscaia (Major III, f. 58v), Gorde de Tolosa55 (Major
III, f. 271), l’Alguer (Major III, f. 134), Sardenya (Major III, f. 101) i
Sicília (Major III, f. 148v, 277) i Xipre (Major III, f. 197v), si bé en
aquest cas es tracta d’un barceloní resident o de viatge a l’illa. Deixant,
doncs, aquest darrer punt, les relacions de la Taula abasten de Sevilla
a Galícia, Bruges i Sicília. Ben cert que en algun d’aquests casos els
naturals d’aquests llocs es trobaven a Barcelona o potser ﬁns i tot hi
residien temporalment, però l’important és que, essent forasters, tenien
prou conﬁança en la Taula per operar-hi.
De tota manera, la localització del punt més allunyat és una pura
curiositat. Més important per a entendre el ressò que tingué la Taula
és la distribució espacial de la seva clientela.56
55. No he pogut identiﬁcar aquestt lloc, pe
p
per
però
e òh
ha de ser prop de Tolosa de Llenguadoc.
56. Als efectes d’aquest quadre he
e consi
considerat
nsi
s der
si
de att barcelonins els estrangers residents de
de
temps a la ciutat.
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QUADRE VII.10
Lloc de residència dels clients no barcelonins de la Taula
Àrea

Titulars

Total

Pla de Barcelona, amb Vallvidrera, Montcada, Santa
Coloma, Sant Adrià i Badalona

18

49

Primer cercle: de Sitges per Vilafranca del Penedès,
Martorell, Caldes de Montbui i Cardedeu, a Mataró

15

43

Segon cercle: de Tarragona a Manresa, Vic, Girona
i Sant Feliu de Guíxols

16

54

Resta de Catalunya, inclosos els comtats de Rosselló
i Cerdanya

17

61

6

22

Altres territoris

22

28

TOTAL

94

257

Aragó, València i Mallorca

Els clients estrangers
També van ser clients de la Taula bastants dels homes de negoci
estrangers que residien a Barcelona, però en menor quantia del que
calia esperar atesa la importància tant de la Taula com dels mercaders
estrangers: la major part dels homes de negocis ﬂorentins, pisans i
luquesos presents a Barcelona (Soldani, 2010) no van ser clients de
la Taula el 1404 o bé només ho van ser esporàdicament. Les raons
principals em sembla que són dues: d’una banda, que ells mateixos
eren mercaders-banquers i, d’una altra, l’expulsió vigent des de 1401
contra els ﬂorentins i altres italians; ben cert que els que romanien a
Barcelona estaven protegits per un guiatge reial, però no devien tenir
prou conﬁança en que la seva situació no pogués canviar.
Tanmateix hi havia un grup notable d’homes de negoci estrangers
que mantenien relacions més o menys constants amb la Taula. En
parlar de les lletres de canvi ja m’he referit als ﬂorentins Francesco
Manelli, Antonio di Guccio, Nicolau de Lemberti i Andrea de Pazzi,
als quals es poden afegir els també ﬂorentins Filipozzo Soldani, Gherardo de Doni, Simone di Andrea di Mateo Bellandi (conegut en els
llibres de la Taula com Simon Andrea de Prato) i Nicola de Galbert;
el pisà Domenico Benedetti; els genovesos Piero Palomari (Pere Palomar), Nicola de Franchi (Franqui)
q ) i Paulo de la Vela; el venecià Jacobo
Dandalo (Dandolo), Llueger Escuder,
s uder
sc
eerr, d’
d’Avinyó,
’A
amb el seu soci Mateu
Ris, i Rubí Labrer, de Reims.
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Filipozzo Soldani, fou un dels homes de negocis ﬂorentins més
importants que residiren a Barcelona, on està documentat entre 1388
i 1405.57 La seva relació amb la Taula la podem considerar però com
a anecdòtica, hi va ser titular d’un compte (Major III, f. 269) que durà
només tres dies: Ramon des Quer li transferí el 19 de desembre 50 ll.
que Soldani traspassà a Francesco Manelli el dia 22. També rebé una
dita per una lletra de canvi, però retirà immediatament l’import en
diners (Major III, f. 221v). Hi pot haver altres raons, però la principal
fou segurament que en aquest moment la seva empresa passava greus
diﬁcultats (Carrère, 1978: 283).
Gerardo de Doni va ser el principal navilier de Barcelona entre
els dos segles.58 A la Taula tingué dos comptes, un al f. 213v i l’altre
al f. 269v. Al primer, només supera les 200 ll. el compte d’obertura,
la transferència feta a favor seu per Eulàlia, vídua de Pere de Voltrers, el 25 d’octubre; la resta d’operacions no arriba a les 100 ll. El
20 de novembre, Doni retirà les 5 ll. i 5 s. que hi quedaven i tancà
el compte. El segon compte va ser obert el 19 de desembre amb una
dita de Ramon des Quer d’11 ll. i 14 d. que Doni transferí l’endemà
a Pere Sala, compte que després de diverses operacions fou tancat el
15 de gener amb una retirada de les 19 ll., 18 s. i 8 d. restants. Els
dos comptes mostren relacions amb mercaders locals com Guillem
Colom, Jaume Preixana, Nicolau Guerau o el patró Pere Torrella com
a més importants. Tampoc no es pot dir que mantingués una relació
important amb la Taula.
Simone di Andrea di Mateo Bellandi, ﬂorentí, era present a Barcelona des del 1399 com a director i soci minoritari de la sucursal de
la companyia Datini de Prato i fou especialment actiu en el comerç
amb orient i en el món de les assegurances (Madurell i García Sanz,
1973: 446; Coulon, 2004: 576); morí a Barcelona el 1406 (Soldani, 2010:
369). Tingué un compte al Major II de la Taula (f. 182v) que mostra les

57. Sol o en companyia amb els Alessandri o els Alberti, les seves activitats principals
eren la importació de teixits de luxe i l’exportació de llana, però també tingué una activitat
important en la negociació de lletres de canvi (Soldani, 2004: 333) i d’assegurances, ﬁns
al punt que el 1399 va fer assegurar la seva persona per 700 ﬂorins per un viatge d’Aigües
Mortes o Marsella a Porto Pisano (Madurell i García Sanz, 1973: 160); aquesta assegurança
i la resta de la seva activitat a Barcelona es pot veure a Ferrer (1978).
58. La primera notícia de Doni a Barcelona fa referència a la compra d’ una barca el
1393 (del Treppo, 1976: 34-35); els anys següents continuaria comprant vaixells i parts de
vaixell (Carrère, 1977: 210, 213, 221, 250,
5 ,2
50
297);
97
97)
7 ; eell 1404 tenia les dues naus més grans de
7)
Barcelona (del Treppo, 1976: 223, 430) i ffreqüentava
reqüen
üen
üe
e tavva els ports orientals (Carrère, 1977: 417;
del Treppo, 1976: 730, 756; Coulon, 2004:
04: 732
32
2 i 750
750).
0 El conjunt dels viatges es pot veure a
Coulon (2004: 818-819); però sobretot ccal
al veu
veure
ure
r Sol
Soldani
ol
(2005 i 2010).
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seves relacions amb comerciants notables, com la companyia d’Escuder
i Ris, Francesco Manelli, que sembla el seu referent principal, o Anton
Pujades; el compte, amb la majoria dels assentaments per damunt de
les 100 ll., fou traspassat al llibre següent amb només 5 ll., 6 s. i 1 d.59
Nicola de Galbert, ﬂorentí, és molt poc conegut;60 tingué un compte
a la Taula (Major III, f. 265), obert el 18 de desembre amb una dita
de Nicolau Guerau de 265 ll., de les quals en pagà 60 al mercader
Bartomeu Vives el 23 de desembre; la resta fou traspassada teòricament al f. 259, però no s’hi troba, com tampoc no hi ha al Major III
la contrapartida al pagament fet a Bartomeu Vives.
Domenico Benedetti mantingué un compte al Major III (f. 264)
en el qual els ingressos principals procediren del cobrament de 388 ll.,
16 s. i 1 d. per una lletra de canvi de Gènova, ingressat per Antonio
di Guccio i 450 ll. rebudes de Francesco Manelli, gairebé el darrer dia
d’obertura del banc. La primera quantitat més altres ingressos menors
li serví per a pagar al cap de pocs dies 440 ll. a Andrea de Pazzi; la
segona són la part principal de les 462 ll., 1 s. i 9 d. traspassades al
llibre següent. El compte mostra les seves relacions, a més dels citats,
amb el convers Ferrer Bertran, la banca Massana i el comerciant en
gra Juan de la Foz, a qui lliurà una lletra de canvi per Saragossa,
entre altres.61
El genovès Piero Palomari fou titular d’un compte (Major III
f. 178v) molt curt, amb dos assentaments a l’haver, un de Pere Sarrió
per 40 ll., retirades en diner comptant al cap de tres dies, i un altre
de Paulo de la Vela de 100 ll., traspassat el mateix dia a la societat
d’Escuder i Ris. En relació amb aquesta operació, al compte de Nicolau de Franchi (f. 294v) també genovès, consta una dita de Pere Palomar, de la mateixa data, feta en compte d’Escuder i Ris.62 De Palomari
es podria dir també que més aviat defugia la Taula.63

59. Com a anècdota, el compte s’obre amb la quantitat obtinguda per la venda d’una
esclava, que Andrea retirà en diners al cap de dos dies.
60. No hi ha notícies seves en cap dels llibres consultats.
61. Benedetti era un dels pisans més importants presents a Barcelona, mantenia lligams molt estrets amb la monarquia, aportava metall preciós a la seca, era un gran importador de teixits de luxe i exportador de llana i ﬁns i tot va fundar amb altres capitalistes
pisans i artesans catalans una societat dedicada a la producció de drap, que va durar de
1405 a 1413 (Soldani, 2010: 504-515).
62. Aquesta operació presenta un problema: Palomari diu la mateixa quantitat a la
companyia d’Escuder i Ris i a Franchi; fora normal que l’assentament d’Escuder i Ris ﬁgurés al deu, si no és que el deute fos de 2
200
00 ll
ll., pagades
pagad
d en dues meitats.
63. Palomari era a Barcelona dess del
del 1402,
140
14
4 2, quan consta com a importador, entre
altres coses de teles de Constança (a través
r éss d’Avinyó)
ra
rav
d’A ny i de Málaga (del Treppo, 1976: 227d’Avin
d’A
228); fou un actiu assegurador i el 1406
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1409
409
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Nicolau de Franchi, genovès, tingué un compte al Major III
(f. 284v), la cosa més destacable del qual és un préstec de tres dies
fet a Nicola de Lemberti: Franchi li transferí 100 ll. el 12 de gener i
Lemberti li’n féu dita el 15 del mateix mes. Les altres relacions que
surten al compte són amb Palomari, la societat Escuder i Ris i Andrea
de Pazzi.64
Paulo de la Vela, genovès, fou titular d’un compte al Major III
(f. 184 i 285); els seus corresponents són Piero Palomari i Nicolau de
Lemberti a més de petits mercaders locals, i al ﬁnal de l’exercici traslladà 27 ll., 19 s. i 2 d. al llibre següent. Possiblement la seva estada
a Barcelona no va ser llarga: no apareix en cap dels llibres consultats.
Jacobo Dandolo (Dandalo), venecià, tingué un compte a la Taula
(Major III, f. 244v) amb una sola operació: un ingrés del patró lisboeta
Gonsalbo Alfonso que el mateix dia traspassà a Gabriel Gich. Tampoc
no sembla que estigués molt de temps a Barcelona: el 1404 importà
37 brúixoles de navegar i 6 rellotges de sorra (del Treppo, 1976: 227)
i comprà trenta càrregues d’ametlles (Carrère, 1977: 328) i hi pagà
una lletra de canvi de Bruges (Carrère, 1978: 54); però l’any següent
era representat a Barcelona pel ﬂorentí Gherardo Cattani (Soldani,
2010: 564).
La companyia formada per Lleuger Escuder, d’Avinyó (Carrère,
1978: 46) i el seu soci Mateu Ris, del qual s’ignora la procedència, fou
molt activa si jutgem per la seva participació a la Taula; no ho sembla
en un primer compte (Major III, f. 74v), obert amb una escorrialla
del major anterior (3 ll. i 14 s.) liquidada ràpidament el 24 de maig.
Però un altre compte al f. 222 s’obre el 13 de novembre amb quatre
lliuraments en diner que sumen 4.068 ll., 12 s. i 4 d., i està relacionat
sobretot amb la complexa operació de trasllat de diners i canvi d’escuts
per ﬂorins amb els representants de la cartoixa de la Vall de Crist; el
compte conté altres lliuraments en diner de part seva i transferències
a favor seu de Francesco Manelli, Simon d’Andrea, Piero Palomari i
Jaume i Joan Massana. Al deu, a més dels lliuraments a la cartoixa,
n’hi ha a favor de Joan Olzina, Nicola Lemeberti i Piero Palomari.
El compte continua al f. 287 amb transferències importants de Pere
de Casaldàliga i de Jaume i Joan Massana, mentre que al deu només
de les generalitats (del Treppo, 1976: 258) i era encara a Barcelona el 1418 (Carrère, 1977:
158; Soldani, 2010: 401). El 1433 va ser nomenat cònsol dels catalans a Gènova (Carrère,
1977: 134).
64. De Franchi se sap que portava
a a la
a sseca
e d
eca
de Barcelona ﬂorins de Florència i que
participà en els avals dels arrendadorss de lle
les
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generalitats
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ne
n
e
el 1406 i el 1409 (del Treppo,
1976: 258).
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consta una retirada de diners per part dels titulars. El saldo, traslladat
al llibre següent, és de 974 ll., 3 s. i 4 d., una de les quantitats més
importants traspassada. Lleuger Escuder mantingué també un compte
propi (f. 253v), amb dues transferències d’Andrea de Pazzi i una de
Ramon des Quer i al deu un pagament a Pere Marquès per les lleudes,
o sigui pels drets de duana, i un traspàs al compte conjunt amb Mateu
Ris de 80 ll., 10 s. i 1 d., que clogué el compte.
Rubí o Labrí Lebrer, de Reims (Carrère, 1978: 46) tingué un
compte al Major III (f. 116v), que no mostra relacions importants amb
altres mercaders; un trasllat al deu al compte de Guillem Folquer “per
la ajuda de la paliceria” sembla que indica que podia haver intervingut
en la recaptació de la imposició sobre les pells.
A més dels esmentats, també surten als llibres de la Taula, però
sense tenir-hi compte obert ni fer-hi cap operació activa, els ﬂorentins
Guido Cavalcanti i Antonio de Tuccio (Tutzo o Tuzzo), el pisà Joan
Assopardo i els genovesos Manuel Caparaja i Urbano Fodera; fora
d’Assopardo, els altres devien ser poc temps a Barcelona: l’únic rastre
conegut és la menció a la Taula.
LA TAULA

I ELS BANQUERS

Les males relacions de les autoritats municipals amb els banquers
privats han estat un tòpic historiogràﬁc basat sobretot en queixes populars contra l’actuació de determinats canvistes, que la Ciutat intentava controlar mitjançant ordinacions, més aviat amb poc èxit (Usher,
1943: 301-302); Conde (1997: 78) arriba a aﬁrmar que la banca pública
intentà aniquilar la banca privada. En el dia a dia, però, el Major III
demostra una bona col·laboració amb els principals banquers privats
que mantenen els únics comptes als quals es permeten descoberts a
pesar de la normativa. Tot i que desconeixem quina importància tenien
els comptes d’aquests banquers a la Taula en el conjunt del seu negoci,
és evident que es troben entre els comptes més importants de la Taula
i que mereixen un tractament especial. Abans de veure aquests grans
comptes em referiré breument als comptes a la Taula de canvistes
fallits i de canviadors de menut.
Restes de les taules anteriors en fallida
Només amb valor informatiu i ﬁns a un cert punt anecdòtic, trobem a la Taula les restes de fallides
allliides de
de taules de canvi anteriors, com
la de Pere des Caus i Andreu d’O
d’Olivella
Oli
l ve
v lla
a i la de Pere Pasqual i Arnau
a mé
més re
més
e
Esquerit, vint anys anteriors, o lla
recent
de Pere Brunet. Al compte
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dels creditors de la taula de Pere des Caus i Andreu d’Olivella, passat
segurament a la Taula com a dipòsit forçós, només hi queden 7 s. i
10 d., que els procuradors de la major part dels creditors65 hi tenien
per trasllat del llibre anterior i que al ﬁnal de l’exercici foren traslladats
al llibre posterior: sembla un residu fossilitzat.
Pere Pasqual i Arnau Esquerit no tingueren cap compte en els
llibres majors coneguts; l’única notícia que tenim de la seva taula és
una empara posada per tots dos sobre un compte dels cònsols del
Mar pel dipòsit de Joan Ortales, o sigui sobre un compte en litigi.66
Arnau Esquerit, que no és segur que sigui el soci de Pere Pasqual, sí
que mantingué dos comptes a la Taula, motivats pel pagament del seu
salari com a coadjutor dels regidors de la Taula (Major III, f. 73 i 272).
Més importants eren les restes monetàries de la banca de Pere
Brunet: al Major I (f. 37), hi ha un trasllat del llibre anterior de 40 ll.,
1 s. i 3 d., sotmesos a empares, que seran traslladats al llibre posterior;
el compte és de titularitat de Clara, tudriu dels béns del difunt Pere
Brunet,67 i de Pere d’Àgens i Simó des Valls, procuradors dels creditors
de la taula d’aquell; els diners són també traslladats al f. 28v del Major II; d’aquesta quantitat es paguen a Ramon Moreta, de Puigcerdà,
30 lliures “per major quantitat que la taula de Pere Brunet li deu”, diners
que retira de seguida; també 3 ll., 11 s. i 9 d. a Francesc Manlleu, en
liquidació de tot allò que la taula de Brunet li devia, quantitat també
retirada en diners, i 6 ll., 9 s. i 6 d. que lliuren a Francesc Bertran,
sense que s’indiqui la raó d’aquest pagament. Amb aquesta darrera
operació queda liquidat el compte. Paral·lelament, al mateix major
(f. 96) hi ha un altre compte amb els mateixos titulars, fora que Pere
de Ciges ﬁgura en lloc de Pere d’Àgens, amb la quantitat de 24 ll.,
6 s. i 5 d., sotmesa també a empares i que igualment és traslladada
al llibre posterior. D’altra banda, sense que consti cap relació directa
amb el banc de Pere Brunet, Clara diposità una quantitat de diners a
la Taula, de la qual ordenà pagar 27 ll. i 10 s. per una deixa que Pere
Brunet havia fet a Sibília, “companyona” de Clara (Major III, f. 170v).

65. Per la fallida de la taula de canvi de Pere des Caus i Andreu d’Olivella i el tracte
diferent que Pere III féu donar als creditors, Feliu (2004); la major part dels creditors
s’ajuntaren en un sindicat escripturat pel notari Francesc de Ladernosa.
66. Major I, f. 21; en principi, que els taulers siguin els autors de l’empara hauria de
çar
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La Taula i els canviadors de menut
Els canviadors de menut, o sigui els que només estaven legitimats
per a negociar el canvi de monedes, no reben cap tracte especial de
la Taula; de fet, d’alguns només se sap que es dedicaven al canvi de
monedes (i segurament a altres operacions bancàries) perquè consta
en el Manual IV, en el qual els comptes de molts adquireixen major
relleu, possiblement per la desaparició de la banca Gualbes. D’aquests
canviadors de menut, el 1404 tenien compte obert a la Taula la societat de Jaume Colom i Jaume de Puigdelluch, coneguts des dels anys
vuitanta del segle XIV; tot i titular-se canvistes de menut, consta que
actuaven també com a banquers. El seu compte (Major III, f. 52) s’obre
amb una partida al deu, trasllat d’un dèﬁcit de 2 ll., 9 s. i 4 d., que
se saldà de seguida; el compte conté unes poques operacions, amb
només una d’important: la transferència feta per Jaume Puigdelluch a
la societat de 1.100 ll. que el mateix dia són dites a la noble Joana de
Castellnou, operació amb què es liquida el compte. Podria semblar que
Colom i Puigdelluch més aviat defugien treballar amb la Taula, però
Jaume de Puigdelluch hi mantingué dos comptes personals (Major III,
f. 124, 263 v). El primer no mou grans quantitats, però mostra la seva
relació amb banquers i canvistes de menut, com els Gualbes, Llorenç
Luquès o Nicolau Torró. El segon compte l’obrí a 22 de desembre
amb tres lliuraments de diners, dos en ﬂorins i l’altre en escuts, per
un total de 2.310 ll., i una transferència de 1.100 ll. procedent de la
banca Massana, la mateixa quantitat que Puigdelluch havia traspassat
pocs dies abans a la taula que tenia amb Guillem Colom; el compte
de Puigdelluch conté també dues redempcions de censals per un total de
1.239 ll. i 6 d. En acabar l’exercici tenia un saldo de 1.499 ll., 14 s. i
5 d., que fou traslladat al llibre següent. No es pot afirmar que aquesta
acumulació de diner a la Taula, feta entre desembre de 1404 i gener
de 1405, tingués res a veure amb la fallida de la banca Gualbes, però
podria molt ben ser.
Llorenç Luquès, canvista de llarga trajectòria, tenia dos comptes
oberts a la Taula (Major III, f. 123 i 175); només al segon es diu que
“cambia a menut”, tot i que els comptes no mostren cap rastre d’aquesta activitat, que només podria insinuar la intensa relació amb Jaume
de Puigdelluch. Tot i això, al ﬁnal del primer compte té un descobert
amb la Taula de 50 ll.; sembla, per tant, que tenia un cert crèdit com
a banquer. Al ﬁnal del segon compte té un saldo positiu de 221 ll. i
5 s., que es trasllada al llibre ssegüent.
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tutors de les seves ﬁlles, Blanquina i Constança, dipositaren a la Taula
210 ll., 11 s. i 2 d. que a començament de 1403 foren embargades a
instància de Domènec Canals escrivà (Major I, f. 114); l’embargament
no es devia alçar i la quantitat fou traspassada al llibre següent. Més
endavant es devia treure l’empara, perquè al Major III (f. 87) trobem
un compte de les ﬁlles, ara anomenades Joaneta i Constança, amb un
trasllat de 115 ll., 11 s. i 2 d. del llibre anterior i 39 ll. i 12 s. d’un
altre compte, sumes que van ser transferides a l’esmentada Constança.
L’altre Guillem Ripoll era sens dubte parent de l’anterior,68 el
2 de maig, per tant el mateix dia d’obertura del nou exercici de la
Taula, transferí 110 ll. que tenia en el seu compte al llibre anterior a
la banca de Jaume i Joan Massana. Un nou ingrés el 3 de juliol va
ser retirat immediatament en diner comptant: sembla que defugia les
operacions amb la Taula (Major III, f. 55); de fet no hi ha cap compte
a nom seu en el Major IV.
Nicolau Torró ﬁgura com a canviador de menuts al Major I
(f. 118) en la compra d’una casa a la plaça del Born, que li costà més
de 716 ll., 19 s. i 9 d. (aquesta és la quantitat pagada per liquidar el
preu de la compra); en un altre compte d’aquest llibre major (f. 107)
rep 40 ll. de Joan Reador, de Castelló (que tant pot ser d’Empúries com
de la Plana). Al Major III (f. 129) es diu que “solia cambiar a menut”,
però no consta el trasllat de cap quantitat des del llibre anterior. En
el seu compte hi ha només tres operacions, dues dites a favor seu
que retira immediatament en diners excepte una petita quantitat, i un
dipòsit que fa d’uns diners que transfereix a un tercer per mitjà de la
Taula (Manual III, f. 129); opera, doncs, molt poc amb aquesta, però
manté un compte al Manual IV.
Francesc Oliba, canviador de menuts, tampoc no treballa amb
la Taula: només hi té oberts comptes per iniciativa d’altri, que tanca
immediatament (Major III, f. 30 i 161). Consta també que Antonio de
Guccio transferí 89 ll., 4 s. i 1 d. que tenia a la Taula d’Oliba al compte
de Jaume de Puigdelluch a la Taula (Major III, f. 263v).69
Bernat Miró consta com a canviador de menuts (Major III, f. 156),
però no tingué compte obert a la Taula durant l’exercici estudiat; només diposità 27 ll. i 10 s. al compte del mercader Francesc Colomer.
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Uns altres dos canvistes de menut, Antoni de Picis i Antoni Fontseré, només apareixen en el Manual I (f. 24 i 86 respectivament). Antoni
de Picis té un compte emparat de 13 ll. i 10 s., que prové del llibre
anterior i passa al següent. Antoni Fontseré té també un compte amb
una sola operació: el cobrament del dot pel seu matrimoni amb una
noia de casa del formenter Fortunyo de Manarel·lo.
Tampoc Bernat Guerau, canviador de menuts, no té cap relació
comercial amb la Taula: només apareix com a curador de la ﬁlla de
Berenguer Pomar en una operació relacionada amb el dot de la mare
d’aquesta (Major III, f. 193).
De tots ells, Nicolau Torró, Llorenç Luquès, Francesc Oliba i la
societat Colom i Puigdelluch tenen comptes oberts al Major IV. També
hi apareixen possibles successors de canviadors anteriors, com Berenguer Guerau i Jaume Oliba.
La taula de canvi de Francesc i Manuel de Gualbes
Una llarga tradició de bancs regits per membres de la família
Gualbes (Riu, 1990-1991: 207-210; Coulon, 2004: 542-549; Morello i
Tello, en premsa) s’estroncà amb la fallida de la taula de canvi de
Francesc i Manuel de Gualbes pel novembre de 1404. Fins aquest
moment, Francesc i Manuel de Gualbes tenien la casa de banca més
activa, potent i prestigiosa de Barcelona, que afegida al prestigi social
i al poder polític de la família, els permetia tenir un elevat crèdit a la
Taula, que com a conseqüència quedaria afectada per la seva fallida.
Els Gualbes eren vertaders mercaders banquers i invertien fortes
sumes en el comerç de Llevant, tant en mercaderies com en lletres
de canvi (Coulon, 2004: 542 i 546) i possiblement foren aquests negocis els que portaren la societat a la bancarrota. Hi ha indicis que
els darrers mesos les coses no anaven prou bé: el 2 d’agost Manuel
de Gualbes va vendre un censal de 450 ll. al monestir de Sant Pere de
les Puelles (Major III, f. 136v) i el tretze del mateix mes una dita
de 950 ll. feta per Francesc i Manuel de Gualbes al compte de Pere
Oliver porta una nota que indica que Oliver respon d’aquesta quantitat ﬁns que els Gualbes no l’hagin lliurada.70 Finalment hi ha diversos
trasllats de diners de la banca a la Taula, però només en un cas em
sembla prou clar que es tractava de treure els diners de mans dels
Gualbes per a depositar-los a la Taula, considerada més segura: el 5
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de setembre, Manuel de Gualbes transfereix a la Taula per al prevere
Francesc Bogatell, a qui s’obre un compte per aquesta operació, 270
ll. que aquest darrer deixa a la Taula i que seran traslladades al llibre
major posterior. Potser un darrer intent d’evitar la suspensió, que indica
també la inﬂuència política de la família Gualbes, és la redempció per
part de la Ciutat, el 10 de novembre, d’un censal de 400 ll, pertanyent
a Margarida, esposa de Francesc de Gualbes. Margarida utilitzà part
de la quantitat rebuda (276 ll., 15 s. i 5 d.) per a pagar al mercader
Berenguer Gibert; evidentment, no n’hi va haver prou.
Usher (1943: 304-306) estudià el compte de la banca Gualbes
al Major III (f. 25-27v) però no devia veure els folis 28 i 28v, que
pertanyen al mateix compte i que contenen anotacions ﬁns al 10 de
novembre. Usher publica les sumes del deu i de l’haver del ﬁnal de
cada foli;71 i, tot i que no cita el descobert traspassat del llibre anterior,
que era de 1.183 ll., 14 s. i 4 d., aquest queda inclòs en la suma del
ﬁnal del primer foli. Per a calcular el saldo deutor del compte, Usher
suma els saldos del deu i l’haver de cada plana, i dóna com a dèﬁcit
la diferència entre la suma dels saldos de l’haver i la dels saldos del
déu; obté així un dèﬁcit de 5.834 ll., 12 s. i 1 d., que estranyament
divideix entre un balanç a passar al llibre següent de 5.347 ll., 1 s. i 2
d. i un balanç deutor de 497 ll., 10 s. i 11 d. El deute així obtingut és
molt superior al real, que al capdavall del foli 27v és de 497 ll., 10 s.
i 11 d. L’error rau en que el saldo del ﬁnal de cada página és el déficit
en aquell moment i incorpora i anul·la els moviments anteriors, que
Usher suma. El f. 28 aporta altres dades que veurem més endavant;
ara m’interessa destacar només que el dèﬁcit de la banca Gualbes a
la Taula en el moment de la suspensió de pagaments era de 2.156 ll.,
16 s. i 4 d. que es traslladen al llibre major següent.
Passola (1999: 46) reprodueix el quadre d’Usher completant-lo
amb la diferència entre l’haver i el deu foli per foli, sense parar tampoc
esment en la incongruència ni haver vist el darrer foli del compte, de
manera que aporta el mateix dèﬁcit total que Uhser. Al quadre VII.11
es poden veure les xifres del deu i de l’haver de cada foli, completades
amb les del foli 28. La columna “dèﬁcit” és el càlcul de la diferència al
ﬁnal de cada foli; la columna “Passola” conté els dèﬁcits acumulats que
donen la quantitat ﬁnal errònia oferta per Usher i el mateix Passola.
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QUADRE VII.11
Moviment i dèﬁcit del compte de la taula de canvi
de Francesc i Manuel de Gualbes
Deu

saldo ant.

1.183,72

f. 25

2.909,87

Haver

Dèﬁcit

Passola

1.843,94

1.065,93

1.065,94

f. 25v

1.821,79

1.145,31

677,45

1.742,42

f. 26

4.774,36

3.369,92

1.405,4

3.146,86

f. 26v

4.077,05

3.211,43

966,6

4.012,48

f. 27

4.259,75

2.925,16

1.335,55

5.347,07
5.844,62

f. 27v

2.697,55

2.200

1.598,25

f. 28

2.953,44

787,62

2.166,8

Usher i Passola tampoc no van veure el “compte dels procuradors
e oydors dels comptes dels creadors72 de la taula d’en Francesch e d’en
Manuel de Gualbes, òlim cambiadors de Barchinona” (Major III, f. 250251v).73 Compte interessant per veure els mecanismes de la suspensió
de pagaments, que permet datar amb una certa precisió: la fallida es
va haver de produir entre el 10 de novembre, darrer assentament al
compte de la banca Gualbes (f. 28) i el 4 de desembre, primera operació del compte dels procuradors dels creditors. A l’haver d’aquest s’hi
anoten les quantitats que els deutors de la banca Gualbes hi retornen i
al deu les retirades de diners fetes pels procuradors, possiblement per
despeses del procés de fallida. Al ﬁnal del f. 251, hi ha el trasllat de
468 ll., 14 s. i 10 d. al Major IV, on el compte ocupa diversos folis.74
Precisament el desconeixement del compte dels procuradors dels
creditors fa que Usher (1943: 306) ignori la suspensió de pagaments
de ﬁnal de 1404 i aﬁrmi que a l’abril de 1405 el banc passava greus
diﬁcultats, que van obligar els Gualbes a arribar a un acord amb els
seus creditors, aprovat el 25 d’abril pel Consell de Cent per la part
que li tocava: confon la suspensió de pagaments amb l’acord entre la
banca i els seus creditors. L’aﬁrmació d’Usher ha estat recollida per
Riu (1969-1970: 210) i Passola (1999: 46);75 també Coulon (2004: 546),
72. Creditors.
73. El f. 251v està en blanc, però molt segurament estava reservat per aquest compte.
74. Sobretot en aquest darrer ﬁguren
ren molts pa
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el qual endarrereix la fallida ﬁns al 1406 i aﬁrma que no va afectar
gaire els negocis de la família.76
Reprenent el conjunt dels comptes, em penso que estic en disposició de donar una explicació més completa de la fallida i la seva
solució. Un seguiment dia per dia del dèﬁcit de la banca de Francesc
i Manuel de Gualbes a la Taula es pot veure al gràﬁc I; publicar la
seqüencia de xifres seria més aclaridor, però excessivament llarg.
GRÀFIC I
Dèﬁcit de la Banca Gualbes a la Taula

Com es pot veure, el compte de la banca Gualbes a la Taula està
pràcticament sempre en números vermells, però amb forts contracops.
A la reobertura de la Taula el dia 2 de maig, el compte de la banca
Gualbes, que ﬁgura al Major immediatament després dels de la Ciutat
i el clavari, s’obre amb un dèﬁcit de 1.183 ll., 14 s. i 4 d., però el dia 5
s’havia reduït a 185 ll. i 9 s., el dia 10 pràcticament igualava el dèﬁcit
anterior (1.178 ll., 5 s. i 10 d.) i seguí augmentant ﬁns a 1.524 ll., 16 s.
i 5 d. el 22 de maig; al ﬁnal d’aquest mes havia baixat a 833 ll., 5 s. i
10 d. i a 242 ll., 1 s. i 6 d. el 5 de juliol, però el 19 d’agost el dèﬁcit
arriba al seu punt màxim: 2.556 ll., 12 s. i 2 d. A la primeria de setembre comença a baixar clarament ﬁns que el dia 25, per única vegada
els Gualbes tingueren momentàniament un saldo positiu de 160 ll., 9 s.
76. La data de 1406 procedeix de Mitjà
Mitjà
à (1970:
(197
1 0 175), que no cita cap font, i va ser acceptada per Vicens (1956: 18), d’on segurament
u men
ura
e t lla
a ttragué Coulon.
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i 3 d. a la Taula. Però el dèﬁcit es torna a enﬁlar ràpidament: 2.115
ll., 7 s. i 8 d. el 27 d’octubre i 2.165 ll., 16 s. i 4 d. el 10 de novembre,
quantitat amb què es va veure afectada la Taula per la fallida.
Les relacions amb la Taula representaven només una part, impossible de quantiﬁcar, del negoci bancari dels Gualbes; ﬁns a quin
punt podem pensar que l’evolució del compte a la Taula respon més o
menys a la marxa del seu banc? Les relacions entre la Taula i la banca
Gualbes, responien a peticions dels clients, que preferien retirar diners
de la Taula per a dipositar-los al banc dels Gualbes o per a cobrir els
descoberts que poguessin tenir-hi, o bé eren els Gualbes els que incitaven els seus clients a retirar diners de la Taula? No puc respondre
aquestes qüestions, però sembla clar que una part de les operacions
es devien a iniciatives dels clients: de la mateixa manera que hi havia
trasllats de quantitats del banc a la Taula hi havia d’haver un ﬂux semblant a la inversa; el problema radica en el notable excés de ﬂux de la
Taula cap al banc i en la seva concentració en determinats moments,
de manera que és molt possible que els Gualbes convencessin alguns
clients perquè cobressin a la Taula els diners dels quals no disposaven
o els podien fer perillar la liquiditat. En tot cas, els administradors de
la Taula eren conscients de l’elevat risc que comportava el dèﬁcit del
compte dels Gualbes: a partir del 30 de maig, apareixen, de tant en
tant, pagaments en metàl·lic, sempre per un valor de 1.000 ﬂorins (550
ll.) que els Gualbes ingressen en el seu compte a la Taula. No podem
parlar d’una espècie de conveni perquè la cadència és molt irregular:
30 de maig, 2 d’agost, 6 d’agost, 21 d’agost, 27 d’agost, 4 de setembre,
13 de setembre, 19 de setembre, 25 de setembre, 3 d’octubre i 30 d’octubre, un total d’11 pagaments en sis mesos; o potser sí que hi havia
un pacte per a fer dos pagaments mensuals, que sovint s’endarrerien,
però que la Taula reclamaria més intensament a mesura que empitjoraven les notícies sobre els negocis dels Gualbes? Sobta sobretot que a
partir del 15 de setembre pràcticament ningú no demani que els seus
fons siguin transferits a la banca Gualbes: en tot el foli 27v, a l’haver
només hi ha quatre lliuraments de 1.000 ﬂorins fets per la banca i al
foli 28, datat del 9 d’octubre al 10 de novembre, hi ha sis entrades,
una de 1.000 ﬂorins feta pels Gualbes, dues per quantitats relativament
elevades (86 ll., 12 s. i 3 d. i 100 ll.), introduïdes amb “que dixeren
per nos”, o sigui per ordre de la Taula, i tres més que no superen les
20 ll., introduïdes per “que·ls dixem”, o sigui ingressos a compte dels
Gualbes, una d’elles d’un membre
de
mb
bre
r d
e la
a família, Bernardó de Gualbes.
És difícil de dir si la correlació
el dèficit a la Taula i la
orr
r elac
ac
ació
ci entre
e
marxa del banc dels Gualbes és
prou
forta,
però sí que sembla que la
és p
r u fo
ro
o

ELS

PRIMERS LLIBRES DE LA

TAULA

DE

CANVI

DE

BARCELONA

157

Taula s’adonà molt aviat del perill que corria per la seva exposició i
que a partir de mitjan setembre la conﬁança de la Taula i del públic
en general en la banca Gualbes es deteriorà ràpidament ﬁns a la suspensió de pagaments, esdevinguda entre el 10 de novembre i el 4 de
desembre de 1405.
La taula de canvi de Jaume i Joan Massana
L’altra banca important amb crèdit obert a la Taula és la de
Jaume i Joan Massana (Major III, f. 30-32v). El volum del negoci és
notablement inferior al de la banca Gualbes, i també el crèdit a la
Taula, com es pot veure al quadre VII.12
Quadre VII.12
Saldos del compte de la banca Massana a la Taula
DEU

HAVER

Trasllat llibre anterior

450,53

f 30

(17 juny)

476,35

f. 30v

(4 agost)

443,96

f. 31

(13 setembre)

134,76

f. 31v

(3 desembre)

445,82

f. 32

(7 gener)

119,51

f. 32v

(19 gener)

13,92

Com es pot observar, el descobert de la banca Massana a la Taula
al ﬁnal de cada pàgina no va arribar mai a 500 ll.,77 tot i que sí que hi
hagué dèﬁcits per damunt de les 600 ll. en moments puntuals (el 10 i
11 i el 14 de juliol, per exemple); més important encara, el dèﬁcit es va
convertir aviat en saldo positiu a partir de ﬁnal de juliol. El moment
més interessant és el pas del saldo negatiu al positiu entre el 17 de
juny i el 4 d’agost; per aquesta raó l’he estudiat en detall.

77. Al capdavall del f. 31 hi ha una
na
a diferencia
differe
e nci
er
n a d’11 s. en els comptes de la Taula i els
del banc, solucionada partint la diferencia
nci
nc
c a (“amb
(“am
“amb XI
“a
X s. que partim”).
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QUADRE VII.13
Detall del compte de la banca Massana a la Taula
Deu

trasllat f. anterior

Haver

Saldo

476,35

-476,35

18 juny

355,59

-120,76

21 juny

89,35

-31,41

21 juny
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-196,41

26 juny

77

-119,41

2 juliol

60

-59,41

2 juliol

173,18

5 juliol

-232,6
181,88

-50,72

5 juliol

40

-90,72

9 juliol

82

-172,72

484,8

-657,52

10 juliol
12 juliol
14 juliol

68,22
39,28

15 juliol

-589,3
-628,58

330

-298,58

23 juliol

31

-329,58

23 juliol

66

-395,58

24 juliol

10

-405,58

28 juliol
29 juliol

0

31 juliol

75,63

2 d’agost

350

-55,58

736,5

680,92
605,29

456,16

1061,46

2 d’agost

67,5

993,96

4 d’agost

550

443,96

TOTAL

2260,74

2704,7

443,97

El canvi de signe es produeix per un lliurament de 330 ll. de
Jaume i Joan Massana a la Taula
aul
u a qu
quan
an
n el dèﬁcit s’ha enﬁlat cap a les
m ntts de quantitats relativament imporme
600 ll. i sobretot per tres pagaments
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tants a Pere Serra i la companyia d’aquest mateix i Joan ses Avasses,78
que la Taula desvià cap al banc dels Massana, que arriba a tenir així un
superàvit de més de 1.000 ll. a la Taula (2 d’agost), que devia originar
el lliurament en diner comptant fet per la Taula al banc. Com es pot
veure al quadre VII.12, la tendència els mesos següents serà a rebaixar aquest superàvit ﬁns arribar gairebé a igualar el compte a ﬁnal de
l’exercici. La banca Massana té un compte obert al Major IV, f. 36-37v,
que mostra un comportament normal, però als f. 303-304v apareix un
compte dels procuradors dels creditors de la banca de Jaume i Joan
Massana, la primera operació del qual està datada el 18 de maig de
1405: els Massana tampoc no van poder escapar, per tant, de la fallida.
LA

PRESÈNCIA DELS NOTARIS A LA

TAULA

És prou conegut que a l’edat mitjana i també a la moderna, les
societats feien un gran ús dels documents notarials, fet que es traduïa
en l’existència d’un gran nombre de notaris. En concret, en els llibres
de la Taula, prescindint d’alguns notaris forasters, hi ﬁguren 113 notaris, si bé uns pocs havien mort ja en el moment en què són citats en
els llibres majors. Però a la Barcelona de l’època hi havia encara més
notaris: l’examen de l’inventari de l’arxiu de protocols (Cases, 2001),
permet afegir-n’hi 21 més dels quals se n’han conservat llibres que
comprenen els anys de 1403 a 1405, de manera que 134 notaris és un
mínim per una població d’uns 40.000 habitants: un notari per cada
300 habitants aproximadament!79
Naturalment, no tots els notaris tenien una activitat semblant a
la Taula: d’entrada, n’hi ha com he dit 21 que no hi tenen cap relació
en els llibres estudiats. Dels que hi ﬁguren, 37 ho fan com a titulars
d’un o més comptes, 26 com a dipositaris o bé ordenants de dipòsits,
o sigui que un total de 63 tenen una participació activa a la Taula;
nou ho fan només com a beneﬁciaris de pagaments i soltes o hi surten
com a mers noms.
Els notaris amb més relació amb la Taula són Bonanat Gili, notari de la Ciutat i com a tal encarregat de les soltes dels contractes
d’aquesta, raó per la qual apareix 72 vegades als llibres, però que com
a particular és titular de cinc comptes i apareix en setze més com a
dipositari o bé ordenant d’un dipòsit i encara en tres més com a bene78. Aquests dos comptes apareixen
n repetidament
r eti
re
rep
etti
tidam
d m
dam
en el dels Massana a la Taula.
79. És veritat que totes les xifres de població
pob
obl
b aciió medieval haurien segurament de ser
revisades a l’alça, però és que un notari
ari per
er cca
er
cada
da
a cinc o sis-cents habitants continuaria
essent una xifra molt elevada.
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ﬁciari d’un pagament; Antoni Oliver, titular de tres comptes, dipositari
en quatre més i beneﬁciari en un altre; Joan de Fontcoberta, titular
de dos comptes i dipositari en cinc, que sobretot per la seva condició de procurador i administrador ﬁgura en vuit comptes més com a
beneﬁciari; Guillem Andreu, també titular en dos comptes i dipositari
en cinc; Antoni sa Plana, titular també de dos comptes, dipositari en
quatre més, que apareix en total en tretze comptes; Bernat Nadal, titular de dos comptes i dipositari en dos més, molt actiu sobretot com a
emparador i soltador (12 comptes); Pere Dalmau, de fet, la seva vídua
Antígona, titular de tres comptes i dipositària en tres més.
Altres notaris a destacar per la seva participació activa a la Taula
o per la seva actuació com a notaris són Jaume Ferrer, Pere des Pont,
Pere Roig, Francesc Manresa, Pere Grayana (Granyana, Granyena),
Joan Nadal, Francesc Fuster, Bartomeu Eiximeno, Gabriel Canyelles i
Jaume sa Carrera. La participació a la Taula de tots ells es pot veure
al quadre VII.14.
QUADRE VII.14
Notaris amb major participació a la Taula
Cognom

Nom

Titular

Actiu

Beneﬁciari

Gili

Bonanat

5

16

3

Oliver

Antoni

3

4

1
8

Fontcoberta, de

Joan

2

5

Andreu

Guillem

2

5

Plana, sa

Antoni

2

4

Nadal

Bernat

2

2

Dalmau

Pere (difunt)

2

1

Ferrer

Jaume

2

2

Manresa

Francesc

2

1

Pont, des

Pere

2

Roig

Pere

1

7

Fuster

Francesc

1

4

Grayana

Pere

1

Canyelles

Gabriel

1

Carrera, sa

Jaume

1

2

Nom

72

Comptes

96
8

6

21

1

8

5

13

12

16

3

6
4
3

1

6
3
8

1

14

20

1

10

12

3

4

8

9

10

En conjunt, atesa la seva
a inte
intervenció
erven
rv
v nc en la vida econòmica de la
ciutat, els notaris no sembla qu
que
ue fa
facin
faci
aci
cin g
gaire ús de la Taula, més enllà
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de la seva actuació professional. Per entendre-ho cal tenir en compte
que molts actuaven com a dipositaris de diners, una part dels quals
van haver de dipositar forçosament a la Taula a la seva creació, però
podien continuar retenint les quantitats que la llei no obligava a dipositar-hi: eren per tant, a la vegada, partícips i competència de la Taula.

CONCLUSIONS

La Taula de Canvi de Barcelona fou el primer banc públic d’Europa. Els seus promotors demostraren tenir les idees molt clares respecte
a les possibilitats d’un banc de dipòsits forçosos i voluntaris com a
instrument per a disminuir el deute municipal; també per a donar
seguretat als barcelonins que els seus estalvis estarien més segurs en
el banc públic que en les taules privades i, ﬁnalment, per a deixar
constància legal dels pagaments efectuats per mitjà de la Taula. L’excepcional llarga vida de la Taula, més de quatre-cents seixanta anys, és
la millor demostració de la importància que tingué per a l’economia i
la societat de Barcelona i del conjunt de Catalunya.
És cert que contra aﬁrmacions com les anteriors Vicens i Vives
al·legà que treure els dipòsits forçosos de mans dels canvistes privats
per a enterrar-los a la Taula havia estat negatiu pel crèdit i, per tant,
pels negocis; amb tot el respecte per les seves opinions, a parer meu
ofereixen una visió només d’una part de la situació creada per l’erecció
de la Taula de Canvi. D’una banda, perquè el capital lliure que preferia la seguretat de la Taula era molt més important que no pas la
suma dipositada forçosament: el problema d’aquests anys no sembla
tant de manca de crèdit com d’oportunitats de negoci. D’altra banda,
la suposada retenció dels capitals a la Taula és només una veritat a
mitges: la redempció de censals que la Ciutat duia a terme amb part
dels capitals dipositats en retornava a la circulació una part i, d’altra
banda, els pagaments per transferència, que signiﬁcaven la major part
de les operacions de la Taula comportaven un augment notable de
la velocitat de circulació de la moneda, de manera que la Taula més
aviat augmentava que no pas d
di
disminuïa
ism
s in
nuïa
uïa la disponibilitat de mitjans de
uï
ani
n s la
a con
n
pagament. Que els contemporanis
consideraven
un encert queda ben
clar en la ràpida imitació que
feren
e en
n ffe
eren diverses ciutats de la Corona
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tant a la península ibèrica com a la italiana, així com l’existència de
comptes de titulars forasters, en algun cas de punts ben allunyats. Tot
i això, l’aﬁrmació d’Usher en el sentit que una de cada quatre famílies
barcelonines tenia un compte obert a la Taula s’ha de matisar per diferents raons; però amb els càlculs més desfavorables, sí que ho feia
una de cada nou o deu famílies, que continua essent un percentatge
molt elevat per l’època.
L’aﬁrmació que encapçala aquestes conclusions, que la Taula va
ser el primer banc públic d’Europa em sembla que ha quedat ben
demostrada en els seus dos extrems: la Taula era un banc públic, tot
i la restricció fundacional en la concessió de crèdit, i la Taula va ser
el primer banc públic. Tot i això, diversos autors, sobretot italians, es
neguen a reconèixer-ho i han aconseguit imposar en la historiograﬁa
internacional la idea que la primacia correspon al genovès Banco de
San Giorgio, sis anys més tardà i amb característiques positives i negatives semblants a les de la Taula.
L’èxit de la Taula no va estar exempt de diﬁcultats, que s’intentaven
superar amb repetides ordinacions per a redreçar-ne el rumb; val a dir,
però, que sovint l’origen dels mals de la Taula no estava tant en el seu
regiment, tot i ser manifestament millorable, com en la situació de les
ﬁnances de la Ciutat, la ineﬁcàcia de l’elit municipal per a instaurar
un sistema ﬁscal que proporcionés els diners necessaris per a igualar
les despeses del municipi barceloní.
L’examen dels llibres majors editats permet també millorar el
coneixement d’altres aspectes. Per exemple, a pesar que les ordinacions de 1412 del clavari el converteixen en boc expiatori del dèﬁcit
de la Ciutat, en realitat el que es pot observar en els llibres editats i
en algunes xifres posteriors, és que la disposició per la seva part dels
capitals dipositats a la Taula, tant per les despeses corrents com per
la redempció de censals, va ser cauta i beneﬁciosa. L’estudi permet
també alliberar la “dita” dels condicionants que molts autors li han
atribuït i conﬁrmar que es tracta simplement d’una ordre bancària; en
el moment de fundació de la Taula, “dita” ja era un terme fossilitzat en
aquest sentit i s’utilitzava igualment encara que es tractés d’una ordre
escrita o xec. Una altra constatació important és que la comptabilitat
de la Taula acomplia les condicions de la partida doble igual o millor
que la resta de bancs contemporanis.
Els llibres permeten també un seguiment continu de la política
censal de la Ciutat, consistent en
en rredimir
ed
dim
m els censals a interessos més
alts i, si convenia, vendre’n de
nous
e nou
ou
us a interessos més baixos. I, tot i
que la Taula tenia vedat intervenir
v niir een
ve
n eel negoci canviari, l’examen de
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les lletres pagades o cobrades a través de la Taula permet entreveure
algunes pràctiques que van més enllà del mecanisme corrent de les
lletres de canvi i també mostra com els comerciants locals es barrejaven sense distinció amb els italians a l’hora de participar en els canvis.
La clientela de la Taula mostra l’ampli espectre social que en feia
ús; de fet, hi trobem des del rei a esclaves, si bé les classes altes hi eren
més presents que la resta, en una distribució que podem considerar
com a normal. Més interessant és segurament veure l’àrea d’inﬂuència de la Taula: ﬁns a vint-i-dos titulars són de territoris externs a la
zona ibèrica de la Corona, sense comptar els homes de negoci italians
establerts de temps a Barcelona. Els llibres majors també permeten
conèixer un nombre important de canvistes que actuaven a Barcelona
aquests anys, tot i que molt pocs tenien un compte obert normalment
a la Taula; d’entre aquests sobresurten les dues grans cases de banca
de Francesc i Manuel de Gualbes i de Jaume i Joan Massana. Per
desgràcia totes dues farien fallida, la primera el 1404 i la segona l’any
següent. La fallida més coneguda és la de la banca Gualbes i precisament els llibres de la Taula permeten veure al detall l’evolució del
seu compte a la Taula, de manera que he pogut ﬁxar deﬁnitivament
el moment de la seva fallida, anterior al que suposaven tots els autors
anteriors. La bancarrota de la banca Massana correspon al Major IV
i no l’he pogut estudiar en detall. Finalment, els llibres majors estudiats mostren també el gran nombre de notaris que actuaven en aquell
moment a Barcelona i les seves diferents formes d’intervenció en els
llibres de la Taula.
Hi ha un darrer aspecte molt posterior a l’època estudiada, però
que voldria assenyalar com un timbre d’honor de la Taula: va mantenir
el català com a idioma dels seus llibres ﬁns a 1832.

EDICIÓ

NORMES DE TRANSCRIPCIÓ

La transcripció s’ha fet amb ﬁdelitat als originals, però a la vegada
procurant facilitar tan com s’ha pogut la lectura.
S’han desenvolupat totes les abreviatures segons les normes ortogràﬁques actuals. Així, els plurals en –es poden respondre a una
abreviatura del manuscrit; en els llibres de la Taula, quan estan desenvolupats, els ﬁnals en –as i en -es es troben barrejats. Aquesta norma
s’ha seguit també quan el desenvolupament dóna gairebé sempre una
solució diferent a l’actual, com en el cas d’ayn per any. No s’han desenvolupat, però, les abreviatures de lliures, sous i diners, transcrites ll.,
s. i d. sempre que indiquen una quantitat.
Les majúscules, la separació de paraules, la puntuació, l’accentuació
i les dièresis segueixen la normativa actual. En els cognoms, però, s’ha
respectat l’original: així es transcriu Font Cuberta o Fontcuberta, sa Font
o Safont segons es trobi al document. Les contraccions no acceptades
per l’ortograﬁa actual s’han desfet amb un punt volat.
S’han transcrit com a senzilles les lletres doblades a començament
de paraula.
La i i la j, la u i la v s’han transcrit segons la fonética actual.
Les u després de g i q s’han omès quan ho fa el document.
Les c que representen clarament una ç s’han transcrit com a ç:
de fet, sovint el traç inferior d’aquesta es troba allunyat de la lletra i
pot resultar gairebé imperceptible.
Les lletres o paraules que manquen
manqu
q en
qu
n per omissió de l’escrivent s’han
suplert en lletra cursiva. Fins i tot
quan
to
ot qu
q
a es tracta d’una transcripció
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literal de les formes orals, en especial l’omissió de les r a la darrera
síl·laba: honors.
Les lletres que manquen per defectes del document (taques, forats,
marges ratats) s’han suplert entre claudàtors quan ha estat possible.
Quan no ho ha estat, s’indica entre claudàtors i en numeració aràbiga
el nombre estimat de lletres que manquen.
També s’ha suplert entre claudàtors la foliació inexistent o illegible. La foliació del revers de les pàgines, que no ﬁgura a l’original,
s’ha fet repetint de manera diferent segons els llibres: al major I, on
els comptes es distribueixen en planes oposades (el “deu” a l’esquerra i
el “devem” o “haver” a la dreta), s’ha portat la numeració, que a l’original es troba a l’encapçalament del deu, a l’encapçalament de l’haver.
Als majors II i III, on els comptes es distribueixen en dues columnes
a cada plana, la foliació ﬁgura a la pàgina de la dreta, que és on es
troba al document, i es repeteix a l’anvers amb l’afegit v.
La puntuació s’ha reduït al mínim necessari per a facilitar la
comprensió. Per evitar confusions, s’han posat sempre entre comes les
mencions de poblacions que no formen part d’un cognom.
Els oﬁcis i càrrecs s’han posat en minúscula: veguer, rei, cònsols.
Les corporacions en majúscula: Vegueria, Ciutat, però poden anar en
minúscula quan segueix un nom propi: Hospital, però hospital de la
Santa Creu. Tot i això, Ciutat de Barcelona (corporació) però habitant
a la ciutat de Barcelona (lloc). La Taula de la Ciutat s’ha posat en majúscules; la resta de taules en minúscula.
Al major I només estan ratllats els comptes liquidats; ho he indicat amb / al començament de cada columna del compte. Als majors
II i III tots els comptes estan ratllats, de manera que he prescindit
d’indicar-ho.
En alguns comptes dels majors II i III, una mala previsió de l’espai obliga a copiar partides del deu a continuació de les partides de
l’haver i a la inversa; en els llibres una ratlla separa aquestes partides
de les de la columna corresponent. Ho he assenyalat amb –– i copiant a
continuació les partides en la columna (deu o haver) que els correspon.
Les sumes i restes, que són anotacions posteriors al text, de vegades en trenquen la lògica i es poden trobar entre la partida i les
anotacions explicatives, referents a les procures, testaments o bé condicions i empares, i ﬁns i tot entre diverses d’aquestes; les he restituït
al seu lloc normal.
Molts comptes no porten
encapçalament
amb el nom del depon en
nca
capça
sitari. L’hem suplert entre claudàtors.
udà
àto
ors
rs.

LLIBRE MAJOR DE DEPÒSITS
iniciat el 23 de juny de 1402
Administradors Miquel Roure i Guillem Colom
(Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Fons Municipal,
Taula de Canvi, Majors, 1)

Llibre major de Dipòsits de la Taula de Canvi de Barcelona
(AHCB, TC-1 1401)

Primo 1401 y 1402

I
Noverint universi quod die veneris tricesima die junii, anno a
Nativitate Domini millessimo quadrigentessimo secundo, in presencia
mihi Anthonii sa Plana, auctoritate regia notarii publici Barchinone
et scribe curie Vicarie dicte civitatis, et in presencia discretorum
Arnaldi de Millariis et Guillelmi Farners notarii, civium Barchinone,
testium ad hoc specialiter vocatorum, venerabiles Michael Roure et
Guillelmus Columbi, cives Barchinone, rectores et administratores
Tabule Campsorie assecurate per dictam civitatem, necnon Jacobus Cardona et Johannes sa Tria, cives dicte civitatis, coadjutores
ipsorum in dicto ofﬁcio, juraverunt per Dominum Deum et eius
sancta quatuor Evangelia, manibus ipsorum corporalibus tacta, in
posse honorabilis Jacobi de Valleserra regentis dictam Vicariam
Barchinonae, Aqualatae, Vallensis, Modiliani et Modilianensis, quod
omnes ditas, deposita et soluciones ac alia quecumque ad ofﬁcium
campsorie spectancia que in presenti capibrevis, quod dicti venerabiles Michael Roure et Guillelmus
eellmu
muss Columbi
Co
Co
faciunt et tenebunt ad
ben
e t,, facient et scribent secundum
dictum ofﬁcium exercendum, scrib
scribent,
e Et
e.
Et ideo
ideo
e ego notarius et scriba preveritatem ﬁdeliter atque bene.
eum
m h
ic a
dictum hec scripsi et hoc meum
hic
apposui sig + num.
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III
[Arnau Deulosau, sabater]
Deu-nos Arnau Deulosau sabater,
los quals foren mudats el libre
primer de depòsits d’en Guillem
Oliver e Pere de Casasage regidors
aprés nos de la Taula de la Ciutat
en II cartes
LXVIIII ll. VII s. VI

E nos devem que li avem a tornar
de resta de compte contengut en
LXIIII cartes de libre primer
LXVIIII ll. VII s. VI
La qual quantitat hic és ab certes empares segons appar en lo
compte del dit libre primer, per
que ans que la dita quantitat sia
liurada sia vist e regonegut

[Jaume Mateu, especier, i altres]
Deuen-nos en Jacme Matheu especier de Barchinona e mossèn Berthomeu Mir canonge e en Berenguer Cardó, de la ciutat de Vich, los
quals foren mudats el libre primer
de depòsits d’en Guillem Oliver e·n
Pere de Casasage regidors aprés
nos de la Taula en II cartes
LXXXIII ll. XVIIII s. [I]

E nos devem-los que·ls havem a
tornar de resta de compte contengut en LXVII cartes de libre primer
LXXXIII ll. XVIIII s. I
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada
A III de dehembre MCCCCII foren
emparats per manament dels cònsols a instància d’en Ramon des
Prats e de n’Antich de Muntsquiu
compradors de les ajudes dels honors, féu lo dit manament en Pere
Duran misatge lur
Ítem a XII de janer MCCCCIII
foren emparats per manament
del vaguer a instància de n’Anthoni Salort tudor dels hereus de
n’Arnau Guillem Pastor quòndam,
féu lo dit manament en Guillem
Timoner sag
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IV
[Pere Serdà i Pere Roig, preveres, marmessors
d’en Francesc Codina, moneder]
III. Deuen-nos en Pere Serdà prevera e·n Pere Rog prevera com
a subrogats de la marmessoria
d’en Francesch Codina quòndam
moneder, los quals foren mudats
el libre primer de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors aprés nos de la Taula de
la Ciutat en III cartes
XXVI ll. VIII s.

E nos devem-los que·ls mudam açí
e·ls fem compte que·ns deuen en
I altre compte contengut en XC
cartes de libre primer
XXVI ll. VIII s.
La qual quantitat hic és ab certa
condició e emparas, per que sia
vist e reconegut ans sia liurada

[Guillem Folqui, actor i procurador de la marmessoria
d’en Francesc Muntalt]
III. Deu-nos en Guillem Folqui con
a actor e procurador de la marmessoria d’en Francesch de Muntalt
quòndam notari, los quals foren
mudats el libre primer de depòsits d’en Guillem Oliver e Pere de
Casasaja regidors de la Taula de
la Ciutat en III cartes
LXXXI ll. X s. IX

E nos devem-li que li mudam açí
e li fem compte que·ns deu en I
altre compte contengut en XCI
cartes de libre primer
LXXXI ll. X s. VIIII
La qual quantitat hic és ab çerta
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist e reconegut ans sia liurada

V
[Guillem Cortina, prevere]
/ Deu-nos en Guillem Cortina prevera beneﬁciat en l’altar de mossenyor sent Julià construhit en la
esgleya de madona Sancta Maria
de la Mar, per XI ﬂorins d’or IIII s.
que li liuram comptans a XXIX de
setembre MCCCCII, los quals di
dix
d
x
que esmerçave en pali e casulle
ulle
per lo dit altar, a raó de XI s.
VI ll. V s.
s.

/ E nos devem-li que li mudam açí
e li fem compte que·ns deu en I
altre compte contengut en CXX
cartes de libre primer
VI ll. V s.
La qual quantitat hic és ab certa
condició
segons appar en lo dit
con
n
compte,
per que sia vist ans sia
com
m
liurada
liur
ur
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La qual condició fou solta segons
appar en lo dit compte del dit libre primer

[Ramon Barceló, hostaler]
IIII. Deu-nos en Ramon Barceló
hostaler, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e·n Pere de Casasaja
regidors aprés nos de la Taula en
IIII cartes
VI ll. IX s.

E nos devem-li que li mudam ací
e li fem compte que·ns deu en I
altre compte contengut en CXX
cartes de libre primer
VI ll. VIIII s.
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

[Pere Rossell, prevere]
/ Deu-nos en Pere Rossell prevera
beneﬁciat en la esgleya de madona
Sancta Maria de la Mar per XI
ﬂorins d’or IIII s. que li liuram
comptans a XXIX de setembre
MCCCCII, los quals dix que esmerçave en pali e casulle del dit
altar, a raó de XI s.
VI ll. V s.

/ E nos devem-li que li mudam
ací e fem compte que·ns deu en
I altre compte contengut en CXXI
cartes de libre primer
VI ll. V s
La qual quantitat hic és ab certa
condició, per que sia vist ans que
sia liurada, en lo dit libre primer
La qual condició fou solta segons
appar en lo compte del dit libre
primer

[Bernat Amenós, mercader, i esposa Francesca]
Deuen-nos en Bernat Amenós
mercader e la dona na Francesca muller sua que dixem per ells
a·n Johan Asopardo pisà a VIII
de janer MCCCCIII per drap de
de
li que n’ha comprat en CCXXX
X
XX
cartes del libre terç
L ll.

E nos devem-los per CCCLXIII
ﬂorins d’or VII s. que·ns liurà
comptans per ells en Francesch
Pinosa prevera a XXVII de noembre
MCCCCII, dix fo per preu
em
m
de CC s. de censals morts que·ls
dessús
dits rebien sobre la Ciutat,
des
s
lless quals han venudes al dit Franle
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Ítem per C ﬂorins d’or que liuram
comptans lo dit jorn al dit Bernat
Amenós, [a] raó de XI s.
LV ll.
[Ítem] a·n Loqui Escarçaﬁga janovès a XIII de janer per drap de li
alaxandrí e [pres]-les comptans en
XLV ﬂorins d’or V s., a raó de XI s.
XXV ll.
[Suma: C]XXX ll. I s.
[Resta: LXX ll.] s.
[Los quals foren] mudats el primer [libre de depòsits d’en Guillem Oliver e·n Pere de Casasaja
regidors aprés nos de la Taula en]
[4] [cartes]
LXX ll.
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cesch Pinosa obs del monestir de
Pedralbes, a raó de XI s.
CC ll
Les quals sien soltes con en Ramon
de Forest notari ho dirà
A VIII de janer MCCCCIII fou solta
per lo dit notari
Ítem lo dit VIII dia de janer nos
dix la dita dona Francescha que a
ella plahia que de la dita quantitat
fos fet a volentat del dit Bernat
Amenós marit seu

VI
[rei Martí i altres]
V. Deuen-nos lo senyor rey e la
senyora reyna dona Violant e mossèn en Bernat de Fortià, los quals
mudam el libre primer de depòsits
d’en Guillem Oliver e d’en Pere
de Casasaja regidors aprés nos de
la Taula de la Ciutat en V cartes
CL ll.

E nos devem-los que·ls havem a
tornar de resta de compte contengut en CXXII cartes de libre primer
CL ll.
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist e regonegut ans sia liurada

[Joaneta muller d’Antoni Almogàver, mercader]
V. Deu-nos la dona na Johaneta
muller de n’Anthoni Almugàver
mercader, los quals foren mudats
el libre primer de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
j
regidors aprés nos de la Taula de
la Ciutat en V cartes
LXXXXV ll. XVII s. XI
XI

E nos devem-li que li mudam
açí e fem compte que·ns deu en
CXXXVII cartes de libre primer
LXXXXV ll. XVII s. XI
La qual quantitat hic és ab certa
condició
e emparas segons appar
con
n
en
n lo dit compte, per que sia vist
ans
an
ns sia liurada
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VII
[Clara ﬁlla de Jaume d’Olot, difunt]
VI. Deu-nos na Clara donzella ﬁlla d’en Jacme Olot quòndam, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors aprés
nos de la dita Taula en VI cartes
XI ll.

E nos devem-li que li mudam ací
e li fem compte que·ns deu en I
altre compte contengut en CLI
cartes de libre primer
XI ll.
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist e regonegut ans sia liurada

[Guillem de Riu que fou escrivent jurat d’en Joan Eiximenis, notari]
II. Deu-nos en Guillem Riu scrivent
quòndam jurat d’en Johan Exemeniz notari, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors de la Taula en II cartes
V ll. X s.

E nos devem-li que li mudam ací e
fem compte que·ns deu en I altre
compte contengut en CLVII cartes
de libre primer
V ll. X s.
La qual quantitat hic és ab certa
condició per que sia vist ans sia
liurada

[Pere Mates marmessor de n’Eulàlia, vídua d’en Nicolau Rourich]
III. Deu-nos en Pere Mates mercader, marmessor de la dona na Eulàlia muller d’en Nicolau Rourich
quòndam, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors de la Taula en III cartes
VI ll. XIIII s. III

E nos devem-li que li havem a tornar de resta de compte en CLV
cartes de libre primer
VI ll. XIIII s. III
La qual quantitat hic és ab certes
empares segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada
Las quals empares son cancel·lades segons apar en lo dit libre
primer
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VIII
[micer Antoni des Coll i altres]
IIII. Deuen-nos micer Anthoni
dez Coll, Berenguer ces Oliveres
e Bernat dez Coll mercader, los
quals foren mudats en lur comte
en lo primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors aprés nos de la Taula en
IIII cartes
LXXX ll. X s.

E nos devem-los que·ls mudam ací
e fem compte que·ns deuen en I
altre compte contengut en CLXX
cartes de libre primer
LXXX ll. X s.
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empara segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada

[Pere Dominguet, carnicer]
III. Deu-nos en Pere Dominguet
carnicer, los quals foren mudats
en lo libre primer de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors de la Taula en III cartes
XIIII ll. VI s.

E nos devem-li que li havem a tornar de resta de compte contengut
en CLXXII cartes de libre primer
XIIII ll. VI s.
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada

IX
[Jaume de Ribes, col·lector del Papa, i altres,
marmessors de mossèn Ramon de les Escales, bisbe de Barcelona]
Deuen-nos mossèn Jacme de Ribes collector de nostre senyor lo
papa e an Bonanat de Segualers
sotscollector apostolical e als honrats mossèn Anthoni Fornells e
en Guillem Vallès e en Jacme de
Codonyà canonges de Barchinona
e an Pere Paret canonge de Vich
axí com a marmessors del reverent
mossèn Ramon de les Escales bi
bisbe de Barchinona quòndam, pe
perr
p
CC ﬂorins d’or que per manament
e t
en

E nos devem-los que·ls mudam açí
e·ls fem compte que·ns deuen en I
altre compte contengut en CLXXII
cartes de libre primer
CCCV ll. I s. I
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada
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de micer Pere çes Deus ofﬁcial del
dit bisbe de Barchinona liuram
comptans a·n Johan de Sent Ilari
prevera, procurador del dit bisbe,
a V de deembre MCCCCII, a raó
de XI s.
CX ll.
Appar del dit manament en
CCLXXVIII cartes del manual terç
Ítem per XLIII ﬂorins d’or VIII s.
I que per manament del dit ofﬁcial liuram comptans al dit Johan
de Sent Ilari a XI de deembre
MCCCCII, a raó de XI s.
XXIIII ll. I s. I
Appar del dit manament en
CCLXXXVIII cartes del manual
terç
Ítem que per manament del dit
ofﬁcial dixem per ells al dit micer
Pere çes Deus a XI de deembre
en CCLXXX cartes del libre terç
XVI ll. X s.
Ítem que per vigor del dit manament dixem a·n Francesch Vidal
scrivà de la cort del dit ofﬁcial
lo dit jorn en CCLXXX cartes de
libre terç
X ll. X s. I
Ítem per CC ﬂorins d’or que per
manament del dit ofﬁcial liuram
a·n Johan Savi procurador e actor
de la dona na Clara muller d’en
Yvo Conill ciutadà a X de janer
MCCCCIII, a raó de XI s.
CX ll. s.
Ítem per XVIII ﬂorins d’or III s.
que per vigor del dit manament
entt
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liuram lo dit jorn al dit Johan Savi,
a raó de XI s.
X ll.
Appar del di manament en
CCXXXVII cartes del menual terç
Suma deuen: CCLXXXI ll. I s. II

Suma ut supra: CCCV ll. I s. I

E axí resta que han a cobrar, los
quals foren mudats en primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasage regidors de la
Taula en V cartes
XXIII ll. XVIIII s. XI

X
[Nicolau Salom, causídic, curador dels béns de Pere de Camós]
VII. Deu-nos en Nicolau Çalom
causídich curador per lo veguer
de Barchinona dat als béns d’en
Pere de Camós quòndam, los quals
foren mudats el libre primer de
depòsits d’en Guillem Oliver e Pere
de Casasaja regidors aprés nos de
la Taula en VII cartes
DCXXII ll. II s. VII

E nos devem-li que li havem a tornar de resta de compte contengut
en CLXXIIII cartes de libre primer
DCXXII ll. II s. VIII
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada

XI
[Isabel, vídua d’en Salvador Sabater]
VII. Deu-nos la dona na Isabell
muller d’en Salvador Sabater
quòndam, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors aprés nos de la Taula de
de
la Ciutat en VII cartes
VIII ll. XIII s.

E nos devem-li que li mudam ací e
fem compte que·ns deu en CLXXX
cartes de libre primer
VIII ll. XII s.
La qual quantitat hic és ab certa
condició
co
on
segons appar en lo dit
compte,
co
om
per que sia vist ans sia
liurada
liur
urr
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[Antoni Serradell]

VIII. Deu-nos n’Anthoni Serradell, ﬁll d’en Berenguer Serradell
mercader, hereu del mas Vives, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors de la
Taula en VIII cartes
XXX ll.

E nos devem-li que li mudam
açí e fem compte que·ns deu en
CLXXXVI cartes de libre primer
XXX ll.
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares per que sia
vist ans sia liurada
A XXXI d’octobre MCCCCII foren
emparats per manament del vaguer a instància d’en Maçià Vives
prevera, féu lo dit manament Anthoni Bayès sag
A I de dehembre MCCCCII nos
féu fe en Pere de Bonet sag que
la dita empara era cançel·lada

XII
[Francesc Saber]
/ Deu-nos en Francesch Saber, de la
parròquia de Sent Martí d’Arenys,
que per manament del regent la
Vagaria dixem per ell a·n Guillem
Sagarra seller ciutadà de Barchinona a XII d’agost MCCCII e per
ell dixem-les a·n Johan Andreu
bayner en CXC cartes de libre terç
LXXIIII ll. XIIII s. VIII
Appar del dit manament en LXXV
cartes del menual tercer

/ E nos devem-li que li mudam
açí e fem compte que·ns deu en
CXCIII cartes de libre primer
LXXIIII ll. XIIII s. VIII
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
anc sia liurada
E la qual quantitat fou solta segons appar en lo dit compte del
dit libre primer

[Bertran Canyelles, obrer de la Ciutat]
/ Deu-nos en Bertran Canyelles
obrer que li mudam e fem compte
pe
pt
que li devem en CCLXXI cartes
rte
t s
de libre tercer
XXXX
X lll.
l.

/ E nos devem-li que li dixen per
e Johan de Font Cuberta notari e
en
en
n Johan dez Camps com a obrers
de la esgleya de Sent Just a XVIII
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de deembre MCCCCII en LXXXIIII
cartes del libre terç
XXXX ll.
Les quals li sien soltes con em
Jacme ça Carrera notari ho dirà
A XX de deembre MCCCCII foren
soltes per lo dit notari

[Antoni des Noguers tudor dels ﬁlls d’en Guillem Company, hostaler
de Montcada]
VIII. Deu-nos n’Anthoni dez Noguers axí com a tudor dels ﬁlls
e hereus d’en Guillem Company
hostaler de Muncada, los quals
foren mudats el libre primer de
depòsits d’en Guillem Oliver e Pere
de Casasaja regidors de la Taula
en VIII cartes
XI ll.

E nos devem-li que li mudam açí e
fem compte que·ns deu en CXCVII
cartes de libre primer
XI ll.
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

[Arnau Canyelles, causídic, procurador d’en Pasqual de Perona,
llaurador]
IX. Deu-nos n’Arnau Canyelles
causídich axí com a procurador
d’en Pasqual de Perona laurador,
los quals foren mudats el libre
primer de depòsits d’en Guillem
Oliver e Pere de Casasaja regidors
de la Taula en IX cartes
III ll. s. VI

E nos devem-li que li mudam açí e
fem compte que·ns deu en CXCVII
cartes de libre primer
III ll. s. VI
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada
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XIII
[Pere Miquel, àlies Puiató]
IX. Deu-nos en Pere Miquel àlias
Puiató, de la parròquia de Sent
Marti d’Arbúcies del bisbat de Girona, axí com a hereu d’en Ramon
Soler quòndam laurador, los quals
foren mudats el libre primer de
depòsits d’en Guillem Oliver e Pere
de Casasaja regidors aprés nos de
la Taula en IX cartes

E nos devem-li que li mudam açí e
fem compte que·ns deu en CXCVII
cartes de libre primer
VIIII ll. V s.
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada

VIII ll. V s.
[Ramon Fabre, llaurador, tutor de Rafaela ﬁlla d’en Domingo
de Vesac, atzembler del bisbe de Barcelona]
IX. Deu-nos en Ramon Fabre laurador axí com a tudor de na Raphaela pubilla ﬁlla d’en Domingo
de Vesach atzembler del bisbe de
Barchinona quòndam, los quals
foren mudats el libre primer de
depòsits d’en Guillem Oliver e Pere
de Casasaja regidors de la Taula
en IX cartes
V ll. XIIII s. II

E nos devem-li que li havem a tornar per resta de compte contengut
en CCI cartes de libre primer
V ll. XIIII s. II
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empara segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada

[Antic des Pi, mercader]
IX. Deu-nos n’Antich dez Pi mercader, los quals foren mudats el libre
primer de depòsits d’en Guillem
Oliver e Pere de Casasaja regidors
de la Taula en IX cartes
X ll.

E nos devem-li que li havem a tornar de resta de compte contengut
en CCII cartes de libre primer
X ll.
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte,
com
co
m
per que sia vist ans sia
liurada
liur
urr
u
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XIV
[Joan Trullols, prevere, i altres, marmessors d’en Joan Roig, prevere]
X. Deuen-nos en Johan Truyols
prevera e en Guillem Pere de Munterols, de la parròquia de Sants,
e en Jacme Riffós pus jove, de la
parròquia de sent Vicens de Serrià,
axí com a marmessors d’en Johan
Roig quòndam prevera beneﬁciat
en la esgleya de madona Sancta
Maria del Pi, los quals foren mudats el libre primer de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors de la Taula en X cartes
LX ll.

E nos devem-li que·ls mudam ací
e li fem compte que·ns deuen en
CCVIII cartes de libre primer
LX ll.
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada

[veguer de Barcelona, pel dipòsit d’en Francesc Pinosa]
X. Deu-nos lo veguer de Barchinona per lo deppòsit d’en Francesch
Pinosa, los quals foren mudats
el libre primer de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors de la Taula en X cartes
II ll. V s. X

E nos devem-li que li havem a tornar de resta de compte contengut
en CCVIII cartes de libre primer
II ll. V s. X
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada

[Guillem Folquer, mercader]
X. De-nos en Guillem Folquer
mercader, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors de la Taula en X cartes

E nos devem-li que li mudam açí e
fem compte que·ns deu en CCXIII
cartes de libre primer
XXII ll.
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liur
urr
u
liurada
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XV
[Pere Santjust]
XI. Deu-nos en Pere Sent Just,
de Sarrià, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors aprés nos de la Taula en
XI cartes
III ll. XIIII s. VIIII d.

E nos devem-li que li mudam açí e
fem compte que·ns deu en CCXIII
cartes de libre primer
III ll. XIIII s. VIIII d.
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

[veguer de Barcelona, pel dipòsit de l’alberg d’en Llagostera]
XI. Deu-nos lo veguer de Barchinona per lo deppòsit de l’alberch d’en
Lagostera, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors de la Taula en XI cartes
DCVII ll. XVI s. III

E nos devem-li que li havem a tornar de resta de compte contengut
en CCXIIII cartes de libre primer
DCVII ll. XVI s. III
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada
Ítem a XVIIII de janer MCCCCIII
foren emparats per manament del
vaguer a instància d’en Francesch
de Serraclara, féu lo manament en
Guillem Lorenç sag

XVI
[Margarida, vídua d’en Bernat Martí]
XII. Deu-nos lo dona na Margarida muller d’en Bernat Martí
quòndam, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits del regiment de la Taula d’en Guillem
I
II
Oliver e Pere de Casasaja en X
XII
cartes
XXXXV ll. VII s.. III

E nos devem-li que li havem a tornar de resta de compte contengut
en CCXVII cartes de libre primer
XXXXV ll. VII s. II
La qual quantitat hic és ab certa
con
condició
n
e empares segons appar
en
n lo dit compte, per que sia vist
an
ans
ns sia liurada
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[curadoria de la vídua de Pere Canals, llaurador]
XII. Deu-nos en Francesch Cabanyes causídich curador dat als
béns de la dona ... muller d’en
Pere Canals quòndam laurador, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors aprés
nos de la Taula en XII cartes
XIIII ll. VI s. X

E nos devem-li que li mudam açí e
fem compte que·ns deu en CCXXX
cartes del libre primer
XIIII ll. VI s. X
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

XVII
[Ramon Ermengol, causídic, curador dels béns d’en Pere Rosset, notari]
XIII. Deu-nos en Ramon Ermengol causídich, curador dat als béns
d’en Pere Roset quòndam notari,
los quals foren mudats el primer
libre de depòsits d’en Guillem Oliver e Pere de Casasaja regidors
aprés nos de la Taula de la Ciutat
en XIII cartes
CLXIII ll. III s. VIII

E nos devem-li que li mudam ací e
fem compte que·ls devem en CCLII
cartes de libre primer
CLXIII ll. III s. VIII
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada

[Simó Ferrer, mercader]
XI. Deu-nos en Simon Ferrer
mercader, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors aprés nos de la Taula en
XI cartes
XI ll.

E nos devem-li que li mudam açí e
fem compte que li devem en CCLIII
cartes de libre primer
XI ll.
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada
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XVIII
[Bartomeu Estapera i Guillem sa Font, prevere]
XII. Deuen-nos en Berthomeu Estapera e Guillem ça Font prevera,
los quals foren mudats el primer
libre de depòsits d’en Guillem Oliver e Pere de Casasaja regidors
aprés nos de la Taula en XII cartes
X ll. X s. VI

E nos devem-los que·ls mudam
açí e fem compte que·ns deuen
en CCLIII cartes de libre primer
X ll. X s. VI
La qual quantitat hic és ab çerta
condició e empara segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada

[Berenguer Ferrer]
XIII. Deuen-nos en Berenguer
Ferrer, de sa Bern, del terme de
Sobirats, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors de la Taula en XIII cartes
VII ll. X s.

E nos devem-li que li mudam açí e
fem compte que·ns deu en CCLIII
cartes de libre primer
VII ll. X s.
La qual quantitat hic és ab certa
condició per que sia vist ans sia
liurada

[Marc Guitart i Pere Rossell, preveres, marmessors d’en Pujalt]
XIIII. Deuen-nos en March Guitart
e en Pere Rossell preveres marmessors d’en ... Pujalt quòndam, los
quals foren mudats en lur compte
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors de la Taula en XIIII cartes
LV ll. XIII s. III

E nos devem-los que·ls mudam
açí e·ls fem comte que·ns deuen
en CCLIII cartes de libre primer
LV ll. XIII s. III
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada
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[Pere Bonet, colteller i Pere Carbonell, beiner, marmessors d’en Pere
Rovira, llaurador]
XIII. Deu-nos en Pere Bonet colteller en en Pere Carbonell bayner,
marmessors d’en Pere Rovira
quòndam laurador, los quals foren
mudats el primer libre de depòsits d’en Guillem Oliver e Pere de
Casasaja regidors de la Taula en
XIII cartes
II ll. X s. VI

E nos devem-los que’ls mudam
açí e fem compte que·ns deuen
en CCLIII cartes de libre primer
II ll. X s. VI
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

XIX
[Joan Palau]
XIIII. Deu-nos en Johan Palau, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors de la
Taula en XIII cartes
XX ll. IIII s.

E nos devem-li que li havem a tornar de resta de compte contengut
en CCLIIII cartes de libre primer
XX ll. IIII s.
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

[Ramon Rovira, causídic, curador dels béns de Pere Castell, corredor]
XV. Deu-nos en Ramon Rovira causídich curador dat als béns d’en
Pere Castell corredor, los quals
foren mudats el primer libre de
depòsits d’en Guillem Oliver e Pere
de Casasaja regidors de la Taula
en XV cartes
XXX ll. VIII s. II

E nos devem-li que li mudam açí e
fem compte que·ns deu en CCLIIII
cartes de libre primer
XXX ll. VIII s. II
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada
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[Sança, ﬁlla d’en Tortosa del Rec]

XIIII. Deu-nos na Sança ﬁlla d’en
Tortosa de Rech, los quals foren
mudats en son compte el primer
libre de depòsits d’en Guillem Oliver e Pere de Casasaja regidors de
la Taula en XIIII cartes
V ll.

E nos devem-li que li mudam açí
e fem compte que·ns deu en CCLV
cartes de libre primer
V ll.
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

XX
[Brunissenda i Violant ﬁlles d’en Guillem Plana]
XV. Deuen-nos na Brunissèn e na
Violant ﬁlles d’en Guillem Plana,
los quals foren mudats el primer
libre de depòsits d’en Guillem Oliver e Pere de Casasaja regidors de
la Taula en XV cartes
XIII ll.

E nos devem-los que·ls mudam
açí e fem compte que·ns deuen
en CCLV cartes de libre primer
XIII ll.
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

[Ramon de Màrgens]
XV. Deu-nos en Ramon de Màrgens, los quals foren mudats el primer libre de depòsits d’en Guillem
Oliver e Pere de Casasaja regidors
de la Taula en XV cartes
XVI ll.

E nos devem-li que li mudam açí
e fem compte que·ns deu en CCLV
cartes de libre primer
XVI ll.
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

[Bernat Diaca, causídic, curador dels béns d’en Jordi, pintor]
XVI. Deu-nos en Bernat Diacha
ch
ha
causídich, curador dat als béns
é s
én
d’en Jordi pintor, los quals foren
ren
n

En
nos devem-li que li mudam açí
e fem
fee compte que·ns deu en CCLV
carr
cartes
de libre primer
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X ll. III s. VI
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empara en lo dit compte, per que sia vist ans sia liurada

XXI
[Francesc des Camp de Mar Vell]
XVI. Deu-nos en Francesch dez
Camp de Marvell, los quals foren
mudats el primer libre de depòsits d’en Guillem Oliver e Pere de
Casasaja regidors aprés nos de la
Taula en XVI cartes
I ll. XII s. VI

E nos devem-li que li mudam açí en
fem compte que·ns deu en CCLVI
cartes de libre primer
I ll. XII s.VI
La qual quantitat és ab certa condició segons appar en lo dit compte,
per que sia vist ans sia liurada

[Bernat de l’Om, prevere]
XVI. Deu-nos en Bernat l’Om
prevera, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors de la Taula en cartes XVI
V ll. VIII s.

E nos devem-li que li mudam açí en
fem compte que·ns deu en CCLVI
cartes de libre primer
V ll. VIII s
La qual quantitat és ab certa condició segons appar en lo dit compte,
per que sia vist ans sia liurada

[ﬁlles d’en Guillem de Roudors, blanquer]
XVI. Deuen-nos la dona na Eulàlia
muller d’en Simon Manera frener
e na Margarida muller d’en Barthomeu Olms mercader e n’Agnès
germana lur, ﬁlles e hereves d’en
Guillem de Roudors quòndam
da
attss
blanquer, los quals foren mudats
’en
el primer libre de depòsits d’
d’en
aa
aj
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
rtt
rtes
regidors de la Taula en XVI cartes
IIII
XXXXVI ll. XIII s. III

E nos devem-los qu·els mudam açí
en fem compte que·ns deuen en
CCLVI cartes de libre primer
XXXXVI ll. XIII s. III
La qual quantitat és ab certa condició e empara segons appar en lo
d
di
ditt compte, per que sia vist ans
sia
a liurada
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[Arnau sa Mora, marmessor d’en Berenguer sa Mora]

XVI. Deu-nos n’Arnau ça Mora
marmessor d’en Berenguer ça
Mora, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors de la Taula en XVI cartes
VI ll. XVIII s.

E nos devem-li que li mudam açí
e·n fem compte que·ns deu en
CCLVI cartes de libre primer
VI ll. XVIII s
La qual quantitat és ab certa condició segons appar en lo dit compte,
per que sia vist ans sia liurada

XXII
[Pere de Torramalús, tutor d’en Pericó ﬁll d’en Joan de Cavaroques]
XVII. Deu-nos en Pere de Torramaluç tudor d’en Pericó ﬁll d’en Johan
de Cavaroques quòndam, los quals
foren mudats el primer libre de
depòsits d’en Guillem Oliver e Pere
de Casasaja regidors aprés nos de
la Taula en XVII cartes
LI ll. III s. IX

E nos devem-li que li havem a tornar de resta de compte contengut
en CCLVII cartes de libre primer
LI ll. III s. IX
La qual quantitat és ab certa condició e empares segons appar en
lo dit

[Jaume Riera, causídic, curador de n’Eulàlia, muller d’en Jaume Terrer]
XVIII. Deu-nos en Jacme Riera
causídich, curador dat als béns de
la dona na Eulàlia muller d’en Jacme Terrer, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors de la Taula
I ll. X s. II

E nos devem-li que li mudam açí e
fem compte que·ns deu en CCLVII
cartes de libre primer
I ll. X s. II
La qual quantitat és ab certa condició e empara segons appar en lo
dit compte, per que sia vist ans
sia liurada

[Bernat de Puiggròs, procurador d’en Bernat de Fortià]
XVIII. Deu-nos en Bernat de
Puiggròs procurador d’en Bernat
n t
na
de Fortià, los quals foren mudats
dat
as

E nos
n devem-li que li mudam ací e
fem
m compte que·ns deu en CCLVII
cartes
carr
de libre primer
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I ll. VIIII s. V
La qual quantitat és ab certa condició segons appar en lo dit compte,
per que sia vist ans sia liurada

XXIII
[mossèn Galceran de Rosanes, lloctinent del veguer]
XVIII. Deu-nos mossèn Galceran
de Rosanes axí com a lochtinent
de veguer, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
aprés nos regidors de la Taula de
la Ciutat en XVIII cartes
II ll. VIII s. VII

E nos devem-li que li mudam açí e
fem compte que·ns deu en CCLVIII
cartes de libre primer
II ll. VIII s. VII
La qual quantitat és ab certa condició segons appar en lo dit compte,
per que sia vist ans sia liurada

[Francesc Flandina, especier, difunt]
/ Deu-nos en Francesch Flandina
especier quòndam que dixem per
ell a·n Johan Font Cuberta notari
e a·n Joan dez Camps mercader
axí com a obrers de la obra de la
esgleya de Sent Just, a XVIII de
deembre MCCCCII, a qui la heretat del dit Francesch se pertany
segons que appar per testament
del dit Francesch fet en poder de
n’Arnau Ledó notari a XIII de febrer MCCCLXXXVI e per rahó de
composició tranzacció e avinença
feta entre micer Bernat ces Oliveres axí com a marmessor del dit
Francesch in solo per mort dels
altres mermessors, segons de la
la
dita composició tranzacció e a
avivinença appar per carta feta en poder
d r
de

/ E nos devem-li que li mudam
açí e fem compte que·ns deu en
CCLVIII cartes de libre primer
LXXVIIII ll. XVII s. II
La qual quantitat és ab certa condició e empares segons appar en
lo dit compte, per que sia vist ans
sia liurada
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d’en Jacme ça Carrera notari de
Barchinona a V del mes de setembre de l’any present MCCCCII en
LXXXV cartes de libre terç
LXXVIIII ll. XVII s. II

[Nicolau Rovira, hortolà]
XVIII. Deu-nos en Nicolau Rovira ortolà, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors de la Taula en XVIII cartes
IIII ll. V s. IIII

E nos devem-li que li mudam açí e
fem compte que·ns deu en CCLVIII
cartes de libre primer
IIII ll. V s. IIII
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada

XXIV
[Antoni des Picis, canviador de moneda]
XIX. Deu-nos n’Anthoni dez Picis
cambiador de menuts, los quals
foren mudats el primer libre de
depòsits d’en Guillem Oliver e Pere
de Casasaja regidors aprés nos de
la Taula en XIX cartes
XIII ll. X s.

E nos devem-li que li havem a tornar de resta de compte contengut
en cartes CCLXII de libre primer
XIII ll. X s.
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares, per que sia
vist ans sia liurada segons appar
en lo dit compte

[Berenguer de Matamala, canonge, i Antoni Rovira, notari]
XIX. Deu-nos mossèn Berenguer
de Matamala canonge e en Pere
Rovira notari, los quals foren mudats el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
aja
aj
a
regidors de la Taula en XIX cartes
rtes
rt
CCV ll. I s. VI
VI

E nos devem-los qu·els mudam
açí e fem compte que·ns deuen
en CCLXII cartes de libre primer
CCV ll. I s. VI
L qual quantitat hic és ab certa
La
condició
e empares segons appar
con
n
en
n lo dit compte, per que sia vist
ans
an
ns sia liurada

ELS

PRIMERS LLIBRES DE LA

TAULA

DE

CANVI

DE

BARCELONA

195

XXV
[Bernat Artès]
XX. Deu-nos en Bernat Artès, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors aprés
nos de la Taula de la Ciutat en
XX cartes
XVI ll.

E nos devem-li que li mudam ací e
fem compte que·ns deu en CCLXIII
cartes de libre primer
XVI ll.
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada
Ítem a XXX de deembre l’any
MCCCCIII foren emparats per manament del vaguer a instància d’en
Pau Vilardell, féu lo dit manament
en Ramon Rossell sag
Ítem lo dit jorn foren emparats per
manament del vaguer a instància
d’en Romeu Masquerell procurador de la dona na Geraldona, muller d’en Pere Vidal quòndam, féu
lo manament en Pere Sabater sag

[Pere Serdà, prevere, i Ramon Roig, marmessors
d’en Francesc Codina, moneder]
XX. Deuen-nos en Pere Serdà
prevera e en Ramon Roig marmessors subrogats en lo testament
d’en Francesch Codina quòndam
moneder, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors de la Taula en XX cartes
LV ll XVIII s. VIII

E nos devem-los que·ls li mudam
açí e fem compte que·ns deuen
en CCLXIII cartes de libre primer
LV ll XVIII s. VIII
La qual quantitat hic és ab certa
condició e enpares segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada
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XXVI
[cònsols de la Mar pel dipòsit d’en Joan Ostales]
Deuen-nos los cònsols de la Mar
de Barchinona per lo deppòsit d’en
Johan Ostales, per XX ﬂorins d’or
que per manament del vaguer liuram per ells a·n Jacme Jutglar a
XXII de deembre MCCCCII, a raó
de XI s.
XI ll. s.
Ítem per VII ﬂorins d’or V s. VI
que per vigor del dit manament
liuram al dit Jacme Jutglar notari,
a raó de XI s. lo dit jorn
IIII ll. II s. VI

E nos devem-los que·ls havem a
tornar de resta de compte contengut en CCLXIIII cartes del libre
primer
CCCXXXXII ll. XVII s. XI
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares moltes segons
appar en lo dit compte, per que
sia vist ans sia liurada

Suma deuen: XV ll. II s. VI

Suma ut supra: CCC XXXXII ll.
XVII s. XI

E axí resta que han a cobrar, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors aprés
nos de la Taula en XXI cartes
CCCXXVII ll. XV s. V

XXVII
[Bernat Boladeres, tutor dels ﬁlls d’en Jaume Esparreguera]
XXI. Deu-nos en Bernat Boladeres
tudor dels ﬁlls d’en Jacme Esparaguera quòndam, los quals foren
mudats el primer libre de depòsits d’en Guillem Oliver e Pere de
Casasaja regidors aprés nos de la
Taula de la Ciutat en XXI cartes
XXVIIII ll. I s. IIII

E nos devem-li que li mudam açí e
fem compte que·ns deu en CCLXV
cartes de libre primer
XXVIIII ll. I s. IIII
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada
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[monestir de Santa Eulàlia del Camp]
XXII. Deu-nos frare Barthomeu
Roig prior de Santa Eulàlia del
Camp e·n Guillem Bordoner en
Francesch Magarola en Ramon
Serra en Guillem Lobet en Johan
Besora e en Pere Ros canonges
del dit monestir, los quals foren
mudats el primer libre de depòsits d’en Guillem Oliver e Pere de
Casasaja regidors aprés nos de la
Taula en XXII cartes
CXXXVII ll. X s.

E nos devem-los qu·els mudam açí
e·ls fem compte que·ns deuen en
CCLXV cartes de libre primer
CXXXVII ll. X s.
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada

[Eulàlia, vídua de Jaume Baró, convers]
XXI. Deu-nos la dona na Eulàlia
muller d’en Jacme Baró quòndam
converç, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors aprés nos de la Taula en
XXI cartes
II ll. XV s. V

E nos devem-li que li mudam açí e
fem compte que·ns deu en CCLXV
cartes de libre primer
II ll. XV s. V
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

XXVIII
[Pere Mirambell, curador dels béns d’en Francesc Esquerit]
XXII. Deu-nos en Pere Mirambell
curador dat als béns d’en Francesch Esquerit quòndam, los quals
foren mudats el primer libre de
depòsits d’en Guillem Oliver e Pere
de Casasaja regidors aprés nos de
la Taula en XXII cartes
CXXXVIIII ll. XIIII s.
s. I

E nos devem-li que li havem a tornar de resta de compte contengut
en CCLXVI cartes del libre primer
CXXXVIIII ll. XIIII s. I
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
a
an
anss sia liurada
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[Fra Bartomeu Coscoll, carmelita, i Pere Quintana, especier,
marmessors de na Sança vídua d’en Romeu de Sarrià]

XXIII. Deuen-nos frare Barthomeu Coscoy de l’orda del Carme e en Pere Quintana espacier,
marmessors de la dona na Sança muller d’en Romeu de Sarrià
quòndam, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors aprés nos de la Taula en
XXIII cartes
CLXI ll. V s. III

E nos devem-los qu·els havem a
tornar de resta de compte contengut en CCLXVII cartes del libre
primer
CLXI ll. V s. III
La qual quantitat hic és ab certes
condicions e empares segons appar en lo dit compte, per que sia
vist ans sia liurada

XXIX
[Jaume des Vall, mercader]
XXIII. Deu-nos en Jacme des Vall
mercader de Cervera, los quals
foren mudats el primer libre de
depòsits d’en Guillem Oliver e Pere
de Casasaja regidors aprés nos de
la Taula en XXIII cartes
CCCCXXII ll. VI s. VII

E nos devem-li que li mudam açí
e li fem compte que·ns deu en
CCLXVIII cartes de libre primer
CCCCXXII ll. VI s. VII
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

[Bartomeu Fuster, sabater]
XXIIII. Deu-nos en Berthomeu
Fuster sabater, los quals foren
mudats el primer libre de depòsits d’en Guillem Oliver e Pere de
Casasaja regidors de la Taula en
XXIIII cartes
V ll. XVIII s. V

E nos devem-li que li havem a tornar de resta de compte contengut
en CLXVIII cartes del libre primer
V ll. XVIII s. V
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada
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[Jaume Tarasa]
XXIIII. Deu-nos en Jacme Tarasa
ﬁll d’en Galceran Tarasa, los quals
foren mudats el primer libre de
depòsits d’en Guillem Oliver e Pere
de Casasaja regidors de la Taula
en XXIIII cartes
I ll. X s.

E nos devem-li que li havem a
tornar de resta de compte contengut en CCLXXXV cartes del
libre primer
I ll. X s.

XXX
[Joan sa Bastida, batlle de Barcelona]
XXIIII. Deu-nos en Johan ça Bestida batle de Barchinona, los quals
foren mudats el primer libre de
depòsits d’en Guillem Oliver e Pere
de Casasaja regidors aprés nos de
la Taula en XXIIII cartes
VII ll. III s.

E nos devem-li que li mudam
açí e fem compte que·ns deu en
CCLXXXV cartes de libre primer
VII ll. III s.
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

[Pere Mates, formenter]
/ Deu-nos en Pere Mates formanter, ﬁll d’en Bernat Mates barquer,
per XLI ﬂorins IX s. II que li liuram comptans a XIII de setembre
MCCCCII, a raó XI s.
XXIII ll. II s.

/ E nos devem-li que li mudam
açí e fem compte que·ns deu en
CCLXXXVII cartes de libre primer
XXIII ll. II s.
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada
E la qual quantitat fou solta segons appar en lo dit compte del
dit libre primer
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[Jaume Janer, donzell]

/ Deu-nos en Jacme Janer donzell
que dixem per ell a·n Guillem dez
Pla prevera a VIII de novembre
MCCCCII en CCXL cartes de libre terç
XXXXI ll.

/ E nos devem-li per LXXIIII ﬂorins
d’or VI s. que·ns liurà comptans per
ell en Bernat Quintana prevera a
XXVII d’octubre MCCCCII, dix fo
per censal de Leyda, a raó d’XI s.
XXXXI ll.
Les quals sien soltes con haja fermada àpocha en poder d’en Johan
de Castells notari
A IIII de nohembre MCCCCII fou
solta per lo dit notari

[procuradoria de Pere Puiató]
XXIIII. Deuen-nos en Francesch
Martí causídich e en Miquel dez
Puig sabater axí com a procuradors d’en Pere Puiató, de Sent
Quirze d’Arbúcies del bisbat de
Girona, hereu en cars si loch ha
d’en Ramon Soler quòndam, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors de la
Taula en XVIII cartes
XVI ll. VII s. III

E nos devem-los qu·els mudam açí
e fem compte que·ns deuen en cartes CCLXXXVII de libre primer
XVI ll. VII s. III
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada

XXXI
[Guillem Mora, tutor de l’hereva d’en Jaume Guàrdia]
XXV. Deu-nos en Guillem Mora,
de Vallvidrera, axí com a tudor
dels béns de la hereva d’en Jacme Gàrdia, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d
d’en
e
en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
aa
aj
regidors de la Taula en XXV cartes
rtt
rtes
X ll. XVII s. VII
VI
VI

E nos devem-li que li havem a tornar de resta de compte contengut
en CCLXXXVIII cartes del libre
primer
X ll. XVII s. VII
La
a qual quantitat hic és ab certa
condició
con
n
e empares segons appar
en
n lo dit compte, per que sia vist
ans
ans sia liurada
an

ELS

PRIMERS LLIBRES DE LA

TAULA

DE

CANVI

DE

BARCELONA

201

[fra Guillem Vives, prior de la Mercè, i Guillem Boixadors, prevere,
marmessors de na Francesca, vídua d’en Jaume Oliver]
XXV. Deu-nos frare Guillem Vives
prior de la Mercè e en Guillem
Boxadors prevera, marmessors de
la dona na Francescha muller d’en
Jacme Oliver quòndam, los quals
foren mudats el primer libre de
depòsits d’en Guillem Oliver e Pere
de Casasaja regidors de la Taula
en XXV cartes
XXXIII ll. XV s.

E nos devem-li que li mudam açí e
li fem compte que·ns deu en cartes
CCLXXXIX de libre primer
XXXIII ll. XV s
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

[Francesc Pelegrí, mestre de cases]
XXV. Deu-nos en Francesch Pelagrí mestre de cases, los quals
foren mudats el primer libre de
depòsits d’en Guillem Oliver e Pere
de Casasaja regidors de la Taula
en XXV cartes
I ll. V s. III

E nos devem-li que li mudam a tornar de resta de compte contengut
en CCXC cartes del libre primer
I ll. V s. III
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

XXXII
[Leonor, vídua d’en Francesc sa Bastida]
XXVI. Deu-nos la dona na Elionor
muller d’en Francesch ça Bastida
quòndam, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors aprés nos de la Taula en
XXVI cartes
LXXIII ll. XIIII s.

E nos devem-li que li mudam açí
e fem compte que·n deu en CCXC
cartes de libre primer
LXXIII ll. XIIII s.
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada
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[Bartomenu Bou i altres, tutors dels hereus d’en Guillem Ferrer]
XXVI. Deuen-nos en Berthomeu
Bou e·n Genis Almugàver e en
Francesch de la Via tudors dels
hereus d’en Guillem Ferrer quòndam, los quals foren mudats el primer libre de depòsits d’en Guillem
Oliver e Pere de Casasaja regidors
de la Taula en XXVI cartes
DCLV ll. s.

E nos devem-los qu·els mudam
ací e fem compte que·ns deuen
en CCXCVII cartes de libre primer
DCLV ll.
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

XXXIII
[Antoni Carcerenya]
XXV. Deu-nos n’Anthoni Carcerenya, de Badalona, los quals foren
mudats el primer libre de depòsits d’en Guillem Oliver e Pere de
Casasaja regidors aprés nos de la
Taula de la Ciutat en XXV cartes
IIII ll. XVIII s. VI

E nos devem-li que li mudam açí e
fem compte que·ns deu en CCCVIII
cartes de libre primer
IIII ll. XVIII s. VI
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

[Vicenç Poch, carnicer]
/ Deu-nos en Vicens Poch carnicer
per LVIII ﬂorins VII s. que li liuram
comptans a XII d’agost MCCCCII,
a raó d’XI s.
XXXII ll. V s.

/ E nos devem-li que li mudam
açí e fem compte que·ns deu en
CCCXXVII cartes del libre primer
XXXII ll. V s.
La qual quantitat hic és ab Iª empara, per que sia vist ans sia liurada
E la qual quantitat fou solta segons appar en lo compte del dit
libre primer

[cònsols de la Mar, pel
d’en Lluc Garcès]
p dipòsit
p
XXV. Deuen-nos los cònsols de
e la
Mar per lo depòsit fet per en Luch
uch
h

E nos devem-los qu·els mudam
açíí e fem compte que·ns deuen
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Garcès, de Copliure, los quals foren
mudats el primer libre de depòsits d’en Guillem Oliver e Pere de
Casasaja regidors de la Taula en
XXV cartes
ll. XV s. VIII
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en XCIIII cartes de libre segon
ll. XV s. VIII
La qual quantitat hic és sens naguna condició

[Pere Palau, cuiracer]
/ Deu-nos en Pere Palau cuyracer
que dixem per ell a·n Guillem de
Fonollet a XVIII d’agost MCCCCII,
dix fo per lo rescat d’en Francesch
Vicens qui es catiu a Toniz, en
XXXVII cartes de libre terç
LX ll.

/ E nos devem-li que li mudam
açí e li fem compte que·ns deu en
cartes CCCXXXIII de libre primer
LX ll.
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada
E la qual quantitat és solta segons
appar en lo dit compte del dit libre primer

[Gabriel Ferrer, batifuller d’or]
/ Deu-nos en Gabriel Ferrer batidor
de fulla d’or per XXXV ﬂorins V s.
que li liuram comptans a XII d’octobre MCCCCII, a raó d’XI s.
XVIIII ll. X s.
Ítem que dixem per ell a n’Anthoni Bussot clavari a XIII d’octobre
per ajudes velles en CXIII cartes
de libre terç
XXX ll.
Ítem per XVI ﬂorins d’or IIII s.
que li liuram comptans lo dit jorn,
a raó de XI s.
VIIII ll.
Suma: LVIII ll. X s.

/ E nos devem-li que li dixem
per n’Arnau Cortès, de Sarrià, a
XI d’octobre MCCCCII en CXCIII
cartes de libre terç, fo per venda
de censal
LVIII ll. X s.
Les quals sien soltes con n’Anthoni
Agostí notari ho dirà
Ha XII del mes d’octobre foren
soltes per lo dit notari
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XXXIV
[Leonor ﬁlla d’en Nicolau Coromines, argenter, difunt]
XXVII. Deu-nos na Elionor donzella ﬁlla d’en Nicolau Coromines
quòndam argenter, los quals foren
mudats el primer libre de depòsits d’en Guillem Oliver e Pere de
Casasaja regidors aprés nos de la
Taula en XXVII cartes
CLXIIII ll. XV s. IIII

E nos devem-li que li mudam
açí e fem compte que·ns deu en
CCCXXXIX cartes de libre de depòsits primer
CLXIIII ll. XV s. IIII
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

[Cònsols de la mar pel manifest de la nau d’en Fogassot]
Deuen-nos los cònsols de la Mar
en compte dels manifests de la nau
d’en Fogassot per XXV ﬂorins d’or
que per manament lur liuram a·n
Jacmet Roura a XXII de deembre
MCCCCII per loguer de Iª botiga,
a raó d’XI s.
XIII ll XV s.
Suma ut supra

E nos devem-los que·ls havem a
tornar de resta de compte contengut en CCCXLI cartes del libre primer
LXII ll. XIII s. VIIII
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada

E axí resta que han cobrar, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors aprés
nos de la Taula de la Ciutat en
XXVII cartes
XXXXVIII ll. XIX s. II1

XXXV
[Guillem Gosset i Berenguer sa Cot, prevere, marmessors
d’en Guillem Folquet, teixidor]
/ Deuen-nos en Guillem Gosset
sse
s t
e en Berenguer ça Cot prevera,
e a,
er
marmessors d’en Guillem Folquet
u t
ue
1.

/ E nos devem-los qu·els mudam
açíí e fem compte que·ns deuen en
CC
CCCLVIII
C
cartes de libre primer
LXXXXII ll. XIII s.

Hi ha un error en aquest càlcul, la resta
t correcta
t són 48 ll. 18 s. 9 d.
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quòndam texidor, que per manament del regent la Vegueria dixem
a ells mateys Guillem Gosset e
Berenguer ça Cot a XVIII d’agost
MCCCCII en CXCVI cartes de libre terç
LXXXXII ll. XIII s.
Appar del dit manament en
LXXXVII cartes de manual terç
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La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada

[Salvador Pont, sastre]
/ Deu-nos en Salvador Pont sastre
de la vila de Martorell que dixem
per ell a·n Berenguer des Cortey
ciutadà a VI d’octobre MCCCCII e
per ell dixem-les a la dona na Clara,
muller d’en Berenguer dez Cortey
quòndam, mare sua en CCLXIII
cartes de libre terç
CIII ll VIII s.

/ E nos devem-li per CLXXXVIII
ﬂorins d’or que·ns liurà comptans
per ell en Berenguer Soler sartre
de Barchinona a XXVI d’octobre
MCCCCII, dix són a compliment
del preu de I alberch que·l dit Salvador Pont ha venut al dit Berenguer
Soler, a raó d’XI s.
CIII ll VIII s.
Les quals sien soltes com haia fermada àpocha del preu e feta ﬁrmar
cessió a l’honrat en Berenguer dez
Cortey del preu e pensions que reeb
per rahó del censal que li es reemut e con la crida sia purgada e
haja donat compliment de cartes
e fermes e altres coses necessàries a la dita compra a conexença
d’en Jacme ça Carrera notari o d’en
Gabriel Canyelles notari
A VI de nohembre MCCCCII nos
dix lo dit Jacme ça Carrera que
les coses demunt dites avien compliment e que la dita quantitat fos
solta

[Jaume V
Vilarasa,
ilaras
il
a a, saliner]
/ Deu-nos en Jacme Vilarasa saliner
n r
ne
per LXXVI ﬂorins d’or VIIII s. V
VII
II

/ E nos devem-li que li havem a
de resta de compte conttornar
to
r
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que li liuram comptans a IIII de
setembre MCCCCII, a raó d’XI s.
XXXXII ll. V s. VII

tengut en CCCLXXIII cartes del
libre primer
XXXXII ll. V s. VII
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada
La qual quantitat fou solta segon
apar en lo dit compte del dit libre
primer

[Berenguer Alemany escrivà jurat d’en Joan Eiximenis, notari]
/ Deu-nos en Berenguer Alamany
scrivà jurat d’en Joan Exemeniz
notari per XXIII ﬂorins d’or VII s.
que li liuram comptans a XXXI
d’octubre MCCCCII, a raó d’XI s.
XIII ll.

/ E nos devem-li per XXIII ﬂorins
d’or VII s. que·ns liurà comptans
per ell en Francesch Sartre frener a
XXVI d’octobre MCCCCII axí com
a procurador e actor de la dona
na Costança muller d’en Pere dez
Puig quòndam mestre de cases,
dix fo per reempçó de I violari
de XXXVII s. I que la dita dona
fahia al dit Berenguer Alamany, a
raó de XI s.
XIII ll.
Los quals sien solts com haurà restituïdes les cartes e feta difﬁnició a
coneguda d’en Johan Gasset notari
E la qual quantitat dix hic deposa
de manament del veguer
A XXXI d’octobre MCCCCII fou
solta per lo dit notari

XXXVI
[Antic des Pont, procurador de la seva mare Maria, i Pere Riera,
causídic, en nom propi i com a procurador d’en Bernat Ferriol]
XXVIII. Deuen-nos n’Antich dez
dez
e
Pont, de la vila de Caules de
Muntbuy, procurador de la dona
ona

E nos
n devem-los qu·els mudam ací
e·lss fem compte que·ns deuen en
CCCLXXXV
CC
C
cartes de libre primer
XV ll. VI s. IIII
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na Maria mare sua e en Pere Riera
causídich de Barchinona, estadant
en la parròquia de Sent Andreu de
Palomar, en nom seu propi e com
a procurador d’en Bernat Ferriol,
de la parròquia de santa Maria de
Cornellà, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors aprés nos de la Taula de
la Ciutat en XXVIII cartes
XV ll. VI s. IIII
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La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

[Joan Vinader, patró de barca]
/ Deu-nos en Johan Vinader patró
de barcha per XLX ﬂorins d’or V s.
que li liuram comptans a XXII de
setembre MCCCCII, a raó de XI s.
XXV ll.

/ E nos devem-li per XLV ﬂorins
V s. que·ns liurà per ell comptans en Francesch Marchó patró
de barcha a XVII d’agost MCCCCII, dixeren fo a compliment de
XXXVI ﬂorins per preu de les quals
lo dit Johan Vinader ha venuda Iª
barcha al dit Francesch Marchó,
a raó d’XI s.
XXV ll. s.
Les quals li sien liurades con lo
dit comprador haurà compliment
de cartes ha coneguda d’en Pere
Thomàs notari
Ha XXII de setembre MCCCCII
fou solta per lo dit notari
A XXIII d’agost MCCCCII foren
emparats per manament dels cònsols a instància d’en Johan Sabater mestre d’axa, féu lo manament
Domingo de Torramutxa
Ha XXII de setembre MCCCCII
nos féu fe en Domingo de Torramutxa misatge dels cònsols que la
dita
tta
a empara era cansel·lada
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[Berenguer Lledó, ciutadà, i Berenguer de Rocafort, mercader]

XXVIII. Deuen-nos en Berenguer
Ledó ciutadà e en Berenguer de
Rochafort mercader, los quals foren mudats el primer libre de depòsits d’en Guillem Oliver e Pere
de Casasaja regidors de la Taula
en XXVIII cartes
I ll. XIIII s.

E nos devem-los que·ls havem a
tornar de resta de compte contengut en CLI cartes del libre primer
I ll. XIIII s.
A II de janer MCCCCII foren emparats per manament del veguer
a instància de la dona na Marió
ﬁlla d’en Pere dez Puig, de la vila
de Tarrega, féu lo manament E.
Granall saig

XXXVII
[Clara, vídua d’en Bernat sa Torra]
XXVIII / Deuen-nos la dona na
Clara muller d’en Bernat ça Torra
quòndam, axí com a tudriu dels
béns d’en Pere Brunet quòndam,
e·n Pere d’Àgens e an Simon dez
Valls com a procuradors dels creadors de la taula del dit en Pere
Brunet quòndam, los quals foren
mudats el primer libre de depòsits d’en Guillem Oliver e Pere de
Casasaja regidors aprés nos de la
Taula de la Ciutat en XXVIII cartes
XXXX ll. I s. III

E nos devem-los que·ls havem a
tornar de resta de compte contengut en XCII cartes de libre primer
XXXX ll. 1 s. III.
La qual quantitat hic és ab certes
empares segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

[Pere Gombau]
XXIX. Deu-nos en Pere Gombau
de la parròquia de Sent Genís
d’Agudells, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors aprés nos de la Taula de
de
la Ciutat en XXIX cartes
I ll. X s.. II

E nos devem-li que li havem a tornar de resta de compte contengut
en CLXXI cartes del libre primer
I ll. X s. II
La qual quantitat hic és ab certa
e empares segons appar
ccondició
co
con
on
en
n lo dit compte, per que sia vist
ans
an
ns sia liurada
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[Constança, vídua d’en Francesc de Muntalt]
XXIX. Deu la dona na Costança
muller d’en Francesch de Muntalt
quòndam, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors de la Taula en XXIX cartes
ll. XIII s.

E nos devem-li que li mudam açí e
fem compte que·ns deu en CXCVI
cartes de libre primer
ll. XIII s.

XXXIX
[Bernat Dolç, mercader]
XXIX. Deu-nos en Bernat Dolç
mercader, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors aprés nos de la Taula en
XXIX cartes
XXVIII ll. VI s. VIIII

E nos devem-li que li mudam açí e
li fem compte que·ns deu en CCIIII
cartes de libre primer
XXVIII ll. VI s. VIIII
La qual quantitat hic és sens naguna condició mas que és de la
marmessoria de la dona na Margarida muller que fo d’en Berenguer
Sunyer quòndam

[Bartomeu Moles, rector de la parròquia de Sant Miquel,
i Jaume Aldomar, prevere, marmessors de na Benvenguda, muller de
n’Arnau Buadella]
XXIX. Deuen-nos en Berthomeu
Moles rector de Sent Miquel e en
Jacme Aldomar prevera beneﬁciat
en la Seu de Barchinona, marmessors de la dona na Benvenguda
muller de n’Arnau Buadella veser
de la esgleya se sent Miquel, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors aprés
r s
ré
nos de la Taula en XXIX cartes
e
es
X lll.
l.
XX

E nos devem-los qu·els mudam
açí e fem compte que·ns deuen
en CCXXIX cartes de libre primer
XX ll.
La qual quantitat hic és sens tota
condició
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XL
[Romeu Vedell]
XXX. Deu-nos en Romeu Vedell,
los quals foren mudats el primer libre de depòsits d’en Guillem Oliver
e Pere de Casasaja regidors aprés
nos de la Taula en XXX cartes
XXV ll. V s. VIII

E nos devem-li que li mudam açí
e fem compte que·ns deu en CCL
cartes de libre primer
XXV ll. V s. VIII
La qual quantitat sia liurada

[Joana, vídua d’en Bernat sa Riera, marmessora
d’en Pere Mirambell, prevere]
XXX. Deu-nos la dona na Johana
muller d’en Bernat ça Riera quondam, marmessora del testament
d’en Pere Mirambell quòndam
prevera, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors de la Taula en XXX cartes
CCXVIIII ll. VIIII s. VI

E nos devem-li que li mudam ací e li
fem compte que·ns deu en CCLVII
cartes de libre primer
CCXVIIII ll. VIIII s. VI
Los quals sien solts con en Bonanat
Gili notari o dirà

XLI
[Francesc Cabanyes, causídic, procurador d’en Jaume Oliver vidrier]
XXX. Deu-nos en Francesch Cabanyes causídich axí con a procurador d’en Jacme Oliver vidrier, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors de la
Taula en XXX cartes
XXXII ll. XII s. IIII

E nos devem-li que li havem a tornar de resta de compte contengut
en cartes XXXVI de libre segon
XXXII ll. XII s. IIII
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empara segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada

[Bartomeu Llorenç,
ç mariner]
XXX. Deu-nos en Berthomeu LoL Lo
renç mariner de Mallorques, los
los

E nos devem-li que li mudam
açíí e fem compte que·ns deu en
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quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors de la
Taula en XXX cartes
V ll. X s.
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XXXVIII cartes de libre segon
V ll. X s.
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

XLII
[Guillem Mir, tutor d’en Bartomeu Mir]
Deu-nos en Guillem Mir, de la parròquia de Sancta Maria de Sans,
tudor d’en Barthomeu Mir, ﬁll
d’en Barthomeu Mir de la dita
parròquia, per XIII ﬂorins d’or
VI s. VI que per manament del
veguer liuram comptans a·n Pere
Maçina causídich a XV de deembre
MCCCCII, a raó de XI s.
VII ll. VIIII s. VI
Appar del dit manament en CCXVI
cartes del manual terç

E nos devem-li que li havem a tornar de resta de compte contengut
en XLIX cartes de libre segon
XXIIII ll. VIII s. VI
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada
A III de dehembre MCCCCII foren emparats per manament del
vaguer a instància d’en Berenguer
Sans texidor, féu lo dit manament
n’Anthoni Bages sag

Suma ut supra
E axí resta que ha a cobrar, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors de la
Taula en XXXI cartes
XVI ll. XVIIII s.

[Bernat de Casaldeu, prevere]
/ Deu-nos en Bernat de Casaldeu
rector de Rochafort del bisbat de
Vich per CLXIII ﬂorins d’or VII s.
que liuram per ell comptans a·
a
a·n
n
r ro
Francesch Mates asaunador, probre
e
curador seu, a XVII de noembre
MCCCCII, a raó d’XI s.
X ll
lll.
l.
LXXXX

/ E nos devem-li que li mudam
açí e fem compte que·ns deu en
LV cartes de libre segon
LXXXX ll.
La
a qual quantitat hic és ab certa
em
m
empara
per que sia vist ans sia
lliurada
liur
li
iu
urr
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Appar de la dita procura per cartes
fetes en poder d’en Jacme Galceran
notari de Manresa a VIII de juliol
MCCCCII

A XVII de noembre MCCCII nos
féu fe en Pasqual de Fonts sag que
la dita empara era cancel·lada

[cònsols de la Mar pel dipòsit d’en Joan Castelló, escrivà de nau]
XXXI. Deuen-nos los cònsols de
la Mar per lo depòsit d’en Johan
Castelló scrivà de nau, los quals
foren mudats el primer libre de
depòsits d’en Guillem Oliver e Pere
de Casasaja regidors de la Taula
en XXXI cartes
VIIII ll. I s. VI

E nos devem-los per XVI ﬂorins
d’or V s. VI que·ns liurà comptans lo dit Pere de Quintana, I dels
dits cònsols, a XXIIII de noembre
MCCCCII, los quals dix li havia
liurats en Johan de Font Cuberta
notari per en Johan Castelló scrivà
de nau, a raó de XI s.
VIIII ll. I s. VI

[Pere Teixidor, prevere, marmessor de na Margarida,
vídua de n’Antoni Cardona]
XXXI. Deu-nos en Pere Texidor
prevera con a marmessor de la
dona na Margarida muller de
n’Anthoni Cardona quòndam, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors de la
Taula en XXXI cartes
VII ll. X s.

E nos devem-li que li havem a tornar de resta de compte contengut
en cartes XXXIII cartes de libre
segon
VII ll. X s.
La qual quantitat hic és ab certes
empares segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada
A XX de deembre MCCCCII foren
emparats per manament del vaguer a instància d’en Jacme Canyedell spacier, féu lo dit manament
en Guillem Timoner sag

XLIII
[Ramon de Pinós, m
marmessor
arme
essor
orr d’en Bernat Serra]
o
XXXI. Deu-nos en Ramon de P
Piinós marmessor d’en Bernat Serra
rra
rr

En
nos devem-li que li mudam açí
e fe
fem compte que·ns deu en XCV
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quòndam, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors aprés nos de la Taula en
XXXI cartes
ll. XVIII s. XI
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cartes de libre segon
ll. XVIII s. XI
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

[Isabel, vídua d’en Guillem Ferrer]
XXXII. Deu-nos la dona na Isabell muller d’en Guillem Ferrer
quòndam, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors aprés nos de la Taula en
XXXII cartes
CCCCII ll. XIII s. VI

E nos devem-li que li mudam açí
e fem compte que·ns deu en XCVI
cartes de libre segon
CCCCII ll. XIII s. VI
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

[fra Francesc Arbosset, agustí, i altres, marmessors
d’en Bernat Riera, ballester]
Deuen-nos frare Francesch Arbosset de l’orde dels agostins en
Jacme Riera e en Bernat Torró,
marmessors d’en Bernat Riera
quòndam ballester, per V ﬂorins
d’or que per manament del regent
de la Vegueria liuram comptans a·n
Gil de Cases notari a IX d’agost
MCCCCII, a raó de XI s.
II ll. XV s.
Appar del dit manament en LXX
cartes del manual terç
Ítem per X ﬂorins d’or que per
manament del veguer liuram
comptans a·n Pere Terès a XIIII
IIIII
d’octobre MCCCCII, a raó de XII s.
V ll. X s.

E nos devem-los que·ls havem a
tornar de resta de compte contengut en XCVI cartes de libre segon
XIII ll. XVIIII s. VIII
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada
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Appar del dit manament en CXCI
cartes del manual terç
Suma deuen: VIII ll. V s.
E resta que han a cobrar los quals
mudam el primer libre de depòsits d’en Guillem Oliver e Pere de
Casasaja regidors aprés nos de la
Taula de la Ciutat en XXXII cartes
V ll. XIIII s. VIII

XLIV
[Dolça, muller d’en Jacob de Càrcia]
XXXII. Deu-nos la dona na Dolça
muller d’en Jacob de Càrcia, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors aprés
nos de la Taula en XXXII cartes
II ll. III s. VIIII

E nos devem-li que li mudam açí e
fem compte que·ns deu en XCVIII
cartes de libre segon
II ll. III s. VIIII
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

[Francesc Merlet, corretger]
XXXIII. Deu-nos en Francesch
Merlet correger, los quals foren
mudats el primer libre de depòsits d’en Guillem Oliver e Pere de
Casasaja regidors aprés nos de la
Taula en XXXIII cartes
CX ll.

E nos devem-li que li havem a tornar de resta de compte contengut
en XCVIII cartes de libre segon
CX ll.
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada

[Joaneta, vídua d’
d’en
d
e JJoan
en
oan
oa
n Ferrer des Puig]
Deu-nos la dona na Johaneta mu
m
mu-ller d’en Johan Ferrer dez Puig
ug
ui

En
nos devem-li que li mudam açí e li
fem
m compte que·ns deu en XCVIII
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quòndam que dixem per ella a·n
Francesch Pinosa procurador de
Pedralbes a XVI d’agost MCCCCII
en CCCLII cartes de libre segon
CVI ll. s. I
Ítem per X ﬂorins d’or VII s. IX
que liuram per ella comptans a·n
Jacme Ceba prevera procurador
seu a XXVI d’agost, a raó d’XI s.
V ll. XVII s. VIII
Appar de la dita procura per cartes
fetes en poder d’en Guillem Andreu
notari a XVI de maig MCCCI
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cartes de libre segon
CCCLXI ll. XVII s. X
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada
E la qual quantitat fou solta segon appar en lo dit compte del
dit libre segon

Ítem que per paraula del dit Jacme Ceba dixem per ella a·n Johan
Esquerdo corder a VII d’octobre
MCCCII e pres-los comptans en
XC ﬂorins d’or X s., a raó d’XI s.
L ll.
Suma deu: CLXI ll. XVII s. IX
E resta que ha a cobrar, los quals
foren mudats el primer libre de
depòsits d’en Guillem Oliver e Pere
de Casasaja regidors aprés nos de
la Taula de la Ciutat en XXXIII
cartes
CC ll. s. I

XLV
[fra Joan sa Tria, prior de Casserres, i en Bernat de Muntpalau, donzell]
XXXIIII. Deu-nos frare Johan ça
Tria prior de Casserres e en Bernat
de Muntpalau donzell, los quals
de
foren mudats el primer libre de
e e
er
depòsits d’en Guillem Oliver e Pere
ula
a
de Casasaja regidors de la Taula
en XXXIIII cartes
IIIIII
LXVI ll. XIIII s. IIII

E nos devem-los que·ls mudam açí
e·ls fem compte que·ls devem en
XCIX cartes de libre segon
LXVI ll. XIIII s. IIII
a qual quantitat hic és ab certa
La
con
n
condició
e empares segons appar
n lo dit compte, per que sia vist
en
ans sia liurada
ans
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[Pere Vendrell, mercader]

XXXIIII. Deu-nos en Pere Vendrell
mercader, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors de la Taula en XXXIIII
cartes
CCCCXXIII ll. XIII s. X

E nos devem-li que li mudam açí
e fem compte que·ns deu en XCIX
cartes de libre segon
CCCCXXIII ll. XIII s. X
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empara segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada

[Domingo Coaner]
XXXV. Deu-nos en Domingo Cohaner, los quals foren mudats el primer libre de depòsits d’en Guillem
Oliver e Pere de Casasaja regidors
de la Taula en XXXV cartes
LVIII ll. XVI s. III

E nos devem-li que li mudam açí e
li fem compte que·ns deu en XCIX
cartes de libre segon
LVIII ll. XVI s. III
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

XLVI
[reina Violant, vídua de Joan I]
XXXV. Deu-nos la senyora reyna
dona Violant, los quals foren mudats el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors aprés nos de la Taula de
la Ciutat en XXXV cartes
LXXXIIII ll. VII s. XI

E nos devem-li que li mudam açí
e fem compte que·ns deu en CIII
cartes de libre segon
LXXXIIII ll. VII s. XI
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada
A VI de noembre MCCCCII foren
emparats per manament del veguer a instància de Jacme Vidal
prevera,
procurador d’en Dalmau
p e
pr
Vesiat,
del loch de Medinyà del
Ve
es
bisbat
de Girona, féu lo manament
biss
Pasqual
de Fons saig
Pa
as
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[Francesc sa Grau, porter]
/ Deu-nos en Francesch ça Grau
porter que dixem per ell a·n Bernat de Muntpalau donzell a XIIII
de deembre MCCCCII e pres-los
comptans en IX ﬂorins d’or VI s.
IX, a raó d’XI s.
V ll. V s. VIIII

/ E nos devem-li que li mudam
açí e li fem compte que·ns deu
en CXVIII cartes de libre segon
V ll. V s. VIIII
La qual quantitat hic posa en Jacme en Juglar notari de manament
del veguer sens naguna condició
A XIIII de decembre MCCCCII
nos dix lo dit Jacme Juglar que
la dita quantitat fos liurada al dit
Francesch ça Grau porter

[Berenguer Gual, draper, i Jaume sa Font, mercader,
tutors dels ﬁlls d’en Pere Doy]
Deuen-nos en Berenguer Gual draper e·n Jaume ça Font mercader,
tudors dels ﬁlls d’en Pere Doy
quòndam, que dixem per ells a·n
Gabriel Canyelles notari a XVIII
de deembre MCCCCII, fo per lo
testament inventari e altres scriptures per la dita heretat en CCLXIX
cartes de libre terç
XII ll.
Ítem que dixem per ells al dit Gabriel Canyelles a XVIIII del mes
de deembre en CCLXVIIII cartes
del dit libre terç
III ll. s.
Ítem per II ﬂorins d’or II s. que
liuram per ell a·n Pere Alegra tintorer per la dita tudoria a XXII de
deembre MCCCCII a raó d’XI s.
I ll. IIIII s.
s.
Suma deu: XVI ll. IIII s.

E nos devem-los per LV ﬂorins
IIII s. qu·ens liurà comptans lo dit
Berenguer Gual a XIIII de deembre MCCCCII, los quals dix havia
reebuts d’en Pere Rossell prevera,
a raó d’XI s.
XXX ll. VIIII s.
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E axí resta que havem a tornar-li,
los quals foren mudats el primer libre de depòsits d’en Guillem Oliver
e Pere de Casasaja regidors aprés
nos de la Taula en XXXV cartes
XIIII ll. V s.

XLVII
[Lluís de Guabes i Guillem Cortina, prevere, marmessors
d’en Francesc Riba prevere]
XXXVI. Deuen-nos en Luis de
Gualbes e·n Guillem Cortina prevera marmessors d’en Francesch
Riba beneﬁciat en la esgleya de
madona Sancta Maria de la Mar,
los quals foren mudats el primer libre de depòsits d’en Guillem Oliver
e Pere de Casasaja regidors aprés
nos de la Taula en XXXVI cartes
XXXXIIII ll.

E nos devem-los que·ls mudam açí
e·ls fem compte que·ns deuen en
CXXIII cartes de libre segon
XXXXIIII ll.
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

[Berenguer Tarragó, prevere]
XXXVI. Deu-nos en Berenguer
Tarragó prevera, los quals foren
mudats el primer libre de depòsits d’en Guillem Oliver e Pere de
Casasaja regidors de la Taula en
XXXVI cartes
L ll.

E nos devem-li que li mudam açí e
li fem compte que·ns deu en CXXX
cartes de libre segon
L ll.
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

[Antoni Carbonell, forner]
XXXVI. Deuen-nos n’Anthoni C
Cararar
arbonell forner qui està als Mirallers,
ers,
los quals foren mudats el primer
mer

E nos devem-li que li mudam
açíí e li fem compte que·ns deu
en
n CXXXVI cartes de libre segon
XXX ll.
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libre de depòsits d’en Guillem Oliver e Pere de Casasaja regidors de
la Taula en XXXVI cartes
XXX ll.
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La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada
E la qual quantitat fou solta segons appar en lo dit compte del
dit libre segon

XLVIII
[Valença, vídua de Pere de Santjoan, blanquer]
Deu-nos la dona na Valença muller
d’en Pere de Sent Johan quòndam
blanquer per VI ﬂorins d’or VII s.
VI que liuram per manament del
regent de la Vegueria a·n Berenguer des Puig causídich a XII de
setembre MCCCCII, a raó d’XI s.
III ll. XIII s. VI
Appar del dit manament en
CXXXIX cartes del manual terç

E nos devem-li que li mudam
açí e li fem compte que·ns deu
en CXLVIII cartes de libre segon
XXXXIII ll. VII s. VI
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

Resta: XXXIX ll. XIIII s.
E axí resta que ha a cobrar, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors aprés
nos de la Taula en XXXVII cartes
XXXVIIII ll. XIIII s.

[Jaume Gibert, sastre, i Bartomeu d’Aros, sabater, tutors d’en Jaumet,
ﬁll d’en Domingo d’Aros menor, carnicer]
Deuen-nos en Jacme Gibert sartre
e en Berthomeu d’Aros sabater axí
com a tudors d’en Jacmet pubill
ﬁll e hereu d’en Domingo d’Aros
r s
ro
pus jove carnicer quòndam, p
per
er
V ﬂorins d’or que per manament
entt

E nos devem-los que·ls havem a
tornar de resta de compte contengut en CLIIII cartes de libre segon
g
C ll. VI s.
La
a qual quantitat hic és ab certa
con
n
condició
segons appar en lo dit
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del batle de Barchinona liuram
a·n Lorenç Mazó notari a VII de
setembre MCCCCII, rebe’ls per ell
en Barthomeu Alguri, a raó d’XI s.
II ll. XV s.
Appar del dit manament en
CXXXII cartes del manual terç
Ítem per II ﬂorins d’or VIII s. IIII
que per manament d’en Pere Fuster jutge d’apellacions de la Cort
dels cònsols liuram comptans a·n
Guillem Folquer a XXVII d’octobre
MCCCCII, a raó d’XI s.
I ll. X s. IIII

compte, per que sia vist ans sia
liurada
Ha VIIII d’agost MCCCCII foren
emparats per manament dels cònsols a instància d’en Pere Sabater
sabater, féu lo dit manament en
Domingo de Torramutxa misatge
lur
Ha I de satembre MCCCCII foren
emparats per manament del vaguer a instància d’en Johan Vilar,
féu lo dit manament en Berenguer
Marquès sag

Suma deuen: IIII ll. V s. IIII
Resta: XCVI ll. s. VIII
E axí resta que han a cobrar, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors aprés
nos de la Taula en XXXVII cartes
LXXXXVI ll. s. VIII

XLIX
[Pere Janer, sabater, i altres, marmessors d’en Pere Clapers, corretger]
Deuen-nos en Pere Janer sabater
Ramon Riera bayner e en Romeu
Garau sabater marmessors d’en
Pere Clapers quòndam correger,
los quals foren mudats el primer
libre de depòsits d’en Guillem Oliver e Pere de Casasage regidors
aprés nos de la Taula en XXXVII
cartes
XXXXV ll. X s.
s.

E nos devem-los que·ls havem a
tornar de resta de compte contengut en CLXIIII cartes de libre segon
XXXXV ll. X s.
La qual quantitat hic és ab certa empara segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada
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[veguer de Barcelona, pel dipòsit d’en Joan Ec...]
XXXVII. Deu-nos lo veguer de
Barchinona per lo deppòsit d’en
Johan Ec[4], los quals foren mudats el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors de la Taula en XXXVII
cartes
III ll. X s.

E nos devem-li que li mudam açí
e fem compte que·ns deu en CLXV
cartes de libre segon
III ll. X s.
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empara segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada

[Clara, vídua d’en Berenguer Cortey, jurista, i Pere Toralles, marmessors
d’en Guillem Bramona, mercader]
XXXVIII. Deu-nos la dona na Clara muller d’en Berenguer Cortey
quòndam jurista e en Pere Toralles,
marmessors d’en Guillem Bramona quòndam mercader, los quals
foren mudats el primer libre de
depòsits d’en Guillem Oliver e Pere
de Casasaja regidors de la Taula
en XXXVIII cartes
XXVIII ll. XI s. II

E nos devem-los que·ls mudam
açí e fem compte que·ns deuen
en CLXVI cartes de libre segon
XXVIII ll. XI s. II
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

L
[Guillem Riera, sastre, actor d’en Guillem des Puig,
tutor dels ﬁlls d’en Joan Lunell, pintor]
XXXVIII. Deu-nos en Guillem Riera sartre axí com a actor d’en
Guillem dez Puig tudor dels pobills
ﬁlls d’en Johan Lunell quòndam
pintor, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors de la Taula en XXXVIII
VII
III
cartes
XXXXVII ll. VIIIII s.

E nos devem-li que li mudam açí
e fem compte que·ns deu en cartes
CLXXIII cartes de libre segon
XXXXVII ll. VIIII s.
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
anss sia liurada
an
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[Berenguer Sastre, escrivà del rei, i esposa Agnès]

/ Deuen-nos en Berenguer Sartre
escrivà del senyor rey e la dona
Agnès muller sua que dixem per
ells al dit Berenguer Sartre a XVIIII
de deembre MCCCCII en XLIIII
cartes del libre terç
CXIII ll. VII s. VI

/ E nos devem-los que·ls mudam
açí e·ls fem compte que·ns deuen
en CLXXXV cartes de libre segon
CXIII ll. VII s. VI
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada
E la qual quantitat fou solta segons appar en lo comte del dit
libre segon
A XVIIII de deembre MCCCCII nos
tramès a dir la dita dona na Agnès
muller del dit Berenguer Sartre que
li pleya que de totes quantitats de
moneda qui fossen en la dita Taula
ni seran per qualsevol rahó que·n
fos fet a la volentat del dit Berenguer marit seu e açò nos dix en
Pericoy Colom qui hi anà

[Nicolau Bardoy, texidor de drap de llana]
/ Deu-nos en Nicolau Bardoy texidor de drap de lana per I ﬂorí
d’or X s. que li liuram comptans
a XXX de deembre MCCCCIII
I ll. I s.

/ E nos devem-li que·ns liurà comptans per ell en Lorenç Ledó baxador a XXIII de deembre MCCCCII,
en menuts
I ll. I s.
Los quals li sien liurats con haurà
cancel·lada Iª empara feta vers lo
dit Lorenç a instància d’en Francesc de les Coves
A XXX de deembre MCCCII nos
dix lo dit Lorenç Ledó que li pleya
que la dita quantitat fos solta no
contrastant la condició
Lo present jorn foren emparats per
manament
del veguer a instància
ma
a
dell dit Lorenç Ledó, féu lo ma-
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nament en Guillem Lorenç saig
A XXX de deembre MCCCCII féu
fe en Guillem Lorenç saig que la
dita empara era cancel·lada

LI
[Pere Dalmau, notari, difunt, i Guerau de Gausach, procuradors de la
parròquia de Badalona]
XXXVIII. Deuen-nos en Pere Dalmau notari quòndam e en Guerau
de Gausach, procuradors generals
de la parròquia de Badalona, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors de la
Taula en XXXVIII cartes
XXVII ll. X s.

E nos devem-los que·ls mudam açí
e·ls fem compte que·ns deuen en
CLXXXVIII cartes de libre segon
XXVII ll. X s.
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

[Arnau Rourich, especier, i Ramon sa Vila, paraire,
tutors d’en Joanet sa Coma]
XXXIX. Deuen-nos n’Arnau Rourich especier e en Ramon ça Vila
parayre tudors d’en Johanet ça
Coma ﬁll d’en Johan ça Coma
quòndam, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja regidors de la Taula en XXXIX
cartes
CXXXXII ll. VI s. II

E nos devem-los que·ls mudam açí
e·ls fem compte que·ns deuen en
CCIIII cartes de libre segon
CXXXXII ll. VI s. II
La qual quantitat hic és ab certa
empara segons appar en XXI cartes
de libre primer, per que sia vist
ans sia liurada

LII
[cònsols de la Mar, pel dipòsit de na Bartomeua
vídua de n’Arnau sa Plana, forner]
/ Deuen-nos en Berenguer dez C
Corortey e en Pere ça Badia com a cònò òn

/ E nos devem-los que·ls havem a
tornar
de resta de compte contentorr
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sols de la Mar, per lo deppòsit de
la dona na Barthomeua muller de
n’Arnau ça Plana quòndam forner,
per LXXXI ﬂorins d’or IX s. que per
manamanet dels cònsols de la Mar
qui vuy són liuram comptans a la
dita dona na Barthomeua a V de
deembre MCCCCII, a raó de XI s.
XXXXV ll.

gut en CCXXI cartes de libre segon
XXXXV ll.
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empara segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada
La dita empara fo cançel·lada segons appar en lo dit compte

[Pere Coma, mercader, i Clara, vídua d’en Francesc Martí, draper]
XXXVIII. Deuen-nos en Pere ça
Coma mercader e la dona na Clara
muller d’en Francesch Martí quòndam draper, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors de la Taula en XXXVIII
cartes
XIII ll. XIX s. VI

E nos devem-los per XXV ﬂorins
d’or IIII s. VI que·ns liurà comptans
per ells en Pericó Oliver pellicer
a XX de decembre MCCCII, dix
fo a compliment del preu de II
taules assitiades en la sederia, a
raó de IX s.
XIII ll. XVIIII s. VI
La qual quantitat reebem per mans
d’en Pons Voltrera sartre
E la qual quantitat sia solta con
lo dit Pons Voltrera ho dirà
Dimecres a XXIIII de janer
MCCCCIII foren soltes per lo dit
Pons Voltrera

[Francesc Llobet i Jaume Aldomar, preveres, marmessors
d’en Galceran de Pujalt, prevere]
XXXIX. Deuen-nos en Francesch
Lobet e en Jacme Aldomar preveres beneﬁciats en la seu de Barchinona, marmessors d’en Galceran
de Pujalt quòndam prevera, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver
err e
Pere de Casasaja regidors de la
Taula en XXXIX cartes
XXVII ll. XVII s. III
III

E nos devem-los que·ls mudam
açí e fem compte que·ns deuen
en CCXXVI cartes de libre segon
XXVII ll. XVII s. III
La qual quantitat hic és ab certa empara segons appar en lo dit
per que sia vist ans sia
ccompte,
co
om
om
liurada
liur
urr
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LIII
[Guerau Barceló, escrivent]
/ Deu-nos en Guerau Barceló scrivent per I ﬂori IX s. que li liuram
comptans a XXVIIII de noembre
MCCCCII, a raó d’XI s.
I ll. s.

/ E nos devem-li que li mudam
açí e fem compte que·ns deu en
CCXXXVII cartes de libre segon
I ll.
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada
E la qual quantitat fou solta segons appar en lo compte del dit
libre segon

[Ferrer de Gualbes, ciutadà]
Deu-nos en Ferrer de Gualbes
ciutadà, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors aprés nos de la Taula en
XXXIX cartes
VIII ll. V

E nos devem-li que li dixem per
en Johan de Font Cuberta notari
e en Johan dez Camps mercader a
XVIII de decembre MCCCCII con
a obrers de la esgleya de Sent Just
en LXXXIIII cartes de libre terç
VIII ll. V
Les quals sien soltes con en Jacme
ça Carrera notari ho dirà

[Pere Guitart, cofrer, tutor dels ﬁlls de n’Arnau Vidal, corredor d’orella]
/ Deu-nos en Pere Guitart cofrer
tudor dels pobills ﬁlls de n’Arnau
Vidal quòndam corredor d’orella,
per CXXXIII ﬂorins d’or IX s. X
que per manament del batle de
Barchinona liuram comptans a·n
Pere Mestre seller, procurador de
la dona na Eulàlia muller sua,, e
XII
a·n Pere Pasqual blanquer a XXII
de setembre MCCCII, a raó d’XII s.
LXXIII ll. XII s.. X

/ E nos devem-li que li havem a
tornar de resta de compte contengut en CCXXXVIII cartes de libre
segon
LXXIII ll. XII s. X
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liur
ur
liurada
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[Gelabert de Canet, cavaller tutor d’en Jordi Andreu de Canet]

/ Deu-nos mossèn Gelabert de Canet cavaller axí com a tudor d’en
Jordi Andreu de Canet, ﬁll d’en
Ferrer de Canet quòndam donzell,
per XI ﬂorins d’or IX s. que per
manament del veguer liuram a·n
Gabriel de Forest notari a XXVIII
de noembre MCCCCII, a raó de
XI s.
VI ll. X s.
Appar del dit manament en CLIIII
cartes del manual terç

/ E nos devem-li per XI ﬂorins
d’or IX s. que·ns liurà comptans
en Pere Pellicer notari a XXIIII de
noembre MCCCII, dix fo per resta
del preu d’I esclau del dit Ferrer de
Canet ha venut a·n Jordi Estheva
e la qual sia estada deposada en
poder del dit Pere Pellicer, a raó
d’XI s.
VI ll. X s.
Les quals sien soltes con les empares qu·en Pere Andreu notari
e·n Berenguer Maçanet formenter e·n Pere Ribot ﬂaquer e madona d’en Bernat dez Jonquers han
fetes en la dita quantitat seran
cançellades
Les quals sien soltes con micer
Matheu des Quer en en Jacme
Rossell notari ho diran

[Clara, vídua d’en Berenguer des Camps]
XL. Deu-nos la dona na Clara
muller d’en Berenguer dez Camps
quòndam, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors de la Taula en XL cartes
XXV ll.

E nos devem-li que li dixem per la
dona na Berthomeua muller d’en
Pere Sala quòndam notari a II de
deembre MCCCII en CXII cartes
XXV ll.
Les quals sien soltes con micer
Matheu dez Quer e en Jacme Rossell notari ho diran

LIV
[Bonanat Gili, notari]
XL. Deu-nos en Bonanat Gili notari, los quals foren mudats el pr
p
prii
mer libre de depòsits d’en Guillem
e
em
Oliver e Pere de Casasaja regidors
ors
aprés nos de la Taula en XL cartes
rttess
CX
X lll.
l.
l.

E nos devem-li que li mudam açí e
fem compte que·ns deu en CCXLV
fe
fem
cartes
car
r
de libre segon
CX ll.
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La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

[cònsols de la Mar pel dipòsit d’en Galceran Ferrer]
/ Deuen-nos los cònsols de la Mar
per lo deppòsit d’en Galceran Ferrer que per manament lur a nos
fet ab lur alberà dixem a·n Gabriel Gomis mercader a IIII de
janer MCCCCIII en CCVI cartes
de libre terç
XXXX ll.

/ E nos devem-los que·ls havem
a tornar de resta de compte contengut en CCXLVI cartes de libre
segon
XXXX ll.

[Bernat des Prats, mercader]
/ Deu-nos en Bernat dez Prats mercader quòndam que dixem per ell
a micer Guillem Pareyer jurista a
XI de janer MCCCCIII en LXVIII
cartes de libre terç
XXXII ll. XIIII s.

E nos devem-li que li dixem per
en Guillem de Vallfreda àlias Batle
sartre a IX de janer MCCCCIII en
CLIII cartes de libre terç
XXXII ll. XIIII s.
Les quals sien soltes con en Thomàs de Bellmunt notari ho dirà
A XI de janer MCCCCIII foren solts
per lo dit notari

[Margarida vídua d’en Bartomeu Palou]
XL. Deu-nos la dona na Margarida
muller d’en Barthomeu de Palou
quòndam, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
en XL cartes
CCCCI ll. VIIII s.
s I

E nos devem-li per DCCXXIX ﬂorins d’or X s. I que·ns liurà per
ella comptans en Berthomeu Riba
síndich de Vilafrancha de Penadès
a XXI de janer MCCCCIII per reemença d’I censal de CCCCLXIX
s. X que reebia sobre la dita vila
perr preu de – CCCLXXV ll. e per
pensió
d’I any – XXIII ll. IX s. X
pen
n
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e per prorata de I mes e mig II ll.
XIX s. III, a raó de XI s. lo ﬂorí
CCCCI ll. VIIII s. I
Los quals sien soltes con en Ponç
çes Torres notari ho dirà
A XXV janer MCCCCIII fou solta
per lo dit notari

LV
[Bernat Montserrat, àlies Térmens, curador dels béns
d’en Pere Coloma, vidrier]
/ Deu-nos en Bernat Muntserrat
àlias Térmens boter, curador dat
als béns d’en Pere Coloma quòndam vedrier, per VIII ﬂorins d’or
VII s. que per manament del regent la Vegueria liuram comptans
a·n Guillem ça Larch vedrier a VI
d’octobre MCCCCII, a raó d’XI s.
IIII ll. XV s.
Appar del dit manament en
CLXXV cartes del manual terç

/ E nos devem-li que li havem a
tornar de resta de compte contengut en CCLVII cartes de libre segon
LX ll.
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada

Resta: LV ll. V
Ítem per I ﬂorí d’or I ... VII s.2
que per manament del veguer
liuram comptans a·n Johan Vilar
mercader primer dia de deembre
MCCCCII, a raó d’XI s.
LIIII ll. V s.
Appar del dit manament en
CCLXVIII cartes del manual terç
Ítem per I ﬂorí d’or IX s. que per
manament del dit veguer liuram

2.

Segurament falta el nom d’una mon
moneda
neda
ed
d d’o
d’or
o forastera.
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comptans a·n Ferrando Pinell com
a procurador de n’Andreu Caus, de
la Rocha, lo dit jorn, a raó d’XI s.
I ll.
Appar del dit manament en
CCLXX cartes del manual terç
Suma deu: LX ll. s.

[Bernat des Pla, guàrdia de les fonts]
XLI. Deu-nos en Bernat dez Pla
gàrdia de les fons, los quals foren
mudats el primer libre de depòsits d’en Guillem Oliver e Pere de
Casasaja regidors aprés nos de la
Taula en XLI cartes
CLXV ll.

E nos devem-li que li mudam açí e
li fem compte que·ns deu en cartes
CCLIX de libre segon
CLXV ll.
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

LVI
[hereus de Pere Doy]
XL. Deuen-nos los hereus d’en Pere
Doy quòndam, los quals foren mudats el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors aprés nos de la Taula en
XL cartes
IIII ll. XIII s. VIIII

E nos devem-los que·ls mudam
açí e fem compte que·ns deuen
en CCLXIII cartes de libre segon
IIII ll. XIII s. VIIII
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

[Pere Palau i altres, marmessors de na Constança,
vídua d’en Pere Ullastrell]
XLI. Deuen-nos en Pere Palau en
Johan Rossell e en Berthomeu
meu
Lonch marmessors de la dona na
a
Costança muller d’en Pere Huyasya
as-

En
nos devem-los que·ls mudam açí
e fem
fee compte que·ns deuen en cartess CCLXIIII cartes de libre segon
LXXXIII ll. XVII s. XI
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trell quòndam, los quals foren mudats el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
en XLI cartes
LXXXIII ll. XVII s. XI

La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada
A XXVII de noembre MCCCCII foren emparats per manament del
veguer a instància d’en Johan Valls
mercader com a procurador de la
dona na Sibília muller d’en Bernat
Gombau quòndam perpunter, féu
lo manament Pasqual de Fons saig

LVII
[Jaumeta, vídua d’en Gil de l’Almúnia, porter]
XLI. Deu-nos la dona na Jacmeta muller d’en Gil de la Almúnia
porter quòndam, los quals foren
mudats el primer libre de depòsits d’en Guillem Oliver e Pere de
Casasaja regidors de la Taula en
XLI cartes
V ll. XVII s.

E nos devem-li que li mudam açí e
fem compte que·ns deu en CCCIIII
cartes de libre segon
V ll. XVII s.
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada

[Pere Boïgues mercader i Pere sa Bastida prevere]
/ Deuen-nos en Pere Buygues mercader e en Pere ça Bestida prevera
obtinent la capallania la qual la
dona Blancha, muller quòndam
d’en Bernat Ferrer juriste, instituhí en la capella de Sancta Anna
construhida en la seu de Barchinona, per CCLX ﬂorins d’or I s.
VIII que per paraula del dit Pere
Boygues e de n’Anthoni Francolí
prevera, curador dat a la persona
na e
béns del dit Pere ça Bastida e de
e la
dita capellania, liuram comptans
ans
per ells a·n Pere ça Cortada scrivà
riv
i à

/ E nos devem-los que·ls mudam
açí e fem compte que·ns deuen en
CCCVI cartes de libre segon
CXXXXIII ll. I s. VIII
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada
A XXVII d’octubre MCCCCII nos
dixeren en Pere Granyana notari
ee·n
e·
n Pere Sartre mercader que totess les coses condicionades havien
compliment
e que volien la dita
com
m
quantitat
fos solta
qu
ua
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del senyor rey a XXVII d’octobre
MCCCCII, a raó d’XI s.
CXXXXIII ll. I s. VII[I]
Appar de la dita cura per letra del
senyor bisbe de Barchinona dada
a XIII de deembre MCCCXCIX

[hereus d’en Galceran de Maguerola]
XLII. Deuen-nos los hereus d’en
Galceran de Magarola quòndam,
los quals foren mudats el primer
libre de depòsits d’en Guillem Oliver e Pere de Casasaja regidors de
la Taula en XLII cartes
XXI ll. VIIII s. VIII

E nos devem-los que·ls mudam
açí e fem compte que·ns deuen
en XXXI cartes de libre terç
XXI ll. IX s. VIII
Les quals sien liurades con en
Guillem Colom ho dirà

LVIII
[hereus d’en Francesc Salom]
XLII. Deuen-nos na Anthònia ﬁlla
e hereva per la meytat d’en Francesch Çalom quòndam mercader
e en Berenguer Oromir, de la parròquia de Sancta Maria de Pineda, tudor donat per lo veguer de
Barchinona a la persona e béns de
na Eulàlia ﬁlla e hereva per l’altra meytat d’en Francesch Çalom
dessús dit, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors aprés nos de la Taula en
XLII cartes
CLXXXVII ll. VIII s. VIII

E nos devem-los que·ls mudam
açí e fem compte que·ns deuen
en CCCVII cartes de libre segon
CLXXXVII ll. VIII s. VIII
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada
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[Antoni Rovira, tutor dels ﬁlls d’en Tomàs Sala]

/ Deu-nos n’Anthoni Rovira tudor
dels ﬁlls e hereus d’en Thomàs Sala
quòndam que per manament del
regent la Vegueria dixem per ell
a la dona na Margarida muller
d’en Bernat Isern quòndam a XIX
de setembre MCCCCII e pres-los
comptans en CXXXIIII ﬂorins d’or
IIII s. VI, reebe’ls per ella en Johan
Agret colteller procurador seu, a
raó d’XI s.
LXXIII ll. XVIII s. VI
Ítem a la dita dona lo dit jorn per
vigor del dit manament e pres-los
comptans en XXV ﬂorins d’or V s.
V, reebe’ls lo dit Joan Agret, a raó
d’XI s.
XIIII ll. s. V
Ítem appar del dit manament en
CLI cartes del manual terç

Suma: LXXXVII ll. XVIII s. XI

/ E nos devem-los que·ls mudam
açí e fem compte que·ns deuen en
CCCX cartes de libre segon
LXXIII ll. XVIII s. VI
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada
Ítem per XXV ﬂorins d’or V s. V
que·ns liurà per ell comptans en
Francesch Sala mercader a XIII de
setembre MCCCCII a compliment
del preu d’Iª peça de terra que·l
dit Francesch Sala ha comprada
del dit tudor, a raó d’XI s.
XIIII ll. s. V
Los quals sien liurats con lo dit
comprador haia compliment de
cartes, possessió e la crida sia
purgada a coneguda d’en Pere
Pellicer notari
Suma: LXXXVII ll. XVIII s. XI

[Pere Querol habitant a Barcelona]
/ Deu-nos en Pere Querol habitador
de Barchinona per I ﬂorí d’or III s.
que per manament del veguer li
liuram comptans primer de deembre MCCCCII, a raó d’XI s.
ll. XIIII s.
Appar del dit manament en
CCLXVII cartes del manual terç

/ E nos devem-li per I ﬂorí d’or
III s. que·ns liurà comptans per
ell en Matheu Ermengol notari a
XXVII de noembre MCCCCII qui
aquells tenia en depòsit per en
Jacme Cassart, a raó d’XI s.
ll. XIIII s.
Los quals sien liurats com haurà
feta ﬁ al dit Jacme de salaris e
messions
per lo dit Pere segons
m
me
e
diu
u fetes per rahó de I censal mort
lo dit Jacme fa a·n Marti
lo qual
q
ça Riera ciutadà de Barchinona,
a cconexensa de dit notari
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LIX
[Pere Fàbregues, prevere, marmessor d’en Macià des Camp, prevere]
XLIII. Deu-nos en Pere Fàbregues
prevera marmessor d’en Macià dez
Camp quòndam prevera, los quals
foren mudats el primer libre de
depòsits d’en Guillem Oliver e Pere
de Casasaja en XLIII cartes
XIII ll. s. I

E nos devem-li que li mudam açí e
fem compte que·ns deu en CCCXI
cartes de libre segon
XIII ll. s. I
La qual quantitat hic és ab certes
condicions segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

[Esperandéu Cardona, jurista]
/ Deu-nos n’Asperandeu Cardona
jurista que per paraula d’en Pere
Santfores procurador seu dixem
per ell a·n Francesch e Manuel de
Gualbes a XIII d’agost MCCCII en
XC cartes de libre terç
LXXIIII ll. XVIII s.
Appar de la dita procura per carta
feta en poder d’en Johan Badia
notari de la scrivania de sant Pere
de Gellida a XII d’agost MCCCCII

/ E nos devem-li que li havem a
tornar de resta de compte contengut en cartes CCCXII de libre segon
LXXIIII ll. XVIII s.
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada
E la qual quantitat fou solta segons que appar en lo compte del
dit libre segon

[Violant, vídua de mossèn Bonanat sa Pera, cavaller]
/ Deu-nos la dona na Violant muller de mossèn Bonanat ça Pera
quòndam cavaller que per paraula
de n’Anthoni Guillem d’Orta procurador seu dixem per ella a·n
Pere Cardona mercader a VII de
deembre MCCCCII en LXXXIII
cartes de libre terç
s.
CCCXXXXIII ll. X s.
carAppar de la dita procura per carm u
me
ta feta en poder d’en Berthomeu
rerr
de Mora notari a XXV de febrer
MCCCCII

/ E nos devem-li per DCXXV ﬂorins d’or que·ns liurà comptans en
Guillem de Riudeperes donzell a
XX d’octobre MCCCCII, dix fo per
reempçó de D s. de censal mort
qu·en Bernat de Riudeperes e altres
li fahien cascun any a XX de janer
per preu de VIm D s. E per interès
degut
d g de IX meses – XVIII ll. XV
de
s., axí que és per tot CCCXLIII ll.
XV
V s. que a raó d’XI s. lo ﬂorí fan
CCCXXXXIII ll. X s.
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Los quals sien liurats con haurà
restituïdes les cartes, feta difﬁnició e cancel·lada la scriptura del
terç en poder d’en Johan de Font
Cuberta notari
A III de dehembre MCCCCII fou
solta per lo dit notari

LX
[Antoni Costurer, procurador d’en Guillem Torró, prevere,
prior de l’hospital de la Santa Creu]
XLIII. Deu-nos n’Anthoni Custurer com a procurador d’en Guillem
Torró prevera prior de l’hospital
de la Santa Creu, los quals foren
mudats el primer libre de depòsits d’en Guillem Oliver e Pere de
Casasaja regidors aprés nos de la
Taula en XLIII cartes
XI ll. XI s.

E nos devem-li que li mudam açí e
fem compte que·ns deu en CCCXII
cartes de libre segon
XI ll. XI s.
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

[Felip Gombau, notari, i Miqueleta, muller d’en Ramon des Carner]
/ Deuen-nos en Falip Gombau notari e la dona na Miqueleta muller
d’en Ramon dez Carner, de la vila
de Caulers, que dixem per ells a
la dita dona Miqueleta a XX de
noembre MCCCCII en CCLXV cartes de libre terç
XXXVI ll.

/ E nos devem-los que·ls mudam
açí e fem compte que·ns deuen en
CCCXIII de libre segon
XXXVI ll.
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada
La dita quantitat fo solta segons
en lo dit compte del dit libre segon appar
A XVII de noembre MCCCCII nos
dix
d
di
x lo dit Felip Gombau notari que
pleya que de la dita quantitat fos
li p
fett a la volentat de la dita dona
na Miquela muller d’en Ramon
na
dess Carner
de
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[Pere Paulo, metge, i esposa Gemoneta]
XLIII. Devem a3 mestre Pere Paulo
físich e a la dona na Gemoneta
muller sua per XX ﬂorins d’or
III s. que·ls liuram comptans a
XV de janer MCCCCIII, rebe’ls
lo dit mestre Pere Paulo en nom
seu propi e com a procurador de
la dita dona na Gemoneta muller
sua, a raó d’XI s.
XI ll. IIII s.
Appar de la dita procura per carta
rebude en poder de n’Arnau ces
Illes notari lo demunt dit jorn
E axí resta que han a cobrar, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors de la
Taula en XLIII cartes
CCL ll.

E nos devem-los per CCCCLXX
IIII ﬂorins d’or X s. que·ns liurà
comptans per ells en Jacme Fuster
síndich de Vilafrancha de Penadès
a XX de noembre MCCCCII, fo
per reempçó de XV ll. XVIII s.
IX òbol que reebien sobre la dita
vila ab l’interès degut d’aquell ﬁns
en lo present dia, a raó de XI s.
CCLXI ll. IIII s.
Los quals sien liurats con haurà
restituïdes les cartes del dit censal
a coneguda d’en Ponç çes Torres
notari
A XI de dehembre MCCCCII fou
solta per lo dit notari

LXI
[Francesca, vídua de n’Antoni Peiró, recaptador d’impostos]
XLIII. Deu-nos la dona na Francescha muller de n’Anthoni Peyró
quòndam imposicioner, los quals
foren mudats el primer libre de
depòsits d’en Guillem Oliver e Pere
de Casasaja regidors de la Taula
en XLIII cartes
III ll. V s. VIII

3.

Error per deu.

E nos devem-li que li havem a tornar de resta de compte contengut
en CCCXXII cartes de libre segon
III ll. V s. VIII
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empara segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada
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[Llorenç Forner, especier]

XLIIII. Deu-nos en Lorenç Forner
specier per XLV ﬂorins d’or que
per manament del veguer liuram
comptans a micer Johan Marot a
VI de noembre MCCCCII, a raó
d’XI s.
XXIIII ll. XV s.
Ítem per VII ﬂorins d’or IIII diners
que per vigor del dit manament
liuram comptans a·n Miquel Oliver notari a VI de noembre, a raó
d’XI s.
III ll. XVII s. IIII
Appar del dit manament en CCXX
cartes del manual terç
Suma deu: XXVIII ll. XII s. IIII
Resta: ll. XV s. IIII
Ítem que per manament del jutge
dels apells de la Cort dels cònsols
de la Mar liuram comptans a·n
Guillem Folquer per la imposició
de les honors a IX de deembre
MCCCCII
ll. VIII s. VI
Suma que deu – XXVIIII ll. X s.
E axí resta que ha a cobrar, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors de la
Taula en XLIIII cartes
ll. VI s. X

E nos devem-li que li mudam
açí e fem compte que·ns deu en
CCCXXV cartes de libre segon
XXVIIII ll. VII s. VIII
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada
A XVII d’agost MCCCCII foren emparats per manament dels cònsols
a instància d’en Francesch Broniquer mercader, féu lo manament
Domingo de Torramutxa missatge
lur
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LXII
[Pere Manresa, ciutadà]
/ Deu-nos en Pere Manresa ciutadà que per paraula d’en Guillem
dez Quer mercader procurador seu
dixem per ell a·n Guillem Colom
a XXV de setembre MCCCCII en
LXXII cartes de libre seu terç
CXXXVI ll. V s.
Appar de la dita procura per carta
feta en poder d’en Pere Granyana
notari a XIIII de març prop passat

/ E nos devem-li que li mudam
açí e fem compte que·ns deu en
CCCXXXI cartes de libre segon
CXXXVI ll. V s.
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada
La dita condesió fo solta a XXV
de setembre MCCCCII

[fra Pere de Fontdellops i mestre Antoni Folquer, frares dominics]
XLIIII. Deuen-nos fra Pere de
Fontdellops e mestre Anthoni Folquer de l’orda de prehicadors, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors aprés
nos de la Taula en XLIIII cartes
X ll.

E nos devem-los que·ls mudam açí
e e·ls fem compte que·ns deuen en
XLII cartes de libre terç
X ll. s.
Les quals sien liurades con lo en
Guillem Colom ho dirà

[Pere Corts, prevere, i Francesc Lluch, notari,
obrers de Santa Maria del Pi]
/ Deuen en Pere Corts prevera qui
canta en la esgleya de madona
Sancta Maria del Pi e en Francesch Luch notari, obrers de la
dita esgleyes que dixem per ells
a·n Guerau Julià e a·n Pere Esparaguera administradors dels bací
dels pobres vergonyans de madoXIX
XI
XIX
na Sancta Maria del Pi a XXIX
X II
XI
de noembre MCCCCII en CCXIII
cartes de libre terç
X ll.
LXXXX

/ E nos devem-los que·ls mudam
açí e fem compte que·ns deuen en
CCCXXXIII cartes de libre segon
LXXXX ll.
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada
La dita condició no hach loch
perr ço com la dita quantitat fou
torr
tornada
segons davant appar en
LX
X cartes
LXI
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[Berenguer Tió, argenter, i Ramon Domènech, mercader, tutors dels ﬁlls
de mestre Miquel, armer]
XLIIII. Deuen-nos en Berenguer
Tió argenter e en Ramon Domènech mercader, tudors dels ﬁlls de
mestre Miquel quòndam armer,
que dixem per ells a n’Arnau Burguès ciutadà a XXIII de decembre
MCCCCII, fo en sort de paga de
Iª pensió de censal que li fan cascun any primer dia de deembre en
CCXLV cartes de libre terç
X ll.
Ítem que dixem per ells a·n Johan Aulesa e·n Gabriel Aulesa
frares, ferrers a XXX de deembre
MCCCCIII, dixeren fo per censal
que los dit pupills los fan cascun
ayn a XXII de deembre en LXXV
cartes de libre terç
VI ll. s.

E nos devem-los per IX ﬂorins d’or
I s. que·ns liurà comptans per ells
en Guillem Buyer sabater primer
de deembre MCCCCII, dixeren fo
en paga del loguer de I alberch que
logà als dits pobills, a raó d’XI s.
V ll.
Ítem per IX ﬂorins d’or I s. que·ns
liurà comptans per ell en Bernat
Soler barber a XIII de deembre,
a raó d’XI s.
V ll.
Ítem per X ﬂorins d’or X s. que·ns
liurà per ells comptans en Ramon
Badia armer a XXX de deembre
MCCCCIII, dix fo per soldada de I
sclau dels dits pupills, a raó d’XI s.
VI ll.

Ítem que dixem per ells a n’Arnau Burguès ciutadà a V de janer
MCCCCIII, dixeren fo a compliment de aquelles XV ll. XV s. que·ls
dits pubills li fan cascun ayn en
cert terme, en CCXLV cartes de
libre terç
V ll. XV s.

Ítem per XII ﬂorins d’or que·ns
liuraren comptans a V de janer
MCCCCIII los quals dixeren avien rebuts d’en Jacme de Roudors
sotsvaguer en paga d’Iª penció de
censal que·l dit Jacme de Roudors
fa als dits pubills, a raó d’XI s.
VI ll. XII s.

Suma deu: XXI ll. XV s.

Suma deuen: XXII ll. XII s.

E axí resta que han a cobrar, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors de la
Taula en XLIIII cartes
ll. XVIII s.
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LXIII
[Pere Vinyes, hostaler]
XLIIII. Deu-nos em Pere Vinyes
hostaler, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors aprés nos de la Taula en
XLIIII cartes
LXX ll.

E nos devem-li que li mudam
açí e fem compte que·ns deu en
CCCXXXVIII cartes de libre segon
LXX ll.
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empara segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada
A XXV d’agost MCCCCII foren
emparats per manament del veguer a instància d’en Bernat de
Campredon procurador de la dona
na Francescha muller de n’Anthoni
Albareda, féu lo manament Pasqual de Fons saig

[Antoni Figuera, causídic, curador dels béns d’en Pere Roure, ciutadà]
/ Deu-nos n’Anthoni Figuera causídich, curador dat als béns d’en Pere
Roure ciutadà, per XXXI ﬂorins
d’or IIII s. V que per manament
del regent la Vegueria dixem a·n
March dez Coll mestre de cases a
XIX d’agost MCCCCII, a raó d’XI s.
XVII ll. V s. V
Appar de dit manament en XCIII
cartes del manual terç
Ítem per XL ﬂorins d’or III s. III
que per manament del regent la
Vegueria liuram a·n Bernat Oliver
mercader a XXII d’agost MCCCCII
axí com a procurador de la dona
na Margarida muller sua, a raó
d’XI s.
III
XXII ll. III s. III
CX
CI
Appar de dit manament en XCIX
cartes del manual terç
III
Suma XXXVIIII ll. VIII s. VIII

/ E nos devem-li que li havem a
tornar de resta de compte contengut en CCCXXXVIII cartes de
libre segon
XXXVIIII ll. VIII s. VIII
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empara segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada
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[Ramon Oliver, mercader]

/ Deu-nos en Ramon Oliver mercader per LXXII ﬂorins d’or VIII s.
que li liuram comptans a XXVII de
noembre MCCCCII, a raó d’XI s.
XXXX ll.

/ E nos devem-li per LXIX ﬂorins
d’or II ll. I s.4 de menuts que·ns
liurà comptans per ell n’Anthoni Company ﬂaquer per la dona
na Miqueleta muller d’en Ramon
dez Carner, de la vila de Caules
de Muntbuy, a XXII de noembre
MCCCCII, dix fo per preu d’I esclau negre que la dita dona li ha
comprat, a raó d’XI s.
XXXX ll.
Los quals sien solts con en Francesch Fuster notari ho dirà
A XXVII de noembre MCCCCII
foren soltes per lo dit notari

LXIV
[Bernat Gotmar, àlies Cases]
/ Deu-nos en Bernat Guotmar àlias
Cases, de la parròquia de Sancta
Maria de Badalona, per XLVIII
ﬂorins d’or III s. que liuram per
manament del regent la Vegueria
a·n Berenguer Roure notari a XIIII
d’agost MCCCCII, a raó d’XI s.
XXVI ll. XI s.
Appar de dit manament en LXXVII
cartes del manual terç
Ítem per LXVIII ﬂorins d’or III s.
que per manament del regent la
Vegueria liuram comptans al dit
Bernat Guotmar a XII de setembre
MCCCCII reebe’ls per ell en Berenguer Roure notari, a raó d’XI s.
XXXVII ll. XII s.
s

/ E nos devem-li que li havem a tornar de resta de compte contengut
en CCCXLIII cartes de libre segon
CCCCXXXX ll.
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada
A XVI d’agost MCCCCII foren emparats per manament del veguer
a instància d’en Guillem Salavert
causídich procurador d’en Berenguer ces Corts, de Badalona, e de na
Maria muller d’en Guillem Amigó
quòndam, tenent e possehint los
béns del dit marit seu, féu lo manamanet en Francesch Puig saig
XXI de noembre MCCCCII nos
AX

aci
a
ac
c ó:: ha d
e se
e com al deu, LXXII ll. VIII s., que fan
4. Hi ha un error en aquesta anotació:
de
ser,
XXXX ll.
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Appar de dit manament en
CXXXVIII cartes del manual terç
Ítem per XXXIII ﬂorins d’or XI d.
que per manament del regent la
Vegueria liuram al dit Berenguer
Roure notari a XVII d’octubre
MCCCCII, a raó d’XI s.
XVIII ll. III s. XI
Appar de dit manament en CXCV
cartes del manual terç
Suma deu: LXXXII ll. V s. XI
Ítem deu que dixem per ell al
dit Berenguer Roure notari a XX
III de noembre any MCCCCII en
CCLXVI cartes de libre terç
CCCLVII ll. XIIII s. I
Suma deu: CCCCXXXX ll.
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féu fe en Pere Palau sag que la
dita empara era cancel·lada
A XII d’octobre MCCCCII foren
emparats per mamament del veguer a instància d’en Pere Rovira
cotoner, féu lo manament Ramon
Rossell saig
A XV de noembre MCCCCII nos
féu fe en Ramon Rossell sag que
la dita empara era cansel·lada
A XIII d’octobre MCCCCII foren
emparats per manament del vaguer a instància d’en Pere Lorenç
procurador d’en Guillem Colom,
féu lo dit manament en n’Anthoni
Bayés sag
A XXXI d’octobre MCCCCII nos
féu fe en Bernat Dalmau sag que
la dita empara era cancel·lada
Ítem a XIII de noembre MCCCCII
foren emparats per manament del
vaguer a instància de n’Anthoni
Oliver procurador e actor de la
marmerssoria d’en Berenguer Simon quòndam, féu lo dit mananent
en Bernat Dalmau sag
Ítem a XXI del dit mes nos féu fe
en Jacme Prima sag que la dita
empara era cançel·lada

[Leonor vídua d’en Joan Genestar mercader]
/ Deu-nos la dona na Elionor muller d’en Johan Genestar quòndam mercader que dixem per ella
a n’Arnau ces Illes notari a I de
setembre MCCCCII en CCX cartes
de libre terç
CLXXXXVII ll. XVIII s. VI
VI

/ E nos devem-li que li havem a
tornar de resta de compte contengut en CCCXLIIII cartes de libre
segon
CLXXXXVII ll. XVIII s. VI
La qual quantitat hic és ab certa
e empares segons appar
ccondició
co
n
en
n lo dit compte, per que sia vist
ans
an
ns sia liurada
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A I de setembre MCCCCII fo solta
la dita quantitat segons appar en
lo dit compte

[cònsols de la Mar]
/ Deuen-nos los cònsols de la Mar
que dixem per ells a·n Francesch
Peres hoste a IX d’octobre M
CCCC II en XCVIII cartes de libre terç
VIIII ll. XVI s. VI
La qual dita fahem per manament
lur a nos fet ab I alberà, lo qual
és continuat en CLXXXI cartes del
manual terç

/ E nos devem-los que·ls dixem per
en Berenguer Codina mercader a
XXV de setembre MCCCCII, dix
fo per I drap turell d’en Jacme
Salvador qui s’es venut per exequció de justícia, en XLVIII cartes
de libre terç
VIIII ll. XVI s. VI

[Joan Boscà ciutadà]
/ Deu-nos en Johan Boschà ciutadà
que li mudam e li fem compte que
li devem en CCLXXVII cartes de
libre terç
DCXXXIX ll. V s.

/ E nos devem-li que li dixem per
en Jacme Torrelles síndich de la
vila de Muntblanch a II de deembre MCCCCII, fo per reempçó de
I censal que reebia sobre la dita
vila de Muntblach ab l’interès degut d’aquell ﬁns en lo present dia,
abatuts X ﬂorins que·l dit Johan li
lexa per ço con se havia a pagar
en la vila de Falçet, en XXX cartes
de libre terç
DCXXXVIIII ll. V s.
Les quals sien soltes con en Bernat
Nadal notari ho dira
A V de noembre MCCCCII fo solta la present quantitat per lo dit
notari

LXV
[Pere Tomàs, llaurador, curadorr de
de n
na
a Ce
Cecília,
e
vídua d’en Jaume Perera]
XLIIII. Deu-nos en Pere Thomàs
màs
laurador, curador de na Cília mu
m
mu--

E nos devem-li que li mudam
açí
aççí e fem compte que·ns deu en
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ller d’en Jacme Perera quòndam,
los quals foren mudats el primer
libre de depòsits d’en Guillem Oliver e Pere de Casasaja regidors
aprés nos de la Taula de la Ciutat
en XLIIII cartes
ll. V s. VI

TAULA

DE

CANVI

DE

BARCELONA

243

CCCXLVI cartes de libre segon
ll. V s. VI
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

[Guillem Costa, mestre de cases]
XLV. Deu-nos en Guillem Costa
mestre de cases per I ﬂorí d’or
VI d. que per manament del batle
liuram comptans a micer Guillem
Burrull a XIIII d’octobre M CCCC
II, reebe’ls per ell n’Anthoni Rovira
a raó d’XI s.
ll. XI s. VI
Appar del dit manament en
CLXXXIX cartes del manual terç
Ítem per II ﬂorins d’or VIII s. que
per manament del batlle liuram
comptans a n’Arnau Pujol a XX
d’octobre MCCCCII, a raó d’XI s.
I ll. X s.
Ítem per III ﬂorins d’or que per
vigor del dit manament liuram
a·n Pere Mates formenter a XX
d’octobre MCCCCII, a raó d’XI s.
I ll. XIII s.
Ítem per I ﬂorí d’or VII s. que per
vigor del dit manament liuram a·n
Pere Stheva remolar lo dit jorn, a
raó d’XI s.
ll. XVIII s.
Ítem que per vigor del dit mananament liuram comptans a·n Johan
han

E nos devem-li que li havem a tornar de resta de compte contengut
en cartes CCCXLVII de libre segon
XXIII ll. s. VI
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares moltes segons
appar en lo dit compte, per que
sia vist ans sia liurada
A XX d’octobre MCCCCII foren
emparats a instància de n’Anthoni
Rovira causídich per manament
del batle, féu lo dit manament en
Pere Rabaça sag
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Serradell lo dit jorn en VI ﬂorins
d’or III s., a raó d’XI s.
III ll. VIIII s.
Ítem per II ﬂorins d’or que per
vigor del dit manamanet liuram a·n
Pere Ferrer lo dit jorn, reebe’ls per
ell lo dit Pere Mates, a raó d’XI s.
I ll. II s.
Ítem per XVI ﬂorins d’or IIII s.
que per vigor del dit manament
liuram comptans a la dona na Roja
pescatera lo dit jorn, a raó de X s.
VIIII ll. s.
Appar del dit manament en CC
cartes del manual terç
Ítem per I ﬂorí X s. que per manament del dit batle liuram a·n
Guillem Folquer a XXX d’octobre
MCCCCII, a raó d’XI s.
I ll. I s.
Ítem per IIII ﬂorins que per vigor
del dit manament liuram a n’Anthoni Rovira causídich lo dit jorn,
a raó d’XI s.
II ll. VII s.
Appar del dit manament en CCXIX
cartes del manual terç
Suma deu XXI ll. XI s. VI

Ítem deu lo dit Guillem Costa per
II ﬂorins d’or III s. VI que per manament del batle liuram comptans
a n’Anthoni Rovira procurador seu
a XXVII de noembre MCCCCII,
I, a
raó d’XI s.
I ll. V s. V
VII
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Appar del dit manament en CCLIX
cartes del manual terç
Suma ut supra: I ll. V s. VII

Suma ut supra – XXIII ll. s. VI

Suma que deu en II quarendells
– XXII ll. XVII s.
E axí resta que ha a cobrar, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors de la
Taula en XLV cartes
ll. III s. VI

LXVI
[Francesc Cabanyes, causídic, curador dels béns den Ponç s’Anglada]
XLV. Deu-nos en Francesch Cabanyes causídich curador dat als béns
d’en Ponç ça Englada, los quals
foren mudats el primer libre de
depòsits d’en Guillem Oliver e Pere
de Casasaja regidors de la Taula
en XLV cartes
XXVIIII ll. I s.

E nos devem-li que li mudam
açí e fem compte que·ns deu en
CCCXLVIII cartes de libre segon
XXVIIII ll. I s.
La qual quantitat hic és ab certa empara segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada
A VII de noembre MCCCCII foren emparats per manament del
vaguer a instància d’en Johan Alamany ciuteda, féu lo dit manamanet en Bernat Duran sag

[Ramon Rovira, causídic, curador dels béns d’en Bartomeu Fuster
sabater]
XLV. Deu-nos en Ramon Rovira
causídich, curador dat als béns
d’en Barthumeu Fuster sabater, llos
oss
o
quals foren mudats el primer libre
bre
de depòsits d’en Guillem Oliver
err e

E nos devem-li que li mudam açí
e fem compte que·ns deu en CCC
XLIX
cartes de libre segon
XL
VI ll. XVIII s. III
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Pere de Casasaja regidors de la
Taula en XLV cartes
VI ll. XVIII s. III

La qual quantitat hic és ab certes
condicions segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

LXVII
[Eulàlia, ﬁlla de Ramon Botella, difunt, i de Margarida]
XLV. Deu-nos na Eulàlia ﬁlla d’en
Ramon Botella quòndam e de la
dona na Margarida vivent, la qual
fo muller del dit Ramon, los quals
foren mudats el primer libre de
depòsits d’en Guillem Oliver e Pere
de Casasaja regidors aprés nos de
la Taula en XLV cartes
X ll.

E nos devem-li que li mudam
açí e fem compte que·ns deu en
CCCLXX cartes de libre segon
X ll.
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

[Guillem Colomer, llaurador]
/ Deu-nos en Guillem Colomer laurador per XXVIIII ﬂorins d’or I s.
que per manament del vaguer li
liuram comptans a XV de noembre
MCCCCII, a raó d’XI s.
XVI ll. s.

/ E nos devem-li que li havem a
tornar de resta de compte contengut en CCCLXXIII cartes de libre
segon
XVI ll.
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada
A XVII d’octobre MCCCCII foren
emparats per manament del vaguer a instància d’en Bernat sa
Madriguera, féu lo manament en
Pere Sabater sag

[Joan de Torrelles,
donzell,
s, do
d
nz
zelll,
l, i esposa Eulàlia]
/ Deuen-nos en Johan Torrelles
lless
ll
donzell e la dona na Eulàlia muller
ller

En
nos devem-los per DCCCCXCVII
ﬂorins
d’or III s. que·ns liurà compﬂor
ﬂo
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sua que per paraula del dit Johan
Torrelles en nom seu propi e com a
procurador de la dita dona Eulàlia
dixem per ells a·n Jacme Torrelles
síndich de la vila de Muntblanch a
VII de deembre MCCCCII en XXXI
cartes de libre terç
DXXXXVIII ll. X s.
Appar de la dita procura per carta
rebuda en poder d’en Francesch
Fuster notari a VI de deembre
MCCCCII
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tans per ell en Jacme Torrelles
síndich de la vila de Muntblanch
primer dia de deembre MCCCCII,
dix fo per reempçó d’I censal que·ls
dits marit e muller reebien sobre
la dita vila, a raó d’XI s.
DXXXXVIII ll. X s.
Les quals sien soltes con en Bernat
Nadal notari ho dirà

[Pere des Puig tercer de la Cort del batlle]
/ Deu-nos en Pere dez Puig tercer
de la Cort del batle de Barcelona
que dixem per ell a·n Pere Tortos mercader a XIX de deembre
MCCCCII per semblant quantitat
que·l dit Pere li havia fet scriure ab
certa condició, la qual lo dit Pere
dez Puig no ha volguda acceptar,
e pres-los comptans en VII ﬂorins
d’or VI s. X, a raó d’XI s.
IIII ll. III s. X

/ E nos devem-li per VI ﬂorins d’or
I timbre d’aur IIII d. que·ns liurà
comptans en Johan Balaguer Picanyes a IX de deembre MCCCCII,
los quals dix que liurava per en
Pere Tortos mercader, que aquells
devia al dit Pere dez Puig que, a
raó d’XI s. lo ﬂorí e a raó de XVII
s. VI lo timbre, munten
IIII ll. III s. X
Los quals li sien liurats con haurà feta àpocha de difﬁnicio de III
anys e alguns temps més per los
quals lo dit Pere Tortos e en Macià
de Picanyes han tengut a loguer I
alberch del dit Pere

LXVIII
[Eulàlia, vídua d’en Pere Olivera]
XLVI. Deu-nos la dona na Eulàlia
muller d’en Pere Olivera quòndam
cap de guayta, los quals foren m
muudats el primer libre de depòsits d’e
d’en
’en
’e
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
aa
aj

E nos devem-li que li mudam
açí
ç e fem compte que·ns deu en
CCCLXXXIII
CC
C
cartes de libre segon
LXIII ll. XI s. V
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regidors aprés nos de la Taula en
XLVI cartes
LXIII ll. XI s. V

La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada

[Nicolau Carròs, marmessor de mestre Ramon de Capcir manescal]
/ Deu-nos en Nicolau Carroç con
a marmessor de mestre Ramon
de Capcir quòndam manescal, per
CCLXXII ﬂorins d’or VIII s. que
per manament del veguer liuram a
la dona na Anthònia muller del dit
mestre Ramon de Capcir a XXI de
noembre MCCCCII, a raó d’XI s.
CL ll.
Appar del dit manament en CC
XLIX cartes del manual terç

/ E nos devem-li que li mudam
açí e fem compte que·ns deu en
CCCLXXXIX cartes de libre segon
CL ll.
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empara segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada
A XXI d’agost MCCCCII foren emparats per manament del veguer a
instància d’en Guillem Sala traginer, féu lo manament Pere Oliver
saig

[Pericó Vilardell, argenter]
/Deu-nos en Pericó Vilardell argenter per CXC ﬂorins X s. que li liuram comptans a IIII de dehembre
MCCCCII, a raó d’XI s.
CV ll. s.

/ E nos devem-li que li dixem per
la dona na Barthomeua muller d’en
Pere Sala quòndam a II de deembre
MCCCCII en XVII cartes
CV ll.
Les quals sien soltes con micer
Matheu dez Quer e en Jacme Rossell notari ho diran
A IIII de dehembre MCCCCII nos
tramès a dir lo dit misser Matheu
des Quer per alberà scrit de sa
mà lo qual nos portà lo dit Jacme
Rossell que li pleya que la dita
quantitat fos solta e axí matex
nos
n s dix lo dit Jacme Rossell que
no
li pleya
que la quantitat demunt
p
dita
t fos solta
ta
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[Bernat Ripoll paraire]
/ Deu-nos en Bernat Ripoll parayre
per XXXVIII ﬂorins d’or IIII s. que
li liuram comptans a IIII de janer
MCCCCIII, a raó d’XI s.
XXI ll. II s.

/ E nos devem-li per XXXVIII ﬂorins d’or IIII s. que·ns liurà comptans per ell en Pere Orts notari a
IIII de janer MCCCCIII, dixeren fo
per madona d’en Bernat Xatmar
quòndam en paga del dot que·l
dit Bernat cobrà de la sua ﬁlla,
muller que fo d’en Pericó Xatmar,
a raó d’XI s.
XXI ll. II s.
Les quals sien liurades con lo dit
Bernat Ripoll haurà feta cancel·lar
Iª empara feta a dita dona a instància d’en Pere de Castellví com
a procurador d’en Guillem Massa
Lo dit jorn nos féu fe Pere Sabater saig que la dita empara era
cancel·lada

LXIX
[cònsols de la Mar, pel dipòsit de la barxa d’en Pontons]
/ Deuen-nos los cònsols de la
Mar per lo depòsit de la barxa
d’en Pontons per LXXXIII ﬂorins
d’or X s. IX que per manament
lur liuram a·n Francesch Colomer
fuster a XVIII d’agost MCCCCII,
a raó d’XI s.
XLVI ll. III s. IX
Appar del dit manament en
LXXXV cartes del manual terç
Ítem per X ﬂorins III s. X que
per manament lur liuram a·n Franceshc Ledó fuster lo dit jorn, a
raó d’XI s.
V ll. XIII s.. X
Appar del dit manament en
LXXXV cartes del manual terç
ç

/ E nos devem-los que·ls havem a
tornar de resta de compte contengut en cartes CCCXCIII de libre
segon
LIIII ll. II s.
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada
Ítem per XXIII ﬂorins en or e IIII
ﬂorins III s. en menuts que·ns liurà
per ells comptans en Johan Pontons a XIIII d’agost MCCCCII, a
raó
r ó d’XI s.
ra
XV ll. s.
Los
Lo
os quals los sien liurades con lo
ditt Johan aurà possessió del leyn
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Ítem per III ﬂorins d’or VI s. VI
que per manament lur liuram a·n
Johan Alegra fuster lo dit jorn, a
raó d’XI s.
I ll. XVIIII s. VI
Appar del dit manament en
LXXXVI cartes del manual terç
Ítem per XLV ﬂorins d’or V s. que
per manament lur liuram a·n Berenguer Serradell a XIX d’agost,
a raó d’XI s.
XXV ll.
Appar del dit manament en XCII
cartes del manual terç

Ha XVI d’agost MCCCII foren emparats per manament dels cònsols
a instància d’en Nicolau Quintana
ferrer axí com a procurador dels
mestres d’axe, féu lo dit manament
en Pere Duran misatge lur
Lo dit jorn foren emparats a instància d’en Johan Alegre fuster per
manament dels dits cònsols, féu lo
dit manament lo dit Pere Duran
Ítem los devem que·ls mudam ací
e fem compte que·ns deuen avant
en LXX cartes
XIIII ll. IIII s. V

Ítem per VIII ﬂorins d’or I s. IIII
que per manament lur liuram al
dit Berenguer Serradell a XII de
setembre MCCCCII, a raó d’XI s.
IIII ll. VIIII s. IIII
Appar del dit manament en CXL
cartes del manual terç
Suma: LXXXIII ll. VI s. V

Suma LXXXIII ll. VI s. V

[Pere de Forest, sastre, curador dels béns d’en Joan Llombart, tintorer]
XLVII. Deu-nos en Pere de Forest
sartre axí com a curador dat als
béns d’en Johan Lombart òlim
tintorer per VII ﬂorins d’or VI s.
VI que per manament del regent
la Vagueria li liuram comptans a
XIV d’agost MCCCCII, a raó d’XI s.
IIII ll. III s. VI
Appar del dit manament en LXXIX
cartes del menual terç
Resta: XXIII ll. VI s. VI

E nos devem-li que li mudam açí
e fem compte que·ns deu en CCC
XCIIII cartes de libre segon
XXVII ll. X s.
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

ELS

PRIMERS LLIBRES DE LA

TAULA

DE

CANVI

DE

BARCELONA

251

E axí resta que ha a cobrar, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors de la
Taula en XLVI cartes
XXIII ll. VI s. VI

LXX
[Francesc Bertran major, cuiracer]
/ Deu-nos en Francesch Bertran
coriacer, major de dies, per XX
ﬂorins d’or que li liuram comptans a XVII d’octobre MCCCCII,
a raó d’XI s.
XI ll.
Ítem per XXX ﬂorins d’or que li
liuram comptans a XXI d’octubre
MCCCCII, a raó d’XI s.
XVI ll. X s.
Suma: XXVII ll. X s.

/ E nos devem-li que li mudam
açí e fem compte que·ns deu en
CCCXCIIII cartes de libre segon
XXVII ll. X s.
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada
A XVII d’octobre MCCCCII foren
solts de la dita quantitat per en
Francesch Fuster notari XI ll. segons appar en lo dit compte
A XXI d’octobre fou solta tota la
demunt dita quantitat per lo dit
Francesch Fuster notari

[Joan Comasella, fuster]
/ Deu-nos en Johan Comasela fuster per IIII ﬂorins d’or II s. que li
liuram comptans a XII de deembre
MCCCCII, a raó d’XI s.
II ll. VI s.

/ E nos devem-li per IIII ﬂorins
II s. que·ns liurà comptans per ell
an Francesch Rovira mercader a
IIII de dehembre MCCCCII, a raó
d’XI s.
II ll. VI s.
Les quals li sien soltes con lo dit
Francesch Rovira ho dirà
XII de deembre MCCCCII foren
AX
soltes
solt
lt per lo dit Francesch Rovira
lt
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[Francesc Cabanyes, causídic, tutor dels ﬁlls de n’Arnau d’Alçamora,
fuster]
/ Deu-nos en Francesch Cabanyes
causídich axí com a tudor e curador dels ﬁlls de n’Arnau d’Alçamora quòndam fuster per XXXII
ﬂorins d’or I s. VI que per manament del vaguer liuram comptans
al dit Francesch Cabanyes a IIII de
dehembre MCCCCII, a raó d’XI s.
XVII ll. XIII s. II
Ítem per V ﬂorins d’or III s. que
per vigor del dit manament liuram
comptans al dit Francesch Cabanyes lo dit jorn, a raó d’XI s.
II ll. XVIII s.
Appar del dit manament en
CCLXXV cartes del menual terç

/ E nos devem-li que li mudam
açí e fem compte que·ns deu en
CCCXCV cartes de libre segon
CXVI ll. VII s. V
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada
E la qual condició era a coneguda
d’en Pere Pallicer notari
La qual quantitat plau al dit Pere
Pallicer notari que sia solta segons
appar en lo dit compte del dit libre
segon, ecceptat XVIIII ll. XI s. que
sien retingudes en la present Taula
ﬁns lo dit Pere Pellicer ho dirà

Ítem per CLXXIIII ﬂorins d’or I s.
XI que li liuram comptans a XX de
deembre MCCCCII, a raó d’XI s.
LXXXXV ll. XV s. XI
Suma: deu CXVI ll. VII s. V

LXXI
[cònsols de la Mar, pel dipòsit d’en Berenguer Serradell mercader]
/ Deuen-nos los cònsols de la Mar
per lo depòsit que féu en Berenguer
Serradell mercader per lo contrast
del leny d’en Pontons, que·ls mudam e fem compte que·ls devem
atràs en LXIX cartes en compte
de la moneda del dit leny
XIII ll. IIII s. V

/ E nos devem-los que·ls mudam
açí e fem compte que·ns deuen en
XXX cartes de libre terç
XIIII ll. IIII s. V
La qual quantitat diu als dits cònsols sens tota condició
Ha XVI d’agost MCCCCII foren
emparats per manament dels
cò
òn
cònsols
a instància d’en Nicolau
Qu
u
Quintana
ferrer, procurador dels
me
e
mestres
d’axe, féu lo dit manament
n Pere Duran missatge lur
en
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Lo dit jorn foren emparats per manament dels dits cònsols a instància den Johan Alegre fuster, féu lo
dit mamanent lo dit Pere Duran

[Bernat sa Vall, causídic, curador dels béns d’en Bernat Carreres]
XLVI. Deu-nos en Bernat ça Vall
causídich, curador dat als béns
d’en Bernat Carreres, de Sancta
Coloma de Gramanet, los quals
foren mudats el primer libre de
depòsits d’en Guillem Oliver e Pere
de Casasaja regidors de la Taula
en XLVI cartes
V ll. VIII s. VIII
Ítem en lo dit libre primer en XLVI
cartes
V ll. V. s.

E nos devem-li que li mudam açí e
fem compte que·ns deu en XXXIII
cartes de libre terç
V ll. VIII s. VIII
La qual quantitat hic és ab certes
condicions segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada
Ítem per VIIII ﬂorins d’or VI s.
que·ns liurà per ell comptans en
Johan Serraplana sartre a XXIIII
de noembre MCCCCII, dix fo a
compliment del preu d’Iª peça de
terra que·l dit Bernat ça Vall li ha
venuda, a raó d’XI s.
V ll. V s.
Les quals V ll. V s. sien liurades
con n’Athoni Oliver notari ho dirà

LXXII
[Francesc Pinosa, pel dipòsit de sor Gueraldica de Pallars, monja de
Pedralbes]
/ Deu-nos en Francesch Pinosa
prevera procurador de Pedralbes
per lo depòsit de sor Gueraldicha
de Pallars monge del dit monestir,
per XXX ﬂorins d’or que per ma
m
maa
nament del batle de Barchinona
ona
liuram comptans a mestre Jaca ac

/ E nos devem-li que li mudam
açí e fem compte que·ns deu en
XL cartes de libre terç
L ll.
La qual quantitat hic és ab certa
La
con
condició
n
segons appar en lo dit
com
compte,
m
per que sia vist ans sia
lliurada
li
u
ur
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me Serra ﬁsich a VI de setembre
MCCCCII, a raó d’XI s.
XVI ll. X s.
Appar del dit manament en CXXIX
cartes del manual terç
Ítem per LXI ﬂorins d’or X s. que
per manament del dit batle liuram
comptans al dit Francesch Pinosa
a XIIII de noembre MCCCCII, a
raó d’XI s.
XXXIII ll. X s.
Suma deu: L ll. s.

A VI de setembre MCCCCII foren
emparats per manament del veguer a instància de mestre Jacme
Serra ﬁsich, féu lo manament Ramon Rossell sag
A XIII de noembre nos féu fe Bernat Dalmau saig que la dita empara
era cançel·lada

[Sibília, vídua d’en Bartomeu Muntaner, i Tomàs, ﬁll llur]
XLVII. Deu-nos la dona na Sibília
muller d’en Berthomeu Muntaner
quòndam e en Thomàs Muntaner ﬁll seu per VI ﬂorins d’or que
per manament del regent la Vegueria liuram comptans a·n Nicolau
Çalom causídich a V d’octobre
MCCCCII, a raó d’XI s.
III ll. VI s.
Ítem per X ﬂorins d’or que per
vigor del dit manament liuram
comptans a·n Jacme Juglar notari
lo dit jorn, a raó d’XI s.
V ll. X s.
Appar del dit manament en CLXXI
cartes del manual terç
Ítem per V ﬂorins d’or que per manament del veguer liuram comptans al dit Thomàs Muntaner a
VII d’octobre MCCCCII, reebe’ls
per ell en Jacme Juglar notari,
i, a
raó d’XI s.
II ll. XV
V s.

E nos devem-los que·ls mudam
açí e fem compte que·ns deuen
en XLIX cartes de libre terç
LXXIII ll.
La qual quantitat hic és ab certa
condició e empares segons appar
en lo dit compte, per que sia vist
ans sia liurada
A VI d’octobre MCCCCII foren
emparats per manament del veguer a instància d’en Berthomeu
Lombard procurador d’en Jacme
Ferrer botiguer, féu lo manament
Pere Palau saig
Ítem per X ﬂorins d’or que·ns liurà
per ells comptans en Pere Simart
sartre a XII d’octobre MCCCCII,
a raó d’XI s.
VI ll.
Les quals hich són ab les condicions e empares damunt dites fetes
per lo dit Pere Simart
Ítem
em
m a XXIIII del mes de noembree MCCCCII foren emparats per
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manament del vaguer a instància
de Loqui Scarçaﬁga procurador
de Gregori Scarçaﬁga frare seu,
féu lo dit manament Guillem Timoner sag
A XXIX de decembre MCCCCIII
foren emparats per manament del
veguer a instància d’en Berenguer
Maçana de casa del senyor rey en
nom seu propi e con a pare e ledesma administrador d’en Jacme
Manuel ﬁll seu, féu lo manament
[Guillem] Lorenç saig
Ítem a X de janer MCCCCIII foren
emparats a instància de fra Esteva
Miquel e en Francesch Soquerrats
marmessors de la dona na Alamanda, muller quòndam d’en Galceran
de Gola, féu lo dit manament en
Guillem Timoner saig del vaguer
Suma devem: LXXVIIII ll. s.

E axí resta que han a cobrar, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors de la
Taula en XLVII cartes
LXVII ll. VIIII s.

LXXIII
[Eulàlia, vídua d’en Pere de Manlleu]
/ Deu-nos la dona na Eulàlia muller d’en Pere de Manlleu quòndam per LI ﬂorins d’or que liuram
comptans per ella a·n Nicolau Gi
Gili
G
ili
li
carnicer a XXIII d’agost MCCCCII,
CII,
a raó d’XI s.
XXVIII ll. I s.
s.

/ E nos devem-li que li mudam
açí e fem compte que·ns deu en
LXXXVI cartes de libre terç
XXXXVIIII ll. XII s.
La
a qual quantitat hic és ab certa
condició
con
n
segons appar en lo dit
compte,
com
m
per que sia vist ans sia
liurada
lu
li
urr
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Ítem per XXXIX ﬂorins d’or II s.
que li liuram comptans a XXVI
d’agost, a raó d’XI s.
XXI ll. XI s.
Suma: XXXXVIIII ll. XII s.

Lo present jorn que comptem
XXIII jorns d’agost MCCCCII foren soltes de la dita quantitat
XXVIII ll. I s. segons en lo dit
segon libre appar
Ítem a XXV del dit mes fo solta lo
restant de la dita quantitat segons
appar en lo dit compte

[Elisenda, vídua d’en Simó sa Querosa, sastre]
XLVII. Deu-nos la dona na Elicseno muller d’en Simon ça Querosa
quòndam sartre, los quals foren
mudats el primer libre de depòsits d’en Guillem Oliver e Pere de
Casasaja regidors de la Taula, en
XLVII cartes
XII ll. II s. IIII

E nos devem-li per XXII ﬂorins
d’or IIII d. que·ns liurà comptans
per ella en Bernat Pons prevera
beneﬁciat en la seu de Barchinona
a XXI de noembre MCCCCII, dix
fo a compliment del preu d’Iª vinya
que la dita dona li ha venuda, a
raó d’XI s.
XII ll. II s. IIII
Los quals sien liurats con la crida
serà purgada e en Ramon de Forest
notari ho dirà
A XXVII de noembre MCCCCII
foren emparats per manament
del veguer a instància d’en Ferrer
Febrer laurador, féu lo manament
Bernat Dalmau saig
A XXVIII de noembre MCCCCII
nos féu fe lo dit Bernat Dalmau sag
que la dita empara era cançel·lada

[Guillem des Cros, mercader]
/ Deu-nos en Guillem dez Cros mercader que li mudam e fem compte
que li devem en CCXI cartes de
de
libre terç en son compte propii
CCC
C ll.

/ E nos devem-li que li mudam
açí e fem compte que·ns deu en
CLVI
C
CL
LV cartes de libre terç
CCC ll.
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La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada
La dita condició fo solta segons
appar en lo dit compte

[Antoni Carbonell, saig, procurador de na Maria Llopis, habitant
a Barcelona]
/ Deu-nos n’Anthoni Carbonell sag
com a procurador de na Maria Lopis habitadora de Barchinona, per
VI ﬂorins d’or que per manament
del veguer li liuram comptans a
VI de noembre MCCCCII, a raó
d’XI s.
III ll. VI s.
Appar del dit manament en CCXX
cartes del manual terç

/ E nos devem-li per VI ﬂorins d’or
que·ns liurà comptans en Paulo
Bullo, de Nàpols, com a procurador d’en Leonardo de Nàpols
ostaler a XII d’octobre MCCCCII,
a raó d’XI s.
III ll. VI s.
Les quals sien soltes con lo vaguer
ab consell de micer Johan Fonoll
ho diran

LXXIV
[Eulàlia, muller d’en Pere Mestre, corretger, i Francesca, muller d’en
Francesc Vendrell, calderer]
XLVIII. Deuen les dones n’Aulàlia
muller d’en Pere Mestre correger
e na Francescha muller d’en Francesch Vendrell calderer, los quals
foren mudats el primer libre de
depòsits d’en Guillem Oliver e Pere
de Casasaja regidors aprés nos de
la Taula en XLVII cartes
VII ll. XII s. V

E nos devem-los que·ls mudam
açí e fem compte que·ns deuen
en CLXXIIII cartes de libre terç
VII ll. XII s. V
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

[veguer de Barcelona pel dipòsit
p
d’en Narcís Seguer, sastre]
LVIII. Deu-nos lo veguer de Barchichinona per lo depòsit fet per en NarNarcis Seguer sartre, per XXVI ﬂorins
inss

E nos
n devem-li que li mudam açí e
fem
m compte que·ns deu en CLXVIII
cartes
car
ca
car
de libre terç
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d’or VI s. IX que per manament seu
liuram a n’Anthoni Cathalà causídich a XVI d’octobre MCCCCII, a
raó d’XI s.
XIIII ll. XII s. VIIII
Appar del dit manament en CXCIII
cartes del manual terç
Resta: XCVII ll. XIIII s. VII
Ítem per LIIII ﬂorins d’or IX s. VII
que per manament del dit veguer
liuram comptans a·n Pere Ombert
argenter axí com a procurador de
la dona na Angelina muller sua a
XX de deembre MCCCCII, a raó
d’XI s.
XXX ll. III s. VII
Appar del dit manament en
CCLXXXIII cartes del manual terç

CXII ll. VIII s. IIII
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada
A XVI d’octobre MCCCCII foren
emparats per manament del vaguer a instància d’en Bernat Redon
corredor, féu lo dit manament en
Ramon Rossell sag
Ítem a VI de noembre MCCCCII
foren emparats per manament del
veguer a instància d’en Johan ça
Plana scrivent, féu lo manament
Pere Palau saig

Suma deu: XXXXIIII ll. XVIII
s. IIII5
E axí resta que han a cobrar, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors de la
Taula en XLVIII cartes
LXVII ll. X s.

LXXV
[Bernat Costeges, causídic, curador dels béns de n’Arnau Molner]
/ Deu-nos en Bernat Costeges causídich, curador dat als béns de
n’Arnau Mulner quòndam, per I
ﬂorí d’or I s. VIII que per mana-

/ E nos devem-li que li havem a
tornar de resta de compte contengut en CLXX cartes de libre terç
LI ll. IIII s. VIIII

5. Hi ha un error en aquesta suma:
a: h
ha
ad
de
e sser
err XXXXIIII ll. XVI s. IIII d. i per tant la
quantitat restant han de ser LXVII ll. XII
III s.
s.
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ment del jutge dels apells liuram
a·n Nicolau Palau cullidor de les
imposicions de les honors a XXIIII
de noembre MCCCCII, a raó d’XI s.
ll. XII s. VIII
Ítem per XXI ﬂorins d’or X s. XI
que li liuram per manament del
veguer a XI de deembre MCCCCII,
a raó d’XI s.
XII ll. I s. XI
Appar del dit manament en
CCXCVI cartes del manual terç
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La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada
A XXX de deembre MCCCCIII foren emparats per manament del
vaguer a instància de la dona Eulàlia muller d’en Pere Squerit, féu
lo manament en Pere Bonet sag

Ítem per LXX ﬂorins d’or II d. que
per manament del vaguer liuram
comptans a la dona na Agnès muller d’en Pere des Mas a III de
janer MCCCCIII, rebe’ls per ella
lo dit Pere des Mas, a raó d’XI s.
XXXVIII ll. X s. II
Appar del dit manament en
CCCXXVI cartes del manual terç
Suma deu: LI ll. IIII s. VIIII

[Eloi Febrer i altres, marmessors d’en Romeu Francolí, ferrer]
XLVII. Deuen-nos n’Aloy Febrer,
Barthomeu Sabeter, Barthomeu
Vilar i Johan Ubach ferrers, marmessors d’en Romeu Francholí
quòndam ferrer, per X ﬂorins d’or
que per manament del veguer liuram comptans al dit Berthomeu
Sabater a XVII d’octobre MCCCCII, a raó d’XI s.
V ll. X s.
Appar del dit manament en CXCV
CV
CV
cartes del manual terç

E nos devem-los que·ls mudam
açí e fem compte que·ns deuen
en CLXXVII cartes de libre terç
XIIII ll. III s. VIIII
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada
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Suma: ut supra
Resta: VIII ll. XIII s. IX

E axí resta que han a cobrar, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja en XLVII cartes
VIII ll. XIII s. VIIII

LXXVI
[Sobirana vídua de Jaume Garcès]
/ Deu-nos la dona Sobirana muller d’en Jacme Garçès quòndam
per CXVII ﬂorins d’or III s. que
li liuram a XIX d’agost MCCCCII,
a raó d’XI s., reebe’ls per ella en
Francesch Martí especier procurador seu
LXIIII ll. X s.
Appar de la dita procura per carta
rebuda en poder d’en Johan Miret
quòndam notari per autoritat reyal
a XVI de juliol MCCCCI

/ E nos devem-li que li mudam
açí e fem compte que·ns deu en
CLXXVII cartes de libre terç
LXIIII ll. X s.
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada
La dita condició fo solta segons
apar en lo dit compte del dit libre terç

[Joan, ﬁll d’en Johan des Vall]
/Deu-nos en Johan dez Valls ﬁll
d’en Johan dez Valls que dixem
per ell a n’Andreu dez Valls frare
seu a XXII de setembre MCCCCII
en CCXXIIII cartes de libre terç
DXXXI ll. IIII s. V

/ E nos devem-li que li dixem per
en Jacme de Planes, de la vila de
Caules de Muntbuy, a XIX de setembre MCCCCII, fo per reemença de DCC s. censals que reebia
sobre la dita vila. És lo preu –
CCCCXCVIII ll. XV s. Ítem per
interès degut – XXXII ll. IX s. V,
en CCXXI cartes de libre terç
DXXXI ll. IIII s. V
Les
Le
es quals sien soltes con en Bernat
Nadal
notari ho dirà
Na
a
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A XXII de setembre MCCCCII foren solts per lo dit notari
A XX de setembre MCCCCII foren
emparats per manament dels cònsols a instància d’en Johan Jolià,
ﬁll e procurador d’en Garau Julià
pellicer, féu lo manament Domingo de Torramutxa missatge dels
cònsols
Ha XXII de setembre MCCCCII
nos féu fe lo dit Domingo de Torramutxa que la dita empara era
cançel·lada

[Tomàs Titot, moliner, tutor de n’Eulàlia, ﬁlla d’en Guillem Seguer,
moliner]
XLVIII. Deu-nos en Thomàs Titot
mulner, tudor de na Eulàlia pobilla
ﬁlla e hereva d’en Guillem Seguer
quòndam mulner, los quals foren
mudats el primer libre de depòsits d’en Guillem Oliver e Pere de
Casasaja en XLVIII cartes
XXI ll. VIII s. IIII

E nos devem-li que li mudam
açí e fem compte que·ns deu en
CLXXXV cartes de libre terç
XXXI ll. VIII s. IIII
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada
A VII d’octobre MCCCCI foren emparats per manament del veguer
a instància d’en Guillem Cortina
prevera de la Mar, féu lo manament
Pasqual de Çaragoça saig

LXXVII
[Roger de Pinós i hereus de micer Pere Ballaró]
XLIX. Deuen-nos en Roger de Pinós donzell, ﬁll e hereu de mossèn
Bernat de Pinós quòndam cavaller,
ler,
e madona Brizeyda muller de mi
mi-m
cer Pere Ballaró quòndam, tinent
entt

E nos devem-los que·ls mudam
açí e fem compte que·ns deuen
en
n cartes CLXXXIII de libre terç
DCCCXVIIII ll. VIII s. I
La
a qual quantitat hic és ab certes
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e possehint los béns del dit marit
seu, e la dona na Margarida mare
e hereva del dit micer Pere Ballaró
quòndam, segons se diu o aquell
o aquells d’ells o altre qualsevol a
qui·s pertanyerà, los quals foren
mudats el primer libre de depòsits d’en Guillem Oliver e Pere de
Casasaja regidors aprés nos de la
Taula en XLIX cartes
DCCCXVIIII ll. VIII s. I

condicions e empares segons appar en lo dit compte, per que sia
vist ans sia liurada
A XXVI d’octobre MCCCCII foren emparats per manament del
veguer a instància de la dona na
Costança muller de mossèn Bernat
de Pinós quòndam, pare del dit
Roger de Pinós, féu lo manament
Bernat Duran saig

[Bernat Serra, batlle general, i altres]
XLIX. Deuen-nos en Bernat Serra
axí com a balle general e an Johan
de Pugmaura prevera de la capella
del senyor rey e lo dit senyor o a
qui·s pertanyerà, los quals foren
mudats el primer libre de depòsits d’en Guillem Oliver e Pere de
Casasaja en XLIX cartes
CCC ll.

E nos devem-los que·ls mudam
ací e fem compte que·ns deuen
en LXIX cartes de libre segon
CCC ll. s.
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

LXXVIII
[Bartomeua, vídua de n’Antoni Moià, barquer]
/ Deu-nos la dona na Berthomeua
muller de n’Anthoni Moyà quòndam barquer que per paraula d’en
Francesch Salvà sartre e procurador seu dixem per ella a·n Pere
Geli parayre a XVIIII de janer M
CCCC III e pres-los comptans en
LIIII ﬂorins d’or VI s., a raó d’XI s.
XXX ll. s.
Appar de la dita procura per carta
arrta
feta en poder d’en Jacme Just non no
tari a XXX d’octobre MCCCCCII
CI
CI

/ E nos devem-li que li mudam
açí e fem compte que·ns deu en
CLXXXVI cartes de libre terç
XXX ll.
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada
La dita condició fo solta segons
appar
ap
pp en lo dit libre terç
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[Margarida, vídua d’en Pere sa Pera]
L. Deu-nos la dona na Margarida
muller d’en Pere ça Pera quòndam,
de la parròquia de Santa Coloma
de Gramanet, los quals foren mudats el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors de la Taula en L cartes
XXXIIII ll.

E nos devem-li que li mudam
açí e fem compte que·ns deu en
CLXXXVII cartes de libre terç
XXXIIII ll.
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada
Ha IIII de setembre MCCCCII foren emparats per manament del
vaguer a instància de n’Anthoni
Pont con a marmessor de n’Anthoni Oliver quòndam, féu lo manament en Bernat Dalmau sag
A VI de març MCCCCIII nos féu
fe en Pere Sabater sag que la dita
empara era cançel·lada

[Constança, vídua d’en Francesc Nadal, mariner]
/ Deu-nos la dona na Costança muller d’en Francesch Nadal
quòndam mariner per VII ﬂorins
d’or III s. que li liuram comptans
a XXVI d’agost MCCCCII, a raó
d’XI s.
IIII ll.

/ E nos devem-li que li mudam
açí e fem compte que·ns deu en
CLXXXVII cartes de libre terç
IIII ll.
La qual quantitat hic és ab certa
condició segons appar en lo dit
compte, per que sia vist ans sia
liurada

[Nicolau Salom, causídic]
//Deu-nos en Nicolau Çalom causídich per LXXXVII ﬂorins d’or III s.
que li liuram comptans a XI de
decembre MCCCCII, a raó d’XII ss..
XXXXVIIII lll.
l.

/ E nos devem-li que li dixem per
en Johan Boschà ciutadà a VII de
decembre MCCCCII en CCLXXVI
cartes
de libre terç
car
ca
r
XXXXVIII ll.
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Les quals sien soltes con en Bernat
Nadal notari ho dirà
A XI dehembre MCCCCII fou solta
per lo dit notari

LXXIX
[Angelina, muller d’en Francesc Parellada, rajoler,
hereva d’en Nicolau Parets, rajoler]
L. Deu-nos la dona na Angelina
muller d’en Francesch Parallada
ragoler axí com ha hereva d’en Nicolau Parets quòndam ragoler, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors aprés
nos de la Taula de la Ciutat en
L cartes
XV ll. XIII s. VI

E nos devem-li per XXVIII ﬂorins
d’or V s. VI que·ns liurà per ella
comptans en Pere Trenxer ragoler
a XIX d’agost MCCCCII, fo a compliment de XXIII ll. per preu de
les quals la dita dona ha venut al
dit Pere Trenxer unes cases al forn
de calç e de ragola, a raó d’XI s.
XV ll. XIII s. VI
La qual quantitat sia solta con en
Pere Palliçer notari ho dirà

[Dolça, vídua de mestre Rafael de Fontclara, convers, metge]
L. Deu-nos la dona na Dolça muller
de mestre Rafael de Font Clara
metge de fayhica converç quòndam, los quals foren mudats el primer libre de depòsits d’en Guillem
Oliver e Pere de Casasaja regidors
de la Taula en L cartes
XXXXVIII ll. XVIIII s.
Ítem los quals lis foren mudats en
lo dit libre en L cartes
XIII ll. XV s.

E nos devem-li per LXXXVIIII ﬂorins d’or que·ns liurà comptans a
XII d’agost MCCCCII, a raó d’XI s.
XXXXVIII ll. XVIIII s.
Les quals la dita dona no vol que·n
sian levats en tot ni en partida
sens consentiment de la dita dona
e d’en Guillem de Font Clara e
Daniel de Font Clara ﬁlls seus e
que la un sens l’altre no·n puya
levar nenguna quantitat sens consentiment de tots tresos
Ítem per XXV ﬂorins d’or que·ns
liurà
comptans a V d’octobre
liur
u
MCCCCII,
a raó d’XI s.
MC
C
XIII ll. XV s.
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La qual propdita quantitat no puxe
ésser levada de la Taula sens consentiment d’en Guillem de Font
Clara ﬁll seu
Suma devem: LXII ll. XIIII s.

LXXX
[Guillem Riera, sastre]
LI. Deu-nos en Guillem Riera sartre que dixem per ell a n’Arnau de
Vilaayada e a la dona na Maria muller sua a XVIIII d’agost MCCCCII,
fo per composició e avinença que
feren ab lo dit Guillem per rahó de
C ll. poc més que restaven a pagar
als dits marit e muller d’aquelles
CL ll. que a ells eren degudes axí
com ha hereus de la dona na Maria, muller qui fo d’en Guillemonet
Riera, ﬁll del dit Guillem Riera,
per rahó de dot de la dita Maria,
en LXXXI cartes
LXV ll.
Suma – ut supra
E axí resta que ha a cobrar, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors aprés
nos de la Taula en LI cartes
LXXXV ll.

E nos devem-li que li dixem per en
Galceran Nicolau notari a XVIIII
d’agost MCCCCII, fo per aquells
IIIM s. los quals eren stats depposats en poder del dit Galceran per
los administradors de l’Ospital a
compliment de IIIIM s., que fou
lo preu de II estars contigus al dit
Ospital los quals lo dit Guillem
Riera vené als dits administradors
en CLXXXII cartes de libre terç
CL ll.
Les quals sien soltes con los dits
administradors o II d’aquells ho
diran e con haurà dat compliment
de cartes e purgada la crida a coneguda de misser Guillem Pere
Bussot
Plau als dits administrador e al dit
misser Guillem Pere Bussot que de
la dita quantitat sien soltes LXV ll.
que s’han a donar a n’Arnau de
Vilaayada e a la dona na Maria
muller sua
Ítem a X de setembre MCCCCIII
dixeren los dits micer Guillem Pere
de Bussot e Miquel Roura e Berenguer
g
gu
e Oller canonge administrador
que,
qu
ue no contestant la condició demunt
mu
u dita, que la quantitat fos solta
con
n en Johan Torró notari ho dirà
A X
XI de setembre MCCCCIII fou
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solta per lo dit Johan Torró notari
A XIX d’agost MCCCCII foren emparats per manament dels cònsols
a instància d’en Ramon Badia armer, féu lo manament Domingo de
Torramutxa missatger lur
A XI de setembre MCCCCIII en
Matheu Rossell misage dels cònsols nos féu fe que la dita empara
era cancel·lada
Ítem a XXI del dit mes foren emparats per manament dels dits
cònsols a instància de frare Barthomeu Vidal de l’orde del Carme, féu lo manament Pere Duran
missatge lur
A X de setembre MCCCCIII nos
féu fe Domingo de Torramutxa misage dels dits cònsols que la dita
empara era cançel·lada
Ítem a XXII del dit mes foren emparats per manament del veguer
a instància d’en Barthomeu Prats
texidor de lana, féu lo manament
Ramon Sans saig
A I de setembre MCCCCIII nos
féu fe en Bonanat Fontanet sag
que la dita empara era cancel·lada
Ítem a XIX de setembre MCCCII
foren emparats per manament del
veguer a instància d’en Pere Bisanya mercader, féu lo manament
Anthoni Carbonell saig
A I de setembre MCCCCIII nos
féu fe en Bonanat Fontanet sag
que la dita empara era cançel·lada
Ítem a XII de deembre MCCCCII
foren emparats per manament del
veguer a instància dels administradors de l’hospital de la Santa
Creu,
féu lo manament Bernat
C
Cr
e
Dalmau
saig
Da
al
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Ítem a XXX de deembre MCCCCIII
foren emparats per manament dels
cònsols a instància d’en Francesch
de Ladernosa, féu lo manament en
Matheu Rossell misatge lur
A XXXI d’agost MCCCCIII nos féu
fe en Barthomeu Ripoll jurat d’en
Donadeu, scrivà dels cònsols que
la propdita empara era cancel·lada
Ítem a I de setembre MCCCCIII
nos féu fe en Guillem Lorenç sag
que la empara feta en la quantitat
demunt dita a instància dels administradors de l’Ospital era cancellada però que no sia res liurat ﬁns
que en Johan Torró notari ho digua
A XI de setembe MCCCCIII nos
dix lo dit Johan Torró notari que
la dita quantitat fos solta

LXXXI
[Arnau de Vilaallada i Maria, esposos]
/ Deuen-nos n’Arnau de Vila Ayada
e la dona na Maria muller sua per
CXVIII ﬂorins d’or II s. que liuram
comptans a XXI d’agost MCCCCII
a·n Pere de Belloch texidor de drap
de li, procurador lur, a raó d’XI s.
LXV ll.
Appar de la dita procura per carta feta en poder d’en Ramon de
Forest notari a XXIX de deembre
MCCCCII

/ E nos devem-los que·ls dixem per
en Guillem Riera sartre a XVIIII
d’agost MCCCCII, fo per composició e avinença que feheren ab
ell per raó de C ll. poc més que
restaven a pagar als dits marit e
muller d’aquelles CL ll. que a ells
eren degudes axí com a hereus de
la dona na Maria, muller qui fo
d’en Guillemonet Riera ﬁll del dit
Guillem Riera, per la dot de la dita
Maria, en LXXIX cartes
LXV ll. s.
Les quals sien soltes con los dits
Arnau e Maria hauran dat loch e
cessió
de la dita quantitat als admices
s
nistradors
de l’Hospital e hauran
nis
s
dades
da
ad fermances de tornar aquella
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si altres apparien per més en temps
e mellors en dret e haurà lliurat
l’espoli e altres cartes e fermada
àpocha al dit Guillem Riera del
dit dot a conexença del dit micer
Pere Bussot
A XXI d’agost MCCCCII nos dix
en Miquel Roure administrador
del dit Hospital que totes les dites coses havien compliment e que
volia que la dita quantitat fos solta

[Guillem Boscà]
/ Deu-nos en Guillem Boschà, de
la parròquia de Sancta Maria de
Badalona, del veïnat de Pomar,
ﬁll d’en Francesch Boschà, per
LIII ﬂorins d’or VI s. que li liuram comptans a VIII de noembre
MCCCCII, a raó d’XI s.
XXX ll.

E nos devem-li per LIIII ﬂorins
d’or VI s. que·ns liurà comptans
en Bernat Saurí, de Sarrià, procurador de na Constança neboda
sua, hereva del mas Muntserdà, a
XXII d’agost MCCCCII, dixeren fo
en paga del dot que·l dit Guillem
Boschà ha en lo dit mas, a raó
d’XI s.
XXX ll.
Les quals sien soltes con lo dit
Guillem haurà feta difﬁnició a la
hereva del dit mas a coneguda d’en
Berenguer Roure notari
A VIII de nohembre MCCCCII fou
solta per lo dit notari
Suma devem: XXXX ll. III s. VI

[Bartomeu Estapera, prevere]
LI. Deu-nos en Barthomeu Estapera vicari de madona Sancta Maria de la Mar e administrador del
dell
de
segon benifet de Sancta Bàrbara
a a
ar
construhit en la dita esgleya, llos
oss

E nos devem-li que·ns liurà comptans entre ﬂorins e menuts a X de
noembre
MCCCCII, la qual quantino
oe
tatt dix lo dit Barthomeu Estapera
se ha a esmerçar en compra de
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quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors de la
Taula en LI cartes
XXII ll. VI s. VI
Ítem, los quals foren mudats en
LI cartes del dit libre
XVIII ll. XVII s.
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morabatí per augmentació de la
dita capella
XXII ll. VI s. VI
La qual quantitat no s’ich puxa
levar sens consentiment de mossèn
lo bisbe de Barchinona o de son
vicari e del dit Barthomeu Estapera e de son procurador
Ítem per XXXIIII ﬂorins d’or III s.
que·ns liurà comptans en Nicolau Perer prevera òlim vicari de
la dita esgleya a XXIX de noembre
MCCCCII, dix fo per diners que·l
dit Nicolau tenia de censals que
havia reebuts de la Universitat de
la vila de Castellet, a raó d’XI s.
XVIIII ll. XVII s.
La qual quantitat no s’ich puxa
levar sens los hoydors dels comptes
de la Cort del bisbe de Barchinona
Suma devem: XXXX ll. III s. VI

LXXXII
[Mateu Riera i Bartomeu Faner, barber, marmessors d’en Berenguer de
Vilafranca, notari]
LII. Deuen-nos en Matheu Riera e en Barthomeu Faner barber
marmessors d’en Berenguer de
Vilafrancha quòndam notari per
XXXVIII ﬂorins d’or II s. IX que
per manament del vaguer liuram
comptans a·n Pere ç’Abella sartre
a XV de noembre MCCCCII, a raó
d’XI s.
XXI ll. s. IX
Appar de dit manament en
e
CCXXXVII cartes del menual terç
e ç
er
Resta: I ll. s. II

E nos devem-los que·ls dixem per
en Pere d’Abeylla sartre a XXII
d’agost MCCCCII a compliment
del preu d’I alberch que·l dit Pere
d’Abeylla ha comprat dels dits marmessors en CCCCLVIII cartes de
libre segon
XXI ll. XVIIII s. V
Ítem que·ns liuraren comptans per
ells
ells n’Anthoni Estapera notari a
el
XXVI
d’octubre MCCCCII
XX
X
ll. I s. VI
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E axí resta que han a cobrar, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors de la
Taula en LII cartes
I ll. s. II

Les quals sien soltes con n’Anthoni
Estapera notari ho dirà
Ha XXX d’agost MCCCCII foren
emparats per manament del vaguer a instància d’en Pere d’Abeylla sartre, féu lo dit manament en
Guillem Lorenç sag
A XX d’octobre MCCCCII foren
emparats per manament del vaguer a instància d’en Pere Conill
pentinador de lana, féu lo dit manament en Pasqual Saragoça sag
A XVII de noembre MCCCCII nos
féu [fe] Guillem Lorenç sag que les
IIes empares demunt dites eran
cancel·lades
Ítem lo dit jorn foren emparats per
manament del veguer a instància
del dit Guillem Lorenç saig, féu lo
manament Berthomeu Ferrer saig
Ítem a XXII de noembre MCCCCII
nos féu fe en Ramon Rossell saig
que la empara del dit Guillem Lorenç era cancel·lada
Ítem a XI de dehembre MCCCCII
foren emparats per manament dels
cònsols a instància d’en Nicolau
Palau, féu lo manament en Matheu
Rossell misatge lur

[Maria, vídua de Pere Ocello, i altres marmessors d’aquest]
/ Deuen-nos la dona na Maria
muller d’en Pere Oçello quòndam
e·n Pere Guerau prevera e en Pere
Saltells mercader, marmessors del
dit Pere Oçello, per XL ﬂorins d’or
que per paraula lur liuram al dit
Pere Saltells a III de setembre
MCCCCII, a raó d’XI s.
XXIII ll.
ll.

/ E nos devem-los que·ls dixem
per en Ramon de Casaldàguila a
XXIII d’agost MCCCCII e són per
Iª pensió de censal que·ls dits marmessors reeben sobre lo General
d’Aragó a II de juliol en CLVIII
cartes de libre terç
LVII ll. III s.
La
a qual quantitat és estada deposada
sad
d per manament del sotsveguer
regent
la Vegueria
r g
re
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Ítem per XXX ﬂorins d’or que liuram per ells comptans a·n Bernat
Galí ﬁll d’en Bernat Galí quòndam
a XIV de setembre, a raó d’XI s.
XVI ll. X s.
Ítem per XXXIII ﬂorins d’or X s.
que liuram per ells comptans a·n
Pere Castelló, de casa d’en Gabriel
Oçello a XXVIII de setembre, a
raó d’XI s.
XVIII ll. XIII s.
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E la qual quantitat sia liurada con
haurà fermada àpocha en poder
d’en Johan de Font Cuberta notari
A I de setembre MCCCCII nos dix
lo dit Johan que la dita dona e Pere
Guerau e·n Pere Saltells avien fermada la dita àpocha en poder seu

Suma: LVII ll. III s.

LXXXIII
[cònsols de Colliure]
LII. Deuen-nos los cònsols de Copliure per XC ﬂorins d’or X s. que
per manament del veguer liuram
comptans a·n Berenguer Carbonell
procurador de n’Arnau Ledó notari
a II de deembre MCCCCII, a raó
d’XI s.
L ll.
Ítem que per vigor del dit manament dixem a·n Francesch Fonolleda collidor dels terços de la
Cort del dit veguer a II de deembre
MCCCCII en CCLXXIIII cartes de
libre terç
VIIII ll.
Ítem per XVII ﬂorins d’or III que
per vigor del dit manament liuram
comptans al dit Berenguer Carbonell lo dit jorn, a raó d’XI s.
VIIII ll. X s.

E nos devem-los que·ls dixem per
en Ramon Traginer, de Copliure, a
XXI d’agost MCCCCII, dix fo per
l’arrendament per ells fet de les
rendes e altres drets reyals de la
dita vila en CCIII cartes de libre
terç
CLV ll. III s. IIII
Los quals sien solts con lo dit Ramon haja àpocha de la dita quantitat e de la quantitat de CLXXXII ll.
XIII s. IIII a ells ja scrites en la present Taula segons apar en CCCCLV
cartes de libre segon
A VI d’octobre MCCCCII foren empartas per manament del veguer
a instància d’en Berenguer Carbonell ciutadà de Barchinona, féu
lo manament Guillem Lorenç saig
A XV de mars MCCCCIII nos féu
fe een Bernat Dalmau saig que la
dita
tta
a empara era cançel·lada
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Appar del dit manament en
CCLXXII cartes del manual terç

Ítem que·ls mudam açí e fem
compte que·ns deuen en CCCLIIII
cartes de libre segon
CLXXXII ll. XIII s. IIII
La qual quantitat hic és amb les
empares dessús dites
Ítem que·ls dixem per en Jordi Esteva hoste a IIII de janer MCCCCIII
dix, fo per en Ramon Traginer de
Copliure en CCLXXXVII cartes
CLXXII ll. XIII s. IIII
Les quals CLXXII ll. XIII s. IIII
sien liurades con los dits cònsols
hajen feta àpocha al dit Ramon
Traginer de IIM X ll.

Suma deuen: LXVIII ll. X s.

Suma devem: DX ll. X s.

Ítem deuen que foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors de la Taula en LII cartes
CCLXVIIII ll. VI s. VIII
Ítem deuen que foren mudats en
altra partide el dit libre e cartes
CLXXII ll. XIII s. IIII

[Violant, vídua de n’Antoni Serra]
/ Deu-nos la dona na Violant muller de n’Anthoni Serra quòndam
per XXVII ﬂorins d’or III s. que
li liuram comptans a XVIII de janer MCCCCIII rebe’ls per ella en
Barthomeu des Pug scolà de casa
sua, a raó d’XI s.
XV ll

/ E nos devem-li que li dixem per en
Jacme Puigdaluch a XXVI d’agost
l’any MCCCCII, fo per luïsma a ella
axí com a usufructuària dels béns
del dit marit seu pertanyent de la
venda feta al dit Jacme Puigdaluch per en Berenguer Oller àlias
Urgell d’I alberch que·s té per los
hereus
del dit Anthoni Serra, en
he
h
er
LXII
LX
X cartes de libre terç
XV ll.
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Les quals li sien soltes con la carta
de la dita venda serà fermada per
rahó de senyoria per lo hereu del
dit Anthoni Serra o altre havent
poder, a conexença d’en Bernat
Nadal notari
A XVI de janer MCCCCIII fou solta
per lo dit notari

LXXXIV
[Margarida muller de mossèn Bernat de Boixadors]
/ Deu-nos la dona na Margarida
muller de mossèn Bernat de Boxadors que per paraula d’en Guerau
de Palou procurador seu dixem per
ella a n’Anthoni ça Plana notari a
XI de setembre MCCCCII, dix fo
per en Francesch Terré en XCII
cartes
CCLXXVIIII ll. XVII s.
Appar de la dita procura per carta
feta en poder de n’Arnau Truyols
vicari e notari de la esgleya de
Robió a XXXI d’agost MCCCCII

/ E nos devem-li per DVIII ﬂorins
d’or IX s. que·ns liurà comptans en
Gabriel Parallada notari, fo per en
Bernat ça Rovira ciutadà a XXVI
d’agost MCCCCII per remença de
cert censal que·l dit Bernat fahia
a la dita dona
CCLXXVIIII ll. XVII s.
La qual sia solta con la dita dona
o procurador seu haurà restituïdes
les cartes del dit censal e cancellada la scriptura del terç e fermada
difﬁnició e tot açò a conexença
d’en Ramon De Forest notari
Ha XI de setembre MCCCCII nos
tramès a dir lo dit Ramon de Forest per alberà scrit de sa mà que
la dita quantitat fos solta

[Eulàlia, vídua de n’Antic de Montesquiu]
/ Deu-nos la dona na Eulàlia muller
de n’Antich de Muntesquiu quòndam parayre per III ﬂorins d’or
m mp
IX s. que liuram per ella compll
tans a·n Johan de Muntesquiu ﬁ
ﬁll
ner
seu e procurador a XI de janer
MCCCCIII, a raó d’XI s.

E nos devem-li per III ﬂorins d’or
IX s. que·ns liurà comptans per
ella en Guillem Padró laurador a
XX
XXIX
de deembre MCCCCIII, dix
fo p
per sens que li fa de IIII peces
de terra qui són pres lo molí del
Clo
o a raó d’XI s.
Clot,
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II ll. II s.
Appar de la dita procura per carta
feta en poder de n’Anthoni Estapera notari a XIII de setembre
MCCCCI

II ll. II s.
Los quals li sien liurats con la dita
dona li haja complit ço que li és
estat promès en les cartes de l’establiment de les dites peces de terra
A IIII de janer MCCCCIII nos dix
lo dit Guillem Padró que no cotrastant la dita condició la dita
quantitat fos solta
Lo dit jorn foren emparats per
manament del veguer a instància
del dit Guillem Padró, féu lo manament Pasqual Fons saig
A III de janer MCCCCIII nos féu
fe Guillem Lorenç saig que la dita
quantitat fos solta

[Pere Cortada de casa del rei, hereu de la vídua d’en Bartomeu Poal,
i Bernat Orpí]
/ Deuen-nos en Pere Cortada, de
casa del senyor rey, axí com a hereu de la dona muller d’en Barthomeu Poal quòndam, de la vila
de Martorell, e an Bernat Orpí axí
com a donatari en C ll. de censal
mort que la dita dona reebia sobre la Universitat de Ponç, que per
manament del regent la Vegueria
dixem al dit Pere Cortada a XXVI
de setembre MCCCCII e per ell
dixem-los a·n Pere de Serraclara
mercader e pres-los comptans en
LXXX ﬂorins d’or X s., a raó d’XI s.
XXXXIIII ll. X s.
Appar del dit manament en CLVIII
cartes del manual terç

/ E nos devem-los per LXXX ﬂorins
d’or X s. que·ns liurà comptans en
Bernat de Borraçà de la dita vila
de Ponç a XXVI d’agost MCCCCII
en nom de la dita vila, dix fo a
compliment de les dites C ll. per la
paga de X d’octobre prop passat,
a raó d’XI s.
XXXXIIII ll. X s.
Los quals sien liurats a aquell a
qui·s pertanyerà per dret
Ítem con hauran feta àpocha a la
dita universitat de les dites C ll. en
poder d’en Francesch Batle notari
A XXXI d’agost MCCCCII foren
emparats per manament del regent la Vegueria a instància d’en
Francesch Batle notari, féu lo manament
Pere de Bonet saig
n
na
am
am
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[Pere Taix]
LIII. Deu-nos en Pere Taix, de
Perpenyà, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors de la Taula en LIII cartes
LXXXV ll. III s. VI

E nos devem-li que li mudam ací e
fem compte que·ns deu en XXXVI
cartes de libre segon
LXXXV ll. III s. VI
La qual quantitat hich és ab serta
condició per que sia vist ans sia
liurada en lo dit libre segon

LXXXV
[Elisenda muller de n’Antoni Oliver]
LIII. Deu-nos la dona na Elicsèn
muller de n’Anthoni Oliver, qui
està en lo carrer d’en Massaguer
detràs la volta d’en Thorra, per
XXIII ﬂorins d’or que per manament del vaguer liuram a n’Arnau
Domènech procurador seu a II de
dehembre MCCCCII, a raó d’XI s.
XII ll. XIII s.
Ítem per VI ﬂorins d’or que per
vigor el dit manament liuram lo dit
jorn a n’Arnau de Millars notari,
a raó d’XI s.
III ll. VI s.
Appar del dit manament en
CCLXXI cartes del manual terç
Suma deu: XV ll. XVIIII s.
E axí resta que ha a cobrar, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja en LIII cartes
CCLVIIII ll. I s.

E nos devem-li per D ﬂorins d’or
que·ns liurà comptans en Francesch Soler draper a XXX d’agost
MCCCCII, dix fo a compliment del
preu de un alberch que·l dit Francesch ha comprat de la dita dona,
a raó d’XI s.
CCLXXV ll.
Les quals sien soltes con la crida
serà purgada e lo dit comprador
aurà àppocha del preu, poscesció
del dit alberch e compliment de
cartes a coneguda de misser Matheu des Quer e d’en Pere Lorenç
notari qui ha pres lo contrachte
A II de setembre MCCCCII foren
emparats per manament dels cònsols a instància del clavari de la
ciutat de Barchinona, féu lo manament Pere Duran missatge lur
A VII de setembre MCCCCII foren
emparats per manament del vaguer a instància d’en Pere Sorribes
causídich, féu lo dit manament en
Pasqual de Fonts sag
A IX de setembre MCCCCI foren
n enparats per manament del
lochtinent
a instància de mossèn
loc
c
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Arnau Guillem de Bellera, féu lo
manament en Guillem Timoner
saig del veguer

[Beatriu, vídua de micer Pere Pasqual]
LIIII. Deu-nos la dona na Beatriu
muller de misser Pere Pasqual
quòndam, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
en LIIII cartes
LXXVII ll.

E nos devem-li per CXL ﬂorins
d’or que·ns liurà comptans per ella
an Bernat des Torrent vadrier de
la ciutat de Leyda a XXX d’agost
MCCCCII en paga de D ﬂorins
d’or, per preu dels quals en Salvador Pasqual ﬁll de misser Pere
Pasqual quòndam li avie venut
I alberch que avie en la ditha ciutat
de Leyda, a raó d’XI s.
LXXVII ll. s.
Les quals sien liurats con aje fetha
cansel·lar Iª empara feta en la ditha
quantitat a instància dels payers
de la dita ciutat de Leyda en la
Cort del vaguer de Leyda e con
misser Anthoni des Coll ho dirà

LXXXVI
[Alamanda, vídua de n’Antoni Arques, tintorer]
/ Deu-nos la dona n’Alamanda muller de n’Anthoni Arques quòndam
tintorer per LIIII ﬂorins d’or IX s.
V que liuram comptans per ella a·n
Bernat Manyosa prevera procurador seu a VI d’octobre MCCCCII,
a raó d’XI s.
XXX ll. III s. V
Appar de la dita procura per carta
feta en poder de n’Anthoni Agostí
ostí
notari a VI d’agost MCCCCII

E nos devem-li per LIII ﬂorins
d’or IX s. V que·ns liurà comptans
per ella en Johan de Cassafranch
a XXX d’agost MCCCCII a compliment de XLIII ll. per preu de
unes cases que la dita dona ha
venudes al dit Johan, a raó d’XI s.
XXX ll. III s. V
Les quals sien soltes con lo dit
Johan haurà possessió, compliJoh
ment
me
e de cartes, àpocha del preu
purgada la crida a coneguda de
ep
n’Anthoni
Agostí notari
n
n’
A
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A VI d’octobre MCCCCII nos dix
lo dit Anthoni Agostí notari que
les dites coses havien compliment
e que volia e li plahia que la dita
quantitat fos solta

[Antoni Fontserè, canviador de menuts]
/ Deu-nos n’Anthoni de Fontserè
cambiador de menuts per CIIII
ﬂorins d’or VI s. que li liuram
comptans a XXIX de noembre
MCCCCII, a raó d’XI s.
LVII ll. X s.

/ E nos devem-li que li dixem per
en Fortunyo de Manarello formenter a XX de noembre MCCCCII,
dix fo a compliment de C ll. que
li promés dar en dot ab Iª fadrina
de casa sua a maridar en CCXXVI
cartes de libre terç
LVII ll. X s.
Los quals sies soltes con haurà presa benedicció ab la dita fadrina en
fas d’altar e li haurà feta àpocha
en poder d’en Bernat Nadal notari
A XXVIIII de noembre MCCCCII
nos dix lo dit Bernat Nadal notari
que les coses demunt dites avien
compliment per que li pleya que
la dita quantitat fos solta

[Guillem Carbonell, rector de Santa Maria del Pi, i Bernat Salom,
mercader, marmessors d’en Bernat Verdaguer, llaurador]
/ Deuen-nos micer Guillem Carbonell rector de madona Sancta
Maria del Pi e·n Bernat Çalom
mercader, marmessors d’en Bernat Verdaguer quòndam laurador,
que dixem per ells a·n Barthomeu
Olms mercader a XVII de noembre MCCCCII en CCLXX cartes de
de
libre terç
XXXVIIII ll. III s. III
III

/ E nos devem-li per LXXI ﬂorins
d’or II s. III que·ns liurà comptans
per ells en Garcia d’Estela tintorer
a XXXI d’agost MCCCCII, dixeren fo a compliment del preu d’Iª
peça de terra que·l dit Garcia ha
comprada dels dits marmessors,
a rraó d’XI s.
XXXVIIII ll. III s. III
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Les quals sien soltes con en Guillem Andreu notari ho dirà
A VIII de noembre MCCCCII fou
solta per lo dit notari
A III de nohembre MCCCCII nos
dix lo dit misser Guillem Carbonell que li pleya que de la dita
quantitat fos fet a la volentat del
dit Bernat Salom

[Francesc Jover, paraire]
Deu-nos en Francesch Jover parayre, los quals foren mudats el primer libre de depòsits d’en Guillem
Oliver e Pere de Casasaja regidors
de la Taula en LIIII cartes
I ll. IIII s.

6.

La resta de la línia resulta il·legible.
giible..

E nos devem-li per II ﬂorins d’or
II s. que·ns liurà comptans per ell
en Lorenç Ledó baxador a XXIII
de deembre MCCCCII, a raó d’XI s.
I ll. IIII s.
Los quals sien liurats con haurà
fetes cancel·lar algunes empares fetes vers lo dit Lorenç Ledó
Lo dit jorn foren emparats per manament del veguer a instància del
dit Lorenç Ledó, féu lo manament
Guillem Lorenç saig
A XXVI dia janer l’any MCCCCIII
fo cancel·lada la propdita enpara feta a instància del dit Lorenç
Ledó notari, en féu fe en Berenguer
Marquès saig
Lo dit XXVI de janer l’any M CCCC
III foren cancel·lades les primeres dites empares fetes vers lo dit
Lorenç [Ledó, ens en féu] fe en
Barthomeu Fiter saig del veguer
E lo dit Lorenç s’en féu fe6
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LXXXVII
[veguer de Barcelona]
/ Deu-nos lo vaguer de Barchinona
per VIII ﬂorins d’or V s. VI que
per manament seu liuram comptans a n’Arnau Devesa mestre de
cases a XI de deembre MCCCCII,
a raó d’XI s.
IIII ll. XIII s. VI
Appar del dit manament en
CCLXXXIIII cartes del manual
terç

/ E nos devem-li per VIII ﬂorins
d’or V s. VII que·ns liurà per ell
comptans en Jacme Ysern notari a
XXXI d’agost MCCCCII, los quals
dix son exits dels béns de la dona
na Marquesa, muller d’en Bonanat Codina mariner, a l’encant per
execusció de justícia a XI s.
IIII ll. XIII s. VII
Los quals sien a qui·s pertanyerà
per justícia a conexença de misser
Pere Truyols
A II de deembre MCCCCII foren
emparats per manament del veguer a instància d’en Pere Timor
ﬂaquer, féu lo manament Pasqual
de Fons saig
A VIIII de dehembre MCCCCII nos
féu fe en Ramon Rossell sag que
la dita empara era cancel·lada

[Antoni Francolí, prevere]
LIIII. Deu-nos n’Anthoni Francolí
prevera, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors aprés nos de la Taula en
LIIII cartes
XX ll.

E nos devem-li per XXXVI ﬂorins
d’or IIII s. que·ns liurà comptans
per ell en Pere Palou cirurgià a
XII de deembre MCCCCII, a raó
d’XI s.
XX ll.
Los quals sien liurats con en Pere
Johan Martí notari ho dirà
Ha XXVI de janer MCCCCIII foren
solts per lo dit notari
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[Pere Clotes, corredor]

// Deu-nos en Pere Clotes corredor
per III ﬂorins d’or VI s. que li liuram comptans a VII de setembre
MCCCCII, a raó d’XI s.
II ll. X s.

/ E nos devem-li per IIII ﬂorins
VI s. que·ns liurà comptans en
Pere Puyol palliçer a XXXI d’agost
MCCCCII, a raó d’XI s
II ll. X s.
Los quals dix que depposa de manament del vaguer per rahó d’I
censal que en Johan Muntmany
fa al dit Pere Clotes en lo qual lo
dit Pere Puyol és fermança
La qual quantitat li sia liurada
con lo dit Pere Clotes aje mostrat que·l dit censal sia seu e li aje
feta àppocha e cessió a coneguda
d’en Balaguer Picanyes scrivà de
la cort del vager
Ha VII de setembre MCCCCII nos
dix lo dit Balaguer Picanyes que
la dita quantitat fos solta

[Gabriel Costa assaonador]
/ Deu-nos en Gabriel Costa assaunador per XXIIII ﬂorins d’or II s.
VI que li liuram comptans a XXX
d’octobre MCCCCII, a raó d’XI s.
XIII ll. VI s. VI

/ E nos devem-li per XXIIII ﬂorins
d’or II s. VI que·ns liurà comptans
per ell en Johan Martí blanquer a
VI d’octobre MCCCCII, fo a compliment de XXI ll. per preu de les
quals lo dit Gabriel ha venut al
dit Johan Martí I alberch lo qual
és a la blanqueria, a raó d’XI s.
XIII ll. VI s. VI
La qual quantitat sia liurada con
en Berenguer Ermengol notari ho
dirà
d’octubre MCCCCII fou
A XXX
X
solta
sol
l per lo dit notari
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LXXXVIII
[Romeu Llull, ciutadà]
/ Deu-nos en Romeu Lull ciutadà
que dixem per ell a·n Johan de
Muntsonís, del loch de Cubelles, a
II de setembre MCCCCII e pres-los
comptans en XXX ﬂorins d’or III
s. IIII, a raó d’XI s.
XVI ll. XIII s. IIII
Ítem a·n Bernat Casset del loch
de Muntgay lo dit jorn e pres-los
comptans en X ﬂorins I s. I, a raó
d’XI s.
V ll. XI s. I

E nos devem-li per XXX ﬂorins
III s. IIII que·ns liurà comptans en
Johan de Muntsonís, del loch de
Cubelles, a XXXI d’agost MCCCCII, fo en paga d’aquells M s. censals que·l dit Romeu reb cascun
ayn en la festa de madona sancta
Maria d’agost sobre lo loch de Cubelles, Camarasa, Alòs, Muntgay
situats en lo Marquesat, a raó
d’XI s.
XVI ll. XIII s. IIII
Ítem per X ﬂorins I s. I que·ns liurà comptans en Bernat Caset, del
loch de Muntgay, a XXXI d’agost
fo per semblant rahó, a raó d’XI s.
V ll. XI s. I
Les quals propdites quantitats los
desús dits hich han posades per
manament del regent la Vagueria e de consell de misser Ponç
Muntaner
Les quals sien liurades com lo dit
Romeu los aurà fermada àppocha

Suma: XXII ll. IIII s. V

Suma: XXII ll. IIII s. V

[Françoi Martí, mercader]
Deu-nos en Françoy Mertí mercader que per manament del veguer
dixem per ell a micer Pere Truyols a
VII d’octobre MCCCCII en CCXXX
cartes de libre terç
VI
V ll. XV s. VI

E nos devem-li que li dixem per
en Berenguer Padrosell notari a
II de setembre MCCCCII, dix fo a
compliment del preu d’I alberch
quee dit Berenguer ha comprat del
qu
que·l
ditt Francesch en LXXXVII cartes
de libre terç
CCLXVII ll. VII s. VIII
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Ítem per VI ﬂorins d’or que per
vigor del dit manament liuram a
n’Arnau de Millars notari lo dit
jorn, a raó d’XI s.
III ll. VI s.
Appar del dit manament en
CLXXVIII cartes del manual terç
Ítem per X ﬂorins V s. VI que per
manament del vaguer liuram a micer Pere Truyols a XVIIII d’octobre,
a raó d’XI s.
V ll. XV s. VI
Appar del dit manament en
CXCVII cartes del menual terç
Ítem per CCXVIII ﬂorins d’or I s.
que per manament del veguer
liuram comptans a·n Berenguer
Ferrer prevera, procurador d’en
Bernat Ferrer de Mataró a XX
d’octobre MCCCCII, a raó d’XI s.
CXVIIII ll. XVIIII s.
Appar del dit manament en CCI
cartes del manual terç
Ítem que per manament del noble veguer dixem a·n Pere Bellit
mercader a XXIII de noembre
MCCCCII per la dona na Eulàlia muller de n’Anthoni Rosar en
CLXXXVII cartes de libre terç
CXVII ll. X s.
Ítem per II ﬂorins d’or que per
vigor del dit manament liuram
comptans a n’Arnau de Millars
notari lo dit jorn, a raó d’XI s.
I ll. II s.
Appar del dit manament en CCLIII
cartes del manual terç

Los quals sien solts con lo dit
Berenguer haurà compliment de
cartes e la crida serà purgada a
coneguda d’en Jacme ça Carrera
notari qui ha pres lo contracte
Ítem con serà solta Iª empara feta
en lo dit preu a instància d’en Romeu Castells sartre
Ha XII d’octobre MCCCCII foren
emparats per manament del vaguer ha instància de micer Ponç
Muntaner, féu lo dit manament en
Pere Sabater sag
Ítem per XII ﬂorins d’or que·ns
liurà comptans per ell lo dit Berenguer Padrosell notari a XXII de
noembre MCCCCII, a raó d’XI s.
VI ll. XII s.
La qual quantitat vol lo dit Berenguer stiga ab les condicions
dessús dita
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Ítem per [XXXVI] ﬂorins d’or IIII s.
que per manament del vaguer
liuram comptans a la dona na
Sibil·la [mu]ller d’en Barthomeu
de Pugdet quòndam laurador, de la
parròquia de Guayà del bisbat de
Vic, a XI de dehembre MCCCCII,
a raó d’XI s.
XX ll.
Appar del dit manament en
CCLXXXVI cartes del menual terç
Suma deu CCLXXIII ll. VIII s.

7

Suma deuen CCLXXIII ll. XVIIII
s. VIII

LV. E axí resta que ha a cobrar, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors de la
Taula en LV cartes
ll. XI s. VIII d.

LXXXIX
[Bernat de Gamisans, paraire]
/ Deu-nos en Bernat de Gamiçans
parayre per VIII ﬂorins d’or II s.
que li liuram comptans a IX de
setembre MCCCCII, a raó d’XI s.
IIII ll. X s.

/ E nos devem-li per VIII ﬂorins
d’or II s. que·ns liurà comptans
per ell n’Anthoni Piera parayre a
IIII de setembre MCCCCII, dix fo
per loguer de I molí drapper què·l
dit Anthoni logà al dit Bernat, a
raó d’XI s.
IIII ll. X s.
Los quals sien solts com li aurà
fet alberà de la dita quantitat
A XI de setembre MCCCII nos dix
lo dit Anthoni Piera que·l dit Berenguer
havia fet alberà
re
en

7. Aquesta anotació es troba al capdamunt
capd
damu
a
am
ntt de la partida, sens dubte per manca
d’espai al ﬁnal de la pàgina.
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Ítem con serà cansel·lada Iª empara feta en la dita quantitat a
instància d’en Pere des Mas, de
Cerdenyola
Lo dit jorn foren emparats per manament del vaguer a instància del
dit Pere des Mas de Cerdenyola, féu
lo manament en Pere Sabater sag
Lo present jorn nos féu fe en Pere
Sabater sag que la dita empara
era cansel·lada

[cònsols de la Mar, per en Guillem Colom]
LV. Deuen-nos los cònsols de la Mar
per la dita que·ls fem per en Guillem Colom, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors de la Taula en LV cartes
VIII ll. XV s.

E nos devem-los que·ls mudam ací
e·ls fem compte que·ns deuen en
XLII cartes de libre terç
VIII ll. XV s.

[Joan Jorba, gerrer]
/ Deu-nos en Johan Jorba gerrer
per VII ﬂorins d’or IX s. que li liuram comptans a XXVI de setembre
MCCCCII, a raó d’XI s.
IIII ll. VI s.

/ E nos devem-li per VII ﬂorins
d’or VIIII s. que·ns liurà per ell
comptans en Johan Canals mercader a IIII de setembre MCCCCII,
a raó d’XI s.
IIII ll. VI s.
Los quals li sien liurats con lo dit
Johan Canals nos ho dirà
A XXVI de setembre MCCCCII fo
solta la dita quantitat per lo dit
Johan Canals
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[Sibília, vídua d’en Guillem Sala, llaurador]
LV. Deu-nos la dona na Sibília
muller d’en Guillem Sala laurador
quòndam, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors de la Taula en LV cartes
IIII ll. XII s. VI

E nos devem-li per VIII ﬂorins III s.
VI que·ns liurà per ella comptans
en Ramon Lombart laurador e la
dona na Maria muller sua a VII
de setembre MCCCCII, fo a compliment del preu d’Iª vinya que·l
dit Ramon e Maria muller sua han
comprada de la dia Sibília, a raó
d’XI s.
IIII ll. XII s. VI
Les quals li sien soltes con en
Barthomeu de Mora notari ho dirà
A VI de juny MCCCCIII fou solta
per lo dit notari
A III d’octobre MCCCCII foren
emparats a instància d’en Bernat
Mas laurador e d’en Simon Palagrí
laurador, féu lo manament Bernat
Dalmau saig del dit veguer
A XVIII de març MCCCCIII nos
d[ix 15] Pasqual de Fonts saig que
la dita empara era cancel·lada

XC
[Bernat Benavies, corredor d’orella]
LV. Deu-nos en Bernat Benavies
corredor d’orella, los quals foren
mudats el primer libre de depòsits d’en Guillem Oliver e Pere de
Casasaja regidors aprés nos de la
Taula en LV cartes
VI ll. XIIII s. I

E nos devem-li per XII ﬂorins II s.
I que·ns liurà per ell comptans en
Pere Moner laurador a IX de setembre MCCCCII, fo a compliment
de XXIII ll. per preu de les quals
lo dit Bernat ha feta venda al dit
Pere d’Iª vinya qui és sobre lo molí
del Clot, a raó d’XI s.
VI ll. XIIII s. I
La qual quantitat sia liurada con
la
l ccrida serà purgada e aurà compliment
de cartes a coneguda d’en
plim
im
m
Pere
Pe
er Bruguera notari
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A XVII de fabrer MCCCCIII fou
solta per lo dit notari
Ítem con serà cansel·lada Iª empara feta al dit Pere a instància
d’en Johan Pomar sartre
A XVII de fabrer MCCCCIII nos
féu fe en Pere de Bonet sag que
la dita empara era cancelade

[Joan ses Avaces major, mercader]
/ Deu-nos en Joan ces Avaçes mercader major de dies que dixem per
ell a·n Johanet çes Avasses ﬁll seu e
a·n Pericó Serra mercaders a XXVI
de setembre MCCCCII en CCXXV
cartes de libres terç
CCCCLVII ll. X s.
Ítem per LIIII ﬂorins d’or IV s.
VIII que li liuram comptans lo dit
jorn, a raó d’XI s.
XXVIIII ll. XVIII s. VIII

/ E nos devem-li que li dixem per
la dona na Elicsèn muller d’en
Jacme Texender a IX de setembre
MCCCCII en CCI cartes de libre
terç
CCCCLXXXVII ll. VIII s. VIII
Les quals li sien soltes com micer Huch des Bach e en Francesch
Fuster notari ho diran
A XVI de setembre MCCCCII fo
solta la dita quantitat per los dits
micer Huch des Bach e Francesch
Fuster notari

Suma: CCCCLXXXVII ll. VIII s.
VIII

[Cònsols de la Mar, pel dipòsit del pebre d’en Guillem de Casasaja]
LVI. Deuen-nos los cònsols de la
Mar per lo depòsit del pebre d’en
Guillem de Casasage, los quals
foren mudats el primer libre de
depòsits d’en Guillem Oliver e Pere
de Casasaja en LVI cartes
V ll.

E nos devem-los que·ls havem a
tornar de resta de compte contengut en CCXXI cartes de libre segon
V ll.
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XCI
[Tomasa, esposa d’en Miquel Viyals]
/ Deu-nos la dona na Thomasa muller d’en Miquel Viyals que dixem
per ella a·n Pericó sa Rovira mercader a XII d’octobre MCCCCII en
CCXXXII cartes de libre terç
XXXV ll.

/ E nos devem-li per LXIII ﬂorins
d’or VII s. que·ns liurà per ella
comptans lo dit Miquel Viyals a
XI de setembre MCCCCII, a raó
d’XI s.
XXXV ll.
Les quals sien soltes con aje fermada àppocha en poder d’en Francesch Fuster notari
A XV de setembre MCCCCII foren
soltes per lo dit notari

[Simó Roure, prevere, i Guillem de Cabanyelles causídic, marmessors
d’en Pere Massó, prevere]
LVI. Deuen-nos en Simon Roure
prevera e en Guillem de Cabanyelles causídich, marmessors d’en
Pere Masó quòndam prevera, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors aprés
nos de la Taula en LVI cartes
LXXIIII ll. II s.

E nos devem-los per CXXXIIII
ﬂorins d’or VIII s. que·ns liurà
comptans per ells n’Anthoni Comes candaler de seu a XI de setembre MCCCCII, fo a compliment
del preu de I alberch que·ls dits
marmessors han venut al dit Anthoni, a raó d’XI s.
LXXIIII ll. II s.
Los quals sien liurats con lo dit
comprador haurà compliment de
cartes e la crida serà purgada a
coneguda d’en Pere Lorenç notari
qui ha pres lo contracte
Ítem con serà cançel·lada Iª empara feta el la dita quantitat a instància d’en Pi Bofﬁy procurador
de la dona d’en Ponç Pinós
A XIIII de dehembre MCCCCII foren emparats per manament del
vag
g
vaguer
a instància d’en Barthomeu
Sta
a
Stapera
prevera e vicari de Sancta
Ma
a
Maria
de la Mar, féu lo manament
en Guillem Lorenç sag
en
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XCII
[Antoni sa Plana, notari]
/ Deu-nos n’Anthoni ça Plana notari per IIII ﬂorins VI s. que liuram
per ell a·n Pere Granyana notari
a XVIII de setembre MCCCCII, a
raó d’XI s.
II ll. XI s.
Ítem per XXXVI ﬂorins d’or IIII s.
que li liuram comptans a XIX de
setembre, a raó d’XI s.
XX ll.
Ítem que dixem per ell a·n Pere
de Casaçage axí com a procurador d’en Francesch de Casaçage a
XXVII d’octubre MCCCCII, fo per
en Francesch Terré qui·ls li devia
ab carta de comanda, e per ells
dixem-los a·n Guillem de Fonollet
en XXXVII cartes de libre terç
CLXV ll.
Ítem a·n Simon Olzina laurador a
IIII de nohembre MCCCCII, dix fo
per lo dot de na Francescha muller
sua la qual fo dida d’en Francesch
Terré e fo per lo dit Francesch Terré
en CVI cartes
L ll. s.
Suma deu: CCXXXVI ll. X s.
Resta que li avem a tornar que
li mudam en CCLXIII cartes de
libre terç
CXII ll. X s.

/ E nos devem-li que li dixem per
la dona na Mergarida muller de
mossèn Bernat de Boxadors a XI
de setembre MCCCCII en LXXXIII
cartes
CCLXXVIIII ll. XVII s.
La qual quantitat li sia solta con
en Pere Granyana notari ho dirà
Ha XVIII de setembre MCCCCII
fou solta per lo dit notari
Ítem per XCVI ﬂorins d’or LXVI
blanques de Perpinyà que·ns liurà
comptans per ell en Pere Granyana notari a XXV del dit mes de
setembre, fo per la dita dona en
paga de CCCCL ll., a raó d’XI s. lo
ﬂorí e a raó de VIII d. les blanques
LV ll.
Ítem que·ns liurà comptans entre
ﬂorins e menuts e reyals d’argent
de Mallorques a IX de octobre
MCCCCII, dix fo a compliment
de CCCCL ll. que devien
XV ll. III s.

Suma devem: CCL ll. s.
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[Antoni Rosar, actor de la tutoria dels ﬁlls d’en Joan Gensana, coc]
LVI. Deu-nos n’Anthoni Rosar con
a procurador e actor de la tudoria dels ﬁlls d’en Johan Gençana
coch per XL ﬂorins d’or que liuram
per ell comptans a n’Artís Vidal
parayre a XV de janer MCCCCIII
en paga del dot de la ﬁlla del dit
Johan Gençana, a raó d’XI s.
XXII ll. s.

E nos devem-li que·ns liurà comptans entre ﬂorins e menuts per ell
en Pere de Belloch texidor de li
a XIII de setembre MCCCCII, los
quals dixeren són exits d’alguns
béns mobles de la dita tutela
XXVII ll. XV s. VIII

Suma ut supra

Suma devem: XXXXI ll. V s.
VIII

Ítem per XXIIII ﬂorins d’or VI s.
que·ns liurà comptans lo dit Anthoni a XI de deembre MCCCCII,
a raó d’XI s.
XIII ll. X s.

E axí resta que ha a cobrar, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja en LVI cartes
XVIIII ll. V s. VIII

XCIII
[Pere Cardona, mercader]
/ Deu-nos en Pere Cardona mercader que dixem per ell a·n Ramon
çes Gàrdies prevera, de Cardona,
a I de dehembre MCCCCII e preslos comptans en LX ﬂorins d’or,
a raó d’XI s.
XXXIII ll.

E nos devem-li per LX ﬂorins
d’or que·ns liurà per ell comptans
en Ramon çes Gàrdies, prevera
de Cardona, a XV de setembre
MCCCCII, dix fo a compliment
d’aquells C ﬂorins los quals lo dit
Ramon li avie a dar per rahó de Iª
sentència arbitral dada per mossèn
Manuel de Regedell, àrbitre elet
en la qüestió que era entre lo dit
Ramon d’Iª part e an Berenguer
Merçer,
M
Me
e
de la vila de Cardona, de
la altra,
a
a raó d’XI s.
XXXIII ll. s.
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La qual quantitat hich depposa per
manament del regent la Vagueria
Les quals sien soltes com en Gabriel Canyelles notari ho dirà
A I de dehembre MCCCCII nos
dix lo dit Gabriel Canyelles notari
que de volentat del dit Ramon çes
Gàrdies ell soltava la demunt dita
quantitat

[cònsols de la Mar]
/ Deuen nos los cònsols de la Mar
que dixem per ells a·n Gispert de
Rech mercader a XVII d’octobre
MCCCCII en XCIII cartes
VI ll.

/ E nos devem-los que·ns liurà
comptans per ells en Jacme Talarn corredor d’orella a XVI de
setembre MCCCCII, la qual quantitat deposa de manament dels dits
cònsols per Iª questió que és entre
en Pere Bertholí e en Gispert de
Rech mercaders
VI ll.

[Gispert de Rec, mercader]
/ Deu-nos en Gispert de Rech mercader per X ﬂorins d’or X s. que
per manament dels cònsols de la
Mar li liuram comptans a XXX
d’octobre MCCCCII, a raó d’XI s.
VI ll.
Appar del dit manament en CCXIII
cartes del manual terç

/ E nos devem-li que li dixem per
los cònsols de la Mar a XVII d’octobre MCCCCII en XCII cartes
VI ll.
Les quals sien soltes con serà solta
Iª empara feta en la dita quantitat a instància d’en Pere Bertholí
mercader

XCIV
[Joan des Pla, tresorer del rei]
LVI. Deu-nos micer Johan dez P
Pla
la
tresorer del senyor rey, los quals
ua
alss

E n
nos devem-li que li dixem per
en
n Pere Sartre mercader a XIX de
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setembre MCCCCII per reempçó
de D s. de violari que·l dit micer
Johan reebia sobre la Universitat
de la ciutat de Manresa ab l’interès degut ﬁn en lo present dia,
en CCCCLII cartes de libre segon
CLXXXI ll. VIIII s. IIII
Les quals sien soltes con haurà
feta difﬁnició, restituïdes les cartes
e cancel·lada la scriptura del terç
a coneguda d’en Pere Granyana
notari
A XIX d’octubre MCCCCIII dix lo
dit Pere Granyana notari que la
dita condició fos solta

[Esteva Broll i altres, marmessors de na Maria, que fou esclava d’en
Bernat Manresa, difunt]
LVII. Deuen-nos n’Estheva Broll
patró, la dona na Eulàlia muller
d’en Pere Jordà e en Jacme Matheu
traginer, marmessors de na Maria
qui fo esclava d’en Bernat Manresa
quòndam, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
en LVII cartes
CLXXXVIIII ll. s. IIII

E nos devem-los que·ns liuraren
comptans en algunes monedes a
XXVI de setembre MCCCCII segons appar en manual terç a la
dita jornada
CLXXXXVIIII ll. s. IIII
Lo present jorn foren emparats
per manament del regent de la
Vegueria a instància d’en Bernat
Serradell mercader, féu lo manament Ramon Sans saig
Ítem a IX d’octobre MCCCCII foren emparats per manament del
batle a instància de micer Berenguer dez Vall com a procurador
de la dona na Paula muller sua,
féu lo manament Anthoni Sancta
Eulàlia saig
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XCV
[Bernat Cassabò, prevere, i l’abadessa de Santa Clara]
/ Deuen-nos en Bernat Cassabò
prevera e la abbadesa de Sancta
Clara que per paraula d’en Pere
dez Colls e d’en Francesch Fuster notari dixem a·n Johanet çes
Avasses mercader a VI de noembre
MCCCCII e per ell dixem-los a·n
Francesch e Manuel de Gualbes
en XCII cartes de libre terç
CCX ll.

/ E nos devem-los que·ls aven a
tornar per resta de compte contengut en XIX cartes de libre primer
CCX ll. s.
Ítem a V del mes de setembre
MCCCCII nos dix en Barthomeu
Scala com a procurador del dit
Bernat Cassabò que quant loch aja
de liurar les dites CCX ll. que a
ell en nom que demunt plau per
sa part que·n sia fet a la volentat
d’en Francesch Fuster notari
Ítem a IIII de nohembre MCCCCII
nos dix en Guillem ça Font prevera, procurador de la dita abadessa e convent de Sancta Clara
segons de la dita procura appar
per carta feta en poder d’en Johan de Fontcuberta notari a X de
juny MCCCCI, que quant loc aje
de liurar les dites CCX lliures que
a ell en nom que demunt plau per
sa part que·n sia fet a la volentat
d’en Pere des Coll notari

[Francesc Laupart, frare dominic]
LVII. Deu-nos frare Francesch
Laupart de l’orda dels preyhicadors, los quals foren mudats el primer libre de depòsits d’en Guillem
Oliver e Pere de Casasaja regidors
de la Taula en LVII cartes
CXXXI ll. VI s. IIII

E nos devem-li que li mudam açí
e fem compte que·ns deu en CXL
cartes de libre primer
CXXXI ll. VI s. IIII
La qual quantitat sia solta con en
Bonanat Gili notari ho dirà, con
devall de remença feta per lo clavari de la Ciutat
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XCVI
[Clara, vídua d’en Bernat sa Torra, i altres, administradors de la taula
de canvi d’en Pere Brunet, difunt]
LVII. Deuen-nos la dona na Clara,
muller d’en Bernat ça Torra donzell quòndam, e en Pere de Ciges
e en Simon dez Valls axí com a
administradors de la taula d’en
Pere Brunet quòndam, los quals
foren mudats el primer libre de
depòsits d’en Guillem Oliver e Pere
de Casasaja regidors aprés nos de
la Taula en LVII cartes
XXIIII ll. VII s. V

E nos devem-los que·ls mudam
açí e fem compte que·ns deuen
en CXLVIII cartes de libre primer
XXIIII ll. VII s. V
La qual quantitat hic és ab les
condicions següents
Primo con seran avenguts de
comptes ab en Berenguer Ledó
Ítem com serà solta Iª empara feta
a·n Francesch Gombau e Bernat
Gombau, de la parròquia de Sarrià, a instància d’en Johan Robert
de Sarrià

[Arnau de Ferigoles, prevere]
LVIII. Deu-nos n’Arnau de Ferigoles rector de Sineu del regne de
Mallorques, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
en LVIII cartes
CCLXXVI ll. XIII s. X

E nos devem-li que li mudam açí
e fem compte que·ns deu en CLVII
cartes de libre primer
CCLXXVI ll. XIII s. X
Les quals li sien soltes con en Bonanat Gili notari ho dirà, con devall
de reemença feta per lo clavari de
la Ciutat

XCVII
[Francesca, muller d’en Pere Sastre, mercader]
/ Deu-nos la dona na Francescha
muller d’en Pere Sartre mercader
que dixem per ella a·n Johan Balleró mercader a XVIIII de janer
MCCCCIII e pres-los comptans en
CCXXXII ﬂorins d’or X s. III,
I,, a
raó d’XI s.
CXXVIII ll. II s. III
IIII

/ E nos devem-li que li mudam
açí e fem compte que·ns deus en
CCCXXX cartes de libre primer
CXXVIII ll. II s. III
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[Joan sa Sala prevere i altres, marmessors d’en Galceran de Puigbató, i
Bernat de Puigbató prevere]
LVIII. Deuen-nos en Johan ça Sala
e en Jacme Aldomar preveres e
en Pere de Puigbathó, marmessors
d’en Galceran de Puigbathó, e en
Bernat de Puigbathó prevera, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors de la
Taula en LVIII cartes
CXXXVI ll. XVIII s. II

E nos devem-los que·ls mudam
açí e fem compte que·ns deuen en
CCCLXIIII cartes de libre primer
CXXXVI ll. XVIII s. II
Les quals sien soltes con en Bonanat Gili notari ho dirà, con devall
de reemença feta per lo clavari de
la Ciutat
En lo present mudament ha falta
de X ll. que hic deu haver de mes
cor axí con són CXXXVI ll. XVIII s.
II deuen ésser CXLVI ll. XVIII s.
II segons appar en CCCLXIIII cartes de libre primer corrible de la
Taula de la Ciutat comensat per en
Miquel Roure e en Guillem Colom
Les quals X ll. aprés són estades
pagades al dit Johan ça Sala Jacme Aldomar e Pere de Puigbathó
per en Guillem Colom, qui la dita
quantitat lus ha feta scriure en
la dita Taula de la Ciutat segons
appar en comte del dit Guillem,
a qui són notes en libre corrible
primer de la dita Ciutat comensat
per los honrats en Bernat Serra
e en Guillem de Cabanyelles, en
LXX cartes del dit libre

XCVIII
[Pere Vestit i Romia, difunta, esposos]
/ Deuen-nos en Pere Vestit e la
dona na Romia muller sua, del
loch de Torà, per MXVIII ﬂorins
d’or IX s. que liuram al dit Pere
e e
er
m a
Vestit en nom seu propi e com
ma
mi
marmessor de la dita dona Romia

E nos devem-los que·ls mudam açí
e·ls fem compte que·ns deuen en
CCCLXXIIII cartes de libre primer
DLX ll. VII s. I
Le
es quals sien soltes con en BonaLes
na
at Gili notari ho dirà, con devall
nat
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de deembre l’any MCCCCIII
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dia de fabrer MCCCCI

TAULA

DE

CANVI

DE

BARCELONA

295

de reemença feta per lo clavari de
la Ciutat
A XXIII de deembre MCCCCII foren soltes per lo dit notari

[Bernat Pellicer i Pere Bonet, marmessors d’en Pere Corretger, hortolà]
LVII. Deuen-nos en Bernat Pellicer e Pere Bonet marmessors d’en
Pere Correger quòndam ortolà, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors de la
Taula en LVII cartes
I ll. XVI s. II
Ítem deuen, los quals foren mudats en altra partida del dit libre
e cartes
V ll. XVII s.

E nos devem-los per III ﬂorins d’or
III s. II que·ns liurà comptans per
ells en Johan Remires baxador a
XVI de janer MCCCCIII, dix fo
a compliment del preu de unes
cases que·ls dits marmessors han
venudes al dit Johan, a raó d’XI s.
I ll. XVI s. II
Los quals sien liurats con en Berthomeu de Mora notari ho dirà
Ha XXIIII de janer MCCCCIII foren soltes per lo dit Berthomeu
de Mora
Ítem per X ﬂorins d’or VII s.
que·ns liurà per ells comptans en
Ferrer Raxach a XVIII de janer
MCCCCIII, dix fo per preu de V
peçes de terra que·l dit Ferrer ha
comprats dels dits marmessors, a
raó d’XI s.
V ll. XVII s.
Les quals sien soltes con en Bernat
Tintorer notari ho dirà
A XXVI de janer l’any MCCCCIII
dix lo dit Bernat Tintorer que a
ell plahia que la dita quantitat
fos
fo
os solta

296

GASPAR FELIU I MONTFORT
[Francesc ﬁll d’en Pere Bellit]

/ Deu-nos en Francesch Bellit
ﬁll d’en Pere Bellit, de Caules de
Muntboy, que li dixeren per nos en
Francesch e Manuel de Gualbes a
XXXI d’octobre MCCCCII en XCI
cartes de libre terç
CXXXVIII ll. XIIII s. I

/ E nos devem-li que li avem a
tornar per resta de compte contengut en LVI cartes de libre segon
CXXXVIII ll. XIIII s. I
La qual quantitat en Francesch Luneda depposa per manament del
regent la Vagaria per abcència del
dit Francesch Bellit

[Constança, vídua d’en Domingo Coaner, i els hereus de Valençó,
vídua d’en Pere d’Aiguaviva, mare de l’esmentada Constança]
/Deu-nos la dona na Costança muller d’en Domingo Cohaner quòndam e los hereus de la dona na
Valençó muller d’en Pere d’Ayguaviva quòndam, mare de la dita
Costança, per LIIII ﬂorins d’or
VIIII s. IIII que per manament del
vaguer liuram comptans a la dita
dona Costança a XVIIII de janer
MCCCCIII, a raó d’XI s.
XXX ll. III s. IIII
Appar del dit manament en CCLVII
cartes del manual terç

/ E nos devem-los per LIIII ﬂorins
d’or IX s. IIII que·ns liurà comptans en Garcia de Torres ciutadà
de Barchinona a XVI de deembre
MCCCCII, los quals paga per fermança que havia feta en aquells
LXXX s. de violari que·n Domingo
de Maçasal quòndam corredor e la
dona na Jacmeta muller sua fahien
a la dita Valençó e fo per preu del
dit violari e interès degut d’aquell
ﬁns lo XV jorn del present mes de
deembre, que a raó d’XI s. lo ﬂorí
XXX ll. III s. IIII
La qual quantitat dix lo dit Garcia hic deposa per manament del
veguer
E la qual quantitat sia liurada a
la dita Costança o als hereus de
la dita Valençó con hauran feta
cessió al dit Garcia a coneguda
d’en Galceran Marquet notari
A XV de janer MCCCCIII fou solta
per lo dit notari
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XCIX
[Jaume Oller i Pere Sala, preveres, marmessors d’en Guillem
de Muntcolet, prevere]
LVIII. Deuen-nos en Jacme Oller
prevera beneﬁciat en la esgleya de
sent Just e en Pere Sala prevera,
de Barchinona, marmessors d’en
Guillem de Muntcolet prevera
quòndam, que dixem per ells a·n
Pere Oliver prevera con a procurador d’en Guillem Castell prevera
obtinent lo benifet del dit Guillem
de Muntcolet a XXIIII d’octobre
MCCCCII e pres-los comptans en
XXX ﬂorins d’or, a raó d’XI s.
XVI ll. X s.

E nos devem-los que·ls havem a
tornar de resta de compte contengut en CX cartes de libre segon
XXXIIII ll. X s.

Resta XVIII ll.
E axí resta que han a cobrar, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors de la
Taula en LVIII cartes
XVIII ll.

[Berenguer Genovès, bainer, tutor de n’Antònia, ﬁlla d’en
Bernat Creixell]
/ Deu-nos en Berenguer Janovès
bayner, tudor de na Anthònia
pobilla ﬁlla d’en Bernat Crexell,
per I ﬂori d’or IIII s. V que per
manament del vaguer liuram a·n
Gabriel Terraça notari a XIII de
noembre MCCCCII, a raó d’XI s.
ll. XV s. V
en
Appar del dit manament en
erç
CCXXXII cartes del manual terç

/ E nos devem-li que li havem a
tornar de resta de compte contengut en CLVI cartes de libre segon
ll. XV s. V
La qual quantitat hic és ab moltes
empares, per que sia vist e regonegut ans sia liurada
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[Antoni Mateu àlies Vivó patró de lleny]

LVIII. Devem a n’Anthoni Matheu
àlias Vivó, del loch de Sent Feliu,
patró de leny, los quals foren mudats el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
en LVIII cartes
XXXVIII ll. X s.

E nos devem-li per LXX ﬂorins
d’or que·ns liurà comptans per ell
en Pere Ausell habitant en l’Alguer
a XXIII de deembre MCCCCII, a
raó d’XI s.
XXXVIII ll. X s.
La qual quantitat dix lo dit Pere
Ausell que·l dit Anthoni no vol que
sia liurada sinó a ell personalment
o n’aquell que ell farà saber per sa
letra e si lo dit Anthoni era trapassat d’esta vida, que ladonchs fos
liurada la dita quantitat a·n Lorenç
Floret, del loch de Sent Faliu

C
[Pere de Puigmarí, canonge]
IX. Deu-nos en Pere de Puigmarí
canonge, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors aprés nos de la Taula en
LIX cartes
DLXVIII ll. XI s. XI

E nos devem-li que li mudam açí e
fem compte que·ns deu en CLXXI
cartes de libre segon
DLXVIII ll. XI s. XI
Les quals sien soltes con en Bonanat Gili notari ho dirà, con
proceescha de remença feta per
lo clavari de la Ciutat

[Guillem Andreu notari, marmessor de na Francesca Badorc]
LIX. Deu-nos en Guillem Andreu
notari con a marmessor de la dona
na Francescha Badorcha, los quals
foren mudats el primer libre de
depòsits d’en Guillem Oliver e Pere
de Casasaja en LIX cartes
CX ll. XII s.
s

E nos devem-li que li havem a tornar de resta de compte contengut
en CLXXIII cartes de libre segon
CX ll. XI s.
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[Pere Sarrió marmessor d’en Francesc sa Font notari]
LIX. Deu-nos en Pere Sarrió con
a marmessor subrogat d’en Francesch ça Font quòndam notari, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja en LIX cartes
XXII ll.

E nos devem-li que li mudam
açí e li fem compte que·ns deu
en CLXXIIII cartes de libre segon
XXII ll.

CI
[Romeu sa Font i Arnau Guerau, paraires, marmessors d’en Lluís Libell]
LXIX. Deuen-nos en Romeu ça
Font e n’Arnau Guerau parayres,
marmessors d’en Luis Libell quòndam, per XXVIIII ﬂorins d’or I s.
que·ls liuram comptans a XXX
d’octobre MCCCCII, a raó d’XI s.
XVI ll. s.

E nos devem-los que·ls mudam açí
e·ls fem compte que·ns deuen en
CCLXXXIIII cartes de libre segon
LXVI ll.

Resta L ll.
E axí resta que han a cobrar, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors aprés
nos de la Taula en LIX cartes
L ll.

[Pere de Montrós i Berenguer des Llor, marmessors d’en Joan des Valls,
mercader]
LIX. Deuen-nos en Pere de Muntrós e en Berenguer dez Lor marmessors d’en Johan dez Valls mercader quòndam, de Cervera, los
quals foren mudats el primer libre
bre
re
de depòsits d’en Guillem Oliver
err e

E nos devem-los que·ls havem a
tornar de resta de compte contengut en CCCL cartes de libre segon
XXXVIIII ll. VI s. VIII
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Pere de Casasaja regidors aprés
nos de la Taula en LIX cartes
XXXVIIII ll. VI s. VIII

CII
[Guillem de Pocululls, prevere, i Jaume Ferrer, notari, marmessors
de na Francesca, vídua d’en Ramon Tenyana]
/ Deuen-nos en Guillem de Pocullulls prevera e an Jacme Ferrer
notari, marmessors de la dona na
Francescha muller d’en Ramon Tenyana quòndam, que dixem per
ells a·n Bernat de Vilarovir prevera,
majordom de la almoyna de la Seu
de Barchinona a XXIIII d’octobre
MCCCCII e pres-los comptans en
CCCLXIII ﬂorins d’or III d., a raó
d’XI s.
CLXXXXVIIII ll. XIII s. III

/ E nos devem-los que·ls mudam
açí e·ls fem compte que·ns deuen
en CCCLXIX cartes de libre segon
CLXXXXVIIII ll. XIII s. III

[Ramon des Quer, mercader]
/ Deu-nos en Ramon des Quer mercader que dixem per ell a la dona
na Costança muller d’en Francesch
Riera quòndam, de Cardona, a
XVII de noembre MCCCCII en
XCII cartes
CCCL ll. s.
Ítem a la dita dona na Costança
lo dit jorn en CXII cartes
C ll. s.
Suma deu: CCCL ll.
Resta: CCXXX ll

/ E nos devem-li que li dixem per
en Pere Sartre mercader a XIII
de noembre MCCCCII per reempçó de DCCCC s. de censal mort
que reebia sobre la Universitat
de Manresa, en CCXLIX cartes de
libre terç
DCLXXX ll.
Les quals sien soltes qon lo dit
Pere Sartre ho dirà
A XVII de noembre MCCCCII nos
dix lo dit Pere Sartre que li pleya
que la dita quantitat fos solta
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Ítem que li mudam e fem compte
que li devem en son compte corrible en CCLXX cartes de libre terç
CCXXX ll. s.
Suma deu: DCLXXX ll. s.

[Francesc Scarampo i altres, curadors dels ﬁlls d’en Luqui Scarampo]
/ Deuen-nos en Francesch Scarampo, Anthoni Gelardench e Guillem
Zabot actors dels infants ﬁlls de
Luqui Scarampo, per XX ﬂorins
d’or que liuram comptans per ells
al dit Anthoni Gelardench a III de
noembre MCCCCII, a raó d’XI s.
XI ll.
Ítem que dixem per ells a·n Jacme
Granada pellicer a VII de noembre
en XLI cartes de libre terç
XVIII ll. III s.
Ítem per XX ﬂorins d’or que liuram
per ells a·n Johan Bonart sabater
a XV de noembre, a raó d’XI s.
XI ll. s.
Suma deuen: XXXX ll. III s.
Ítem per XX ﬂorins d’or VI s. V
que·ls liuram comptans a XXIX de
noembre MCCCCII, a raó d’XI s.
XI ll. VI s. V
Suma deuen: LI ll. VIIII s. V

/ E nos devem-los que·ls dixem per
la dona na Anthígona muller d’en
Berenguer Ledó ciutadà a XVIIII
d’octobre MCCCCII en XCVIII cartes de libre terç
LI ll. IX s. V
Los quals sien solts con en Thomàs
de Bellmunt notari ho dirà
A III de nohembre MCCCCII fo
solta per lo dit notari
A IIII de nohembre MCCCCII nos
dixeren los dits Francesch Scarampo e Anthoni Gelardench e Guillem
Zabot que·ls pleya que de la dita
quantitat fos fet a la volentat de
la I d’ells qual sa volgués

Suma devem: LI ll. IX s. V
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CIII
[Pere Portella, causídic, curador dels béns de n’Antònia, vídua d’en
Joan Miquel hortolà]
LX. Deu-nos en Pere Portella causídich curador dels béns de la dona
na Anthònia muller quòndam d’en
Johan Miquel ortolà, los quals foren mudats al primer libre de depòsits d’en Guillem Oliver e Pere
de Casasaja regidors aprés nos de
la Taula en LX cartes
III ll. XVI s.

E nos devem-li per VI ﬂorins d’or
X s. II que·ns liurà comptans per
ell la dona na Ysabel, muller d’en
Guillem Arnau de Terrés quòndam mercader, a XIX d’octobre
MCCCCII, a raó d’XI s.
III ll. XVI s.
Los quals sien solts con la crida
sia purgada e haja compliment
de cartes a coneguda d’en Jacme
Ysern notari

[noble mossèn Gelabertí, ﬁll de mossèn Eimeric de Centelles]
/ Deu-nos lo noble mossèn Gelabertí de Sentelles ﬁll de mossèn
Eymerich Sentelles que per paraula d’en Romeu çes Coromines
prevera procurador seu dixem
al dit Romeu a XI de decembre
MCCCCII e per ell dixem-les a·n
Francesch e Manuel de Gualbes
en XCII cartes
CXXII ll. V s. X
Appar de la dita procura per cartes
fetes en poder d’en Jacme Rossell
prevera e notari regent la scrivania de Santa Coloma de Vinyoles,
derrer dia de janer MCCCCI

/ E nos devem-li que li dixem per en
Francesch Foix, de casa del senyor
rey, a XXVII d’octobre MCCCCII
per reemença de censal que la Cort
del senyor rey li feya, en CCXLII
cartes de libre terç
CXXII ll. V s. X
La qual quantitat sia liurada al dit
mossèn Gelabertí ab condició que
dins I mes primer vinent haja a dar
compliment de cartes necessàries
a la dita reemença axí que con
en Francesch Fonolleda notari e
scrivà del senyor rey nos ho dirà
la dita quantitat sia solta. E si dins
lo temps d’I mes lo dit Francesch
Fonolleda no·ns ho haurà dit, vol lo
dit Francesch Foix la dita quantitat
torn a ell solta e quítia
A XI de dehembre MCCCCII nos
dix lo dit Francesch Foix que la dita
qu
ua
quantitat
sia solta al dit mossèn
Gil
l
Gilabertí
no contrestant la condició
ó demunt dita
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[mossèn Gispert de Guimerà, cavaller]
LX. Deu-nos mossèn Gispert de
Guimerà cavaller, los quals foren
mudats el primer libre de depòsits d’en Guillem Oliver e Pere de
Casasaja regidors de la Taula en
LIX cartes
DCXXVI ll. XVIII s. XI

E nos devem-li per MCXXXIX
ﬂorins d’or IX s. XI que·ns liurà
comptans per ell en Pere de Casaldàguila mercader a XXIX de
deembre MCCCCIII, dix fo per
reempçó d’aquells M s. de censal
mort que·l dit mossèn Gispert reebia sobre les aldees de Calatayud a
XI de juny ab l’interès degut ﬁns en
lo present jorn, que són IV meses
XIIII jorns, a raó d’XI s. lo ﬂorí
DCXXVI ll. XVIII s. XI
La qual quantitat dix lo dit Pere
de Casaldàguila deposa per manament del veguer per la absència
del dit mossèn Gispert
E la qual quantitat sia liurada con
lo dit mossèn Gispert hauia restituïdes les cartes, cancel·lada la
scriptura del terç e feta difﬁnició
a conexença d’en Pere Ponç notari
Ha XXIX de janer MCCCCIII fo
solta per lo dit notari

CIV
[Pere Plasença]
/ Deu-nos en Pere Plasença per
CCLX ﬂorins d’or V s. IX que li
liuram comptans a V de deembre
MCCCCII, a raó d’XI s.
CXXXXIII ll. V s. VIIII

/ E nos devem-li que li dixem per en
Francesch Foix, de casa del senyor
rey, a XXVII d’octobre MCCCCII
per reemença de censal que la Cort
del senyor rey li fahia en CCXLII
cartes de libre terç
CXXXXIII ll. V s. VIIII
La qual quantitat sia liurada ab
condició que dins I mes primer
vinent
viin
lo dit Pere Plasença haja
a d
dar compliment de cartes necessàries
a la dita reemença axí
cess
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que con en Francesch Fonolleda
notari scrivà del senyor rey nos ho
dirà, la dita quantitat serà solta.
E si dins lo dit temps de I mes
lo dit Francesch Fonolleda no·ns
ho haurà dit, vol lo dit Francesc
Foix la dita quantitat torn a ell
soltament e quítia
A IIII de noembre MCCCCII nos
dix lo dit Francesch Fonolleda que
la dita quantitat fos solta

[Blanca, vídua d’en Bernat de Planella, donzell]
/ Deu-nos la dona na Blancha muller d’en Bernat de Planella quòndam donzell que per paraula d’en
Pere dez Torrent procurador seu
dixem per ella a·n Francesch e
Manuel de Gualbes a XIII de janer MCCCCIII en CCXCII cartes
de libre terç
CLXVII ll. X s.
Appar de la dita procura etc.

/ E nos devem-li que li dixem per en
Francesch Foix, de casa del senyor
rey, a XXVII d’octobre MCCCCII
per reemença de censal que la cort
del senyor rey li feya en CCXLII
cartes de libre terç
CLXVII ll. X s.
La qual quantitat sia liurada ab
condició que dins I mes primer
vinent la dita dona haja a dar
compliment de cartes necessàries
a la dita reemença axí que con en
Francesch Fonolleda notari scrivà
del senyor rey nos ho dirà, la dita
quantitat sia solta E si dins lo dit
temps de I mes lo dit Francesch
Fonolleda no·ns ho haurà dit, vol
lo dit Francesc Foix la dita quantitat torn a ell soltament e quítia
A III de janer MCCCCIII fo solta
la dita quantitat per lo dit Francesch Foix no contrastant la dita
condició
A III de janer MCCCCIII nos féu
n’Anthoni ça Plana notari que la
ffee n
dita
ta
a dona Blanca de Planella havia
fett e constituït procurador seu a
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reebre la dita quantita e a totes
altres lo discret en Pere dez Torrent scrivà, segons appar per carta
rebuda en poder del dit Anthoni a
XXII d’octobre l’any MCCCXCVI

CV
[Francesc Alamany, boter, tutor d’en Pericó, ﬁll d’en Vicenç Xifra]
LX. Deu-nos en Francesch Alamany boter tudor d’en Pericó pubill ﬁll e hereu d’en Vicens Xifra
quòndam, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors aprés nos de la Taula en
LX cartes
LXXVII ll. V s. VI
Ítem deu, los quals foren mudats
en altre compte continuat el dit
libre e cartes
LXXXVIIII ll. V s. V

E nos devem-li que li dixem per
en Bernat Nadal notari a XXVII
d’octobre MCCCCII a compliment
de XCIX ll. per preu de les quals
lo dit tudor ha venut al dit Bernat
Nadal I ort tanquat que·l dit pobill
havia fora lo portal de sent Daniel,
en LXXVIII cartes de libre terç
LXXVII ll. V s. VI
La qual quantitat sia solta con en
Johan Nadal notari ho dirà
Ítem li dixem per a·n Pere Timor ﬂaquer a IIII de janer l’any
MCCCCIII, dixeren fo a compliment de CX ll. les quals son preu
d’I alberch lo qual és en lo carrer
d’en Cigar prop los Banys Veys,
que·l dit tudor ha venut al dit Pere
Timor en LXIIII cartes de libre terç
LXXXVIIII ll. V s. V
La qual quantitat sia solta con la
crida sia purgada e aje compliment
de cartes e altres coses nescesàries
a la dita compra a coneguda d’en
Johan Nadal notari

[cònsols de la Mar, pel plet entre Francesc Oller, mariner, i Pere Llorenç, mestre
mest
me
mest
stre
re
e d’aixa]
d
/ Deuen-nos los cònsols de la Mar
M r
Ma
per la qüestió d’en Francesch Oller
ller

/ E nos devem-los per VI ﬂorins
VII
VIII s. que·ns liurà per ells compVI
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mariner e d’en Pere Lorenç mestre
d’axe, per VI ﬂorins VII s. que per
manament lur liuram comptans
a·n Galceran Orelles ferrer, procurador d’en Thomàs Urgell ferrer
a IIII de dehembre MCCCCII, a
raó d’XI s.
III ll. XIII s.

tans en Francesch Oller mariner
a III de nohembre MCCCCII, dix
fo per la qüestió que entre lo dit
Francesch de una part e en Pere
Lorenç mestre d’axe de la altra és,
segons per sentència dada per los
dits cònsols appar, a raó d’XI s.
III ll. XIII s.
A VIII de noembe MCCCCII foren emparats per manament dels
cònsols a instància d’en Thomàs
Urgell ferrer, féu lo dit manament
en Pere Duran misatge lur
A IIII de dehembre MCCCCII nos
dix en Pere Duran misatge dels
dits cònsols que la dita empara
es cancel·lade
Ítem a XXI de nohembre MCCCCII
foren emparats per manament dels
cònsols a instància d’en Pere Lagostera calafat, féu lo dit manament en Matheu Rossell misatge
lur
A IIII de dehembre MCCCCII nos
dix lo dit Pere Duran misatge dels
dits cònsols que la dita empara
era cancel·lada
Ítem a XXVIII de noembre M
CCCC II foren emparats per manament dels cònsols a instància
d’en Pere Vuytubre mercader, féu
lo manament Pere Duran missatge
dels dits cònsols
A IIII de dehembre MCCCCII nos
dix lo dit Pere Duran misatge dels
cònsols que la dita empara era
cancel·lada

[fra Pere Vidal de l’orde de Sant Joan de Jerusalem]
LXI. Deu-nos frare Pere Vidal
d l
da
de l’orde de Sent Johan de Iheh he

/ E nos devem-li per V ﬂorins
d’or
d’o
o V s. que·ns liurà comptans
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per ell en Pere Sermona specier
a IIII de janer MCCCCIII, dix fo
per Iª penció de censal que·l dit
Pere Sermona fa al dit frare Pere
Vidal, a raó d’XI s.
III ll.
La qual quantitat dix deposa per
manament del veguer
E la qual quantitat sia liurada con
lo dit frare Pere hauia feta àpocha
en poder d’en Ramon Ginebreda
notari

CVI
[Simó Olzina, llaurador]
/ Deu-nos en Simon Olzina laurador per L ﬂorins d’or que li liuram comptans a IIII de nohembre
MCCCCII, a raó d’XI s.
XXVII ll. X s.
Ítem per XL ﬂorins d’or X s. que
li liuram comptans a VIIII de noembre MCCCCII, a raó d’XI s.
XXII ll. X s.
Suma deu: L ll. s.

/ E nos devem-li que li dixem
per n’Anthoni ça Plana notari a
IIII de nohembre MCCCCII, dix
fo per lo dot de na Francescha,
sposa del dit Simon, qui fou dida
d’en Francesch Terré e fo per lo
dit Francesch Terré en XCI cartes
L ll. s.
De la qual quantitat li sien solts
de present L ﬂorins d’or e la resta
con lo dit Anthoni ça Plana ho dirà
A VIII de noembre MCCCCII fou
solta tota la quantitat per lo dit
Anthoni ça Plana

[Berenguer Maçana de l’oﬁcina del mestre racional]
LXI. Deu-nos en Berenguer Maçana, de l’ofﬁci de mestre racional
de la Cort del senyor rey, per VI
ﬂorins d’or VII s. que per manaa
ment del veguer liuram comptans
a s
an
a·n Gemonich de Puigvert a II de
deembre MCCCCII, a raó d’XII s.

E nos devem-li que li dixem per en
Francesch ça Tera patró a VI de
noembre MCCCCII, dix fo a compliment
p
d’aquelles DCLXX ll. per
preu
pree de les quals lo dit Berenguer
Maçana
li ha venut I alberch en
Ma
a
CCLXII
cartes de libre terç
CC
C
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III ll. XIII s.
Appar del dit manament en
CCLXXIII cartes del manual terç
Ítem per X ﬂorins d’or V s. que per
manament d’en Pere Fuster jutge
d’appellacions del consolat de la
Mar liuram comptans a·n Guillem
Folquer per la imposició dels honors a XII de deembre MCCCCII,
a raó d’XI s.
V ll. XV s. X
Suma deu: VIIII ll. VIII s. X
E axí resta que ha a cobrar, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors de la
Taula en LXI cartes
XXXXII ll. V s. VIIII

LI ll. XIIII s. VII
Les quals sien soltes con en Bernat
Nadal notari ho dirà
Ítem con totes les empares que
són estades fetes al dit Francesch
ça Tera, ço és I d’en Pasqual de
Peralta e altre d’en Johan Fuster e
altre dels corredors que per primer
veneren lo dit alberch e altre d’en
Jacme Marquet quòndam, seran
cancel·lades
A VIII de nohembre MCCCCII foren enparats per manament dels
cònsols a instància d’en Guillem
Folquer, féu lo dit manament en
Matheu Rosell misatge lur
Ítem primer dia de deembre
MCCCCII foren emparats per manament dels cònsols a instància
d’en Guillem Folquer, féu lo dit
manament en Matheu Rosell misatge lur
Ítem primer dia de deembre
MCCCCII foren emparats per
manament del veguer a instància
d’en Jacme Sabater mercader, féu
lo manament Ramon Rosell saig

CVII
[Francesc Massaguer, sabater, i Berenguer Bató, llaurador, marmessors
d’en Guillem de Casanoves, peller]
LXI. Deuen-nos en Francesch Massager çabater e Berenguer Bathó
laurador con a marmessors d’en
Guillem de Casanoves payer, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver
err e
Pere de Casasaja regidors aprés
r s
ré
nos de la Taula en LXI cartes
CX
X lll.
l.

E nos devem-los que·ls mudam
açí e fem compte que·ns deuen
en XLVI cartes de libre terç
CX ll.
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[Francesc Llerç, patró de nau]
/ Deu-nos en Francesch Lerç patró
de nau que dixem per ell a·n Johan
Reador mercader, de la vila de Castelló, a XV de noembre MCCCCII
dixeren fo per comanda de major quantitat de moneda que·l dit
Francesch tenia del dit Johan, la
qual quantitat lo dit Francesch avia
convertida en obra de la dita nau, e
per ell dixem-los a·n Nicolau Torró
en LXXXIIII cartes de libre terç
XXXX ll.
Ítem a·n Dalmau del Bosch de la
dita vila en CCLXVII cartes per
semblant rahó
XXXI ll. VI s.
Suma deu: LXXI ll. VI s.
Resta: LXXXV ll. XII s.
Ítem per XXIIII ﬂorins d’or VI s.
que liuram per ell comptans a·n
Berenguer Pujol mariner a XVIII
de noembre MCCCCII, a raó d’XI s.
XIII ll. X s.
Ítem per L ﬂorins d’or III d. que
li liuram comptans lo dit jorn per
pagar lo salari dels mariners e dels
servicials, a raó d’XI s.
XXVII ll. X s. III
Ítem que dixem per ell a·n Francesch Parets hoste a XXVIII de
nohembre en XCVIII cartes de
libre terç
XXXXIIII ll. XI s. VIIII

E nos devem-li per CII ﬂorins d’or
que ens lliurà comptans per ell en
Bartomeu Cervera mestre de la
moneda a X de noembre MCCCCII,
dix lo en paga del preu d’Ia nau
castellana que el dit Bartomeu ab
altres ha comprada del dit Francesc Lerç a raó d’XI s.
LXV ll. V s.
Les quals quantitats sien soltes
con en Pere Thomàs notari ho dirà
Lo dit jorn foren emparats per manament dels cònsols a instància
d’en Pere Marquès cullidor de les
leudes, féu lo manament Domingo
de Torramutxa missatge dels dits
cònsols
A XV de noembre MCCCCII nos féu
fe lo dit Domingo de Torramutxa
que la dita empara era cancel·lada
Ítem a XV de noembre MCCCCII
nos dix lo dit Pere Tomàs notari
que li pleya que de las ditas quantitats na fossen soltes LXXI ll. VI s.
Ítem a XVII de noembre MCCCCII
foren enparats per manament del
jutge dels appells a instància d’en
Francescs de Vilalonga collidor de
la imposició dels nòlits, féu lo manament Pere Duran missatge dels
cònsols
A XVII de noembre MCCCCII nos
féu fe en Domingo de Torrramutxa
que la dita empara era cancel·lada
Ítem lo dit jorn foren emparats
per manament dels cònsols a instància d’en Nicolau Corró, féu lo
manament lo dit Pere Duran
AX
XXII de noembre MCCCCII nos
féu
u fe en Domingo de Torramutxa
qu
ue la dita empara era cancel·lada
que
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Ítem lo dit jorn nos dix lo dit
Nicolau Torró que li pleya que
de las ditas quantitats sien soltes
XXXX ll. X s. IIII, romanent la sua
empara en sa valor en lo restant
de la dita quantitat
Ítem a XVIII de noembre MCCCCII
nos dix en Pere Tomàs notari que
li pleya que de las demunt ditas
quantitats fossen soltes XIII ll. X s.
Ítem lo dit jorn nos dix lo dit Pere
Tomàs notari que de les demunt
dites quantitats fossen soltes
XXVII ll. X. s. III
Ítem a XXVIII de noembre MCCCCII
nos dix lo dit Pere Tomàs notari
que li pleya que la demunt dita
quantitats fos solta

Suma deu: CLVI ll. XVIII s.

Suma: CLVI ll. XVIII s.

CVIII
[veguer de Barcelona]
LXII. Deu-nos lo veguer de Barchinona, los quals foren mudats el
primer libre de depòsits d’en Guillem Oliver e en Pere de Casasage
regidors aprés nos de la Taula en
DCLX ll.

E nos devem-li per MCC ﬂorins
d’or que·ns liurà comptans en Pere
Pellicer notari a X de noembre
MCCCCII, dix fo en paga d’aquelles
MC lliures per preu de les quals en
Guillem Ponç secretari del senyor
rey ha comprat I alberch d’en Johan de Terrés, lo qual alberch es
a la Figera Cocorella, a raó d’XI s.
DCLX ll.
Los quals sien liurats con la crida
sia purgada e haja dat compliment
de cartes a coneguda de n’Anthoni ça Plana notari qui ha pres lo
con
n
contracte
A X
XIII de noembre MCCCCII foren
n emparats per manament del
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vaguer a instància d’en Jacme des
Pug mercader, de Barchinona, féu
lo dit manament en Berenguer
Dalmau sag
A XVII de noembre MCCCCII foren emparats per manament del
vaguer a instància d’en Bernat de
Casalmigà procurador d’en Sperendéu Cardona, féu lo dit manamanet en Pere Palau sag
Ítem a I de deembre MCCCCII
foren emparats per manament
del veguer a instància d’en Jacme Roure com a procurador de
l’honrat n’Arnau Roure pare seu,
féu lo manament Andreu Riba saig
Ítem a VII de dit mes de deembre
foren emparats per manament del
veguer a instància d’en Pere Bos
ciutadà, féu lo manament Pasqual
de Fons saig
Ítem a XVIII de janer MCCCCIII
foren emparats per manament del
vaguer a instància d’en Johan Rocha, féu lo dit manament en Pere
Çabater sag del vaguer

CVIIII
[Serena, vídua d’en Bernat de Marimon]
LXII. Deu-nos la dona na Serena
muller d’en Bernat de Marimon
quòndam, los quals foren mudats
el primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasaja
regidors aprés nos de la Taula en
CCCXXXX ll.

E nos fevem-li que li dixem per en
Bernat de Vilarovir prevera, procurador de la Almoyna de la Seu de
Barchinona, a XIIII de noembre
MCCCCII, fo per preu de una casa,
terres e possessions d’aquella, la
qual dona axí com a hereva d’en
Johan Çalangla quòndam pare seu
havia
ha
h
av en la parròquia de Sancta
av
Coloma
Co
ol
de Gramanet, la qual
casa
cas
s la dita dona havia venuda a
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la honrada la dona na Marquesa
muller d’en Castelló de Mallorques
quòndam. E la qual casa los administradors de la dita Almoyna se
han retenguda per rahó de fadiga
en CCXLIX cartes de libre terç
CCCXXXX ll.
La qual quantitat sia liurada con
la dita dona haurà feta e fermada
venda a la dita almoyna de la dita
casa drets e possessions d’aquella
e haurà dat compliment de cartes
a la dita venda necessàries a conexença de I juriste elegidor per
los administradors de la dita Almoyna e del notari que la carta
de la dita venda reebrà e haurà
liurada possessió de la dita casa
terres e possessions d’aquella e la
crida serà purgada, en cars que
la dita dona do crida, ho haja a
donar bones fermançes a coneguda del dit jurista e notari

CX
[veguer de Barcelona]
LXIII. Deu nos lo vaguer de
Barchinona per la dita que li féu
en Jacme Ferrer notari, los quals
foren mudats el primer libre de
depòsits d’en Guillem Oliver e Pere
de Casasaja regidors aprés nos de
la Taula en
CX ll. XIII s. VI

E nos devem-li que li dixem per
en Jacme Ferrer notari a XVI de
noembre MCCCCII, dix fo per preu
de un stars ab orts contigus qui són
d’en Berenguer de Lagostera, de la
tresoraria del senyor rey, los quals
stars són al portal dels Tayers, los
quals són stats venuts per axucució
de justícia a instància d’en Pere
Toraylles com a procurador de
la dona na Antígona muller d’en
Joh
Johan
h Solà quòndam, per preu de
CX
CXXIX
X
ﬂorins V s., en CCLXV carttess de libre terç
te
CX ll. XIII s. VI
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Los quals sien liurats con lo dit
Jacme haurà possesció e compliment de cartes e la crida serà purgada a coneguda de micer Jacme
de Puiggenerstors jutge de la dita
execució
A XVIIII de janer MCCCCIII foren emparats per manament del
vaguer a instància d’en Francesch
de Serraclara, féu lo dit manament
en Guillem Lorenç sag

CXI
[Pere Ropit espaser, marmessor de na Saurina, vídua d’Arnau Roure]
LXIII. Deuen-nos en Pere Ropit
spaser axí com a marmessor de la
dona na Saurina quòndam, muller
de n’Arnau Roura quòndam corredor de peyha, he a n’Anthoni Prats
seller axí com a procurador d’en
Bernat Comte, de la vila d’Arles del
bisbat de Gerona, frare e hereu
del dit Arnau Roura quòndam,
per XII ﬂorins d’or VIII s. que
per manament del veguer liuram
comptans a·n Jacme Riera major
de dies a XVI de deembre MCCCCII, a raó de XI s.
VII ll.
Appar del dit manament en
CCXLVIII cartes del manual terç
E axí resta que han a cobrar, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors aprés
nos de la Taula en LXIII cartes
es
XXI ll. V s. V
VII
II

E nos devem-los per LI ﬂorins
d’or IIII s. VII que·ns liurà per ells
comptans en Guillem Coll mercader a XVI de noembre MCCCCII,
fo a compliment d’aquelles XLII ll.
per preu de les quals los dits Pere
Ropit e Anthoni Prats en nom que
demunt han feta venda al dit Guillem Coll d’I alberch que·ls dits
Arnau e Saurina en temps que vivien avien e posseyhen per endevís
en la ciutat de Barchinona en lo
carrer dels Corredors appellat de
la Ferneria, a raó d’XI s.
XXVIII ll. V s. VII
Les qual sien soltes con en Galceran Marquet notari qui ha pres
lo contrachte ho dirà
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CXII
[Clara, vídua d’en Francesc Riera]
/ Deu-nos la dona na Costança8
muller d’en Francesch Riera quòndam, de Cardona, que dixem per
ella a·n Pere de Tayà síndich e procurador de la Universitat de Tortosa a XXVIII de noembre MCCCCII,
dix fo per preu de D s. de censal
mort que la dita dona ha comprats
sobre la dita Universitat de Tortosa
en CXII cartes
CCCCL ll.

/ E nos devem-li que li dixem per en
Ramon des Quer mercader a XVII
de noembre MCCCCII en CI cartes
CCCL ll. s.
Les quals sien soltes con la dita
dona aurà feta diﬁnició a sos ﬁlls a
coneguda del dit Ramon des Quer
A XXI de noembre MCCCCII fou
solta per lo dit Ramon des Quer
Ítem per lo dit Ramon des Quer
lo dit jorn en CI cartes
C ll. s.
Les quals C ll. sa aien smerçar
en renda de la qual renda la dita
dona sia usafruchtuària; e aprés
obta de la dita dona la propietat
romangue als ﬁlls de la dita dona
Ítem a XXI de noembre MCCCCII
nos dix lo dit Ramon des Quer que
les dites C ll. fossen donades a la
dita dona na Clara per ço com totes les coses demunt contengudes
avien compliment
Suma deuen: CCCCL ll. s.

[Pere de Teià, síndic i procurador de la Ciutat de Tortosa]
/ Deu-nos en Pere de Tayà síndich
e procurador de la Universitat
de Tortosa que dixem per ell a’n
Franceshc e Manuel de Galbes a
XXVIIII de noembre MCCCCII en
XCII cartes de libre terç
CCCCL
L ll
lll.
l.
8.

/ E nos devem-li que li dixem per
la dona na Clara muller d’en Francesch Riera quòndam, de la vila
de Cardona, a XXVIII de noembre
MCCCCII, dix fo per preu de D s.
de censal mort que la dita dona ha

Tant a l’haver com a la partida se
ssegüent,
güe
üe
en
ntt és a
nt,
anomenada Clara.
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comprats sobre la dita Universitat
de Tortosa en CXI cartes
CCCCL ll.
Les quals sien soltes con n’Arnau
Ledó notari ho dirà
A XXVIIII de noembre MCCCCII
fou solta per lo dit notari
E nos devem-li que li dixem per
en Guillem des Archs vadrier a
XI de dehembre MCCCCII en
CCLXXVIII cartes de libre terç
LXXXVIII ll. XII s.
Les quals sien soltes con en Johan
de Caselles notari ho dirà
9
Ha XXIX de janer MCCCCIII nos
dix en Johan de Caselles notari desús dit que de les dites LXXXVIII ll.
XII s. sien solts XXVIII s. VIIII d.
so és e·n Bernat Cadir[e]ta corredor per coreduries XI s. hi e·n
Johan Pi per l’ajuda XVII s. VIII
A XIII de janer l’any MCCCCIII
foren emparats per manament del
vaguer a instància d’en Pere Talavera causídich, actor e procurador
dels marmessors de n’Anthoni des
Coll quòndam carnicer e d’en Ponç
Simon porter, féu lo manament en
Guillem Lorenç sag

[Llorenç Artés, llaüter]
LXIIII. Devem a·n Lorenç Artès
laüter, los quals foren mudats en
lo primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasage
regidors aprés nos de la Taula de
la Ciutat en
LXXXVIII ll. XIII s.
9.

E nos devem-li que li dixem per
en Guillem des Archs vadrier a
XI de dehembre MCCCCII en
CCLXXVIII cartes de libre terç
LXXXVIII ll. XII s.

L’anotació següent ﬁgura al ﬁnal
na
n
al d
de
e lla
ap
plana,
lan
an
n amb un signe de remissió.
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Les quals sien soltes con en Johan
de Caselles notari ho dirà
Ha XXX de janer MCCCCIIII nos
dix en Johan de Caselles notari desús dit que de les dites LXXXVIII ll.
XII s. sien soltes XXVIII s. VIII d.
per a·n Bernat Cadira corredor per
correduries XI s. hi a·n Johan Pi
per l’ajuda XVIII s. VIII
A XII de janer l’any MCCCCIII foren emparats per manament del
vaguer a instància d’en Pere Talavera causídich, actor e procurador
dels marmessors de n’Anthoni des
Coll quòndam carnicer, e d’en Ponç
Simon porter, féu lo manament en
Guillem Llorenç saig

CXIII
[Bartomeua, vídua d’en Pere Sala, notari]
/ Deu-nos la dona na Barthomeua
muller d’en Pere Sala quòndam
notari que per paraula d’en Jacme Figuera specier e d’en Franch
Castelló ﬁll seu dixem per ella a·n
Pere Vilardell argenter a II de deembre MCCCCII en LXVIII cartes
CV ll.
Ítem a·n Pere Antich rajoler lo
dit jorn e pres-los comptans en
XC ﬂorins d’or, reebe’ls per ell en
Leonart Antich ﬁll e procurador,
a raó d’XI s.
XXXXVIIII ll. X s.
Appar de la dita procura per carta rebuda en poder d’en Johan
Balaguer de Picanyes a XXXI de
deembre MCCCCI

/ E nos devem-li que li dixem per
n’Anthoni Oliver notari a XXIII de
noembre MCCCCII, dix fo a compliment del preu d’I alberch que la
dita dona ha venut al dit Anthoni
Oliver en XCVII cartes de libre terç
CCLVI ll. IIII s.
Les quals sien liurats con la crida
serà purgada e haurà feta segura la
dita compra e li aurà feta àpocha
e liurada posesció e compliment
de cartes a coneguda d’en Jacme
Rossell notari e de micer Matheu
des Quer
A I de dehembre MCCCCII nos dixeren los desús dits miser Matheu
des Quer e Jacme Rossell notari
que
qu
ue los pleya que de la demunt
dita
ta
a quantitat focen fetes III dites,
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Berenguer dez Camps quòndam lo
dit jorn en LIII cartes
XXV ll.
Ítem per CXXXIX ﬂorins d’or V s.
qe liuram per ell a·n Jacme Figuera specier a XII de deembre,
a raó d’XI s.
LXXVI ll. XIIII s.
Suma deu: CCLVI ll. IIII s.
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ço es Iª de CV ll. a·n Pere Vilardell
e altra de XLIX ll. X s. a·n Pere
Antich e altra de XXV ll. a la dona
na Clara muller d’en Berenguer des
Viniis10 quòndam
Ha XXVII de nohembre MCCCCII
nos dix la dita dona que con loch
aurà per ser liuradora la demunt
dita quantitat a ella, que·n sie feta
la volentat d’en Jacme Figuera espesier hi d’en Francesch Castellyó
ﬁll seu; hi asò dix la dita dona a
n’Asbert Tomàs que hi fou tramès
a casa sua per part de la Taula
A XXVIII de nohembre MCCCCII
foren emparats per manament del
veguer a instància d’en Pere Vilardell argenter, féu lo manament
Pasqual de Ceragoça saig
A II de deembre MCCCCII nos féu
fe lo dit Pasqual de Çaragoça saig
que la dita empara era cancel·lada
Ítem a XXVIIII del dit mes foren
emparats per manament del dit
vaguer a instància d’en Pere Antich
ragoler, féu lo manament lo dit
Pasqual de Seragoça saig
A II de deembre MCCCCII nos féu
fe lo dit Pasqual de Çaragoça saig
que la dita empara era cancel·lada
Ítem a XII de deembre MCCCCII
nos dixeren los dits Matheu dez
Quer e Jacme Rossel notari que
la resta de la dita quantitat, qui
son LXXVI ll. XIII s. fos solta a
la dita dona
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[Nicolau Vila, causídic, curador dels béns d’en Ramon Tàrrega, porter]
LXIIII / Deu-nos en Nicolau Vila
causídich curador dat als béns d’en
Ramon Tàrregua porter per X ﬂorins d’or que li liuram comptans
per manament del veguer a IX de
janer MCCCCIII, a raó d’XI s.
V ll. X s.
Appar del dit manament en
CCCXXXV cartes del manual terç
E axí resta que ha a cobrar, los
quals foren mudats el primer libre
de depòsits d’en Guillem Oliver e
Pere de Casasaja regidors de la
Taula en LXIIII cartes
XXVIII ll. VIIII s.

E nos devem-li per LXI ﬂorins d’or
VIII s. que·ns liurà per ell comptans en Dimitre Terra ortolà, és
a compliment d’aquelles XLV ll.
qui són preu d’unes cases qui foren del dit Ramon que són en lo
carrer d’en Bertrallans, a XXII de
deembre MCCCCII, a raó d’XI s.
XXXIII ll. XIX s.
Les quals sien soltes com lo dit
curador aurà dat compliment de
cartes e la crida serà purgada a coneguda de n’Anthoni Agustí notari

CXIIII
[Antoni Català, causídic, i Antoni Fontserè, canviador de menuts, tutors
de na Constança i na Blanquina, ﬁlles d’en Guillem Ripoll]
LXV. Deuen-nos n’Anthoni Cathalà
causídich e n’Anthoni de Fontserè
cambiador de menuts, tudors de
na Costança e Blanquina ﬁlles d’en
Guillem Ripoll quòndam cambiador de menuts, los quals foren
mudats el primer libre de depòsits d’en Guillem Oliver e Pere de
Casasage regidors aprés nos de la
Taula en
CCX ll. XII s. II

E nos devem-los per CCCLXXXII
ﬂorins d’or IX s. II que·ns liuraren comptans a XXI de deembre
MCCCCII, a raó d’XI s.
CCX ll. XI s. II
A II de janer MCCCCIII foren emparats per manament del vaguer
a instància d’en Domingo Canals
scrivà, féu lo manament en Berenguer Marquets sag

CXV
[Antoni Capella tutor de na Maria i na Mateua, ﬁlles
d’en Francesc
ances
ncessc Cardona]
nc
Ca
LXIIII. Deu-nos n’Anthoni Capep pe
lla tudor de na Maria e Matheua
eua
eu
a

En
nos devem-li que li dixem per en
Gu
u
Guillem
Oliver ciutadà major de
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Pere de Casasage regidors aprés
nos de la Taula de la Ciutat en
LXIIII cartes
XXXVIII ll. XIII s. IIII
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dies a XXIII de deembre MCCCCII,
dix fo a compliment de aquelles
LVIII ll. bar. per preu de les quals
lo dit Anthoni ha venuda I peça de
terra al dit Guillem, la qual és en
la dita parròquia en lo loch apellat
Payrones en CCLXXXII cartes de
libre terç
XXXVIII ll. XIII s. IIII
Los quals sien solts con haurà possessió e compliment de cartes a
coneguda d’en Jacme Isern notari

CXVI
[Antoni Oliver causídic, curador dels béns de na Francesca, vídua
de mossèn Tomàs Jutge, cavaller]
/ Deu-nos n’Anthoni Oliver causídich, curador dat als béns indefeses de la dona na Francescha
muller de mossèn Thomàs Jutge
quòndam cavaller, per XX ﬂorins
d’or que per manament del vaguer
liuram comptans a micer Jacme
Agostí a III de janer MCCCCIII,
rebe’ls per ell mossèn Barthomeu
Janer sacristà, a raó d’XI s.
XI ll. s.
Ítem per XXVI ﬂorins d’or IIII s.
II que liuram per vigor de dit manament al dit mossèn Barthomeu
Janer lo dit jorn, a raó d’XI s.
XIIII ll. X s. II
Ítem que per vigor del dit manament dixem lo dit jorn a·n Johan
Exemenis notari en CCLXXXVI
cartes de libre terç
XVI ll. X s.

/ E nos devem-li que li dixem per
en Johan dez Coll prevera axí com
a procurador d’en Pere Poch mercader tudor dels ﬁlls d’en Pere dez
Camps quòndam mercader a XXIX
de deembre MCCCCIII, dix fo per
resta del preu de IIII morabatins
que·l dit tudor ha comprats del
dit curador per preu de XL ll. en
LXI cartes de libre terç
XXXI ll. XI s.
Les quals sien soltes con en Ramon
de Forest notari ho dirà
Ítem per XVIIII ﬂorins d’or III s.
II que·ns liurà per ell comptans
en Guillem des Coll draper a XXX
de deembre MCCCCIII, dixeren fo
a compliment de XIX ﬂorins per
preu dels quals lo dit curador ha
venuts a la dona na Blancha muller
sua
su
ua II morabatins e mig de la dita
cura,
cu
ur que·s reben sobre diverçes
emphiteotes,
a raó d’XI s.
em
m
X ll. XII s. II
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Les quals sien soltes con lo dit
Ramon de Forest notari ho dirà

Suma deu: XXXXII ll. s. II11

Suma devem: XXXXII ll. III s. II

CXVII
[Cònsols de la Mar, pel dipòsit d’en Joan de Viego]
/ Deuen-nos los cònsols de la Mar
per lo deppòsit que féu en Johan
de Viego dels diners que isqueren
de les veles d’en Johan Pontons,
per XV ﬂorins d’or IIII s. que per
manament lur a nos fet liuram
comptans a·n Berenguer Serradell mercader a XVIIII de janer
MCCCCIII, a raó d’XI s.
VIII ll. IX s. VII

/ E nos devem-los per XV ﬂorins
d’or IIII s. VII que·ns liurà per ells
comptans en Johan de Viego scrivent en la Cort dels dits cònsols a
XXX de deembre MCCCCIII, los
quals dix eren exits de les veles e
àncores del leny d’en Johan Pontons qui·s veneren devant la lotga,
a raó d’XI s.
VIII ll. VIIII s. VII
Lo demunt dit jorn foren emparats
per manament dels dits cònsols
a instància d’en Garcia de Ripalda cullidor de imposicions, féu
lo manament en Matheu Rossell
misatge lur

[Agnès, muller d’en Ramon de Gualbes, ciutadà]
/ Deu-nos la dona na Agnès muller
d’en Ramon de Gualbes ciutadà
per XLV ﬂorins d’or V s. que liuram
per ella comptans a·n Ramon de
Gualbes marit seu a XVI de janer
MCCCCIII, a raó d’XI s.
XXV ll. s.

/ E nos devem-li per XLV ﬂorins
d’or V s. que·ns liurà comptans
en Berthomeu Escala scrivent d’en
Francesch Fuster notari a IX de
janer MCCCCIII, dix fo per n’Arnau
de Santa Coloma donzell procurador del compte de Foix en lo

11. Hi ha una diferència de III s.. entre
enttre
re la
l suma
ssu
u
del deu i la de l’haver, sense que
s’indiqui el pas de la resta al llibre següent.
üen
e t..
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vezcomtat de Castellbo per Iª pensió de censal que la dita dona reeb
sobre lo dit vezcomtat, a raó d‘XI s.
XXV ll.
La qual quantitat dix deposa per
manament del veguer e de consell
de micer Pere dez Coll
E la qual quantitat sia liurada con
la dita dona hauia feta àpocha a
coneguda del dit micer Pere dez
Coll
A XV de janer MCCCCIII fo solta
la dita quantitat per lo dit micer
Pere dez Coll fahent menció que a
la dita dona plahia fossen liurats
al dit Ramon de Gualbes

CXVIII
[curadoria dels ﬁlls d’en Pere Martí hostaler]
LXV. Deu-nos en Francesch Cabanyes causídich axí com a curador
e tudor dels ﬁlls d’en Pere Martí
quòndam hostaler, los quals mudam en libre primer de depòsits
d’en Guillem Oliver e Pere de Casasage regidors aprés nos de la Taula
de la Ciutat en LXV cartes
XXXIII ll.

E nos devem-li per LVI ﬂorins d’or
IX s. barchinonesos e II scuts d’or
de França que·ns liurà comptans a
III de janer MCCCCIII que, a raó
de XI s. lo ﬂorí e, a raó de XVII
s. VI l’escut munta
XXXIII ll. s.

[Guillem Balleró mercader]
LXVI. Deu-nos en Guillem Balleró mercader, los quals mudam
en libre primer de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasage
a e
ag
regidors aprés nos de la Taula en
LXVI cartes
DCCXVI ll. XIX s. IX
X

E nos devem-li que li dixem per
en Nicolau Torró cambiador de
menuts a X de janer MCCCCIII,
dixeren
fo a compliment del preu
dx
di
de I alberch que·l dit Nicolau ha
comprat
del dit Guillem Balleró
com
m
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lo qual alberch és en la plaça del
Born, en CLIIII cartes de libre terç
DCCXVI ll.XIX s. IX
Los quals sien solts con la crida
serà purgada e aje compliment de
cartes e fermes a coneguda d’en
Bernat Sants notari
A XVIII de janer MCCCCIII foren emparats per manament del
vaguer a instància de la dona na
Eulàlia muller d’en Guillem Guilló,
féu lo manament n’Anthoni Carbonell sag
A V de març MCCCCIII nos féu fe
lo dit Anthoni Carbonell sag que
la dita empara era cançel·lada

CXIX
[Joan Savi, procurador de na Clara, muller de n’Iu Conill, ciutadà]
/ Deu-nos en Johan Savi procurador e actor de la dona na Clara
muller d’en Yvo Conill ciutadà per
CCXVIII ﬂorins d’or i II s. que li
liuram comptans a XI de janer
MCCCCIII, a raó d’XI s.
CXX ll.

/ E nos devem-li per CCXVIII ﬂorins d’or II s. que·ns liurà comptans a X de janer MCCCCIII, a
raó d’XI s.
CXX ll. s.
La qual quantitat lo dit Johan Savi
plau que no sia liurada a ell ne
a altre sens volentat d’en Gabriel
Canyelles notari
A XI de janer MCCCCIII nos dix lo
dit Gabriel Canyelles que a ell plahia la dita quantitat li fos liurada

[Joan Morot jurista]
/ Deu-nos micer Johan Morot juriste que dixem per ell a·n Pere de
de
Viladomat especier a XIII de janer
ner
MCCCCIII per semblant quantitat
itat

/ E nos devem-li que li dixem per
en
n Pere de Viladomat spacíer a XII
de janer
MCCCCIII, dix fo per preu
j
de XII ll X s. de censal mort que·l
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que·l dit Pere li havia feta scriure, la qual dita lo dit micer Johan
no ha volguda acceptar en LXVIII
cartes de libre terç
CLXXV ll.
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dit Pere ha comprats del dit micer
Johan Morot, los quals se reben
sobre Mallorques en LXVII cartes
CLXXV ll. s.
Los quals sien liurats con aje compliment de cartes a coneguda de
n’Anthoni Stapera notari

[Bernat March, prevere, i na Francesca, vídua d’en Bartomeu Sastre,
mercader]
LXVI. Deuen-nos en Bernat March
prevera e la dona na Francescha
muller d’en Barthomeu Sartre
quòndam mercader, los quals mudam en primer libre de depòsits
d’en Guillem Oliver e Pere de Casasage regidors aprés nos de la Taula
de la Ciutat en LXVI cartes
LI ll. X s.

E nos devem-los per XCIII ﬂorins
d’or VII s. que·ns liurà per ells
comptans en Pere Manresa ﬂaquer
a X de janer MCCCCIII, dix fo a
compliment del preu de Iª peça
de terra que·ls dits marmassors
han venut al dit Pere Manresa, a
raó d’XI s.
LI ll. X s.
La qual quantitat sia liurada con
lo dit Pere Manresa aje possessió,
compliment de cartes e la crida
sia purgada a coneguda d’en Ponç
çes Torres notari
A XIIII d’agost MCCCCIII fou solta
per lo dit notari

CXX
[Berenguer s’Estrada, ciutadà]
LXVI. Deu-nos en Berenguer
s’Estrada ciutadà, los quals foren
mudats en primer libre de depòsits d’en Guillem Oliver e Pere de
Casasage regidors aprés nos de
e lla
a
Taula de la Ciutat en LXVI cartes
rte
t s
XXI ll. XIII s. IIII
IIIII
II

E nos devem-li que·ns liurà comptans per ell en menuts en Jordi
Esteva a X de janer MCCCCIII,
dix fo per Iª pensió de censal que
reb sobre la vila de Copliure
re
reb
XXI ll. XIII s. IIII
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Les quals sien soltes com haja
fermada àppocha en poder de
n’Arnau Ledó notari

[Bernat Monestrell, prevere]
LXVII. Deu-nos en Bernat Monestrell prevera quòndam, rector
de la sgleya de santa Gràcia de
Muntcada, los quals foren mudats
en primer libre de depòsits d’en
Guillem Oliver e Pere de Casasage
regidors aprés nos de la Taula en
LXVII cartes
XIII ll. IIII s.

E nos devem-li per XXIIII ﬂorins
d’or que·ns liurà per ell comptans
en Pere de Pugesteva, del loch de
Muntcada, a XVII de janer l’any
MCCCCIII, dix fo en paga del preu
d’Iª borge ab terres e possescions
que·l dit Pere ha comprada del dit
Bernat en temps que vivia, a raó
d’XI s.
XIII ll. IIII s.
Les quals sien soltes com IIII empares fetes en la cort de Muntcada
ço és Iª empara feta a instància
d’en Poses axí com a procurador
del rector que vuy és de la dita
sgleya e altre del procurador de
Barchinona e altre d’en Carbonell
e Iª altre d’en Johan des Camp
seran cancel·lades e com lo dit
comprador auia compliment de
cartes a coneguda d’en Bonanat
Gili notari de la casa de la Ciutat

LLIBRE MAJOR DE DEPÒSITS
iniciat el 23 de gener de 1403
Administradors Guillem Oliver i Pere de Casasaja
(Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Fons Municipal,
Taula de Canvi, Majors, 2)

[I]
Noverint universi quod die lune XXIIIº die januarii anno a Nativitate Domini Millessimo Quadringentessimo Tercio, in presencia mei
Anthonii ça Plana, auctoritate regia notarii publici Barchinona et scribe
Curie vicarii dicti Civitatis et in presentia etiam discretorum Arnaldi de
Millars et Petri Laurentii notarii civium Barchinone testium ad [hoc s]
pecialiter vocatorum, venerabilis Guilelmus Oliverii et Petrus de Casasagia cives Barchinone rectores et administratores Tabule Campsorie
assecurate per Universitatem civitatis Barchinone noviter electi per
honorabiles consiliarios ipsius civitatis ad regendum dictam Tabulam
necnon Arnaldus Squerit et Iohannes ça Tria cives ipsius civitatis coadjutores ipsorum in dicto campsorie ofﬁcio iuraverunt per dominum
Deum et eius sancta quatuor evangelia manibus ipsorum corporalibus
tacta, in posse nobilis Arnaldi Guilelmi Bellaria vicarii Barchinone,
Aqualate, Vallensis, Modiliani et Modilianensis, quod omnes ditas debita
et soluciones ac alia quemcumque ad ofﬁcium campsorie spectantia
que in presenti capibrevio quod dicti venerabiles Guilelmus Oliverii et
Petrus de Casasagia faciunt et tenebunt ad dictum ofﬁcium exercendum
scribent, facient et scribent secundum veritatem ﬁdeliter atque bene.
Et ideo ego notarius et scriba predictum hoc scripsi et hoc meum hic
apposui sig+num.
Primo 1403 et 14041

1.

Separat del text anterior i d’una
aa
altra
ltr
tra
tr
a mà.
m
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II
[Arnau Deulosau, sabater]
Deu n’Arnau Deulosau sabater per
VIII ﬂorins II s. que liuram per ell
comptans a·n Johan Serradell a
XXIIII d·abril MCCCCIII
IIII ll. X s.
Ítem a·n Francesch Finestres notari lo dit jorn e pres-les comptans
en XXXV ﬂorins X s.
XVIIII ll. XV s.
Suma: XXXIIII ll. V s.
Resta: XLV ll. II s. VI
Resta que li avem a tornar que li
mudam en II cartes del libre primer
de depòsits de Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula aprés nos
XLV ll. II s. VI

Devem a n’Arnau Deulosau sabater, los quals hic mudam de son
compte scrit en lo libre de depòsits
primer d’en Miquel Roura e d’en
Guillem Colom regidors de la Taula
de la Ciutat predecessors nostres,
en II cartes
LXIX ll. VII s. I
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula amb certes condicions e empares contengudes en lo
dit libre
Les dites condicions són soltes en
lo dit libre
A XXIIII de abril any MCCCCIII en
Pasqual de Saragoça saig nos féu
fe com les empares fetes a istància
de Francesch Finestres notari e de
n’Antoni Pla procurador de la dona
na Barenys eren cansel·lades
Lo dit jorn lo dit en Pasqual de
Saragoça saig nos emparà per manament del vaguer la quantitat restant de la damunt dita a istància
d’en Francesch Finestres notari

[Guillem Riu que fou escrivent jurat d’en Joan Eixemenis, notari]
Deu en Guillem Riu scrivent quòndam jurat d’en Joan Axemenis notari que li mudam en II cartes del
libre primer de depòsits de Bernat Serra e d’en Guillem de Cabanyelles regidors de la Taula
aprés nos
V ll. X s.
s.

Devem a·n Guillem Riu scrivent
quòndam jurat de Joan Axemenis
notari, los quals hic mudam de son
compta scrit en libre de depòsits
primer d’en Miquel Roura e d’en
Guillem Colom regidors de la Taula
de la Ciutat predecessors nostres,
en VI cartes
en
V ll. X s.
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La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certes condicions
e enparres contengudes en lo dit
libre

IIv
[Jaume Mateu especier i altres]
Deuen en Jacme Mateu [s]pacier
de Barchinona e mossèn Bertomeu
Mir canonja e en Berenguer Cardó,
de la ciutat de Vich, per XLVII
ﬂorins I s. que per manament del
vaguer liuram comptans a n’Antoni Orts curador dels ﬁlls de n’Arnau
Guillem Pastor quòndam a X de
març any MCCCCIII
XXV ll. XVIII s.
Apar del dit manament en XXXIX
cartes del manual nostre primer
[Ítem] deuen que per vigor del dit
manament dixem a·n Francesch
Fonolleda colidor de les terces lo
dit jorn e per ell dixem-les a micer
Pere Basset iurista en CXXXIIII
cartes del libre nostre primer corrible
VIII ll. VI s. VIII
Ítem deuen per LI ﬂorins VI d. que
per manament del vaguer liuram
comptants a n’Antoni Salort tudor
dels ﬁlls de n’Arnau Guillem Pastor
quòndam a IX de maig del dit any
XXVIII ll. I s. VI
Ítem deuen que per vigor del dit
manament dixem a·n Francesch
sch
h
Fonolleda colidor de les terces de
la Cort del dit vaguer lo dit jorn
orn
n

Devem a·n Jacme Mateu spacier
de Barchinona e mossèn Bertomeu
Mir canonja e a·n Berenguer Cardó, de la ciutat de Vich, los quals
hic mudam de son compta escrit en
lo libre de depòsits primer d’en Miquel Roura e d’en Guillem Colom
regidors de la Taula de la Ciutat
predecessors nostres, en II cartes
LXXXIII ll. XIX s. I
La qual quantitat és deposada en
la dita taula ab certes condicions e
enpares contengudes en lo dit libre
A XXXI de janer any MCCCCIII
foren enparats per manament del
vaguer tots diners que fossen deguts als damunt dits a instància
de Francesch Fonolleda tercer de
la cort del vaguer, féu lo dit manament n’Antoni Carbonell saig
A XXI de juny any MCCCCIII en
Domingo de Torramutxa per misatja dels cònsols nos emparà per
manament del jutge dels apells de
la cort dels cònsols a istància d’en
Miquel de Muntesquiu
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en CLXX cartes del libre nostre
primer corrible
IX ll. I s. IIII
Appar del dit manament en CLXVI
cartes del manual primer nostre
Ítem deuen que per manament del
jutge dels apells dixem a·n Guillem
Folquer colidor de la imposició de
les honors de la terce noembre deembre de l’any MCCCC e de janer de l’any MCCCCI, a XXVIII
de juny any MCCCCIII e per ell
dixem-los a·n Galseran de Gualbes
òlim clavari en cartes CXVIII del
llibre nostre corrible, per la ajuda
de les honors
XII ll. XI s. VII
Appar del dit manament en
CCXXXIIII cartes del manual
nostre primer
[Suma:] LXXX III ll. XIX s. I

III
[Pere Serdà i Ramon Roig, preveres, marmessors
d’en Francesc Codina, moneder]
Deuen en Pere Serdà prevera e en
Ramon Roig com a marmassors
subrogats de la marmessoria d’en
Francesch Codina quòndam que
dixem per ells a·n Pere Tolosa prevera a VI de març MCCCCIIII en
CXII cartes del libre primer nostre
corrible
XXVI ll. VIII s.

Devem a·n Pere Serdà prevera e
en Ramon Roig prevera com a
sobrogats de la marmessoria de
Francesch Codina quòndam moneder, los quals hic mudam de lur
compte scrit en libre de depòsits
primer d’en Miquel Roura e d’en
Guillem Colom regidors de la Taula
de la Ciutat predecessors nostres,
en cartes III
XXVI ll. VIII s.
La
a qual quantitat és deposada en
la d
dita Taula ab certes condicions e
enpares
en
np
contengudes en lo dit libre
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La dita condicions no és sinó Iª,
la qual diu que sie solta com en
Pere Bruguera notari o dirà
A VI de març any MCCCCIIII dix
lo dit notari que la dita fos solta
Lo dit jorn nos dix en Ramon Rossell saig que les empares fetes a
instància de Pere Tolosa prevera
eren cansel·lades

[Pere Mates, mercader, marmessor de n’Eulàlia, vídua
d’en Nicolau Rourich]
Deu en Pere Mates mercader marmasor de la dona na Eulàlia muller
d’en Nicolau Rourich quòndam,
per XII ﬂorins II s. III que li liuram
comptans a XVI de fabrer any
MCCCCIII
VI ll. XIIII s. III

Devem a·n Pere Mates mercader,
marmasor de la dona na Eulàlia
muller d’en Nicolau Rourich quòndam, los quals hic mudam de son
compte scrit en libre de depòsits
primer d’en Miquel Roura e d’en
Guillem Colom regidors de la Taula
de la Ciutat predecessors nostres,
en VII cartes
VI ll. XIIII s. III
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certes enpares
contengudes en lo dit libre
E les quals empares són cancellades segons appar en lo dit libre de
deppòsits dels dits Miquel Roura
e Guillem Colom
A XVI de febrer MCCCCIII foren
emparats per manament del vaguer a instància de n’Arnau ces
Ylles notari, feu lo manament en
Pasqual Fons sag
A XVI de febrer MCCCCIII nos féu
fe en Pere Palau sag que la dita
empara
era cancel·lada
em
m
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IIIv
[marmessoria de Francesc de Muntalt, notari]
Deu en Guillem Folquer com a
actor e procurador de la marmessoria d’en Francesch de Muntalt
notari quòndam que li dixeren per
nos en Jacme e en Johan Massana
a XIX de abril any MCCCIIII en
CCCLXXVII cartes del libre nostre
primer corrible
LXXXI ll. X s. IX

Devem a·n Guillem Folquer com
actor e procurador de la marmessoria de Francesch de Muntalt quòndam notari, los quals hic
mudam de son compte escrit en
libre de depòsits primer d’en Miquel Roura e d’en Guillem Colom
regidors de la Taula de la Ciutat
predecessors nostres, en III cartes
LXXXI ll. X s. IX
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certes condicions e
enpares contengudes en lo dit libre
A XVI d’abril any MCCCCIIII en
Gabriel Canyelles notari tinent les
scriptures de Jacme sa Carrera
notari quòndam dix que la dita
cantitat fos solta com tot avia bon
compliment

[Pere Dominguet, carnicer]
Deu en Pere Dominget carnicer
que li mudam en II cartes del libre primer de depòsits de Bernat
Serra e d’en Guillem de Cabanyelles regidors de la Taula aprés nos
XIIII ll. VI s

Devem a·n Pere Dominget carnicer, los quals hic mudam de son
compta scrit en lo libre de depòsits
primer d’en Miquel Roura e d’en
Guillem Colom regidors de la Taula
de la Ciutat predecessors nostres,
en VII cartes
XIIII ll. VI s.
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certes condicions e
enpares contengudes en lo dit libre
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IV
[Ramon Barceló, hostaler]
Deu en Ramon Barceló ostaler que
dixem per ell a·n Bartomeu Salvador a XVII de abril any MCCCCIIII
e pres-los comptans en XI ﬂorins
e VIII s.
VI ll. IX s.

Devem a·n R. Barceló ostaler, los
quals hic mudam de son compta
scrit en lo libre de depòsits primer
d’en Miquel Roure de d’en Guillem Colom regidors de la Taula
de la Ciutat predecessors nostres,
en IIII cartes
VI ll. IX s.
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certes condicions e
enpares contengudes en lo dit libre
La qual condició no ha haut loch
per ço com micer Francesch Morató qui devia soltar la dita quantitat
és mort e les part sa són convengudes per ço com lo contracta no
hac loch

[micer Antoni des Coll i altres]
Deuen micer Antoni des Coll, en
Berenguer ses Oliveras e·n Bernat
des Coll que per manament del
veguer dixem a·n Pere Taverner
palicer procurador de la dona
na Johanete muller sua a XXX
d’agost any MCCCCIIII e per nos
dixeren-los li en Francesch e en
Manuel de Gualbes en XXVII cartes del libre nostre segon corrible
LXXX ll. X s.
Appar del dit manament en
CLXVI cartes de manual nostre
segon

Devem a micer Antoni des Coll,
Berenguer ses Oliveras e Bernat
des Coll mercader, los quals hic
mudam de lur compte scrit en
libre de depòsits primer d’en Miquel Roure e d’en Guillem Colom
regidors de la Taula de la Ciutat
predecessors nostres, en VII cartes
LXXX ll. X s.
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certes condicions e
enpares contengudes en lo dit libre
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IVv
[Bernat Amenós mercader i Francesca, esposos]
Deuen en Bernat Amenós mercader e la dona na Francescha muller
sua que dixem per ells a·n Johan
Sapardo a primer de fabrer any
MCCCCIIII en CV cartes del libre
corrible primer nostre
XX ll.
Ítem dixem per ells a·n Johan
d’Asopardo a XIIII de març del
dit any en XXXV cartes del dit
libre nostre primer
XVII ll.

Devem a·n Bernat Amenós mercader e a la dona na Francescha
muller sua per resta de compta de
[libre de] depòsits primer d’en Miquel Roure e d’en Guillem Colom
regidors de la Taula de la Ciutat
predecessors nostres, en IIII cartes
LXX ll.
La qual quantitat era ab certa condició la qual és solta, enperò vol
la dita dona que la dita quantitat
sie feta a la voluntat del dit Bernat
Amenós marit seu

Ítem deuen per XX ﬂorins que liuram per ells comptans al dit Bernat
Amenós a XX de abril del dit any
XI ll.
Ítem dixem per ells a·n Johan Assopardo a XII de mayg MCCCCIIII
en CXXXVI cartes del libre corrible
primer
XX ll.
Ítem deuen per III ﬂorins VII s.
que liuram comptans al dit Bernat
Amenós
II ll.

[Francesc de Bosquet]
Deu en Francesch de Bosquet
que està al carrer Ampla que dixem per ell a·n Nicolau Bassa a
en
XVIII de abril any MCCCCIIII en
sttre
CCLXXXIIII cartes del libre nostre
primer corrible
LXXVII ll. X s.

Devem a·n Francesch de Bosquet
qui stà al carrer Ample per D ﬂorins
que ens liurà per ell comptans en
J c
Ja
Jacme
Bonet mercader a XV de
jan
n any MCCCCIIII, dix són per
janer
la dona na Constança muller de
n’A
A
n’Andreu
Solà quòndam mercader,
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tudora testamentària de Johanet
ﬁl pubil e hereu del dit Andreu
Solà quòndam ço és CCLXVI ll.
per rahó del preu del censal de
XIX ll., los quals aquell Andreu ab
d’altres veneren al dit Francesch e
les IX ll. de pensió deguda per la
porrata del temps que degut li sie
CCLXXV ll.
Les quals li sien soltes com ell aurà
fet compliment de cartes e altres
coses a la dita dona a coneguda
de micer Joan des Pont jutge en
açò per lo vaguer assignat.
A XVIII de abril any MCCCCIIII
fo solta per lo dit micer Johan
des Pont
A XVI de janer MCCCCIIII nos
enparà en Bernat Timoner saig
nos emparà per manament del
vaguer a instància d’en Pere de
Forest notari
A XVIII de abril any MCCCCIIII
en Guillem Lorens saig nos féu fe
com la dita empara era cancel·lada
Resta: CXCVII ll. X s.
Resta que li avem a tornar que li
mudam en CXLIX cartes del libre
nostre segon corrible
CXCVII ll. X s.

V
[rei Martí i altres]
Deuen los senyor rey en Martí e la
senyora reyna dona Violant e mossèn Bernat de Fortià que·ls mudam
en II cartes del libre primer de
de
depòsits d’en Bernat Serra e d’e
d’en
’ n
’e
Guillem de Cabanyelles regidors
o s
or

Devem al senyor rey en Martí e
a la senyora reyna dona Violant
e a mossèn Bernat de Fortià, los
quals
qua
qu
a hic mudam de lur compte
scrit
scr
r en libre de depòsits primer
d’en
e Miquel Roura e d’en Guillem
en
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de la Taula aprés nos

CL ll.

Colom regidors de la Taula de la
Ciutat predecessors nostres, en
V cartes
CL ll
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certes condicions e
enpares contengudes en lo dit libre

Vv
[Joaneta, esposa de n’Antoni Almogàver, mercader]
Deu la dona na Johanete muller
de n’Antoni Almugàver mercader
que li mudam en III cartes del
libre primer de dipòsits primer
d’en Bernat Serra i d’en Guillem
de Cabanyelles regidors de la Taula
aprés nos
XCV ll. XVII s. XI

Deu la dona na Johaneta muller de
n’Antoni Almugàver mercader, los
quals hic mudam de son compte
escrit en lo libre de depòsits primer
d’en Miquel Roure e d’en Guillem
Colom regidors de la Taula de la
Ciutat predecessors nostres, en
V cartes
XCV ll. XVII s. XI
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certes condicions e
enpares contengudes en lo dit libre.
La dita condició és que sia solta
con en Bernat Nadal o dirà
A XXIX de mayg MCCCCV fo solta
per lo dit notari; a y tres enpares
fetes ço és una a istància de la dona
muller de n’Andreu Verdera, l’altra
a instància de micer Joan Moret
e de micer Guillem Gibert, l’altra
a istància de n’Antoni se Plana e
de Berenguer Gibert procuradors
de Francesch Verdera
A XXIX de janer any MCCCCV en
Mateu Montagut saig nos féu fe
com totes les dites enpares eren
cancel·lades
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VI
[Clara, ﬁlla de Jaume d’Olot, esposa de Lluís d’Olot]
Deu na Clara ﬁlla d’en Jacme Olot
quòndam ara muller de Luís Olot
per XX ﬂorins que li liuram comptans a XXVIII de janer MCCCCIIII,
aporta’ls-li en Joan sa Tria
XI ll.

Devem a na Clara donzella ﬁlla
de Jacme Olot quòndam, los quals
hic mudam de son compta scrit en
libre de depòsits primer d’en Miquel Roura e d’en Guillem Colom
regidors de la Taula de la Ciutat
predecessors nostres, en cartes VI
XI ll.
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certes condicions
contengudes en lo dit libre.
Les quals condicions sia com la
dita donzella aurà pres marit, la
qual és estada nòvia vuy que avem
XXVII janer MCCC[C] IIII, més
avant deyha com avia fermada
àppocha de la dita quantitat. E la
qual donzella ha fermada àppocha
en poder d’en Johan Nadal notari
a XXVIII de janer MCCCCIIII perquè totes les condicions són soltes

[Bartomeu Lunell i Francesc Martí, causídics, marmessors d’en Pere
Casasses, corretger]
Deuen en Bertomeu Lunell e en
Francesch Martí causídichs marmessors sobregats del testament
d’en Pere Casasses quòndam correger que dixem per ells a·n Jacme
Riera forner a XIX de fabrer any
MCCCCIIII e pres-los comptans en
XVIII ﬂorins II s.
X ll.
uÍtem a la dona na Francescha m
muller d’en Ramon se Plana fornerr lo
bree
dit jorn en XCVII cartes del libre
nostre primer corrible
s.
II ll. X s.

Devem a·n Bartomeu Lunell e
a·n Francesch Martí causídichs,
marmassors sobrogats del testament de Pere Casasses quòndam
corrager per LXVII ﬂorins III s.
que·ns liurà per ells comptans la
dona na Maria muller d’Antoni
Muner blanquer a XXIX de janer
any MCCCCIIII, dix són per resta de aquelles LV ﬂorins per preu
de les quals los dits marmasors li
de
ha
an venut I alberch a·n Guillem
han
de Colldefrares prevera beneﬁciat
en la sgleya del Pi, lo qual lo dit
en
d f
de
defunt
avia en la Vilanova prop
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Ítem al dit Jacme Riera per Arnau Figuerola lo dit jorn e pres-los
comptans en II ﬂorins VIII s.
I ll. X s.
Ítem a·n Bernat Casasses corratger
lo dit jorn e pres-los comptans en
XVIII ﬂorins II s.
X ll.

lo forn
XXXVII ll.
Les quals sien soltes con em Jacme
Just notari o dirà
A XVIIII de fabrer MCCCCIIII fou
solta per lo dit notari

Ítem a·n Bernat Paguera boter lo
dit jorn e pres-los comptans en
IIII ﬂorins VI s.
II ll. X s.
Ítem deuen per X ﬂorins II s. que·ls
liuram comptans lo dit jorn
V ll. XII s.
Ítem deuen per VIII ﬂorins IIII s.
que liuram per ells comptans a·n
Pere Coma Lòbrega corrager lo
dit jorn
III ll. XII s.
Ítem deuen qu·ls liuram comptans
lo dit jorn
ll. VI s.
Suma: XXXVII ll.

VIv
[Jaume de Ribes, col·lector papal, i altres, marmessors de Ramon de les
Escales, bisbe de Barcelona]
Deuen mossèn Jacme de Ribes collector de nostre senyor lo papa e en
Bonenat de Segalers sotscol·lector
apostolical e mossèn n’Antoni Fornells e en Guillem Vallès e·n Jacme
me
Codonyà canonjes de Barchinona
ona
e en Pere Paret canonja de Vich
ich
ic

Devem a mossèn Jacme de Ribes
colector de nostre senyor lo papa
e en Bonenat de Segalers sotscolector apostolical e als honrats
mo
mossèn
o
n’Antoni Fornells e en
Gu
Guillem
u
Vallès e a·n Jacme de
Co
Codonyà
od
canonjes de Barchinona
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axí com a marmassors del reverent
mossèn Ramon de les Scales bisba de Barchinona quòndam, per
XVIII ﬂorins II s. que per manament del oﬁcial del bisba liuram
comptans a·n Johan de Sent Il·lari
prevera e procurador del dit bisba
a I de satembre any MCCCCIII
X ll.
Appar del dit manament en
CCCXXVI cartes del menual nostre primer
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e en Pere Paret canonja de Vich
axí com a marmassors del reverent
mossèn Ramon de les Scales bisba
de Barchinona quòndam per resta
de compte del libre de depòsits
primer d’en Miquel Roura e d’en
Guillem Colom regidors de la Taula
de la Ciutat predecessors nostres,
en VIII cartes
XXIII ll. XIX s. XI
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certes condicions e
enpares contegudes en lo dit libre

Resta: XIII ll. XIX s. XI
Resta que·ls avem a tornar que·ls
mudam en III cartes del libre primer de depòsits d’en Bernat Serra
e d’en Guillem de Cabanyelles regidors de la Taula aprés nos
XIII ll. XIX s. XI

VII
[Nicolau Salom, causídic, curador dels béns de Pere de Camòs]
Deu en Nicolau Salom causídich
curador per lo vaguer de Barchinona dat als béns de Pere de Camós
quòndam, per XIII ﬂorins VI s.
V que per manament del vaguer
liuram comptans a·n Jacme Juglar
notari a XI de octubre MCCCCIIII
rebe’ls per ell n’Antoni Jordà qui
està ab ell
VII ll. IX s. V
Appar del dit manament en CCXXI
cartes de manual nostre segon
Resta: DCXIIII ll. XIII s. IIII

Devem a·n Nicolau Salom causídich, curador per lo vaguer de
Barchinona dat als béns de Pere
de Camòs quòndam, los quals hic
mudam de son compta scrit en
libre de depòsits primer d’en Miquel Roure e d’en Guillem Colom
regidors de la Taula de la Ciutat
predecessors nostres, en IX cartes
DCXXII ll. II s. VIII
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certes condicions e
enpares contegudes en lo dit libre
A X
XIX de maig MCCCCIII foren
em
emparats
m
per manament del vagu
g
guer
ue a instància d’en Nicolau de
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Resta que li avem a tornar que
li mudam en III cartes del libre
primer de depòsits d’en Bernat Serra e d’en Guillem de Cabanyelles
regidors de la Taula aprés nos
DCXIIII ll. XIII s. III

Gualbes axí con a procurador d’en
Miquel de Gualbes, féu lo dit manament en Guillem Timoner sag
A XVIII de maig anys MCCCCIII
en Guillem Timoner saig nos emparà per manament del vaguer la
dita quantitat a istància de Ramon
de Gualbes

VIIv
[Isabel, vídua de Salvador Sabater]
Deu la dona n’Isabell muller de
Salvador Sabater quòndam que
mudam en IIII cartes del libre primer de depòsits d’en Bernat Serra
e d’en Guillem de Cabanyelles regidors de la Taula aprés nos
VIII ll. XII s.

Devem a la dona na Isabell muller
d’en Salvador Sabater quòndam,
los quals hic mudam de son compte scrit en libre de depòsits primer
d’en Miquel Roure e d’en Guillem
Colom regidors de la Taula de la
Ciutat predecessors nostres, en
X cartes
VIII ll. XII s.
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certes condició
contenguda en lo dit libre

[fra Pere Miquel franciscà, marmessor d’en Miquel Sanxo, hortolà]
Deu frare Pere Miquel de la orda
dels frares menors axí com marmassor d’en Miquel Sanxo quòndam ortolà que li dixeren per nos
en Jacme e en Johan Massana a
XXI de juny any MCCCCIIII en
XXX cartes del libre nostre segon
corrible
LXXXIX ll. VII s.

Devem a frare Pere Miquel de la
orda dels frares menors axí com
a marmasor d’en Miquel Sanxo
quòndam ortolà que li dixem per
en Simon Puyol ortolà a XXX de
janer any MCCCCIIII en CCCXX
cartes del libre nostre primer corrible, dixeren fo a compliment de
XXVI ﬂorins per preu de les quals
llo
o d
dit marmasor li ha venuts alsguns
gu
un quintans e pesses de terre
dell dit difunt
LXXXIX ll. VII s.
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los quals sien solts com n’Antoni
Agustí notari dirà que lo dit comprador aja compliment de cartes
e possessió e la crida sia purgada.
A XXI de juny any MCCCCIIII fo
solta per lo dit notari
A VII de maig any MCCCCIIII en
Pasqual de Fonts saig nos emparà
la dita quantitat a istància de Pau
Massana
A XXI de juny any MCCCCIIII lo
dit Pasqual Fonts saig nos féu fe
com la dita empara era cansel·lada

VIII
[Antoni, ﬁll d’en Berenguer Serradell]
Deu n’Anthoni Serradell ﬁll d’en
Berenguer Serradell hereu del mas
Vives per LIIII ﬂorins VI s. que li
liuram comptans a XXVI de març
MCCCCIIII
XXX ll.

Devem a n’Antoni Serradell ﬁll de
Berenguer Serradell mercader, hereu del mas Vives, los quals hic
mudam de son compte scrit en lo
libre de depòsits primer d’en Miquel Roura de d’en Guillem Colom
regidors de la Taula de la Ciutat
predecessors nostres, en cartes X
XXX ll.
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certes condicions
e enpares contengudes en lo dit
libre e la qual condició deyha que
fossen soltes com n’Arnau Riera
auria compliment de cartes e la
crida serà purgada segons appar en
CLXXXVI cartes del libre primer
d’en Miquel Roura e d’en Guillem
Colom.
A XXVI de març MCCCCIII nos
dix lo dit Arnau Riera que avie
compliment
de les coses contencom
m
gudes
gu
ud en la dita condició, per que
li p
pleya que la dita quantitat fos
liurada
al dit Anthoni Serradell
liu
li
urr
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[Jaumeta, esposa de Pere Balaguer]

Deu la dona na Jacmeta muller
d’en Pere Balaguer que li mudam
en IIII cartes del libre primer de
depòsits d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula aprés nos
XXX ll. VI s.

Devem a la dona na Jacmeta muller
d’en Pere Balaguer per XLVI ﬂorins que·ns liurà per ella comptans
en Pere sa Torra a VII de janer
MCCCCIIII, los quals dix lo dit Pere
sa Torra que són stats presentats a
la dita dona ab carta pública sots
certes condicions contengudes en
la carta de la dita oferta, les quals
devalen de Iª cessió la qual la dita
dona se diu aver de madona d’en
Bernat de Munjuhic per algunes
pensions de censals que la dita
dona se diu haver pagades
XXV ll. VI s.
La qual quantitat dix que deponia
per manament del vaguer, les quals
sien soltes com la dita dona na
Jacmeta aurà fet abatre de la dita
quantitat la part a ella pertanyent
a pagar per ço com lo para de
la dita Jacmeta hi era obligat e
avia dat loch e cessió contra tots
los altres en lo dit censal obligats
o auria pres en compta la part
d’aquells, contra los quals ella no
ha ne pot dar cessió en altra manera juradicament, sobre aquest
nagoci aurà dat aquel compliment
que deia a coneguda de I jutge
per lo vaguer de Barchinona a·çò
assignador

VIIIv
[Antoni des Noguers, tutor dels ﬁlls d’en Guillem Company, hostaler
de Montcada]
Deu n’Antoni des Noguers tudor
dor
dels ﬁlls e hereus d’en Guillem
em
Company ostaler de Muntcada
a a
ad

Devem
a n’Antoni des Noguers tuD
Dev
De
ev
dor
do
or dels ﬁlls e hereus d’en Guillem
Company
ostaler de Muntcada les
Co
om
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que li mudam en IIII cartes del
libre primer de depòsits de Bernat
Serra e d’en Guillem de Cabanyelles regidors de la Taula aprés nos
XI ll.
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quals hic mudam de son compte
scrit en libre de depòsits primer
d’en Miquel Roura e d’en Guillem
Colom regidors de la Taula de la
Ciutat predecessors nostres, en XI
cartes
XI ll.
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certes condicions
contengudes en lo dit libre

[Eulàlia, vídua d’en Pere Bou, hostaler, esposa d’en Narcís Abella]
Deu la dona ne Eulàlia muller d’en
Narcís Abella, qui fo muller d’en
Pere Bou, que li mudam en IIII
cartes del libre primer de Bernat
Serra e d’en Guillem de Cabanyelles regidors nostres
XVII ll. I s. VI

Devem a la dona ne Eulàlia muller d’en Narcís Abella, la qual
fou primer muller d’en Pere Bou
quòndam ostaler, per XXXI ﬂorins VI diners que·ns liurà per ella
comptans mestre Pere des Colls
físich a VIII de janer MCCCCIIII,
dix fo a compliment del preu de
I alberch que·l dit mestre Pere ha
comprat d’en Pere Bartomeu axí
com a procurador de la dita dona,
lo qual alberch és prop la plaça
Nova, apel·lat lo ostal del Bou
XVII ll. I s. VI
Les quals sien soltes com en Johan
Caselles notari o dirà.
A XVIII de fabrer any MCCCCIIII
en Pasqual de Fons saig nos emprarà la dita quantitat a istància
de mestre Johan de Belmunt

IX
[Arnau Canyelles, causídic, procurador d’en Pasqual de Perona, llaurador]
Deu n’Arnau Canyelles causídich
i h
ic
procurador de Pasqual de Perona
ona
on

De
Devem
ev
a n’Arnau Canyelles causíd
sídich
d
procurador d’en Pasqual
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laurador que li mudam en V cartes
del libre primer de depòsits d’en
Bernat Serra e d’en Guillem de
Cabanyelles regidors de la Taula
aprés nos
III ll. s. VI

de Perona laurador, los quals hic
mudam de son compte scrit en
libre de depòsits primer d’en Miquel Roura e d’en Guillem Colom
regidors de la Taula de la Ciutat
predecessors nostres, en cartes XI
III ll.s. VI
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certa condició
contenguda en lo dit libre

[Pere Miquel, àlies Puiató]
Deu en Pere Miquel àlias Puiató,
de la parròquia de Sent Martí
d’Arbúcies del bisbat de Girona,
axí com hereu d’en Ramon Soler
quòndam leurador, que li mudam
en V cartes del libre primer d’en
Bernat Serra e d’en Guillem de
Cabanyelles regidors de la Taula
aprés nos
VIII ll. V s.

Devem a·n Pere Miquel àlias Puiató, de la parròquia de Sent Martí
d’Arbúcies del bisbat de Girona,
axí com hereu d’en Ramon Soler
quòndam leurador, los quals hic
mudam de son compte escrit en
libre de depòsits primer d’en Miquel Roura e d’en Guillem Colom
regidors de la Taula de la Ciutat
predecessors nostres, en XII cartes
VIII ll. V s.
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certes condicions e
empares contingudes en lo dit libre

IXv
[Ramon Fabra, llaurador, tutor de Rafaela, ﬁlla d’en Domingo
de Gausac]
Deu en Ramon Fabra leurador tudor de na Rafaela ﬁlla d’en Domingo de Gausach per II ﬂorins que
per manament del vaguer liuram
comptans a·n Berenguer des Puig
uig
ui
a X de fabrer any MCCCCIII
I ll III s.

Devem a·n Ramon Fabre leurador
axí com a tudor de na Raphaella
pubilla ﬁlla d’en Domingo de Vasach atzembler del bisbe de Barch
chi
chinona
hi
quòndam, los quals hic
mu
mudam
u
de son compta scrit en
libr
libre
br de depòsits primer d’en Mibr
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Appar del dit manament en
XXXIIII cartes del menual nostre
primer
Resta: IIII ll. XII s. II
Resta que li avem a tornar que li
mudam en V cartes del libre primer
d’en Bernat Serra e d’en Guillem de
Cabanyelles, de depòsits, regidors
de la Taula aprés nos
IIII ll. XII s. II
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quel Roura e d’en Guillem Colom
regidors de la Taula de la Ciutat
predecessors nostres, en XII cartes
V ll. XIIII s. II
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certes condicions e
enpares contengudes en lo dit libre

[Antic des Pi, mercader]
Deu n’Antich des Pi mercader que
li mudam en V cartes del libre primer de depòsits d’en Bernat Serra
e d’en Guillem de Cabanyelles regidors de la Taula aprés nos
X ll.

Devem a n’Antich des Pi mercader, los quals hic mudam de son
compte scrit en libre de depòsits
primer d’en Miquel Roura e d’en
Guillem Colom regidors de la Taula
de la Ciutat predecessors nostres,
en XII cartes
X ll.
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certa condició
contenguda en lo dit libre

X
[Joan Trullols i altres, marmessors d’en Joan Roig, prevere]
Deuen en Johan Truyols prevera
e en Guillem Pere de Muntarols,
de la parròquia dels Sans, e en
Jacme Rifós pus jove, de la parròquia de Sent Vicens de Sarrià, axí
com a marmasors d’en Johan Roig
quòndam prevera, que li mudam
en VI cartes del libre primer de
depòsits d’en Bernat Serra e d’e
d’en
’en
’e
Guillem de Cabanyelles regidors
o s
or
de la Taula aprés nos
LX
X lll.
l
l.

Devem a·n Johan Truyols prevera
e a·n Guillem Pere de Muntarols,
de la parròquia dels Sants, e a·n
Jacme Rifós pus jove, de la parròquia de Sent Vicens de Sarrià,
axí com a marmassors d’en Johan
Roig quòndam prevera beneﬁciat
en la esgleya de madona Sancta
Maria
M
Ma
a
del Pi, los quals hic mudam
de lur compta scrit en libre de depòsits
primer d’en Miquel Roura
pò
òs
d’en Guillem Colom regidors de
ed
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la Taula de la Ciutat predecessors
nostres, en cartes XIII
LX ll.
La qual quantitat és deposada en la
dita Taula ab certa condició e empares contengudes en lo dit libre

Xv
[veguer de Barcelona, pel dipòsit d’en Francesc Pinosa]
Deu lo vaguer de Barchinona per
lo depòsit d’en Francesch Pinosa
que li mudam en VI cartes del libre primer de depòsits d’en Bernat
Serra e d’en Guillem de Cabanyelles regidors de la Taula aprés nos
II ll. V s. X

Devem al vaguer de Barchinona
per lo depòsit de Francesch Pinosa, los quals hic mudam de son
compte escrit en libre de depòsits
primer d’en Miquel Roura e d’en
Guillem Colom regidors de la Taula
de la Ciutat predecessors nostres,
en XIII cartes
II ll. VI s. X
La qual quantitat és deposada en la
dita Taula ab certa condició e empares contengudes en lo dit libre

[Guillem Folquer, mercader]
Deu en Guillem Folquer mercader que li mudam en cartes VI
del libre primer de depòsits d’en
Bernat Serra e d’en Guillem de
Cabanyelles regidors de la Taula
aprés nos
XXII ll.

Devem a·n Guillem Folquer mercader los qual hic mudam de son
compta scrit en libre de depòsits
primer d’en Miquel Roura e d’en
Guillem Colom regidors de la Taula
de la Ciutat predecessors nostres,
en cartes XIII
XXII ll.
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certa condició en
lo dit libre contenguda
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XI
[Pere de Santjust]
Deu en Pere Sent Just, de Sarrià,
que mudam en VI cartes del libre
primer de depòsits d’en Bernat
Serra e d’en Guillem de Cabanyelles regidors de la Taula aprés nos
III ll. XIIII s. IX

Devem a·n Pere Sent Just de Sarrià, los quals hic mudam de son
compta scrit en libre de depòsits
primer d’en Miquel Roura e d’en
Guillem Colom regidors de la Taula
de la Ciutat predecessors nostres,
en XIII cartes
III ll. XIIII s. IX
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certa condició
contenguda en lo dit libre

[Simó Ferrer, mercader]
Deu en Simon Ferrer mercader que
li mudam en VII cartes del libre
primer de depòsits d’en Bernat Serra e d’en Guillem de Cabanyelles
regidors de la Taula aprés nos
XI ll.

Devem a·n Simon Ferrer mercader, los quals hic mudam de son
compte scrit en lo libre de primer
d’en Miquel Roura e d’en Guillem
Colom regidors de la Taula de la
Ciutat predecessors nostres, en
XVI cartes
XII ll.
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certa condició
contenguda en lo dit libre

XIv
[veguer de Barcelona pel dipòsit de l’alberg d’en Llagostera]
Deu lo vaguer de Barchinona per lo
depòsit de l’alberch d’en Lagostera
per XXV ﬂorins que per manament
seu liuram comptans a micer Bonanat Pera a XXX de agost an
any
ny
MCCCCIIII, rebe’lls per ell en Franancesch Cabanyes causídich
XIII ll. XV
V s.
s

Devem al vaguer de Barchinona
per lo depòsit de l’alberch d’en
Lagostera, los quals hic mudam
de son compta scrit en libre de
depòsits
de
d
ep
primer d’en Miquel Roura
ed
d’en Guillem Colom regidors de
la T
Taula de la Ciutat predecessors
nostres,
no
n
os
en cartes XIIII

348

GASPAR FELIU I MONTFORT

Ítem deu per XII ﬂorins V s. VI
que per vigor del dit manament
liuram comptans al dit Francesch
Cabanyes lo dit jorn
VI ll. XVII s. VI
Appar del dit manament en CLXVI
cartes del menual nostres segon
Suma: XX ll. XII s. VI
Resta: DLXXXVII ll. III s. X
Ítem deu que per manament del
dit vaguer dixem a·n Pere des Pla
a XXIX de daembre any MCCCCV
e per ell dixem-los a·n Ramon des
Quer en CCXLVIII cartes del libre
nostre segon corrible
DLXIX ll. I s. V
Appar del manament en CCCXLIX
cartes del menual nostre segon

DCVII ll. XVI s. IIII
La qual quantitat és deposada en la
dita Taula ab certa condició e empares contengudes en lo dit libre
A XXIII de febrer MCCCCIIII nos
foren emparats per mananent del
vaguer a instància d’en Jacme Ferrer notari, féu lo manament en
Guillem Llorenç sag
A XIII de març MCCCCIIII en Matheu Rossell missatja dels cònsols
emparà per manament dels dits
cònsols a instància d’en Ponç s’Englada corredor d’orella

Suma: DLXXXIX ll. XIII s. XI
Resta que li avem a tornar que
li mudam en VII cartes del libre
primer de depòsits d’en Bernat Serra e d’en Guillem de Cabanyelles
regidors de la Taula aprés nos
XVIII ll. II s. IIII

XII
[Margarida, vídua d’en Bernat Martí]
Deu la dona na Margalida muller d’en Bernat Martí quòndam
per LXXXIII ﬂorins VII s. II que
per manament del vaguer liuram
comptans a·n Guillem de Muntagut procurador seu a XXX d’agost
ost
MCCCCIII
XLV ll. VII s.. III

Devem a la dona na Margalida
muller d’en Bernat Martí quòndam, los quals hic mudam de son
compta scrit en libre de depòsits
primer d’en Miquel Roura e d’en
p
Guillem
Gu
u
Colom regidors de la Taula
de la Ciutat predecessors nostres,
en
n XV cartes
XLV ll. VII s. II
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La qual quantitat és deposada en la
dita Taula ab certa condició e empares contengudes en lo dit libre

[Francesc Canamasses, sabater]
Deu en Francesch Canamasses sabater, ﬁll d’en Bernat de Canamasses quòndam leurador, que dixem
per ell a·n Pere Albertis mercader
a XIIII de janer any MCCCCIIII en
X cartes del libre nostre primer
corrible
XXII ll. X s.
Ítem deu per XXIIII ﬂorins III s. V
que li liuram comptans lo dit jorn
XIII ll. VII s. V

Devem a·n Francesch Canamasses
sabater, ﬁl d’en Bernat de Canamasses quòndam leurador, per
LXV ﬂorins II s. V que·ns liurà
per ell comptans en March de Codines prevera a VIII de janer any
MCCCCIIII a compliment del preu
de I alberch que n’ha comprat per
preu de XLV ﬂorins
XXXV ll. XVII s. V
Les quals sien soltes con li aurà
fet compliment de cartes e la terça
serà purgada a coneguda de micer Pere ses Deus e d’en Jacme
sa Tria notari
A XII de janer any MCCCCIIIII
dix lo dit Johan sa Tria notari que
la dita dita fos solta però encara
ho ha a dir lo dit micer ses Deus
A XIIII de janer any MCCCCIIII
dix lo dit micer Pere ses Deus que
la dita dita fos solta

[Constança, vídua d’en Francesc Teixidor]
Deu la dona na Constança muller
d’en Francesch Taxidor quòndam
per VI ﬂorins III s. que per manament del vaguer liuram comptans
a·n Pere Maymor notari a XXI de
fabrer any MCCCCIIII
III ll. IX
X s.
Appar del dit manament en DLX
LX
cartes del menual nostre primer
meer
m
e

Devem a la dona na Constança
muller d’en Francesch Taxidor
quòndam per XLVI ﬂorins IIII s.
que·ns liurà per ella comptans
mossèn Pons Taust ardiaca de
Saragoça
a XIIII de janer any
Sa
S
ar
ar
MCCCCIIII,
dix fo a compliment
MC
C
de preu de Iª vinya que la dita
dona
do
on com a marmasora de son
marit li a venuda
m
ma
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Ítem per XII ﬂorins VIII s. que
per manament del dit vaguer liuram comptans al dit Pere Maymor
notari a XXVI del dit mes
VII ll.
Appar del dit manament en
DLXVII cartes del dit manual
Suma: X ll. IX s.
Resta: XV ll. I s.
Ítem deu per IIII ﬂorins II s. VI
que per manament del vaguer liuram comptans a·n Pere Maymor
notari a II de juliol
III ll. VI s. VI
Appar del dit manament en
LXXXIIII cartes del menual nostre segon

XXV ll. X s.
Les quals sien soltes com lo dit
comprador aurà compliment de
cartes e la crida serà purgada a coneguda de n’Antoni Stapera notari
A XX de fabrer any MCCCCIIII dix
lo dit notari que fos solta
A XXI de janer any MCCCIIII foren emparats per manament del
vaguer a istància de na Margalida
muller d’en Bernat Massaguer e
féu l’anpara Bonanat Fontanet saig
A XXX de maig any MCCCCIIII
foren enparats per en Jacme Prima saig a istància d’en Pere Vilar
prevera

Suma: XII ll. XV s. VI
Resta: XII ll. XIIII s. VI
Resta que li avem a tornar que
li mudam en VII cartes del libre
primer de depòsits d’en Bernat Serra e d’en Guillem de Cabanyelles
regidors de la Taula aprés nos
XII ll. XIIII s. VI

XIIv
[Francesc Cabanyes, causídic, curador dels béns de la vídua d’en Pere
Canals, llaurador]
Deu en Francesch Cabanyes causídich curador dat als béns de
la dona muller d’en Pere Canals
quòndam leurador per IIII ﬂorins
que per manament del sots batle
attlle
liuram comptans a·n Pere Masa as
sina causídich a II de maig an
a
any
ny
MCCCCIII
II ll. IIIII s.
s.

Devem a·n Francesch Cabanyes
causídich curador dat als béns de
la dona muller d’en Pere Canals
q
quòndam leurador, los quals hic
mu
mudam
u
de son compta scrit en
libr
libre
b de depòsits primer d’en Mibr
qu
quel
ue Roura i d’en Guillem Colom
rregidors
re
eg
g
de la Taula de la Ciutat
predecessors
nostres, en XX cartes
p
pr
e
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Appar del dit manament en CLV
cartes del menual nostre primer
Resta: XII ll. II s. X
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XIIII ll. VI s. X
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certa condició
contenguda en lo dit libre

Resta que avem a tornar que li mudam en VIII cartes del libre primer
de depòsits d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula aprés nos
XII ll. II s. X

[Bartomeu Estapera i Guillem sa Font, preveres]
Deu en Bartomeu Stapera e en
Guillem sa Font preveres que lus
mudam en VIII cartes del libre primer de depòsits d’en Bernat Serra
e d’en Guillem de Cabanyelles regidors de la Taula aprés nos
X ll. X s. VI

Devem a·n Bartomeu Stapera e
a·n Guillem sa Font preveres, los
quals hic mudam de lur compte
scrit en libre de depòsits primer
d’en Miquel Roura e d’en Guillem
Colom regidors de la Taula de la
Ciutat predecessors nostres, en
XVII cartes
X ll. X s. VI
La qual quantitat és deposada en la
dita Taula ab certa condició e empares contengudes en lo dit libre

Fol XIII
[Ramon Armengol, causídic, curador dels béns d’en Pere Roger, notari]
Deu en Ramon Armengol causídich curador dat als béns d’en Pere
Roset notari quòndam que li mudam en VIII cartes del libre primer
de depòsits d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula aprés nos
CLXIII ll. III s. VIII
V II
VI

Devem a·n Ramon Armangol causídich curador dat als béns d’en
Pere Roset quòndam notari, los
quals hic mudam de son compte
scrit en libre de depòsits primer
d’en Miquel Roura e d’en Guillem
Colom
Co
ol
regidors de la Taula de la
Ciutat
Ciu
u
predecessors nostres
CLXIII ll. III s. VIII
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La qual quantitat és deposada en la
dita Taula ab certa condició e empares contengudes en lo dit libre

Fol. XIIIIv
[Berenguer Ferrer]
Deu en Berenguer Ferrer, de sa
Bern del terma de Subirats, que
li mudam en VIII cartes del libre
primer de depòsits d’en Bernat Serra e d’en Guillem de Cabanyelles
regidors de la Taula aprés nos
VII ll. X s.

Devem a·n Berenguer Ferrer, de
sa Bern del terme de Subirats, los
quals hic mudam de son compta
scrit en libre de depòsits primer
d’en Miquel Roura e d’en Guillem
Colom regidors de la Taula de la
Ciutat predecessors nostres, en
XVII cartes
VII ll. X s.
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certa condició
contenguda en lo dit libre

[Pere Beulet, colteller, i Pere Carbonell, beiner, marmessors
d’en Pere Rovira, llaurador]
Deuen en Pere Beulet e en Pere
Carbonell bayner, marmassors
d’en Pere Rovira quòndam laurador per IIII ﬂorins VI s. VI que·ls
liuram comptans a XIII de març
any MCCCCIIII
II ll. X s. VI

Devem a·n Pere Beulet colteller e
a·n Pere Carbonell bayner marmessors d’en Pere Rovira quòndam leurador, los quals hic mudam
de son compta scrit en libre de
depòsits primer d’en Miquel Roura
e d’en Guillem Colom regidors de
la Taula de la Ciutat predecessors
nostres, en XVII cartes
II ll. X s. VI
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certa condició
contenguda en lo dit libre
La
a dita condició va com la crida
ser
r purgada
serà
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A X de març any MCCCCIIII dix
en Capdals de Rius taxidor que la
dita crida era purgada, per que li
pleya fossen soltes

Fol. XIV
[Marc Guitart i Pere Rossell, preveres, marmessors d’en Pujalt]
Deuen en March Guitart e en Pere
Rossell preveres, marmassors d’en
Puyalt quòndam que li mudam
en IX cartes del libre primer de
depòsits d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula aprés nos
LV ll. XIII s. III

Devem a·n March Guitart e a·n
Pere Rossell preveres marmasors
d’en Puyalt quòndam, los quals hic
mudam de son compta scrit en
libre de depòsits primer d’en Miquel Roura e d’en Guillem Colom
regidors de la Taula de la Ciutat
predecessors nostres, en cartes
XVII
LV ll. XIII s. III
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certa condició contenguda en lo dit libre

[Rafael Gregori, il·luminador]
Deu en Rafael Gragori illuminador
per X ﬂorins que li liuram comptans a XI de març any MCCCCIIII
V ll. X s.
Ítem dixem per ell an Bartomeu
Nadal mercader a XXII de abril
en CCCIII cartes del libre nostre
primer corrible
L ll.
Suma: LX ll. X s.
Resta: XLIIII ll. X. s.
Ítem deu per LXXX ﬂorins X ss..
que li liuram comptans a IX de
agost del dit any
XLIIII ll. X s.
Suma: C ll.

Devem an Rafael Gragori illuminador que li dixem per en Bartomeu
Gazull franer a IIII de fabrer any
MCCCCIIII en CCLXXX cartes del
nostre libre primer corrible
C ll.
Les quals sien soltes con en Galseran Nicolau notari o dirà
A XI de març any MCCCCIIII dix
lo dit notari que·n fossen solts
X ﬂorins; a XXX de abril ne foren
soltes L ll. per lo dit notari; a IX
de agost
a
any MCCCCIIII fo solta de
tott per lo dit notari
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Fol. XIVv
[Joan Palau]
Deu en Johan Palau que per manament del vaguer dixem a·n Pere
Bartomeu causídich, procurador
de la Almoyna a III de setembre
any MCCCCIIII en CXLVII cartes
del libre segon corrible
I ll. XIII s.
Ítem deu per II ﬂorins que per
vigor del dit manament liuram
comptans a·n Jacme Vidal notari
lo dit jorn
I ll. II s.
Appar del dit manament en
CLXXII cartes del menual nostre
segon
Suma: II ll. XV s.
Resta: XVII ll. IX s.
Resta que li avem a tornar que
li mudam en IX cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
aprés nos
LXXXVII ll. XV s. VII

Devem a·n Johan Palau, los quals
hic mudam de son compta scrit
en lo libre de depòsits primer d’en
Miquel Roura e d’en Guillem Colom regidors de la Taula de la
Ciutat predecessors nostres, en
cartes XVIII
XX ll. IIII s.
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certa condició
continguda en lo dit libre
Ítem li devem per CXXVII ﬂorins
IX s. que·ns liurà per ell comptans
en Pere Bruguera notari a XIX
de janer any MCCCCV, dix són a
compliment de aquelles C ll. per
preu de les quals lo dit Johan li
a venuts morabatins
LXX ll. VI s. VII
Les quals sien soltes com la crida
serà purgada e aurà compliment de
cartes e altres coses necessàries a
la dita venda a coneguda d’en Guillem Andreu notari de Barchinona
A IX de juliol any MCCCCVIII fo
solta per lo dit notari
Suma: XC ll. X s. VII

[Sança, ﬁlla d’en Tortosa del Rec]
Deu la dona na Sansa ﬁlla d’en
Tortosa del Rech que li mudam
en IX cartes del libre primer de
depòsits d’en Bernat Serra e d’e
d’en
’e
en
Guillem de Cabanyelles regidors
o s
or
de la Taula aprés nos
V l

Devem a na Sança ﬁlla d’en Tortosa
del Rech, los quals hic mudam de
son compta scrit en libre de depò
òs
pòsits
primer d’en Miquel Roura
ed
d’en Guillem Colom regidors de
la T
Taula de la Ciutat predecessors
no
os
nostres,
en XVIII cartes
V ll.
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La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certa condició
contenguda en lo dit libre

XV
[Ramon Rovira, causídic, curador dels béns d’en Pere Castell, corredor]
Deu en Ramon Rovira causídich
curador dat als béns d’en Pere
Castell corrador per LV ﬂorins
III s. II que per manament del
vaguer liuram comptans a·n Pere
Estayol mercader a II de abril any
MCCCCIII
XXX ll. VIII s. II
Appar del dit manament en CXIX
cartes del manual nostre primer

Devem a·n Ramon Rovira causídich curador dat als béns d’en Pere
Castell corrador, los quals hic mudam de son compte scrit en libre de
depòsits primer d’en Miquel Roura
e d’en Guillem Colom regidors de
la Taula de la Ciutat predecessors
nostres, en cartes XVIII
XXX ll. VIII s. II
La qual quantitat és deposada en la
dita Taula ab certa condició e empares contengudes en lo dit libre

[Pere Pujol, assaonador, i esposa Margarida]
Deuen en Pere Puyol aseunador e la
dona na Margalida muller sua que
per paraula d’en Johan de Peraﬁta
prevera procurador lur dixem al dit
Johan de Peraﬁta a IX de abril any
MCCCCIIII en CCCLXXII cartes
del libre primer corrible
LIII ll.
Appar de la procura segons nos
féu fe en Bernat sa Garriga jurat
d’en Bernat Nadal notari, feta en
poder del dit Bernat Nadal a XXIII
de fabrer MCCCCIIII

Devem a·n Pere Puyol aseunador
e a la dona na Margalida muller
sua, que·ls dixem per n’Antoni de
Casanova prevera a XV de janer
any MCCCCIIII en CCLXXI cartes
del libre nostre primer corrible per
preu de LXX s. VIII d. de censal
mort que·l dit Antoni ha comprats
del dit marit e muller
LIII ll.
Les quals sien soltes com lo dit
comprador aurà compliment de
fermes dels senyors de e per aquell
a
al
b
alberch
que·l dit Pere ha comprat
del
l hereus d’en Pere Muner quòndels
da
am axí de la dita compra con de
dam,
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la spacial obligació que han feta
al dit Antoni per seguretat de la
compra del dit censal, e aja liurades les cartes e rebuda possessió
e fetes altres coses necessàries a
conaguda de n’Antoni Oliver notari
A VII d’abril MCCCCIIII fou solta
per lo dit notari

[Maria, ﬁlla d’en Pere de Vallbona, esposa d’en Jaume Bussot]
Deu la dona na Maria muller d’en
Jacme Bussot mercader, ﬁlla d’en
Pere de Vallbona, que li mudam
en CX cartes del libre primer de
depòsits d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula aprés nos
X ll.

Devem a la dona na Maria muller
d’en Jacme Bussot mercader, ﬁlla
d’en Pere de Vallbona, per XVIII
ﬂorins II s. que·ns liurà per ella
comptans en Bertomeu Padró àlias Riera a XIX de novembre any
MCCCCIIII
X ll.
Les quals sien soltes com micer
Berenguer des Valls e en Mateu
Armangol notari o diran

XVv
[Brunissenda i Violant ﬁlles d’en Guillem Plaça]
Deuen na Bronissèn e na Violant
ﬁlles d’en Guillem Plaça que lus
mudam en X cartes del libre primer
de depòsits d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula aprés nos
XIII ll.

Devem a na Bronissèn e a na Violant ﬁlles de Guillem Plaça, los
quals hic mudam de lur compte
scrit en libre de depòsits primer
d’en Miquel Roura e d’en Guillem
Colom regidors de la Taula de la
Ciutat predecessors nostres, en
cartes XIX
XIII ll.
La qual quantitat és deposada en
l dita Taula ab certa condició
la
contenguda
con
n
en lo dit libre

ELS

PRIMERS LLIBRES DE LA

TAULA

DE

CANVI

DE

BARCELONA

357

[Ramon de Màrgens]
Deu en Ramon de Màrgens que li
mudam en X cartes del libre primer
de depòsits d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula aprés nos
XVI ll.

Devem a·n Ramon de Màrgens, los
quals hic mudam de son compta
scrit en libre de depòsits primer
d’en Miquel Roura e d’en Guillem
Colom regidors de la Taula de la
Ciutat predecessors nostres, en
XIX cartes
XVI ll.
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certa condició
contenguda en lo dit libre

XVI
[Bernat Diaca, causídic, curador d’en Jordi pintor]
Deu en Bernat Diacha causídich
que li mudam en X cartes del libre
primer de depòsits d’en Bernat Serra e d’en Guillem de Cabanyelles
regidors de la Taula aprés nos
X ll. III s. VI

Devem a·n Bernat Diacha causídich, curador dat als béns d’en
Jordi pintor, los quals hic mudam
de son compte scrit en libre de
depòsits primer d’en Miquel Roura
e d’en Guillem Colom regidors de
la Taula de la Ciutat predecessors
nostres, en XIX cartes
X ll. III s. VI
La qual quantitat és deposada en la
dita Taula ab certa condició e empares contengudes en lo dit libre

[Francesc des Camp de Mar Vell]
Deu en Francesch des Camp de
Mar Vell que li mudam en X cartes
del libre primer de depòsits d’en
Bernat Serra e d’en Guillem de
Cabanyelles regidors de la Taula
ula
la
aprés nos
I ll. XII s. VI
VI

Devem a·n Francesch des Camp
de Mar Vell, los quals hic mudam
de son compta scrit en libre de
depòsits primer d’en Miquel Roura
d’en Guillem Colom regidors de
ed
Taula de la Ciutat predecessors
la T
nostres,
en XX cartes
no
os
I ll. XII s. VI
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La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certa condició
contenguda en lo dit libre

XVIv
[Bernat de l’Om, prevere]
Deu en Bernat l’Om prevera per
IX ﬂorins IX s. que per manament
del vaguer liuram comptans a·n
Johan Loral, de casa del senyor rey,
a XXIII de agost any MCCCCIIII
V ll. VIII s.
Appar del dit manament en CLVI
cartes del menual nostre segon

Devem a·n Bernat l’Om prevera, los
quals hic mudam de son compta
scrit en libre de depòsits primer
d’en Miquel Roura e d’en Guillem
Colom regidors de la Taula de la
Ciutat predecessors nostres, en
XX cartes
V ll. VIII s.
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certa condició
contenguda en lo dit libre

[Arnau sa Mora, marmessor d’en Berenguer sa Mora]
Deu n’Arnau sa Mora marmessor
d’en Berenguer sa Mora que hic
mudam de XI cartes del libre primer de depòsits d’en Bernat Serra
e d’en Guillem de Cabanyelles regidors de la Taula aprés nos
VI ll. XVIII s.

Devem a n’Arnau sa Mora mermasor d’en Berenguer sa Mora, los
quals hic mudam de son compta
scrit en libre de depòsits primer
d’en Miquel Roura e d’en Guillem
Colom regidors de la Taula de la
Ciutat predecessors nostres, en
cartes XX
VI ll. XVIII s.
La qual quantitat és deposada en la
dita Taula ab certa condició e empares contengudes en lo dit libre

XVII
[ﬁlles d’en Guillem
em dee R
Roudors,
ou
u
blanquer]
Deuen les dones ne Eulàlia muller
ller
d’en Simon Manera franer e n
na
a

Devem
Deev
a la dona ne Eulàlia muller
d’en
e Simon Manera franer e na
en

ELS
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Margalida muller d’en Bertomeu
Homs mercader e n’Agnès germana llur, ﬁlles e hereves d’en Guillem
de Roudors quòndam blanquer,
per LXXXIIII ﬂorins IX s. III que
liuram per elles comptans a la dona
na Constança muller d’en Guillem
de Roudors quòndam blanquer e
mare lur a XXVII de juny any
MCCCCIII, reebe’lls per ella en
Pere Romeu corrador jarmà de
la dita Constança
XLVI ll. XIII s. III
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Margalida muller d’en Bertomeu
Homs mercader e n’Agnès germana llur, ﬁlles e hereves d’en Guillem
de Roudors quòndam blanquer, los
quals hic mudam de lur comte escrit en libre de depòsits primer
d’en Miquel Roura e d’en Guillem
Colom regidors de la Taula de la
Ciutat predecessors nostres, en
cartes XX
XLVI ll. XIII s. III
La qual quantitat és deposada en la
dita Taula ab certa condició e empares contengudes en lo dit libre
A XXVII de juny MCCCCIII nos
dix en Pere Folgueres notari que la
dita quantitat fos solta per ço com
anave la condició con ell ho dirà
A XXVI de juny any MCCCCIII en
Pere Sabater saig del vaguer nos
féu fe com dues empares fetes a
la dita quantitat, Iª a istància d’en
Simon Manera e l’altra a instància
d’en Pere Seragoça eren cancellades present lo dit Simon Manera
A XXVII de juny any MCCCCIII
nos dix en Pere Folgueres notari
que la dita dita feta a les dites
dones fos solta

[Pere Ferrer, causídic, curador dels béns d’en Joan de Carmona]
Deu en Pere Ferrer causídich
curador dels béns d’en Johan de
Carmona per VI ﬂorins que per
manament liuram comptans al
dit Pere Ferrer a XV de març any
MCCCCIIII
III ll. VII s.
Appar del dit manament en DXCIC
CC
CI
cartes del menual nostre primer
me
mer
e

Devem a·n Pere Ferrer causídich,
curador dels béns d’en Joan de
Carmona per IX ﬂorins IX s.
VIII que liurà per ell comptans
e·n Francesch Jaronella mercader
a XI
X de janer any MCCCCIIII, dix
són
n per preu d’aquella vinya que
lo dit Francesch ha comprada
dell dit procurador demunt dit per
X ll.
l V s.
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Resta: II ll. II s.

Resta que li avem a tornar que
li mudam en XI cartes del libre
primer de depòsits d’en Bernat Serra e d’en Guillem de Cabanyelles
regidors de la Taula aprés nos
II ll. II s. VIII

V ll. VIII s. VIII
Les quals sien soltes com aurà
compliment de cartes e la crida
serà purgada a coneguda d’en Jacme Isern notari
Dix lo dit notari que fossen solts
sis ﬂorins a XV de març any
MCCCCIIII

XVIIv
[Pere de Torramalús tutor d’en Pericó, ﬁll d’en Joan de Cavaroques]
Deu en Pere de Torramalús tudor
d’en Pericó ﬁll d’en Johan de Cavaroques per XCIII ﬂorins IX d.
que per manament de vaguer liuram comptans a·n Francesch Sans
procurador dels desús dits, a XXXI
de juliol any MCCCCIII
LI ll. III s. IX
Apar del dit manament en
CCLXXXIII cartes del manual
nostre primer

Devem a·n Pere de Torramalús
tudor d’en Pericó ﬁll d’en Johan
de Cavaroques quòndam, los quals
hic mudam de son compta scrit
en libre de depòsits primer d’en
Miquel Roura e d’en Guillem Colom regidors de la Taula de la
Ciutat predecessors nostres, en
XXI cartes
LI ll. III s. IX
La qual quantitat és deposada en la
dita Taula ab certa condició e empares contengudes en lo dit libre
A XXIII de juliol any MCCCCIII
dix lo dit en Pere des Orts que la
dita dita o quantitat fos solta
A XVII de juliol any MCCCCIII
en Pere Sabater saig nos emparà
per manament del vaguer la dita
quantitat a istància d’en Johan
Constestí tintorer
A XXIII del mes de juliol M CCCC
III en Bernat Dalmau saig nos féu
fe que la dita empara era cancel·lat
A XVII de juliol any MCCCCIII
en
e Ramon Rosell saig nos emparà
perr manament del vaguer la dita
quantitat
qu
ua
a istància d’en Joan Pomar
ma
a sartre
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A XXIII de juliol MCCCCIII nos
féu fe en Bernat Dalmau saig que
la dita empara era cancel·lada
Ítem lo dit jorn nos féu fe lo dit
Bernat Dalmau sag que les empares davall scrites, les quals són en
lo libre primer d’en Miquel Roura
e Guillem Colom en compta del dit
Pere de Torramalús, eren cancellades, les quals són aquestes qui·s
seguexen, ço és Iª a instància del
procurador d’en Johan de Grau, de
Mallorques, e una altra a instància
del procurador dels universaris de
Sant Just e altre a instància d’en
Jacme Riba, de Mallorques. e altra a instància d’en Johan Vilardell
argenter

[Guillem Pagès]
Deu en Guillem Pagès, de la parròquia de Sent Joan des Pi, per
C ﬂorins que li liuram comptans
a I de fabrer any MCCCCIIII
LV ll.

Devem a·n Guillem Pagès, de la
parròquia de Sent Johan des Pi,
que li dixem per en Guillem des
Coll franer a XXIIII de janer any
MCCCIIII en CCLXXX cartes del
libre nostre primer corrible, dixeren fo per I censal de C s. anuals
lo qual Guillem Pagès com d’altres
ha venut a la dona na Geraula mare
del dit Guillem Coll
LV ll.
Les quals sien soltes com en Julià
de Roures notari o dirà
A I de fabrer any MCCCCIIII digué lo dit notari que la dita dita
fos solta
A XXIIII de janer any MCCCCIIII
en
en Pasqual de Fonts saig del vaguer
gu
ue nos emparà la dita quantitat
a is
iistància de Johan sa Tria
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A I de fabrer any MCCCCIIII en
Bernat Dalmau saig nos féu fe com
la dita empara era cansel·lada

XVIII
[Jaume Riera causídic, curador dels béns de n’Eulàlia, muller
d’en Jaume Tarter]
Deu en Jacme Riera causídich curador dat als béns de la dona na
Eulàlia muller d’en Jacme Tarter
que li mudam en XI cartes del libre primer de depòsits d’en Bernat
Serra e d’en Guillem de Cabanyelles regidors de la Taula aprés nos
I ll. X s. II

Devem an Jacme Riera causídich
curador dat als béns de la dona
na Eulàlia muller d’en Jacme Tarter, los quals hic mudam de son
compta scrit en libre de depòsits
primer d’en Miquel Roura e d’en
Guillem Colom regidors de la Taula
de la Ciutat predecessors nostres,
en XXI cartes
I ll. X s. II
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certa condició e
empara contengudes en lo dit libre

[Bernat de Puiggròs procurador d’en Bernat de Fortià]
Deu en Bernat des Puiggròs procurador d’en Bernat de Fortià que
li mudam en XI cartes del libre
primer de depòsits d’en Bernat Serra e d’en Guillem de Cabanyelles
regidors de la Taula aprés nos
I ll. IX s. V

Devem a·n Bernat de Puiggròs procurador d’en Bernat de Fortià, los
quals hic mudam de son compta
scrit en libre de depòsits primer
d’en Miquel Roura e d’en Guillem
Colom regidors de la Taula de la
Ciutat predecessors nostres, en
XXI cartes
I ll. IX s. V

XVIIIv
[mossèn Galceran dee Rosa
Rosanes
sa
anes lloctinent de veguer]
Deu mossèn Galseran de Rosanes
ness
axí com a lochtinent de vaguer q
que
ue
e

Devem
De
ev
a mossèn Galseran de Rosanes
ne
n
es com a lochtinent de vaguer, los

ELS

PRIMERS LLIBRES DE LA

li mudam en XII cartes del libre
primer de depòsits d’en Bernat Serra e d’en Guillem de Cabanyelles
regidors de la Taula aprés nos
II ll. VIII s. VII
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quals hic mudam de son compta
scrit en libre de depòsits primer
d’en Miquel Roura e d’en Guillem
Colom regidors de la Taula de la
Ciutat predecessors nostres, en
XXII cartes
II ll. VIII s. VII
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certa condició
contenguda en lo dit libre

[XX]2
[Bernat Arters]
Deu en Bernat Arters per III ﬂorins
V s. V que li liuram comptans a
VII d’octubre any MCCCCIIII
I ll. XVIII s. V
Resta: XVI ll
Resta que li avem a tornar que li
mudam en XIII cartes del libre
primer de depòsits d’en Bernat Serra e d’en Guillem de Cabanyelles
regidors de la Taula aprés nos
XVI ll.

Devem a·n Bernat Arters, los quals
hic mudam de son compta scrit en
lo libre de depòsits primer d’en Miquel Roura e d’en Guillem Colom
regidors de la Taula de la Ciutat
predecessors nostres, en XXIIII
cartes
XVI ll.
La qual quantitat és deposada en la
dita Taula ab certa condició e empares contengudes en lo dit libre
A XXIIII de juliol MCCCCIIII en
Bonenat Fontanet saig nos emparà
la dita quantitat a istància d’en
Lorens Arters laüter
Ítem li devem per III ﬂorins V s.
V que·ns liurà per ell comptans
an Pere Olivella mestre de seyns
a I de setembre any MCCCCIIII,
dix fo per compra de III quintans
e mig que·l dit Pere comprà del
dit Bernat
I ll. XVIIII s. V

2.

Falta el foli XIX.
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Les quals sien soltes com la crida serà purgada a coneguda d’en
Berenguer Roura notari
A VII d’octubre ant MCCCCIIII fo
solta per lo dit notari
Suma: XVII ll. XVIIII s. V

[monestir de Sant Pau del Camp]
[Deu]en lo prior e frares del [monesti]r de Sent Pau del Camp [de
Barchinona] e frare Pere de Prexana [per 6] XIX ﬂorins I s. que
liuram [per ells com]ptans a frare
Pere [7 pro]curador del dit prior [12] e a·n R. de Jaro[na 10]
procurador del dit [frare Pere] de
Prexana a II [12] any MCCCCIIII
CXXVI ll.
[5 à]pocha los dits procuradors en
la qual són instats [6] de les dites
procures en poder de Johan Torró
[notari] en lo dia present

Devem al prior e frares del monestir de Sent Pau del Camp de
Barchinona e a frare Pere de Prexana per CXL ﬂorins que·ns liurà
comptans la dona na Margalida
muller d’en Bernat se Claposa barber quòndam a VIII de fabrer any
MCCCCIIII per remensa d’aquelles
XI ll. de pensió de censal mort
que·l dit Bernat e Margalida feyen
al dit prior e frares
LXXVII ll.
Les quals sien soltes com lo dit
prior e frares auran restituïdes les
cartes del dit censal e feta àpocha
e sie cancel·lada la scriptura del
terç a conaguda de n’Antoni Stapera notari
A XIII de fabrer any MCCCCIIII
fo solta les dites dues dites per
lo dit notari

[Resta que li avem a t]ornar que li
[mudam en 5] VI cartes [del libre
primer de depòsits d’en Bernat Serra e d’en Guillem de Cab]anyelles
[regidors de la Taula] aprés [nos]
VI ll.

Ítem lus dixem per la dita dona na
Margalida muller d’en Bernat se
Claposa a XI de fabrer en CXVII
cartes del dit libre, dix fo a compliment de remensa del dit censal
LV ll.
Ab la condició damunt dita
Suma: CXXXII ll.
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[XXv]
[Pere Serdà, prevere, i Ramon Roig, marmessors
d’en Francesc Codina, moneder]
Deuen en Pere Serdà prevera e en
Ramon Roig marmassors sobregats en lo testament d’en Francesch
Codina quòndam moneder que lus
mudam en XIII cartes del libre
primer de depòsits d’en Bernat Serra e d’en Guillem de Cabanyelles
regidors de la Taula aprés nos
LV ll. XVIII s. VIII

Devem a·n Pere Serdà prevera e a·n
R. Roig marmasors subrogats en lo
testament d’en Francesch Codina
quòndam moneder, los quals hic
mudam de son compta scrit en lo
libre de depòsits primer d’en Miquel Roura e d’en Guillem Colom
regidors de la Taula de la Ciutat
predecessors nostres, en XXIIII
cartes
LV ll. XVIII s. VIII
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certa condició
contenguda en lo dit libre e IIes
enpares
La condició diu que sien soltes
com Jacme sa Tria notari o dirà
A XXIIII de setembre any
MCCCCIIIII fo solta per lo dit
notari
La Iª de les dites enpares és feta
X de març [any] MCCCCIIII a istància d’en Pere Ripol convers
A VIII de oc[tubre] any MCCCCIIII
en Guillerm Timoner saig nos féu
fe com la dita en[para] era cansellada
L’altra és feta a IX d’agost any
MCCCCI a istància d’en [Pere]
Tolosa prevera e d’en Berenguer
Rocha del monestir de Sent Pere

XXI
[cònsols de la Mar, pel dipòsit d’en Joans Ostales]
Deuen los cònsols de la Mar pe
p
perr
lo depòsit d’en Johan Ostales pe
p
perr
XXIIII ﬂorins que per manament
entt

Devem
Deev
als cònsols de la Mar per
lo d
depòsit d·den Johan Ostales per
resta
r s de lur compta scrit en lo lire
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del vaguer liuram comptans a
n’Antoni Garau a XXI de juny
any MCCCCIII
XIII ll. IIII s.
Appar del dit manament en
CCXXIIII cartes del menual nostre primer
Ítem devem per VII ﬂorins V s.
VI [qu]e per manament del vaguer
liuram [co]mptans a·n Francesch
de Baceroles [procur]ador de micer Jacme de Puyanestors [a 2] II
de juliol del dit any
IIII ll. II s. VI
[Appa]r del dit manament en
CCXXXVIII cartes del menual
[nostre] primer
[Ítem de]uen per XXXII ﬂorins
II s. [que per] manament del vaguer
liuram [compt]ans a·n Berenguer
Lança e a·n [6] des Vall converses,
per a [6] a VI de juyol del dit [any]
XVII ll. XIII s.
[Appar] del dit manament en [4]
XLIIII cartes del menual nostre
primer
Suma: XXXV ll.s. VI
Resta: CC XC II ll. XIIII s. XI
[Ítem deue]n per VI ﬂorins que
per ma[nament] del vaguer liuram
comp[tans a n’]Antoni Gerau a
XXIII [5] any MCCCIIII
III ll. VI s.
[Appar del] dit manament en CLVII
cartes del menual [nostre seg]on
[Suma: XXX] VIII ll. VI s. V
VII
[Resta: CCLXXX]VIII ll. VIII s. XI
XI

bre primer de depòsits d’en Miquel
Roura e d’en Guillem Colom regidors de la Taula de la Ciutat predecessors nostres, en cartes XXV
CCCXXVII ll. XV s. V
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certa condició
contenguda en lo dit libre
A XXIIII de abril any MCCCIII
en Domingo Torramutxa missatge dels cònsols nos emparà per
manament del dits cònsols tota
la dita quantitat a istància de la
dona ne Isabell ﬁlla e hereva de
Pere de Parets quòndam
A XXVII de abril any MCCCCIII
en Guillem Lorens saig del vaguer
nos emparà per manament del
dit vaguer tota la dita quantitat
a istància d’en Pere Pasqual e de
n’Arnau Esquerit
A XXVIII de maig any MCCCCIII
en Guillem Timoner saig nos emparà per manament del vaguer tota
la dita quantitat a instància d’en
Pere Traver perpunter
A XXII de juny any CCCCIII foren emparats per manament del
dit vaguer a instància d’en Johan
de Muntoril, féu lo manament en
Guillem Lorenç saig
A VI de juliol any MCCCCIII en
Guillem Lorens saig nos emparà la
dita quantitat a istància d’en Romeu Rovira causídich procurador
d’en Nicolau Ferrera, de Sevoya
A VII d’agost MCCCCIII en Pasqual
de Fons saig del vaguer nos notiﬁcà per manament del vaguer que
de la quantitat desús dita no se’n
llevàs
evà
v niguna quantitat sens consentiment
de micer Pere Casover
sen
n
micer Francesch Ortals
e m
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[Resta que] avem a tornar [12] en
XIII cartes [del libre primer] de
depòsits d’en[Bernat Serra e d’en]
Guillem de Caban[yelles regido]rs
de la Taula[aprés nos]
CCLXXXIX ll. VIII s. XI
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A IX de fabrer any MCCCCIIII en
Pasqual de Fonts saig nos emparà la dita quantitat a instància de
micer Johan Fonol

XXIv
[Bernat Boladeres, tutor dels ﬁlls de Jaume sa Saguera]
Deu en Bernat Boladeras tudor
dels ﬁlls de Jacme se Sagera per
LII ﬂorins IX s. IIII que per manament del vaguer liuram comptans
a n’Antoni Muner blanquer a XXX
de maig any MCCCCIII
XXIX ll. I s. IIII
Appar del dit manament en
CXCIIII cartes del manual nostre
primer

Devem a·n Bernat Boladeras tudor dels ﬁlls de Jacme sa Saguera
quòndam, los quals hic mudam
de son compta scrit en lo libre de
depòsits primer d’en Miquel Roura
e d’en Guillem Colom regidors de
la Taula de la Ciutat predecessors
nostres, en XXVI cartes
XXIX ll. I s. IIII
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certa condició
contenguda en lo dit libre

[Eulàlia, vídua de Jaume Baró, convers]
Deu la dona ne Eulàlia muller d’en
Jacme Baró quòndam convers que
li mudam en XIII cartes del libre
primer de depòsits d’en Bernat Serra e d’en Guillem de Cabanyelles
regidors de la Taula aprés nos
II ll. XV s. V

Devem a la dona ne Eulàlia muller
d’en Jacme Baró quòndam convers, los quals hic mudam de son
compta scrit en libre de depòsits
primer d’en Miquel Roura e d’en
Guillem Colom regidors de la Taula
de la Ciutat predecessors nostres,
en XXVI cartes
II [ll. XV s. V]
La qual quantitat és deposada en
la dita Ta[ula ab certa] condició
contenguda
con
n
en lo dit libre
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X[XII]
[Bartomeu Roig, prior, i altres canonges de Santa Eulàlia del Camp]
Deuen frare Bartomeu Roig prior
de Santa Eulàlia des Camp e en
Guillem Bordoner e en Seraphí
Maguerola e en Ramon Serra e
en Guillem Lobet e en Johan de
Basora e en Pere Ros canonjes del
dit monestir que lus mudam en
XIIII cartes del libre primer de
depòsits d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula aprés nos
CXXXVII ll. X s.

Devem a frare Bartomeu Roig prior de Santa Eulàlia des Camp e
en Guillem Bordoner e a·n Seraphí
Maguerola e a·n Ramon Serra e
a·n Guillem Lobet e a·n Johan de
Basora e a·n Pere Ros canonjes del
dit monestir, los quals hic mudam
de lur compta scrit en libre de depòsits primer d’en Miquel Roura
e d’en Guillem Colom regidors de
la Taula de la Ciutat predecessors
nostres, en cartes XXVI
CXXXVII ll. X s.
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certa condició
contenguda en lo dit libre
La qual condició deya que fos solta
com en Galseran Nicolau notari
o dirà
A VIII de agost any MCCCCIIII fo
solta per lo dit notari
E avie·y Iª empara a istància de
n’Arnau de Torravella àlias clerga
romà
A XXIIII de juliol any MCCCCIIII
en Guillem Lorens saig nos féu fe
com la dita enpara era cansallada

X[XII]v
[Pere Mirambell, curador dels béns d’en Francesc Esquerit]
Deu en Pere Mirambell curador
dat als béns d’en Francesch Squerit
per II ﬂorins que per manament
del vaguer liuram comptans al dit
Pere Mirambell a XIIII de fabrer
rer
MCCCCIII
I ll. III s.

Devem a·n Pere Mirambell curador
dat als béns d’en Francesch Esquerit quòndam, los quals hic mudam
de son compta scrit en libre de
d
de
depòsits
p
primer d’en Miquel Roura
ed
d’en Guillem Colom regidors de
la T
Taula de la Ciutat predecessors
no
n
nostres,
os
en XXVII cartes
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Appar del dit manament en XXXIX
cartes del menual nostre primer
Resta: CXLIIII ll. II s. I
Ítem deu per XXVIII ﬂorins V s.
VI que per manament del vaguert
liuram comptans a·n Ramon Armangol a XXIII de agost any
MCCCCIIII
XV ll. XIII s. VI
Appar del dit manament en CLV
cartes del menual nostre segon
Suma: XVI ll. XV s. VI
Resta: CXXVIII ll. VIII s. VII
Resta que li avem a tornar que li
mudam en XIIII cartes del primer
de depòsits d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula aprés nos
CXXVIII ll. VIII s. VII
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CXXXIX ll. XIIII s. [I]
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certes condicions e
empares en lo dit libre contingudes
Ítem li devem per X ﬂorins d’or
que·ns liurà comptans en Pere Andreu notari a VIII de fabrer any
MCCCCIII, dix fo en paga prorata
d’aquelles XXX ll. X s. per preu
de les quals lo dit Pere vené a la
muller d’en Roch Baster quòndam
I camp, segons appar per carta
feta en poder del dit notari
V ll. X [s.]
Les quals li sien liurades com lo
dit Pere Andreu notari o dirà
Suma: CXLV ll. IIII s. I

XXIII
[fra Bartomeu Coscoll, carmelita, i Pere Quintana, esparter, marmessors de Sança, vídua d’en Romeu de Sarrià]
Deu frare Bartomeu Coscoy de la
orda del Carme e en Pere Quintana sparter, marmassors de la dona
na Sansa muller d·en Romeu de
Sarrià, que lus mudam en XIIII
cartes del libre primer de depòsits
d’en Bernat Serra e d’en Guillem
de Cabanyelles regidors de la Taula
aprés nos
CLXI ll. V s. III

Devem a frare Bartomeu Coscoy
de l’orda del Carme e a·n Pere
Quintana esparter, marmasors
de la dona na Sansa muller d’en
Romeu de Sarrià quòndam, los
quals hic mudam de son compta
scrit en lo libre de depòsits primer
d’en Miquel Roura e d’en Guillem
Colom regidors de la Taula de la
Ciutat predecessors nostres, en
XXVII
X
XX
cartes
CLVI ll. V s. III
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La qual quantitat és deposada en la
dita Taula ab certa condició e empares contengudes en lo dit libre
A V de juliol MCCCCIII foren emparats per manament del vaguer
a instància de n’Anthoni Paladella
causídich procurador de la cort
del vaguer, féu lo manament Ramon Rossell saig
A XVI de març any MCCCCVIII
en Guillem Lorens saig nos féu fe
com la dita empara era cansel·lada
A IX de juliol any MCCCCIII en
Bernat Dalmau saig nos emparà
per manament del vaguer la dita
quantitat a istància d’en Bernat
Duran tudor de na Francescha
ﬁlla e hereva d’en Pericó Quintana
A X de juliol de l’any MCCCCX en
Pere Oliver saig nos féu fe que la
propdita empara era cancel·lada

XXIIIv
[Jaume des Valls, mercader i prevere]
Deu en Jacme des Vall mercader
de Servera que li mudam en XV
cartes del libre primer de depòsits
d’en Bernat Serra e d’en Guillem
de Cabanyelles regidors de la Taula
aprés nos
CCCCXXII ll. VI s. IX

Devem a·n Jacme des Valls mercader de Servera, los quals hic
mudam de son compta scrit en
lo libre de depòsits primer d’en Miquel Roura e d’en Guillem Colom
regidors de la Taula de la Ciutat
predecessors nostres, en XXVIII
cartes
CCCCXXXII ll. VI s. IX
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certa condició
contenguda en lo dit libre
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XXIV
[Bartomeu Fuster sabater, difunt]
Deu en Bartomeu Fuster quòndam
sabater per X ﬂorins VIII s. V que
per manament del vaguer liuram
comptans a·n Johan Pomar sartre
a XXVI de fabrer MCCCCIII
V ll. XVIII s. V
Appar del dit manament en LXIII
cartes del menual

Devem a·n Bartomeu Fuster sabater, los quals hic mudam de son
compta scrit en lo libre de depòsits
primer d’en Miquel Roura e d’en
Guillem Colom regidors de la Taula
de la Ciutat predecessors nostres,
en XXVIII cartes
V ll. XVIII s. V
La qual quantitat és deposada en la
dita Taula ab certa condició e empares contengudes en lo dit libre

[Jaume, ﬁll d’en Galceran Tarasa]
Deu en Jacme Tarasa ﬁll d’en Galseran Tarasa que li mudam en XV
cartes del libre primer de depòsits
d’en Bernat Serra e d’en Guillem
de Cabanyelles regidors de la Taula
aprés nos
I ll. X s.

Devem a·n Jacme Tarasa ﬁll d·e
Galseran Tarasa, los quals hic
mudam de son compta scrit en
lo libre de depòsits primer d’en Miquel Roura e d’en Guillem Colom
regidors de la Taula de la Ciutat
predecessors nostres, en XXVIII
cartes
I ll. X s.

XXIVv
[Joan sa Bastida batlle de Barcelona]
Deu en Johan sa Bestida batlle de
Barchinona per XIII ﬂorins que li
liuram comptans a XX de juliol
any MCCCCIII
VII ll. III s.

Devem a·n Johan sa Bestida batlle de Barchinona, los quals hic
mudam de son compta scrit en lo
libre de depòsits primer d’en Miquel
q
Roura e d’en Guillem Colom
regidors
reg
g
de la Taula de la Ciutat
predecessors
pree
nostres, en XXIX
cartes
carr
VII ll. III s.
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La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certa condició
contenguda en lo dit libre
A XX de juliol any MCCCIII dix en
Ramon Ameies que la dita condició fos solta ab consentiment d’en
Pere Roura

[Francesc Mercader, causídic, i Miquel des Puig, sabater, procuradors
de Pere Puiató]
Deuen en Francesch Martí causídich e en Miquel des Puig sabater
procuradors d’en Pere Puiató, de
Sent Quirze d’Arbòties del bisbat
de Gerona, hereu en cas si loch ha
d’en Ramon Soler quòndam, que
lus mudam en XV cartes del libre
primer de depòsits d’en Bernat Serra e d’en Guillem de Cabanyelles
regidors de la Taula aprés nos
XVI ll. VII s. III

Devem a·n Francesch Martí causídich e a·n Miquel des Puig sabater
procuradors de·n Pere Puiató, de
Sent Quirza d’Arbòties del bisbat
de Gerona, hereu en cas si loch
ha d’en Ramon Soler quòndam, los
quals hic mudam de son compta
scrit en lo libre de depòsits primer
d’en Miquel Roura e d’en Guillem
Colom regidors de la Taula de la
Ciutat predecessors nostres, en
XXIX cartes
XVI ll. VI s. III
La qual quantitat és deposada en la
dita Taula ab certa condició e empares contengudes en lo dit libre

XXV
[Guillem Mora tutor dels béns d’en Jaume Guàrdia]
Deu Guillem Mora, de Valvidrera,
axí com a tudor dels béns de Jacme Guàrdia, que li mudam en XV
cartes del libre primer de depòsits
d’en Bernat Serra e d’en Guillem
de Cabanyelles regidors de la Taula
ua
ul
aprés nos
X ll. XVII s. VII
VI
VI

Devem a·n Guillem Mora, de Valvidrera, axí com a tudor dels béns
de Jacme Guàrdia, los quals hic
mudam de son compta scrit en
lo libre de depòsits primer d’en
M
Miq
Mi
Miquel
iq
Roura e d’en Guillem Colom
m regidors de la Taula de la
Ciu
Ciutat
u
predecessors nostres, en
XX
XXX
X cartes
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X ll. XVII s. VII
La qual quantitat és deposada en la
dita Taula ab certa condició e empares contengudes en lo dit libre

[fra Guillem Vives, prior de la Mercè, i Guillem Boixedors, prevere,
marmessors de na Francesca vídua d’en Jaume Oliver]
Deuen frare Guillem Vives prior de
la Mercè e en Guillem Boxedors
prevera, marmassors de la dona
na Francescha muller d’en Jacme
Oliver quòndam, qui lus mudam
en XVI cartes del libre primer de
depòsits d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula aprés nos

Devem a frare Guillem Vives prior
de la Mercè e a·n Guillem Boxadors
prevera, marmasors de la dona na
Francescha muller d’en Jacme Oliver quòndam, los quals hic mudam
de son compta scrit en lo libre de
depòsits primer d’en Miquel Roura
e d’en Guillem Colom regidors de
la Taula de la Ciutat predecessors
nostres, en XXX cartes
XXXIII ll. XV s.
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certa condició
contenguda en lo dit libre

XXVv
[Francesc Pelegrí, mestre de cases]
Deu en Francesch Palagrí mestra
de cases per II ﬂorins III s. III
que per manament del vaguer li
liuram comptans a X de noembre any MCCCCIIII, rebe’ls per ell
n’Antoni Paladella causídich
I ll. V s. VI
Appar del dit manament en CCLXI
cartes del manual nostre primer

Devem a·n Francesch Palagrí mestra de cases, los quals hic mudam
de son compta scrit en lo libre de
depòsits primer d’en Miquel Roura
e d’en Guillem Colom regidors de
la Taula de la Ciutat predecessors
nostres, en XXX cartes
I ll. V s. VI
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certa condició
contenguda
con
n
en lo dit libre
A V de noembre any MCCCCIIII
en
n Jacme sa Tria notari dix que
lla
a d
dita quantitat fos solta
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[Antoni Carcerenya]

Deu n’Antoni Carcerenya, de Badalona, per VIII ﬂorins VI s. que
per manamanet del vaguer liuram
comptans a·n Jacme March ﬁll d’en
Lehó March a XVII d’agost any
MCCCCIII
IIII ll. XVIII s. VI
Appar del dit manament en CCCVI
cartes del manual nostre primer

Devem a n’Antoni Carcereia de
Badalona, los quals hic mudam
de son compta scrit en lo libre de
depòsits primer d’en Miquel Roura
e d’en Guillem Colom regidors de
la Taula de la Ciutat predecessors
nostres, en XXXII cartes
IIII ll. XVIII s. VI
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certa condició
contenguda en lo dit libre
A XXIII de juny MCCCCIII foren
emparats per manament dels cònsols a instància d’en Jacme March
ﬁll d’en Lehó March quòndam, féu
lo manament en Domingo de Torramutxa missatge lur
A XVII d’agost MCCCCIIII nos féu
fe en Pere Comas notari que la
dita empara era cancel·lada

[cònsols de la Mar pel dipòsit d’en Lluc Garcès]
Deuen los cònsols de la Mar que
per paraula de Francesch Romeu
cònsol liuram comptans a·n Luch
Garcès a XXIIII de noembre any
MCCCCIII en I ﬂorí III s. VIII
ll. XV s. VIII

Devem als cònsols de la Mar per
lo depòsits fet per en Luch Garcès,
de Copliure, los quals hic mudam
de son compta scrit en lo libre de
depòsits primer d’en Miquel Roura
e d’en Guillem Colom regidors de
la Taula de la Ciutat predecessors
nostres, en XXXII cartes
ll. XV s. VIII
La qual quantitat hic es sens naguna condició
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XXVI
[Elionor, vídua d’en Francesc sa Bastida]
Deu la dona na Alianor muller d’en
Francesch ça Bastida quòndam
que per manament del vaguer e
de volentat sua, segons nos dix en
Monich Oliver que hi anà, dixem
per ella a·n Francesch de Busquets
procurador de la dona na Blanca,
muller d’en Romeu Botella quòndam, a XVII de noembre MCCCIII
en CCCLXV cartes del libre primer
corrible nostre
LXXIII ll. XIIII s.
Appar del dit manament en
CCCXXV cartes del manual nostre primer

Devem a la dona na Alianor muller
d’en Francesch se Bestida quòndam, los quals hic mudam de son
compta scrit en lo libre de depòsits
primer d’en Miquel Roura e d’en
Guillem Colom regidors de la Taula
de la Ciutat predecessors nostres,
en XXXI cartes
LXXIII ll. XIIII s.
La qual quantitat és deposada en la
dita Taula ab certa condició e empares contengudes en lo dit libre
La qual condició diu que con la
dita dona aurà fermada àppocha
en poder d’en Berenguer Scuder
notari fosen solts
A XVII de noembre MCCCCIII
dix lo dit Berenguer Scuder que
la dita dona avia fermada àppocha
en poder seu

[Antoni Figuera curador dels béns d’en Bartomeu Arloví, notari,
i hereus d’aquest]
Deuen n’Antoni Figuera axí com a
curador de la heretat d’en Barthomeu Arloví notari quòndam e en
Johan Arloví pantiner, hereu ensemps ab en Martí Arloví de Jarona
del dit Bartomeu, per VI ﬂorins
IIII s. que liuram comptans an Pere
Lorens notari a XXIX de janer any
MCCCCIIII per scriptures
III ll. X s.
Ítem deuen per CXC ﬂorins X s.
que·ls liuram comptans a I de fabrer any demunt dit
Suma: CVIII ll. X s.

Devem a n’Antoni Figuera axí com
a curador de la heretat d’en Bertomeu Arloví notari quòndam e
a·n Johan Arloví pantiner, hereu
ensemps ab en Martí Arloví de
Jarona del dit Bartomeu, que·ls
dixem per en Pere Torrent a XVIII
de janer any MCCCCIIII en cartes CCLXX del libre nostre primer
corrible, dix fo a compliment del
preu d’aquell alberch lo qual lo
dit Pere Torrent ha comprat dels
dits
di
ittss Antoni Figuera e Johan Arloví
dits
CVIII ll. X s.
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Les quals sien soltes com lo dit
comprador aurà compliment de
cartes e la crida serà purgada e
possessió a conaguda d’en Pere
Lorens notari
A XXIX de janer MCCCCIIII dix lo
dit notari que la dita dita fos solta

XXVIv
[Bartomeu Bou i altres, tutors dels hereus d’en Guillem Ferrer]
Deuen en Bartomeu Bou e en Genís
Almugàver e en Francesch de la
Via tudors dels hereus d’en Guillem
Ferrer quòndam que lus mudam
en XVI cartes del libre primer de
depòsits d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula aprés nos
DCLV ll.

Devem a·n Bartomeu Bou e en
Genís Almugàver e an Francesch
de la Via tudors dels hereus d’en
Guillem Ferrer quòndam, los quals
hic mudam de son compta scrit
en lo libre de depòsits primer d’en
Miquel Roura e d’en Guillem Colom regidors de la Taula de la
Ciutat predecessors nostres, en
XXXI cartes
DCLV ll.
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certa condició
contenguda en lo dit libre

XXVII
[Elionor, ﬁlla d’en Nicolau Corominas, argenter, difunt]
Deu na Alianor donzella ﬁlla d’en
Nicolau Corominas quòndam argenter que per manament del
vaguer dixem a micer Francesch
Ortals a I de març MCCCCIII en
XXXVI cartes del libre corrible
primer nostre
V ll. VI s. VIII
VIIII

Devem a na Alianor donzella ﬁlla
d’en Nicolau Corominas quòndam
arjanter, los quals hic mudam de
son compta scrit en lo libre de
depòsits primer d’en Miquel Roura
e d’en Guillem Colom regidors de
lla
aT
Taula de la Ciutat predecessors
nostres,
en XXXIII cartes
no
os
CLXIIII ll. XV s. VII
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Ítem per IIII ﬂorins VIIII s. IIII
que per vigor del dit manament
liuram comptans lo dit jorn a·n
Ferrando Perpilles causídich
II ll. XIIII s. IIII
Ítem per X ﬂorins VIII s. X que
per vigor del dit manament liuram
comptans lo dit jorn a·n Pere Lorens notari
V ll. XVIII s. X
Apar del dit manament en LXVIIII
cartes del manual primer
Suma: XIII ll. XVIII s. X
Resta: CLI ll. XVI s. VI
Ítem deu per IIII ﬂorins que per
manament del vaguer liuram
comptans a·n Pere Lorens notari
a XX de març any MCCCIIII
II ll. IIII s.
Appar del dit manament en DCVII
cartes del menual nostre primer
Ítem per LI ﬂorins que liuram
per ella comptans a·n Bernat Serra arjanter a XXI de març any
MCCCCIIII
XXVIII ll. I s.
Suma: XLIIII ll. VI s. X
Resta: CXX ll. XI s. VI
Resta que li avem a tornar que
li mudam en XVI cartes del libre
primer de depòsits d’en Bernat Serra e d’en Guillem de Cabanyelles
regidors de la Taula aprés nos
XXX ll. XI s. VI
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La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certa condició
contenguda en lo dit libre
La qual dita o condició és a coneguda d’en Bernat Sans notari
A XXI de març any MCCCCIIII
dix lo dit Bernat Sans que fossen
soltes LI ll.
A V de janer MCCCCIIII en Pere
Bonet sag nos emparà la dita quantitat per manament del vaguer a
instància d’en Francesch de Vergós
notari
A XXI de març any MCCCIIII en
Johan Berenguer de Picanyes notari scrivent en la Cort del vaguer
nos féu fe que la dita enpara era
cansel·lada present lo dit Francesch Vergós
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XXVIIv
[cònsols de la Mar, pel manifest de la nau d’en Fogassot]
Deuen los cònsols de la Mar en
compta del manifest de la nau d’en
Fogassot per IX ﬂorins I s. que per
manament lur liuram comptans
a·n Guillem Benafer de Tortosa a
XVI de fabrer any MCCCCIII
V ll.
Appar del dit manament en XLV
cartes del manual nostre primer
Ítem deuen per XXIIII ﬂorins VII s.
IIII que per manament lur liuram
comptans a·n Jacme Roure ciutadà
a XVIII de juliol
XIII ll. XI s. IIII
Appar del dit manament en
CCLXIII cartes del manual nostre
primer
Suma: XVIII ll. XI s. IIII
Resta: XXX ll. VIII s. I
Ítem deuen per IX ﬂorins I s. que
per manament lur liuram comptans a·n Jacme Sebestià mercader
de València a III de deembre
V ll.
Appar del dit manament en
CCCCXLIX cartes del menual
nostre primer
Ítem deuen per VII ﬂorins que per
manament lur liuram comptans
a·n Pere Oliver mariner a XVII
de daembre
III ll. XVII s.
Appar del dit manament en
uall
CCCCLXIX cartes del manual
nostre primer
Suma: XXVII ll. VIII s. IIII
Resta: XXI ll. XI s. V

Devem als cònsols de la Mar en
compta dels manifests de la nau
d’en Fogassot per resta de compte
del libre de depòsits primer d’en
Miquel Roura e d’en Guillem Colom regidors de la Taula de la
Ciutat predecessors nostres, en
XXXIII cartes
XLVIII ll. XIX s. IX
La qual quantitat és deposada en la
dita Taula ab certa condició e empares contengudes en lo dit libre
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Ítem deuen per XXXII ﬂorins V s.
VI que liuram per ells comptans e·n
Francesch se Fàbrega mercader a
VIII de janer any MCCCCV
XVII ll. XVII d. VI
Appar del dit manament en
CCCLXX cartes del menual nostre segon
Suma: XLV ll. V s. X
Resta que lus avem a tornar que
lus mudam en XVL cartes del libre
primer de depòsits d’en Bernat Serra e d’en Guillem de Cabanyelles
regidors de la Taula aprés nos
III l. XIII s. XI

XXVII[I]
[Antic des Pont, procurador de la seva mare Maria, i Pere Riera,
causídic, en nom propi i com a curador d’en Bernat Ferriol]
Deuen n’Antich des Pont, de la vila
de Caules de Muntboy, procurador
de la dona na Maria mara sua e
en Pere Riera causídich de Barchinona, stadant en la parròquia de
Sant Andreu de Palomar, en nom
seu propi e com a curador d’en
Bernat Ferriol, de la parròquia
de santa Maria de Cornellà, per
VII ﬂorins que per manament del
vaguer liuram comptans a·n Johan
Vilardell causídich a VIII de març
MCCCCIII
III ll. XVII s.
Appar del dit manament en
LXXXII cartes del menual primer
m r
me
nostre

Devem a n’Antich des Pont, de la
vila de Caules de Muntboy, procurador de la dona na Maria mara
sua e an Pere Riera causídich de
Barchinona, estadant en la parròquia de Sent Andreu de Palomar, en nom seu propri e com a
procurador d’en Bernat Farriol,
de la parròquia de Sancta Maria de
Cornellà, los quals hic mudam
de son compta scrit en lo libre de
depòsits primer d’en Miquel Roura
e d’en Guillem Colom regidors de
la Taula de la Ciutat predecessors
nostres, en XXXV cartes
XV ll. VI s. III[I]
La
a qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certa condició
contenguda
en lo dit libre
con
co
con
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Ítem deuen que per paraula del dit
Pere Riera en nom que demunt e
con a procurador del dit Antich des
Pont liuram comptans al dit Pere
Riera a II d’abril any MCCCIII en
XX ﬂorins IX s. IIII
XI ll. IX s. IIII
Appar de la dita procura per carta
feta en poder d’en Berenguer Furtuny notari de Caules de Montboy
a XXI d’abril any MCCCCI

La qual condició diu en lo dit libre
con la crida serà purgada
A II d’abril any MCCCCIII nos féu
fe en Pere Lorens notari que la
dita crida era purgada

Suma: XV ll. VI s. IIII

[Berenguer Lledó, ciutadà, i Bernat de Rocafort, mercader]
Deu en Berenguer Ladó ciutadà
e en Bernat de Rochafort mercader que lus mudam en XVII cartes
del libre primer de depòsits d’en
Bernat Serra e d’en Guillem de
Cabanyelles regidors de la Taula
aprés nos
VII ll. IIII s.

Devem a·n Berenguer Ladó ciutadà en a·n Bernat de Rochafort
mercader, los quals hic mudam de
son compta scrit en lo libre de
depòsits primer d’en Miquel Roura
e d’en Guillem Colom regidors de
la Taula de la Ciutat predecessors
nostres, en cartes XXXV
I ll. XIIII s.
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab Iª empara contenguda en lo dit libre
Ítem devem per X ﬂorins que·ns
liurà per ells comptans en Johan
Martí boter a IIII de fabrer any
MCCCCIIII, dix són per loguer de
Iª botiga per la paga de II anys
V ll. X s.
Suma: VII ll. IIII s.
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XXVIIIv
[Clara, vídua d’en Bernat sa Torra, tutora dels hereus d’en Pere Brunet,
i altres]
Deuen la dona na Clara mulle[r]
d’en Bernat sa Torra quòndam
d[o]nzell com a tudriu dels hereus
d’en Pere Brunet quòndam e en
Pere de Ciges e en Simon des Valls
com a procuradors dels creadors
d’en Pere Brunet quòndam que
per paraula d’en Francesch d’Alçamora notari dixem a·n Ramon
Moreta, de Puigserdà, a XVII de
març any MCCCCIIII, dix que fo
de major quantitat que la taula de
Pere Brunet li deu e pres-los comptans en LIII ﬂorins VI s.
XXX ll.
Ítem a·n Francesch de Manleu lo
dit jorn, dix que són a compliment
de tot so que la dita taula li devia
e pres-los comptans en VI ﬂorins
V s. IX
III ll. XI s. IX
Ítem deuen per XI ﬂorins VIII s.
VI que liuram per ells comptans
a mossèn Francesch Bertran a
XXVIII d’abril
VI ll. IX s. VI

Devem a la dona na Clara muller d’en Bernat sa Torra quòndam
axí com a tudriu dels hereus d’en
Pere Brunet quòndam e a·n Pere
de Ciges e a·n Simon des Valls
com a procuradors dels creadors
de la taula del dit en Pere Brunet
quòndam, los quals hic mudam
de son compta scrit en lo libre de
depòsits primer d’en Miquel Roura
e d’en Guillem Colom regidors de
la Taula de la Ciutat predecessors
nostres, en XXXVI cartes
XL ll. I s. III
La qual quantitat és deposada en la
dita Taula ab certa condició e ampares contengudes en lo dit libre
En lo dit libre no·y ha condició sinó
dues empares, so és una a istància
d’en Francesch Manleu, l’altre a
instància d’en Ramon Moreta, les
quals en Berenguer Golet saig nos
féu fe que eren cansel·lades a XVII
de març any MCCCCIIII

Suma: XL ll. I s. III

[Pericó Perpinyà, hereu de la seva àvia Sança]
Deu en Pericó Perpenyà ﬁll d’en
Bartomeu Perpenyà, hereu de
e la
la
dona na Sansa àvia sua quòndam,
a ,
am
muller d’en Pere Perpinyà quònò òn

Devem a·n Pericó Perpenyà ﬁll d’en
Bartomeu
Barr
Ba
Perpenyà, hereu de la
dona
do
on na Sansa àvia sua quòndam,
mu
u
muller
d’en Pere Perpinyà quòn-
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dam, que li mudam en XVII cartes
del libre primer de depòsits d’en
Bernat Serra e d’en Guillem de
Cabanyelles regidors de la Taula
aprés nos
VII ll II s. X

dam, per XII ﬂorins X s. X quens liurà per ell comptans en Pere
Rossell spacier a XXIX de noembre
any MCCCCIIII, és per pensió de
censal que lo dit Pere feya a la
dita dona per la paga del mes de
setembre proppassat
VII ll. II s. X
Les quals li sien soltes com haja
fermada àpocha a conaguda de
n’Arnau Ladó notari e açò per contradicció que és entre lo dit Pere
e los marmassors de la dita dona
A XIIII de janer any MCCCCVI fo
solta per lo dit notari

XXIX
[Pere Gombau]
Deu en Pere Gombau, de la parròquia de Sent Genís d’Agudells, que
li mudam en XVII cartes del libre
primer de depòsits d’en Bernat Serra e d’en Guillem de Cabanyelles
regidors de la Taula aprés nos
I ll. X s. II

Devem a·n Pere Gombau, de la
parròquia de Sent Gernís d’Agudells, los quals hic mudam de son
compta scrit en lo libre de depòsits
primer d’en Miquel Roura e d’en
Guillem Colom regidors de la Taula
de la Ciutat predecessors nostres,
en XXXVII cartes
I ll. X s. II
La qual quantitat és deposada en la
dita Taula ab certa condició e empares contengudes en lo dit libre

[Constança, vídua d’en Francesc de Muntalt]
Deu la dona na Costança muller
d’en Francesch de Muntalt quòndam que li mudam en XVII cartes
rte
t s
del libre primer de depòsits d’e
d’en
’en
’e
Bernat Serra e d’en Guillem dee

Devem a la dona na Constança
muller d’en Francesch de Muntalt
quòndam,
los quals hic mudam
qu
uò
de son compta scrit en lo libre de
depòsits
primer d’en Miquel Roura
dep
p
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e d’en Guillem Colom regidors de
la Taula de la Ciutat predecessors
nostres, en cartes XXXVII
ll. XIII s.

XXIXv
[Bernat Dolç, mercader]
Deu en Bernat Dolç mercader que
li mudam en XVIII cartes del libre primer de depòsits d’en Bernat
Serra e d’en Guillem de Cabanyelles regidors de la Taula aprés nos
XXVIII ll. VI s. IX

Devem a·n Bernat Dolç mercader, los quals hic mudam de son
compta scrit en lo libre de depòsits
primer d’en Miquel Roura e d’en
Guillem Colom regidors de la Taula
de la Ciutat predecessors nostres,
en XXXVIII cartes
XXVIII ll. VI s. IX
La qual quantitat hic és sens naguna condició mas que és la marmasoria de la dona na Margalida
muller qui fo de Berenguer Sumoy
quòndam
A XXII d’agost any MCCCCIII en
Guillem Lorens saig nos emparà
la dita quantitat a instància d’en
Pere Sarrió marmasor subrogat
d’en Francesch se Font, que fo
primer marit de la dona na Margalida muller derrera d’en Berenguer Sunyer
A XXVIII d’abril any MCCCCIIII
lo dit Lorens saig nos féu fe com
la dita empara era cansel·lada

[Bartomeu Moles i Jaume Aldomar, preveres, marmessors
de na Benvinguda, esposa de n’Arnau Boadella]
Deuen en Bartomeu Moles rector
tor
or
de Sent Miquel e en Jacme Aldod do
sseu
u
mar prevera beneﬁciat en la se

D
De
v
Devem
a·n Bartomeu Moles rectorr de Sent Miquel e a·n Jacme
Ald
d
Aldomar
prevera beneﬁciat en la
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de Barchinona, marmassors de la
dona na Benvenguda muller de
n’Arnau Buadella veser de la sgleya
de Sent Miquel, que lus mudam
en XVIII cartes del libre primer de
depòsits d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula aprés nos
XX ll.

seu de Barchinona, marmasors de
la dona na Benvenguda muller de
n’Arnau Buadella veser de la sgleya de Sent Miquel, los quals hic
mudam de son compta scrit en lo
libre de depòsits primer d’en Miquel Roura e d’en Guillem Colom
regidors de la Taula de la Ciutat
predecessors nostres
XX ll.
La qual quantitat hic es sens tota
condició

XXX
[Romeu Vedell]
Deu en Romeu Vadell que dixem
per ell a·n Berenguer Codina
mercader a IX de dacembre any
MCCCCIIII en CXLIX cartes del
libre nostre segon corrible
XXV ll. V s. VIII

Devem a·n Romeu Vadell, los quals
hic mudam de son compta scrit en
lo libre de depòsits primer d’en Miquel Roura e d’en Guillem Colom
regidors de la Taula de la Ciutat
predecessors nostres, en XXXIX
cartes
XXV ll. V s. VIII

[Joana, vídua d’en Bernat sa Riera, marmessora d’en Pere Mirambell,
prevere]
Deu la dona na Johana muller d’en
Bernat sa Riera quòndam, marmessora del tastament d’en Pere
Mirambell quòndam prevera, que
dixem per ella a n’Antoni Bussot
òlim clavari a III de setembre any
MCCCCIIII en XLI cartes del libre
nostre segon corrible
XXIIII ll.
Ítem dixem a·n Pere Taxidor pr
p
preevera e a la dona na Johanete mumu--

Devem a la dona na Johana muller d’en Bernat sa Riera quòndam,
marmesera del testament d’en Pere
Mirambell quòndam prevera, los
quals hic mudam de son compta
scrit en lo libre de depòsits primer
d’en Miquel Roura e d’en Guillem
Colom regidors de la Taula de la
Ciutat predecessors nostres, en
cartes
XXXIX
carr
CCXIX ll. IX s. VI
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ller d’en Johan Ferrer des Puig,
marmasors subrogats de la dita
marmessoria, lo dit jorn en cartes
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Les quals li sien soltes con en Bonenat Gili notari o dirà
A III de setembre any MCCCCIIII
fo solta per lo dit notari, qui·ns
féu fe com la dita Johanna era
sospesa de la dita marmessoria e
que los dits diners eren de la dita
marmessoria e que en Pere Taxidor prevera e la dona na Johanete,
muller d’en Johan Ferrer des Puig,
eren marmasors sobrogats de la
dita marmasoria e que fossen dades als dits marmasors CXCV ll.
IX s. VI e les XXIIII ll. a n’Antoni
Bussot olim clavari

XXXv
[Francesc de Cabanyes, causídic, procurador d’en Jaume Oliver, vidrier]
Deu en Francesch de Cabanyes
causídich axí com a procurador
d’en Jacme Oliver vadrier per
XXXVIII ﬂorins VIII s. II que
per manament del vaguer liuram
per ell comptans a micer Bernat
de Vilagaya a XXX de març any
MCCCCIII
XXI ll. VI s. II
Ítem deu per XX ﬂorins VI s. II
que per vigor del dit manament
liuram a n’Antoni Paladella causídich, lo dit jorn
XI ll. VI s. II
Appar del dit manament en CXV
cartes del menual
Suma: XXXII ll. XII s. IIII

Devem a·n Francesch Cabanyes
causídich axí com a procurador
d’en Jacme Oliver vadrier, los quals
hic mudam de son compte scrit en
lo libre de depòsits primer d’en Miquel Roura de d’en Guillem Colom
regidors de la Taula de la Ciutat
predecessors postres en XL cartes
XXXII ll. XII s. IIII
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certa condició e
empara contengudes en lo dit libre
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[Bartomeu Llorenç, mariner]

Deu en Bartomeu Lorens mariner
de Malorques que li mudam en
XVIII cartes del libre primer de
depòsits d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula aprés nos
V ll. X s.

Devem a·n Bartomeu Lorens mariner de Malorques, los quals hic
mudam de son compte scrit en
libre de depòsits primer d’en Miquel Roure e d’en Guillem Colom
regidors de la Taula de la Ciutat
predecessors nostres, en XL cartes
V ll. X s.
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certa condició
contenguda en lo dit libre

XXXI
[Guillem Mir, tutor d’en Bartomeu Mir]
Deu en Guillem Mir, de la parròquia dels Sans, tudor d’en Bartomeu Mir ﬁll i hereu d’en Bartomeu
Mir de la dita parròquia, que per
III ﬂorins VIII s. IIII per manament del vaguer liuram comptans
a·n Pere Macina a XIII de març
any MCCCCIII
II ll. I s. III
Appar del dit manament en XXI
cartes del menual nostre primer
nostre
Ítem deu per XXVII ﬂorins IX d.
que per manament del vaguer li
liuram comptans a XXX de març
any demunt dit
XIIII ll. XVII s. IX
Appar del dit manament en CXVI
cartes del menual

Devem an Guillem Mir, de la parròquia dels Sants, tudor d’en Bartomeu Mir ﬁll i hereu d’en Bartomeu
Mir de la dita parròquia, per resta
de compte del libre de depòsits
primer d’en Miquel Roura e d’en
Guillem Colom regidors de la Taula
de la Ciutat predecessors nostres,
en XLI cartes
XVI ll. XIX s.
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certa condició e
empara contingudes en lo dit libre
La dita condició deya que fos solta
com en Joan Eximenis notari o en
Berenguer Alamany o diran
A XXX de març any MCCCIII dix
lo dit en Berenguer Alamany que
la dita quantitat fos solta al dit
Guillem Mir
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[cònsols de la Mar pel dipòsit d’en Joan Castelló escrivà de nau]
Deuen los cònsols de la Mar que
per manament lur liuram a·n Guillem Vilar blanquer en XVI ﬂorins V s. VI a XXIII de janer any
MCCCCIII
IX ll. I s. VI
Appar del dit manament en VI cartes del manual primer

Devem als cònsols de la Mar per lo
depòsit d’en Johan Castelló scrivà
de nau, los quals hic mudam de
son compta de depòsits primer
d’en Miquel Roura e d’en Guillem
Colom regidors de la Taula de la
Ciutat predecessors nostres, en
XLI cartes
IX ll. I s. VI

XXXIv
[Pere Teixidor, prevere, marmessor d’Anna Margarida, vídua
d’Antoni Cardona]
Deu en Pere Taxidor prevera com
a marmasssor de la dona Anna
Margalida muller de n’Antoni Cardona quòndam que li mudam en
XVIII cartes del libre primer de
depòsits d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula aprés nos
VII ll. X s.

Devem a·n Pere Taxidor prevera com a marmasor de la dona
na Margalida muller de n’Antoni
Cardona quòndam, los quals hic
mudam de son compta scrit en
lo libre de depòsits primer d’en
Miquel Roura e d’en Guillem
Colom regidors de la Taula de la
Ciutat predecessors nostres, en
XLI cartes
VII ll. X s.

[Ramon de Pinós, marmessor d’en Bernat Serdà]
Deu en Ramon de Pinós marmassor d’en Bernat Serdà quòndam que li mudam en XIX cartes
del libre primer de depòsits d’en
Bernat Serra e d’en Guillem de
Cabanyelles regidors de la Taula
aprés nos
ll. XVIII s. XI
XI

Devem a·n Ramon de Pinós marmessor d’en Bernat Serdà quòndam, los quals hic mudam de son
compte scrit en lo libre de depòsits primer d’en Miquel Roura e
d’en Guillem Colom regidors de
la
de la Ciutat predecessors
la Taula
T
nostres,
en XLII cartes
no
os
ll. XVIII s. XI
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La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certa condició
contenguda en lo dit libre

[XXXII]
[Francesc Merlet, corretger]
Deu en Francesch Merlet quòndam
corraiger que per n’Antoni Oliver
prevera e per en Francesch Bosay
merser, marmasors del dit Francesch Merlet, dixem a·n Johan de
Caselles notari a III de setembre
any MCCCCIIII en CLXXXI cartes
del libre nostre segon corrible
CX ll.
Appar del testament fet en poder
d’en Pere Grayana notari a XIII
d’octubre any MCCCCII

Devem a·n Francesch Merlet corrager, los quals hic mudam de son
compta scrit en lo libre de depòsits
primer d’en Miquel Roura e d’en
Guillem Colom regidors de la Taula
de la Ciutat predecessors nostres
en XLIII cartes
CX ll.
La qual quantitat és deposada en la
dita Taula ab certa condició e empares contengudes en lo dit libre
A II de setembre any MCCCCIIII
en Pere Andreu notari dix que a
ell pleya que la dita dita fos solta
A III de setembre any MCCCCIIII
en Pere Palau saig nos féu fe que
Iª empara feta a IIII de janer any
MCCCCI, feta a istància del dit
Francesch Merlet era cansel·lada

[Guillem Torró, prevere, marmessor de Sança, vídua de Jaume Pol]
Deu en Guillem Torró prevera marmasor de la dona na Sansa muller
d’en Jacme Pol quòndam que li
mudam en XIX cartes del libre
primer de depòsits d’en Bernat Serra e d’en Guillem de Cabanyelles
regidors de la Taula aprés nos
s.
XXIII ll. X s.

Devem a·n Guillem Torró prevera
marmasor de la dona na Sansa
muller d’en Jacme Pol quòndam
per XLII ﬂorins VIII s. que·ns liurà comptans a V de setembre any
MCCCCIIII
XXIII ll. X s.
Le
es quals dix que les XX ll. deuen
Les
ser
r
servir
en compra de renda perpet
t
petual
que servescha en Iª làntia
dell monestir dels frares menors de
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Vich; e les II ll. per messions de
cartes de la dita renda; e la I ll.
X s. al monestir de Muntserrat
con loch aja

[XXXII]v
[Joaneta, vídua d’en Joan Ferrer des Puig]
[Deu la don]a na Johaneta muller
d’en Johan Ferrer des Puig que per
paraula d’en Jacme Ceba prevera i
procurador seu dixem per ella al
dit Jacme Ceba a XX de novembre
any MCCCCIII e per nos dixerenles-li en Francesch e en Manuel de
Gualbes en CCXXXIX cartes del
libre nostre primer corrible
C ll.
Appar de la dita procura feta en
poder d’en Guillem Andreu notari
a XVI de maig any MCCCCI

Devem a la dona na Johaneta muller d’en Johan Ferrer des Puig
quòndam per resta de compta del
libre de depòsits primer d’en Miquel Roura e d’en Guillem Colom
regidors de la Taula de la Ciutat
predecessors nostres, en XLIII
cartes
CC ll. s.

Ítem deu per CLXXXI ﬂorins IX s.
que liuram comptans a·n Bernat
Pi jurat d’en Bernat Nadal notari
a XXIIII d’octubre any MCCCCIIII
C ll.
Suma: CC ll.

[Eulàlia, esposa de n’Antoni Deu]
Deu la dona na Eulàlia muller de
n’Antoni Deu que li mudam en XIX
cartes del libre primer de depòsits
d’en Bernat Serra e d’en Guillem
ua
ul
de Cabanyelles regidors de la Taula
aprés nos
V ll.
ll.
LV

Devem a la dona na Eulàlia muller
de n’Antoni de Deu per C ﬂorins
que·ns liurà per ella comptans
la dona na Valença muller d’en
P r de Deu a XII de noembre
Pe
Pere
an
ny MCCCCIIII en paga d’aquelles
any
LX
X ll. V s. per preu de les quals
LXII
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la dita Eulàlia li a venut un alberch
LV ll.
Les quals sien soltes com la crida
serà purgada e aurà compliment
de cartes e altres coses a coneguda
de n’Antoni Oliver notari

[XXXIII]
[Isabel, vídua d’en Guillem Ferrer]
Deu la dona na Ysabel muller d’en
Guillem Ferrer quòndam que per
manament del vaguer dixem a la
dona na Jacmeta muller d’en Pere
sa Tria quòndam en esta carta mateixa a XI de setembre MCCCCIIII
CL ll.
Appar del dit manament en
CCCXXXV cartes del manual primer nostre
Ítem deu que per manament del
vaguer dixem per ella a la dona
na Jacmeta muller d’en Pere sa
Tria quòndam a VI de neembre
en sta carta matexa
C ll.
Appar del dit manament en CCCCI
cartes del manual nostre primer
Suma: CCL ll.
Resta: CLII ll. XIII s. VI
Ítem deu que per manament del
vaguer dixem a la dita dona na
Jacmeta muller d’en Pere sa Tria
a XIII de març any MCCCCIIII en
esta carta matexa
VI
CLII ll. XIII s. VI
C
CV
Appar del dit manament en DXCV
me
er
cartes del menual nostre primer
Suma: CCCCII ll. XIII s. VII

Devem a la dona na Isabel muller
d’en Guillem Ferrer quòndam, los
quals hic mudam de son compta
scrit en lo libre de depòsits primer
d’en Miquel Roura e d’en Guillem
Colom regidors de la Taula de la
Ciutat predecessors nostres, en
XLII cartes
CCCCII ll. XIII s. VI
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certa condició
contenguda en lo dit libre
La qual quantitat ha ésser solta
com micer Francesch d’Ortigas e
micer Pere Casover ho diran
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[Jaumeta, vídua d’en Pere sa Tria]
Deu la dona na Jacmeta muller d’en
Pere sa Tria quòndam per C ﬂorins que li liuram comptans a X
de setembre MCCCCIII, porta’ls-li
en Monday Oliver
C ll.
Ítem que dixem per ella a·n Bernat Oliver ciutadà lo dit jorn en
CCXXXIIII cartes del libre primer
corrible nostre
XCV ll.
Ítem deu per CLXXXI ﬂorins IX s.
que li liuram comptans a X de
noembre, aporta’ls-li en Munich
Oliver
C ll.

Devem a la dona na Jacmeta muller
d’en Pere sa Tria quòndam que
per manament del vaguer li dixem
per la dona na Isabel muller d’en
Guillem Ferrer quòndam a X de
setembre MCCCCIII en esta carta
matexa
CL ll.
Ítem li dixem per manament del
vaguer per la dona n·Isabel muller
d’en Guillem Ferrer quòndam a
X de setembre MCCCCIII en esta
carta matexa
CL ll.

Suma: CCL ll.

Suma: CCL ll.

Ítem deu per XXXVI ﬂorins IIII s.
que li tramatem comptans a XIII
de març any MCCCCIIII per en
Guillamet Ferrer nét seu
XX ll.

Ítem li dixem per la dona n·Isabel
muller d’en Guillem Ferrer quòndam a XIII de març any MCCCCIIII
en esta carta matexa
CLII ll. XIII s. VI

Ítem dixem per ella a·n Guillem
Brunet a XXI de març per la
prioresa de Jonqueras e pres-les
comptans en XXXVI ﬂorins IIII s.
XX ll.
Ítem a·n Guillem sa Tria ﬁll seu
a III d’abril en CCCLXVII cartes
del libre corrible primer
CXII ll. XIII s. VI
Suma: CCCCII ll. XIII s. VI3

S
Suma: CCCCII ll. XIIII s. VI

3. Aquesta suma es troba al capdamunt
da un
dam
unt
u
nt del
d compte
c
per manca d’espai al capdavall
d’aquest, on la restitueixo.
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[XXXIII]v
[fra Francesc Arbocet, frare agustí, i altres, marmessors
d’en Bernat Riera, ballester]
Deuen frare Francesch Arboçet de
la orda dels agustins e en Jacme
Riera e en Bernat Torró, marmasors d’en Bernat Riera quòndam
balester, per X ﬂorins IIII s. VIII
que per manament del vaguer liuram comptans al dit Jacme Riera
a XXI de març any MCCCCIII
V ll. XIIII s. VIII
Appar del dit manament en XIIII
cartes del menual nostre primer

Devem a frare Francesch Arbocet
de la orda dels agustins e a·n Jacme
Riera e a·n Bernat Torró, marmasors d’en Bernat Riera quòndam
balester, per resta de compta del
libre de depòsits primer d’en Miquel Roura e d’en Guillem Colom
regidors de la Taula de la Ciutat
predecessors nostres, en XLII cartes
V ll. XIII s. VIII
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certa condició e
empares contingudes en lo dit libre

[Dolça, muller d’en Jacob de Càrcia]
Deu la dona na Dolça muller d’en
Jacop de Càrcia que li mudam en
XIX cartes del libre primer de
depòsits d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula aprés nos
II ll. III s. IX

Devem a la dona na Dolça muller
d’en Jacop de Càrcia, los quals hic
mudam de son compta scrit en lo
libre de depòsits primer d’en Miquel Roura e d’en Guillem Colom
regidors de la Taula de la Ciutat
predecessors nostres, en XLIII
cartes
II ll. III s. IX
La qual quantitat és deposada en
la dita Taula ab certa condició
contenguda en lo dit libre

LLIBRE MAJOR CORRIBLE
iniciat el 30 d’abril de 1404
Administradors Guillem Oliver i Pere de Casasaja
(Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Fons Municipal,
Taula de Canvi, Majors, 3)

[I]
Noverint universi quod die mercurii XXXª dies aprilis anno a
Nativitate Domini millessimo quadrigentesimo quarto, in presentia mei
Arnaldi de Millariis regia auctoritate notarii publici Barchinone et in
presentia vestri Petri Lancerii notarii et Guillelmi de Salavert causidici,
civium Barchinone, testium ad hec vocatorum specialiter et assumptorum, venerabiles Guillelmus Oliverii et Petrus de Casasagia cives
Barchinone, rectores et administratores Tabule Campsorie assecurate
per universitatem Civitatis Barchinone electi per honorabiles consiliarios
ipsius Civitatis ad regendum et administrandum dictam Tabulam necnon
et Arnaldus Squerit , Joahnnes ça Tria et Petrus Boscha cives eiusdem
Civitatis, coadjutores ipsorun im predicto campsorie ofﬁcio, iuraverunt
per Dominum Deum et eius Sancta quatuor evangelia manibus eorum
corporaliter tacta, in posse honorabilis Jacobi de Roudors domicelli,
subvicarii ac regens Vicariam Barchinone, nobili Arnaldo Guillelmi
absente, quod omnes ditas, debita et solutiones ac alia quecumque ad
ipsum campsorie ofﬁcium spectantia que in presenti capibrevio quod
prefati venerabiles Guillemus Oliverii et Petrus de Casasagia faciunt et
tenebunt ad dictum ofﬁcum exercendum, facient et scribent secundum
veritatem ﬁdeliter atque bene. Et ideo ego notarius predictus de mandato presenti honorabilis regentis Vicariam Barchinone vice et nomine
discreti Anthonii ça Plana notarii et scribe curie Vicarie predicte Civitatis pro nunc absentis, hec scripsi et hoc meum hic aposui sig+num.
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[II]
Compte de remensses
Deu la Ciutat de Barchinona
que·ns ha a tornar per resta de
compta de remensses de censals
de CCCXXVI cartes del libre nostre primer
XLIM CCCCXXIIII ll. XVII s. XI
Ítem deu que per paraula d’en Pere
Oliver clavari dixem a la dona n’Agnès muller d’en Joan de Bosagays
quòndam scrivà del senyor rey a II
de maig any MCCCCIIII en CIIII
cartes per remensa de CCCLXXX s.
VII d. de censal que rebie a XXI
de daembre – CCCLXXX ll. XI s.
IX, de les quals remès a la Ciutat
gratiosament per la dita ramensa –
XI ll., per que resten CCCLXIX ll.
XI s. IX. E per penssió de IIII meses X jorns – VI ll. XVII s. II
CCCLXXVI ll. VIII s. VI
Ítem a·n Francesch Julià matracer,
a X de maig en CX cartes per remensa de D s. de censal que rebia
a IX de maig – CCCCL ll. E per
penssió de II jorns – ll. II s. VIIII
CCCCL ll. II s. VIIII
Ítem a n’Arnau Mayosa scrivà del
senyor rey lo dit jorn en CX cartes
per remensa de DLV s. VI d. de
censal que rebia a XVII de noembre
– D ll. E per pensió de V meses
XXIIII jorns – XIII ll. VIII s. V
DXIII ll. VIII s. V
Ítem a·n Johan Armer de la capepella del senyor rey a XVI de maig
aig
de
en CXVI cartes per remensa de

Devem a la Ciutat de Barchinona
que li dixem per en Simon sa Rovira prevera rector de Sent Jarvasi
a IX de maig any MCCCCIIII en
CVI cartes per preu de CCCCXL s.
de censal que ha comprats de la
dita Ciutat a raó de XXVM s. per mil
DL ll.
Ítem li dixem per en Guillem Perich prevera lo dit jorn en XCVIII
cartes per preu de VIII ll. X s. de
censal que ha comprat de la Ciutat
a raó de XXVM s. per mil
CCXII ll. X s.
Ítem li dixem per en Bernat sa
Codolosa a XIIII de maig en CI
cartes per preu de XL ll. II s. de
censal que ha comprats sobre la
dita Ciutat a raó de XXVM s. per mil
M II ll. X s.
Ítem li dixem per en Francesch
Julià matrasser a XVI de maig en
CX cartes per preu de CCCLXXV s.
de censal que ha comprats sobre la
dita Ciutat a raó de XXIIIIM s. per
mil, quitis de macions a la Ciutat
CCCCL ll.
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DCCXI s. I que rebia quiscun any
a VIII de noembre – DCXL ll.
DCXL ll. s.
Ítem al dit Johan Armer lo dit jorn
en CXVI cartes per remensa de
DCCXI s. I que rebia a VIII de maig
– DCXL ll. E per penció de VIIII
jorns, I ll. XV s. VI
DCXLI ll. XV s. VI

Ítem deu la dita Ciutat que per
paraula d’en Pere Oliver clavari
dixem a frare Bartomeu de Ladernosa a V de juny any MCCCCIIII
en LXVII cartes per remensa de
D s. de censal que rebia a IX de
juliol – D ll. E per penssió de X
meses XXVII jorns – XXII ll. XI
s. VI
DXXII ll. XI s. V
Suma: IIM CCXV ll.
Suma que·ns deu en II colonells:
XLIIIIM DLXIX ll. IIII s. II

Resta que·ns ha a tornar, que li
mudam avant en sta carta matexa
XLIIM CCCLIIII ll. IIII s. II

[IIv]
Deu la Ciutat de Barchinona
que·ns ha a tornar per resta atràs
d’aquesta carta matexa per les remenses fetes de censals
XLIIM CCCLIIII ll. IIII s. II

Devem a la Ciutat de Barchinona
que li dixem per frare Bartomeu
de Ladernosa a VI de juny any
MCCCCIIII en LXVII cartes per
preu de XXX ll. X s. de censal que
ha comprat sobre la dita Ciutat a
raó
ó de XXVM s. per mil
DCCLXII ll. X s
Resta
Re
es XLIIM XCVII ll. XVII s. VI
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Ítem deu que per paraula d’en Pere
Oliver clavari dixem a·n Gispert de
Malars, de Jarona, a VI de juny
any MCCCCIIII en CXXVII cartes
per remensa de D s. de censal que
rebia a VIII de març – D ll. E per
pensió de II meses XXIX jorns –
VI ll. III s. IIII
DVI ll. III s. IIII
Suma: XLIIM DCCCLXV ll. VII
s. VI
Ítem a·n Guillem Vanrell prevera
beneﬁciat del benifet de Sent Pere
de la sgleya de Sent Pere a XII de
juny en CXXVI cartes per remensa
de D s. de censal que la Ciutat feya
al dit benifet lo primer die de juny
– CCCCL ll. E per pensió tro a XII
de juny qui són XI jorns – XV s.
CCCCL ll. XV s.
Ítem a·n Pere s’Estrada e a·n Bernat de Marimon marmasors del
testament de mossèn Johan de
Vallesi quòndam a XVI de juny
en CXXXII cartes per remensa de
MXIII s. IIII d. que rebia a XXV
d’octubre – DCCCCXII ll. E per
penció de VII meses XX jorns –
XXXII ll. VI s. VI
DCCCCXLIIII ll. XI s. VI
Ítem a·n Francesch de Ladernosa
e a frare Bartomeu de Ladernosa a XVIII de juny en CXXXIIII cartes per remensa de M s. de censal
que rebia a XI d’agost – DCCCC ll.
E per pensió de X meses VIII jorns
– XLII ll. XIII s. X
DCCCCXLII ll. XIIII s.. X

Ítem li dixem per en Ferrer de
Puyol canonja a XIIII de juny
any MCCCIIII en CIII cartes per
preu de XXX ll. de censal que ha
comprades de la dita Ciutat a raó
de XXVM s. per mil
DCCL ll.
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Ítem deu la dita Ciutat de Barchinona que per paraula d’en Pere
Oliver clavari dixem a·n Bartomeu
se Vall corder a XVIII de juny any
MCCCCIIII en CXXXIIII cartes
per remensa de DCCCXII s. de
censal que rebia a VIII de juny –
DCCXXX ll. XVI s. E per pensió
de IX jorns, I ll. s. V d.
DCCXXXI ll. XVI s.
Ítem deu a·n March de Puigmoltó, de Vilafrancha de Penadès, a
IIII de juliol en CXLIII cartes per
remensa de M s. de censal que
rebia a II d’abril – DCCCC ll. E
per pensió de III meses III jorns
– XII ll. XVIII s. I
DCCCC XII ll. XVIII s.
Suma MDXII ll. X s.

Suma: MDXII ll. X s.

Suma que·ns deu en II colonells:
XLVIM DCCCXLII ll. XVIII s.

Resta que·ns ha a tornar que li
mudam avant en III cartes
XLVM CCCXXX ll. VIII s. IIII

[III]
Deu la Ciutat de Barchinona que·ns
ha a tornar per resta atràs de II
cartes per les remenses fetes dels
censals
XLVM CCCXXX ll. VIII s. IIII
Ítem que per paraula d’en Pere
Oliver clavari dixem a la dona na
Eulàlia ﬁlla d’en Guillem Bo quòndam, muller d’en Pere Girgós, a
XXI de juliol MCCCCIIII en CLIII
LIIII
I
cartes per remensa de CCCCLX
X s.
de censal mort que rebia quiscun
cun

Devem a la Ciutat de Barchinona que li dixem per la dona na
Francescha muller d’en Bernat
Ferrer quòndam a XXII d’agost
any MCCCCIIII en CI cartes per
preu de D s. de censal que li han
venuts a raó de XXIIIIM s. per mil s.,
quitis de massions a la Ciutat
DC ll.
ÍÍtem
Ít
eem
m li dixem per en Francesch
Pin
Pinosa
n
prevera procurador de Padra
dralbes
a
a XXIII d’agost, en CXXXV
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any a XXI de maig – CCCCXIIII ll.
E per pensió de II mesos I jorn –
II ll. XVII s. IX
CCCCXVI ll. XVII s. XI
Ítem a·n Pere Giralt mercader lo dit
jorn en CXLV cartes per remensa
de CCCLXXXVIII s. X d. que rebia
quiscun any a X de juny – CCCL
ll. E per pensió de I mes XII dies
– II ll. V s. I
CCCLII ll. V s. I
Ítem a la dona na Constança, muller d’en Pere Aulesa quòndam notari lo dit jorn en CLIII cartes per
remensa de CCCCXLIIII s. V d. que
rebia a XXII de juny – CCCC ll. E
per pensió de I mes, I ll. XVII s.
CCCCI ll. XVII s.
Ítem a·n Nicolau de Gotzemps
ﬁl d’en Nicolau de Gotzemps a
XXIIII de juliol en CLVII cartes per
remensa de CCCC s. de censal que
rebia a XI de maig – CCCC ll. E
més per pensió de II meses XIIII
jorns – IIII ll. II s. III. E són per
tot – CCCCIIII ll. II s. III, de que
n’abat per lexe que·n feren a la
Ciutat per so com revien de XXM s.
per mil – VI ll. XII s., resten
CCCXCVII ll. X s. III
Ítem a la dona na Clara muller
d’en Bernat de Soriades a VI de
satembre, en CLXXXV cartes per
remensa de CCCLXXXVIII s. X
d. malla que rebia a X de març
– CCCL ll. E més per penssió de
V meses XXVII jorns – IX ll. X s.. X
CCCLIX ll. X s.. X

cartes per preu de CCCCXLVII s.
II d. censal que ha comprats a raó
de XXVM s. per mil s.
DLIX ll.
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Ítem deu la Ciutat de Barchinona
que per paraula d’en Pere Oliver
clavari dixem a·n Johan de Conamines, a VI de setembre any
MCCCCIIII en CLXXXV cartes per
remensa de DXXXXIII s. IIII que
rebia a III de març – CCCCLXXX ll.
E més per pensió de VI meses IIII
jorns – XIII ll. XII s. VIII
CCCCXCIII ll. XII s. VIII
Ítem a la dona na Sansa muller
d’en Jacme Raig lo dit jorn en
CLXXIII cartes per remensa de
CCCCXLIIII s. V d. de censal que
rebia a VII de juliol, CCCC ll. E
més per penssió de II meses – III ll.
XII s. II
CCCCIII ll. XVII s. II
Ítem a·n Mateu Calderons illuminador lo dit jorn en CLXXXV
cartes per remensa de CCCCXV s.
de censal que rebia a XXIII d’agost
CCCLXXIII ll. X s. E més per pensió de XV jorns – XVIII s. V
CCCLXXIIII ll. VIII s. V
Suma que·ns deu en II colonells:
XLVIIIM DXXX ll. IIII s. VIII

Suma: MCLIX ll.
Resta que ha a tornar, que li mudam avant en esta carta matexa
XLVIIM CCCLXXI ll. III s. VIII

[IIIv]
Ítem deu la Ciutat de Barchinona
que·ns ha a tornar per resta atràs
d’aquesta carta matexa de compte
pte
de les remenses fetes
XLVIIM CCCLXXI ll. IIII s. VIII
VIIII

Devem a la Ciutat de Barchinona
que li dixem per sor Constança se
Vila
Vila
Vi
ila
l monja de monestir de Sancta
Clara
Cla
a e per n’Arnau Busquets e per
en
n Pere Boschà aministradors de
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Ítem deu que per paraula d’en Pere
Oliver clavari dixem a·n Pere Arromir e a·n Nicolau Arromir preveres
de la vila de Caules de Muntboy a
III de octubre any MCCCCIIII en
CCI cartes per remensa de DLX s.
de censal mort que rebien a XI de
daembre – DXXXII ll. E més per
penssió de IX meses XXIII jorns
–XXII ll. XV s. IX
DLIIII ll. XV s. IX
Ítem a la dona n’Antígona muller
d’en Guillem Pere Lorens quòndam lo dit jorn en CCI cartes per
remensa de D s. de censal mort
que rebie a IX de juliol – CCCCL ll.
E més per pensió de II meses e
XV jorns – V ll. XVIII s. I
CCCCLV ll. XVIII s. I
Ítem a la dona na Caterina muller
d’en Jacme Copi quòndam lo dit
jorn en CCI cartes per remensa de
DCCCXXXVIII s. X de censal que
rebia a XXIII de juliol – DCCC ll.
E més per pensió de II meses XI
jorns, VIII ll. XV s. IIII
DCCCVIII ll. XV s. IIII
Ítem a·n Pere de Casacuberta lo
dit jorn en CCI cartes per remensa
de CLXXX s. de censal que rebia
a XXII de octubre, CLXXX ll. E
més per pensió de XI meses XII
jorns – VIII ll. XI s.
CLXXXVIII ll. XI s.
Ítem a la dona na Francescha muller d’en Simon d’Empúries quòndam a XV d’octubre en CCVI cartes
rte
tes
per remensa de DCCCLXXXVIIII s.
X d. censals que rebia quiscun
cun

l’ospital d’en Vilar a XVIII de setembre any MCCCCIIII en CLXIIII
cartes per preu VII ll. de censal
mort que han comprats sobre la
Ciutat a raó de XXVM s. per mil
CLXXV ll. I s.
Ítem que li dixem per la dona
na Romia muller d’en Pere Martí
quòndam e per n’Arnau de Busquets e per en Pere Boschà aministradors de l’ospital d’en Vilar
lo dit jorn en LXVI cartes per
preu de VI ll. II s. IIII d. malla
de censal que ha comprats sobre
la Ciutat a raó de XXVM s. per M
CLIII ll.
Ítem li dixem per en Pere Martí
payer a VII d’octubre en CXCIX
cartes per preu de D s. de censal
que lo dit Pere Martí ha comprats
sobre la Ciutat a raó de XXVM s.
per M
DCXXV ll
Ítem li dixem per la dona na Costansa muller d’en Guerau Borredà
a VIII d’octubre en XCII cartes per
preu de CXII s. de censal que ha
comprats sobre la Ciutat a raó de
XXVM s. per mil
CXL ll.
Ítem li dixem per Pere Arromir
e en Nicolau Arrumir preveres a
XXII d’octubre any demunt dit en
XXI cartes per preu de D s. de
censal que han comprats sobre la
Ciutat a raó de XXVM s. per mil
DCXXV ll.
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any a VI de noembre – DCCC ll.
E més per pensió de XI meses IX
jorns – XLI ll. XVI s. I
DCCCXLI ll. XVI s. I
Ítem a·n Pere Sabater, de Castellfollit de Riubregós, lo dit jorn en
CCVI cartes per remensa de DLX s.
VII d. de censal que rebia a II de
setembre – D ll. E més per pensió
de I mes XIII jorns – III ll. VI s. II
DIII ll. VI s. VIII
Suma LM DCCXXIIII ll. VII s. VII

Suma MDCCXVIII ll. I s.
Resta que’ns ha a tornar que li
mudam avant el IIII cartes
XLIXMVI ll. VI s. VI

[IV]
Deu la Ciutat de Barchinona
que·ns ha a tornar per resta atràs
de III cartes del compta de les remensses
XLIXM VI ll. VI s. VII
Ítem deu que per paraula d’en Pere
Oliver clavari dixem a sor Francescha Arnalda monja del monestir de Padralbes a XVII d’octubre
any MCCCCIIII en CCVIII cartes
per remensa de XXVIII s. VI d. que
rebia a X de fabrer – CLXXXVII ll.
XIII s. E per penssió de VIII meses
VIII jorns – VII ll. III s.
CXCIIII ll. XVI s.
Ítem als aministradors del bací
ací
ac
dels pobres vergonyans de madona
ona
Sancta Maria de la Mar lo dit jorn
orn

Devem a la Ciutat de Barchinona
que li fem mudament que·ns deu
avant en esta carta matexa
LIM DCCLXIII ll. VI s
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en CCVIII cartes per remensa de
CCLXXIIII s. de censal que rebie a
XXIX de març –CCXLVI ll. XII s.
E més per pensió de VI meses IX
jorns – VII ll. XI s. II
CCLIIII ll. III s. II
Ítem a la dona na Margalida muller
d’en Bernat Martí quòndam lo dit
jorn en CCIX cartes per remensa de
CCLXVI s. VIII que rebie a [10] –
CCXL ll. E per pensió de VI meses
XV jorns – VII ll. III s. VIII
CCXLVII ll. III s. VIII
Ítem la dona n’Isabell, muller
d’en Bernat Ribelles lo dit jorn en
CCIX cartes per remensa de
CCCXXXIII s. IIII d. de censal que
rebia a XXX de abril – CCC ll.
E per pensió de V meses XVIII
jorns – VII ll. XIII s. I
CCCVII ll. XIII s. I

Ítem deu la dita Ciutat de Barcelona que per paraula d’en Pere Oliver
clavari dixem a·n Francesch Foix
a XVII d’octubre any MCCCCIIII
en CCIX cartes per remensa de
CCCXXXIII s. IIII d. que rebie a
VII de maig – CCC ll. E per pensió de V meses XI jorns – VII ll.
VIII s. I
CCCVII ll. VIII s. I
Ítem a·n Jacme de Cabanyals lo dit
jorn en CCIX cartes per remensa
de CCCLXXXVIII s. X d. de censal
que rebia a XI de maig – CCCL ll.
E per penssió de V meses VII jorns
rns
– VIII ll. I s. IIII
CCCLVIII ll. I s. II
IIII
IIII
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Ítem a micer Guillem de Valsecha lo dit jorn en LXXXIIII cartes per remensa de CCCXX s. de
censal que rebia a XIIII de juny
– CCLXXXVIII ll. E per pensió de
IIII meses IIII jorns – V ll. X s. IIII
CCXCIII ll. X s. IIII
Ítem a·n Luis de Gualbes lo dit
jorn en CXCV cartes per remensa
de CCCXXXIIII s. V d. de censal
que rebia a IIII de juny – CCCI ll.
E per pensió de IIII meses XIIII
jorns – VI ll. IIII s. VI
CCCVII ll. IIII s. VI
Ítem als amministradors del bací
dels pobres vergonyans de madona
Sancta Maria del Pi lo dit jorn
en CCXI cartes per remensa de
CCCXXVIII s. X d. de censal que
rebia a XXII de juny – CCXCVI ll.
E més per penssió de III meses
XXVI jorns – V ll. V s. IIII
CCCI ll. V s. IIII
Suma que·ns deu en II colonells:
LIM DCCLXIII ll. VI s. X

[IVv]
Deu la Ciutat de Barchinona
que hic mudam de compta atràs
d’aquesta carta matexa hon les nos
debien per les remensses fetes
LIM DCCLXIII ll. VI s. X
Ítem deu que per paraula d’en
Pere Oliver clavari dixem a n’AnAnAn
toni Font a XVII d’octubre any
any
MCCCIIII en CCIX cartes per rere-

Devem a la Ciutat de Barchinona
que li fem mudament que·ns deu
avant en V cartes
LVM XXI ll. II s. V
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mensa de CCCV s. de censal que
rebia a XXV de juny – CCLXXV ll.
E més per pensió de III meses
XXIII jorns – IIII ll. V s. X
CCLXXIX ll. V s. X
Ítem a la prioressa de les penadides lo dit jorn en CCX cartes per
remensa de CCLV s. VIII d. que
rebia a XXIIII d’agost – CCXL ll.
E per pensió d’I mes XXIIIII jorns
– I ll. XVIIII s. XI
CCXLI ll. XVIII s. XI
Ítem als aministradors del bací
dels infans òrfens lo dit jorn en
CCX cartes per remensa de CC s.
de censal que rebia a II d’agost
– CLXXX ll. E per penssió de II
meses XV jorns — II ll. II s. III
CLXXXII ll. II s. III
Ítem a la dona na Constança, muler d’en Francesch Bosquet lo dit
jorn en CCX cartes per remensa
de CCCLX s. de censal que rebia
a X de setembre – CCCXXIIII ll.
E per pensió de I mes VIII jorns
– I ll. XVIII s.
CCCXXV ll. XVIII s.
Ítem a la dona na Serena muller
d’en Tomàs Gerona lo dit jorn
en CCX cartes per remensa de
CLXXX s. de censal que rebia a III
de setembre – CLXII ll. E més per
pensió de I mes XV jorns – I ll.
II s. VI
CLXIII ll. II s. VI
Ítem a la abbadessa de Sancta ClaCllara lo dit jorn en CLXIII cartes pe
perr
p
remensa de CCCL s. de censal q
que
ue
e
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rebia a XXXI de juliol – CCCXV ll.
E per penssió de II meses XVII
jorns – III ll. XIIII s. X
CCCXVIII ll. XIIII s. X

Ítem deu la dita Ciutat de Barcelona que per paraula d’en Pere Oliver clavari dixem als aministradors
del bací dels pobres vergonyans
de madona Sancta Maria del Pi
a XVII d’octubre any MCCCCIIII
en CCXI cartes per remensa de
CCCXI s. I que rebia a XXIII d’octubre – CCLXXX ll. E per pensió
d’XI meses XXV jorns – XV ll. VI
s. IX
CCXCV ll. VI s. IX
Ítem a·n Johan des Vall lo dit jorn
en CXCVI cartes per remensa de
CCCLV s. VI d. de censal que rebia
a VI d’octubre – CCCXX ll. E per
pensió d’XI jorns – X s. X
CCCXX ll. X s. X
Ítem als aministradors dels pobres
vergonyans de madona Sancta Maria del Pi lo dit jorn en CCXI cartes
per remensa de CCXV s. de censal que rebien a XXX d’octubre –
CXCIII ll. X s. E per pensió de XI
meses XVII jorns – X ll. VII s. IIII
CCIII ll. VII s. IIII
Ítem als dits aministradors lo dit
jorn en CCXI cartes per remensa
de CCCXCI s. I d. que rebien a
XIII de noembre – CCCLII ll. E
per penssió d’XI meses V jorns –
XVII ll. XVIII s. III
CCCLXIX ll. XVIII s. IIII
II
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Ítem a·n Tomàs Gerona lo dit jorn
en CCXI cartes per remensa de
CCCLV s. VI d. que rebien lo primer
die d’agost – CCCXX ll. E per pensió de II meses XV jorns — III ll.
XIIII s.
CCCXXIII ll. XIIII s.
Ítem a la dona na Eulàlia muller
d’en Pere de Voltes quòndam a
XXIIII de octubre en CCXII cartes
per remensa de CCL s. de censal que rebien a XXI de fabrer –
CCXXV ll. E per pensió de VIII
meses IIII jorns – VIII ll. VI s. I
CCXXXIII ll. VI s. I
Suma que·ns deu en II colonells:
LVM XXI ll. II s. V

[V]
Deu la Ciutat de Barcelona que·ns
ha a tornar per compta atràs de
les remenses que hic mudam de
IIII cartes
LVM XXI ll. II s. V

Ítem que per paraula d’en Pere
Oliver clavari dixem a·n Francesch
de Voltes a IIII de noembre any
MCCCCIIII en CCXVII cartes per
remensa de DCCL s. de censal que
rebia a XXI de fabrer – DCLXXV ll.
E més per penssió de VIII mesos
XIII jorns – XXVI ll. IX s. III
DCCI ll. IX s. III
Ítem a la dona n’Alienor, muller
lller
quòndam d’en Francesch de Ca
Ca-C
1.

Per Ihesu.

Devem a la Ciutat de Barchinona
que li dixem per en Galseran des
Puig spacier e per n’Aloy Febrer
aministradors del bací dels pobres
vergonyans de la parròquia de madona Sancta Maria del Pi a V de
noembre any MCCCCIIII en CCXI
cartes per preu de ML s. de censal
que han comprats sobre la dita
Ciutat a raó de XXVM s. per M
MCCCXII Ll. X
Resta: LIIIM XII ll. s. X
Ítem li dixem per micer Pere Puyol
prior del monestir de la Vall de
Iuheu1 Crist e per frare Guillem
de
d la Mota monja e procurador
de la gran casa de Cartoxa a XVII
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sanova, o a son hereu a XX de
noembre en CCXXV cartes per remensa de CCCLXVI s. VIII d. de
censal que rebia a XIII de març,
CCCCXX ll. E per pensió de VIII
mesos VIII jorns – XVI ll. I s. I
CCCCXXXVI ll. I s. I
Ítem a n’Antich des Pi lo dit jorn
en CCXXVII cartes per remensa
de CCCCXLIIII s. V d. que rebia
a IX de maig – CCCC ll. E per
pensió de VI meses XII jorns, XI ll.
XVII s.
CCCCXI ll. XVII s.
Ítem a la dona n’Aufrasina muller d’en Johan Fivaller lo dit jorn
en CCXXV cartes per remensa de
CCCCXLIIII s. V d. que rebia a
XXII de maig, CCCC ll. E per pensió de V meses XXIX jorns – XI ll.
II s. IX
CCCCXI ll. II s. IX
Ítem a la dona n’Alienor, muller
d’en Ramon Bussot lo dit jorn en
CCXXV cartes per remensa de
CCCCL s. de censal que rebia a
XVIII de maig CCCCV ll. E per
penssió de VI meses III jorns, XI ll.
XIII s. VIII
CCCCXVI ll. XIII s. VIII
Ítem a·n Bartomeu de Palou lo
dit jorn en CCXXVI cartes per
remensa de CCCCXVI s. VIII d.
de censal que rebia a X de juny
– CCCLXXV ll. E per penssió de
V meses XI jorns – IX ll. VI s. V
CCCLXXXIIII ll. VI s.. V
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de noembre any MCCCCIIII en
CCXXIII cartes per DCCLXXV ll.
de censal que han comprat sobre
la Ciutat a raó de XXIIIIM per M
VIM DC ll.
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––
Ítem deu la dita Ciutat de Barchinona que per paraula d’en Pere
Oliver clavari dixem als pubills
de mestre Berenguer Alcover a
XX de noembre any MCCCCIIII
en CCXXVI cartes per remensa
de CCCLXVI s. VII d. malla que
rebien a VI de juny – CCCCXX ll.
E per pensió de V meses XV jorns
– X ll. XIII s. IIII
CCCXXX ll. XIII s. IIII
Ítem a la dona na Margalida muller d’en Francesch de Gualbes lo
dit jorn en CCXXVI cartes per remensa de CCCC s. de censal que
rebia a XIII de juny, CCCLX ll. E
per penssió de V meses VII jorns
– VIII ll. XV s. V
CCCLXVIII ll. XV s. V
Suma: VIIM DCCCCXII ll. X s.
Suma que·ns deu en II colonells:
LVIIIM DLXXXII ll. I s. IIII

Resta que·ns ha a tornar que li
mudam avant en sta carta matexa
LM DCLXIX ll. X s. IIII

[Vv]
Deu la Ciutat de Barchinona
que·ns ha a tornar per resta atràs
d’aquesta carta matexa hon les nos
deuen del compta de les remensses
LM DCLXIX ll. XI s. IIII
Ítem deu que per paraula d’en Pere
Oliver clavari dixem a·n Pere Alies,
de Caules de Muntboy, a XXI de
noembre any MCCCIIII, en cartes
rte
t s
CCXXVII per remensa de MCCXX
X
XX
s. XI d. que rebia a VIII d’abril
brill

Devem a la Ciutat de Barçalona
que li dixem per micer Guillem de
Vallsecha a XXIIII de noembre any
MCCCCIIII en LXXXIIII cartes per
DC s. de censal que n’ha comprats
a raó de XXM s. per mil
DC ll.
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– MXCVIII ll. XVI s. VI. E per
pensssió de VII meses XV jorns,
XXXVIII ll. XII s. VI
MCXXXVII ll. IX s.
Ítem als majorals de la confraria
del senyor Rey lo dit jorn en XCII
cartes per remensa de DCCC s. de
censal que rebien a XXV de maig,
DCCXX ll. E per pensió de V meses
XXV jorns – XVIIII ll. VIII s. XI
DCCXXXVIIII ll. VIII s. XI
Ítem a·n Pere Muntagut lo dit jorn
en CCXXVII cartes per remenssa
de DCCLXXVII s. IX de censal que
rebia a XX de març DCC ll. E per
penssió de VIII meses III jorns –
XXVI ll. IIII s. X
DCCXXVI ll. IIII s. X
Ítem a la dona na Constança muller d’en Francesch de Bosquet lo
dit jorn en CCXXVII cartes per
remenssa de CCCCLX s. VI d. de
censal que rebia a XVIII de juny
– CCCCX IIII ll. IX s. E per penssió de V meses V jorns – IX ll.
XVIII s. I
CCCCXXIIII ll. VII s. I
Ítem a·n Francesch Mir lo dit
jorn en CXX cartes per remensa
de CCCCXLIIII s. V d. de censal
que rebia a II de juliol – CCCC ll.
E per penssió de IIII meses XX
jorns – VIII ll. XII s. XI
CCCCVIII ll. XII s. XI
Ítem la dona na Francescha muller
d’en Francesch Bisbal lo dit jorn
o n
or
en CCXXVII cartes per remensa
n a
ns
de CCCCL s. de censal que rebia
ba
bi
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lo primer die d’agost – CCCCV ll.
E per pensió de III meses XXI
jorns – V ll. XVI s. IIII
CCCCX ll. XVI s. IIII
Ítem a·n Gabriel Gomis lo dit jorn
en CLXXXVII cartes per remensa
de CCCC s. de censal que rebia
lo primer de juliol – CCCLX ll.
E per penssió de IIII meses XIX
jorns – VII ll. XIII s. V
CCCLXVII ll. XIIII s. V

Ítem deu la dita Ciutat de Barchinona que per paraula d’en Pere Oliver clavari dixem a la dona na Sibilia Bonenada prioressa de madona
Sancta Maria de Castellbisbal a
XXI de noembre any MCCCCIIII,
en CCXXVIII cartes per remensa
de CCCC s. de censal que rebia
a XXVIIII d’agost – CCCLX ll. E
per pensió de II meses XXV jorns
– IIII ll. XIIII s. V
CCCLXIIII ll. XIIII s. V
Ítem a la dona na Lorensa muller
de n’Arnau Gàver quòndam lo dit
jorn en XXIX cartes per remensa
de CCCCXI s. I d. de censal que rebie a VI de satembre – CCCLXIX ll.
XIX s. VI. E per penssió de II meses XVI jorns – IIII ll. VI s. VI
CCCLXXIIII ll. VI s.
Ítem a la dona na Gueraula muller
de n’Arnau d’Alòs lo dit jorn en
CCXXVIII cartes per remensa de
CCCCXXI s. de censal que rebia
a V de noembre – CCCLXXVIIII ll
lll.
l.
XVIII s. E per pensió de XXVII
VII
jorns – XVIIII s. I d.
CCCLXXIX ll. XVII ss.. I
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Suma que·ns deu en II colonells:
LVIM III ll. III s. I
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Resta que·ns ha a tornar, que li
mudam avant en CCXL cartes
LVM CCCCIII ll. III s.

VI
[Pere Oliver clavari]
Deu en Pere Oliver clavari per
XVIII ﬂorins II s. que liuram per
ell comptans a n’Antich Aliers, de
Caules de Muntboy, a II de maig
MCCCCIIII
X ll.
Ítem dixem per ell a·n Jacme des
Feu coltaller a V de maig per en
Pere des Vall, de Vich, e per ell
dixem-les e n’Esbert de Pruners
mercader en CIIII cartes
XIX ll.
Ítem a·n Arnau ses Illes notari
e a·n Galseran des Puig spacier
aministradors del bací del Pi, a
VI de maig en CV cartes
X ll.
Ítem a·n Guillem des Pla e a·n Pere
Andreu de Conangle e a·n Bartomeu Cascallar, domers de Sent
Pere lo dit jorn en CVI cartes
II ll. X s.

Ítem a·n Francesch Janer fuster lo
dit jorn en CVI cartes per diverses
obres de la Ciutat
IIII ll. VIII s.

Devem a·n Pere Oliver clavari de la
Ciutat de Barchinona que li havem
a tornar per resta de CCCXXXV
cartes del libre nostre primer
IIM CCLII ll. XVIII s. II
Ítem li devem per XXXII ﬂorins
VIII s. que·ns liurà per ell comptans
en Ramon Castell a II de maig
any MCCCCIIII per la ajuda de
la fusta de la terça proppassada
XVIII ll.
Ítem li devem per LXXXII ﬂorins
VIII s. que·ns liurà per ell comptans en Pere Maymó a V de maig
per la ajuda de la peya de la terça
proppassada
XL ll.
Ítem li dixem per en Guillem Brunet lo dit jorn en compta d’en Francesch e d’en Manuel de Gualbes en
XXV cartes dix fo en paga prorata
del preu de I alberch que en Pere
Brunet corrager ha comprat a la
plaça del Palau
XXXV ll.
Ítem li dixem per en Nicolau Madrenchs lo dit jorn en compta d’en
F a
Fr
Francesch
e en Manuel de Gualbes
n XXV cartes per cambi d’Elg
en
LV ll.
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Ítem a·n Pericó de Casaldàguila lo
dit jorn en LXIX cartes per V pesses de tafetans vermels per obs
dels consellers
XXXV ll. VIII s. XI

Ítem que·ns liurà per ell comptans
en Johan Serradell lo dit jorn entre
ﬂorins e menuts per la ajuda de
la graxa de la terça proppassada
LV ll.
Suma IIM CCCCLV ll. XVIII s. II

Suma LXXXII ll. VI s. XI
Resta que li havem a tornar que li
mudam avant en esta carta matexa
e ﬁnam-ne ensemps a VI de maig
MCCCCIIII
IIM CCCLXXIII ll. XI s. III

VIv
Deu en Pere Oliver clavari per C ﬂorins que liuram per ell comptans
a·n March Solà scrivà a VII de
maig any MCCCCIIII per messions
de la festa de Corpus Christi
LV ll.

Devem a·n Pere Oliver clavari que
li havem a tornar per resta atràs
d’aquesta carta matexa, de compta
ﬁnat
IIM CCCLXXXIII ll. XI s. III

Ítem que dixem per ell a·n Dalmau
sa Carrera lo dit jorn en cartes
LXXVIII
XXV ll. X s.

Ítem li devem per C ﬂorins que·ns
liurà per ell comptans n’Antoni
Dolç a VII de maig ayn MCCCCIIII, per canvi d’Elg
LV ll.

Ítem a·n Pere de Casasaiga lo dit
jorn en LXXXVI cartes per la dona
na Clara muller d’en Tomàs des
Vern
XX ll

Ítem li dixem per en Johan de
Camps lo dit jorn en CVII cartes
per la ajuda de la farina de la terça
passada
CC ll.

Ítem a·n Bertran Canyelles lo dit
jorn en XLV cartes per la obra
bra
ra
dels camins
CLXV
V lll.
l.

Ítem li dixem per en Francesch
Colomer
Co
C
ol
ol
a IX de maig en CIX cartess per la ajuda de la lenya de la
terça
terç
r passada
rç
XXX ll.
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Ítem a·n Bonenat Gili lo dit jorn
en LXXIIII cartes per la terça de
son salari
L ll.
Ítem a·n Pere Roig notari lo dit
jorn per salari de Iª carta e pres-les
comptans en V ﬂorins X s.
III ll. V s.
Ítem al dit Pere Roig lo dit jorn
per acorriment de son salari lo dit
jorn e pres-les comptans en XIII
ﬂorins VII s.
VII ll. X s.
Ítem deu per II ﬂorins III s. que
liuram per ell comptans a·n Bartomeu Dusay lo dit jorn
I ll. V s.
Ítem dixem per ell a·n Ramon Artà
prevera lo dit jorn en CVIII cartes
per en Guerau Malgosa
XX ll.
Ítem a·n Macià Castellar porter lo
dit jorn en CVIII cartes per salari
de Iª anada que féu a Sent Feliu
de Guíxols
XX ll. IIII s. VI
Ítem deu per XL ﬂorins que liuram per ell comptans a·n Berenguer s’Estrada a IX de maig per
micer Pere se Calm
XXII ll.
Ítem dixem per ell a micer Bernat
des Pont lo dit jorn CIX cartes
CL
L lll.
l.
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Ítem li devem que·ns liurà per ell
comptans en Guillem Coltaller a
XII de maig, per la ajuda de la
barra del mes d’abril
L ll.
Ítem li dixem per Jacme Traginer
a XII de maig en XXXV cartes
per la ajuda del peix de la terça
passada
CXXXV ll.
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Ítem deu per X ﬂorins VII s. IIII
que liuram per ell comptans a frare
Johan Nadal a IX de maig per la
dona n’Agnès muller d’en Joan de
Bassagayes quòndam
V ll. XVIIII s. IIII
Ítem dixem per ell a micer Francesch Ortals per madona sa mara
a X de maig e pres-les comptans
en LXXXIII ﬂorins III s. VIII
XLV ll. XVI s. VIII

Ítem deu lo dit en Pere Oliver que
dixem per ell a·n Pons Simon porter a XII de maig any MCCCCIIII
e per ell a·n Francesch Codina spacier en XCVI cartes
XII ll.
Ítem a·n Johan Mestra prevera
lo dit jorn per la dona na Blancha muller d’en Pere de Vallfreda
quòndam e pres-les comptans en
menuts
XXI ll. V s.
Ítem a·n Jacme Traginer lo dit jorn
en XXXV cartes per en Guillem
Senpol per axauch
XXV ll.
Ítem a·n Bertran Canyelles lo dit
jorn en XLV cartes per Iª compra
que la Ciutat ha feta a Muntjuïc
de I tall de pedre
XCIIII ll. I s. X
Ítem a·n Bernat Ribelles mercader
lo dit jorn en LIX cartes
XVI ll. XIII s. IIII
I II
II
Suma que·ns deu en II colonells:
ell
lls:
ll
s
s:
DCCCLX ll. VIII s. VIII

Suma
Su
S
um IIM DCCCXLIII ll. XI s. III
um
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Resta que li havem a tornar, que
li mudam avant en VII cartes
MDCCCCLXXXIII ll. II s. VII

VII
Deu en Pere Oliver clavari que dixem per ell a·n Pere Sobreriba prevera a XIII de maig ayn MCCCCIIII
en CXI cartes per los universsaris
de la seu de Vich
XXII ll. IIII s. V
Ítem al dit Pere Sobreriba lo dit
jorn en CXI cartes per en Bernat
des Puyol
XXVII ll. X s.
Ítem al dit Pere Sobreriba lo dit
jorn en CXI cartes per lo dit Bernat des Puyol
XXX ll.
Ítem a·n Pere Roig notari lo dit
jorn en CXIII cartes per pagar e
tornar als capalans la ajuda de la
carn de la terça passada
CC ll.
Ítem a frare Jacme Yvanyes prior
del monestir de Sent Jaroni lo dit
jorn e pres-les comptans en LIIII
ﬂorins VI s.
XXX ll.
Ítem a·n Guillem Pere Dusay lo
dit jorn en CXII cartes
LXVIII ll. XV s.
Ítem a·n Francesch Serra prevera
era
lo dit jorn e pres-les comptans een
n
menuts
XI ll. V ss..

Devem a·n Pere Oliver clavari que
li havem a tornar per resta atràs
de VI cartes
MDCCCCLXXXIII ll. II s. VII
Ítem li dixem per en Johan
des Camps a XVI de maig any
MCCCCIIII en CVII cartes per la
ajuda del curiam a compliment de
la terça proppassada
LX ll.
Ítem li dixem per en Jacme Traginer a XVII de maig en XXXV
cartes per la ajuda de la carn de
la terça proppassada
CCLIIII ll. X s. II
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Ítem a micer Guillem Burrull lo
dit jorn en CXII cartes per la dona
muller de mestre Ramon Carol
quòndam
XLIIII ll. VIII s. X
Ítem deu per CCXVI ﬂorins IIII
s. que li liuram comptans a XV
de maig per liurar-los a consellers
per lur salari
CXIX ll.
Ítem dixem per ell a la dona na
Francescha muller d’en Francesch
Miquel lo dit jorn e per ella donam-les comptans a·n Jacme Benajam patró, procurador seu, en
menuts
XII ll.
Appar de la dita procura feta en
poder d’en Johan Nadal notari lo
die present segons nos féu fe en
Jacme de Claramunt jurat seu
Ítem a·n Francesch Burgès lo dit
jorn e per ell a·n Bernat de Casasaiga en cartes CXV
XXX ll.
Ítem a·n Francesch Duran prevera
a XVI de maig e pres-les comptans
en menuts
XVII ll.
Ítem a·n Romeu des Feu a XVI
de maig en cartes LXXIII
XXV ll.

Ítem deu lo dit en Pere Oliver q
que
ue
dixem per ell a·n Johan Armer de
la capella del senyor rey a XVI
XVI
XV
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de maig any MCCCCIIII e pres-les
comptans en LXIIII ﬂorins VII s. I
XXXV ll. XI s. I
Ítem a·n Johan Junyent mercader
a XVII de maig en CXVI cartes
per los draps de consellers que féu
venir de Muntpaller
XC ll.
Ítem a·n Nicolau Bassa spacier lo
dit jorn en XXXII cartes
XLII ll. X s.
Ítem a·n Bertran Canyelles lo dit
jorn en XLV cartes per la obra de
la font
CX ll.
Ítem a·n Pere Tortos spacier lo dit
jorn en CXVI cartes
XXXV ll. IIII s.
Ítem a·n Domingo Bernat correu
lo dit jorn e pres-les comptans en
VI ﬂorins VII s. VI
II ll. XIII s. VI
Ítem deu per XLV ﬂorins V s. que
liuram per ell comptans a·n Pere
Giralt mercader lo dit jorn
XXV ll.
Ítem dixem per ell a n’Antich des
Pi mercader lo dit jorn en CXVIII
cartes
XXII ll. IIII s. V
Suma que·ns deu en II colonells: MI ll. VI s. III

Suma: IIM CCXCVII ll. XII s. IX
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Resta que li havem a tornar que li
mudam avant en esta carta matexa
MCCXCVI ll. VI s. VI

VIIv
Deu en Pere Oliver clavari que
dixem per ell a n’Andreu Figuera mercader a XXI de maig any
MCCCCIIII en CXVIII cartes per
madona sa mara
XIIII ll.
Ítem a·n Pons Burgès lo dit jorn
per en Johan Burgès son frare en
CXVIII cartes
XIX ll. II s.
Ítem a·n Johan de Fontcuberta
notari lo dit jorn en cartes CXVIII
VI ll. X s.
Ítem al dit Johan de Fontcuberta
notari a XXII de maig en CXVIII
cartes per acorriment de Iª anada
que deu fer a Leyda
XIII ll. XV s.
Ítem a·n Gabriel Bisbal lo dit jorn
per madona sa mara e pres-les
comptans en XLV ﬂorins V s.
XXV ll.
Ítem a·n Bernat Torner mercader
lo dit jorn en CXX cartes per remensa de D s. de censal que rebia
quiscun any a XIII de daembre
– CCCCL ll. E per pensió de V
II
II
meses VIII jorns –XI ll. III s. III
III
CCCCLXI ll. IIII s. III

Devem a·n Pere Oliver clavari que
li havem a tornar per resta atràs
d’aquesta carta matexa
MCCXCVI ll. VI s. VI
Ítem li devem per IX ﬂorins I s.
que·ns liurà per ell comptans en
Francesch Moragues ferrer a XVI
de mag any MCCCCIIII per la fermansa d’en Baró
V ll.
Ítem li dixem per n’Antoni des Nogers lo dit jorn en XXXVII cartes
per la ajuda de la carn de la terssa
proppassada
CCCC ll.
Ítem devem que·ns liurà per ell
comptans en Pere Maymó a XXII
de maig entre ﬂorins e menuts per
la ajuda de la peya de la terça
proppassada
XL ll.
Ítem li devem per LXXVI ﬂorins
IIII s. que·ns liurà per ell comptans
en Johan Serradell lo dit jorn per
compliment de la ajuda de la graxa
de la terça proppassada
XLII ll.
ÍÍtem
Ít
e li dixem per en Guillem Saem
gre
e lo dit jorn en CXIX cartes
grera
perr la ajuda de la paliceria de la
tterça
te
r proppassada
rç
L ll.
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Ítem a·n Francesch Mir lo dit jorn
en CXX cartes per remença de
CCCLXXXVIII s. X d. malla que
rebia a IX de fabrer – CCCL ll. E
per penció de III meses XII jorns
– V ll. XI s. IX, en CXX cartes
CCCLV ll. XI s. IX
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Ítem li dixem per lo dit Guillem
Sagrera lo dit jorn en CXIX cartes
per la ajuda dels canamassos de
la dita terça
XLIX ll.
Ítem li dixem per en Johan Rovira
lo dit jorn en XXXVIII cartes per
la ajuda del vi de la terça passada
CCCCL ll.
Ítem li devem per XII ﬂorins VIII s.
que·ns liurà per ell comptans en
Pere Scuder per en Guillem Coltaller merser lo dit jorn per ajudes
velles
VII ll.
Ítem li devem que·ns liurà per
ell comptans en Jacme Jou lo dit
jorn per la ajuda dels nòlits de la
terça proppassada, entre ﬂorins e
menuts
XV ll.
Ítem que li dixem per en Francesch
Colomer a XXIII de maig per la
ajuda de la lenya de la terça passada en CVIIII cartes
XII ll. IIII s. X
Ítem per XLVIII ﬂorins V s. IIII
que·ns liurà per ell comptans Arnau Ponç lo dit jorn per lo pont
de Sant Boy
XXVI ll. XIII s. IIII

Ítem devem al dit Pere Oliver
clavari que li dixem per en Jacmee Traginer a XXIII de maig
MCCCCIIII
en XXXV cartes per la
MC
C
ajuda
aju
u de la carn de la terça passada
CC ll. s.
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Ítem que li dixem per n’Anthoni
Puyol mercader a XXVI del dit mes
per la ajuda del pex fresch de la
terça present en CXXII cartes
CXL ll.
Suma: DCCCXCV ll. II s.

Suma devem en II colonells:
IIM DCCXXXIII ll. IIII s. VIII

Resta que li havem a tornar, que
li mudam avant en VIII cartes
MDCCCXXXVIII ll. II s. VIII

V[III]
Deu en Pere Oliver clavari que dixem per ell a·n Pere Roig notari
a XXIIII de mag MCCCCIIII per
la ajuda de la carn dels cappellans
en CXIII cartes
LXX ll.
Ítem per VIIII ﬂorins I s. que liuram per ell comptans a·n Nicolau
Sanuy garda del castell de Muntcada a XXIIII de mag MCCCIIII
V ll.
Ítem per XV ﬂorins que liuram
per ell comptans a·n Martí Pere
osta de correus lo dit jorn
VIII ll. V s.
Ítem que dixem per ell a·n Galceran Ferrer per lo bací dels pobres
vergonyans a XXIIII del dit mes
e pres-les comptans en XXXVII
ﬂorins IIII s.
XX ll. XI s.

Devem a·n Pere Oliver clavari que li
havem a tornar per resta de compta
contingut atràs en VII cartes
MDCCCXXXVIII ll. II s. VIII
Ítem li dixem per en Guillem Coltaller a XXXI de maig any MCCCIIII
en CXXVI cartes per la ajuda de
la barra per lo mes d’abril
L ll.
Ítem li dixem per en Jacme Traginer a III de juny en XXXV cartes
per la ajuda de les honors de la
terça passada
LXX ll.
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Ítem al dit Galceran Ferrer lo dit
jorn e pres-les comptans en XXV
ﬂorins VII s. X
XIIII ll. II s. X
Ítem deu que dixem per ell a la
dona na Matheua muller d’en Ramon d’Espés quòndam, en CXXII
cartes lo dit jorn
XXI ll. XVIII s. VI
Ítem a la dona n’Antígona muller
d’en Pere Dalmau quòndam notari
a XXVI de maig, en LIIII cartes
XXV ll.
Ítem a·n Miquel Formós canonge a XXVII de maig per en Pere
s’Estrada e Bernat de Marimon e
per ell dixem-les en Jacme Oller
prevera en CXXIII cartes
L ll. XIII s. IIII
Ítem a n’Antoni Miquel scrivà lo
dit jorn per la dona na Margalida muller d’en Jacme Lobet en
CXXIII cartes
XXIIII ll.
Ítem a·n Bernat Balester corrador
ha XXXI de maig MCCCCIIII en
CXXV cartes
VIII ll. X s.

Ítem deu lo dit Pere Oliver clavari per LX ﬂorins que liuram per
ell comptans a·n Gaspar Moles a
XXVII de maig MCCCCIIII
XXXIII ll.
Ítem per V ﬂorins IIII s. que li
lliuuram per ell comptans a·n Bernat
n t
na
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Splugues notari lo dit jorn per resta
de major quantitat
II ll. XIX s.
Ítem que dixem per ell a·n Francesch Vila prevera lo dit jorn per
los universaris de la seu en CXXIII
cartes
XV ll.
Ítem que dixem per ell a·n Francesch Pinosa prevera procurador
de Pedralbes a XXX de maig per
la abadessa del dit monestir en
XCIIII cartes
CLXV ll. X s. II
Ítem al dit Francesch Pinosa li
dit jorn per la dita abbadessa en
XCIIII cartes
XLV ll. XIII s. III
Ítem a·n Jacme Arrover clerga a
II de juny en CXXV cartes
XXII ll. X s.
Suma que·ns deu en II colonells:
DXXXII ll. XII s. II

Suma MDCCCCLVIII ll. II s. VIII

Resta que li havem a tornar que li
mudam avant en esta carta matexa
MCCCCXXV ll. X s. VI

V[III]v
Deu en Pere Oliver clavari per
C ﬂorins que liuram per ell comptans en Bernat se Font a IIII de
ons
juny any MCCCIIII, per mesions
de la festa de Corpus Xhristi
V lll.
l.
LV

Devem a·n Pere Oliver clavari que
li havem a tornar per resta atràs
d’aquesta carta matexa
MCCCXXV ll. X s. VI
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Ítem deu per XII ﬂorins que liuram
per ell comptans a·n Berenguer
Leupart pintor lo dit jorn
VI ll. XII s.
Ítem deu que liuram per ell comptans a·n Bartomeu Tintorer garda
de Muntjuhic lo dit jorn de menuts
XI ll. X s.
Ítem deu per XX ﬂorins X s. que
liuram comptans per ell a·n Francesch Oliver guarda de Muntjuhic
lo dit jorn
XI ll. X s.
Ítem deu per XXII ﬂorins II s. XI
que liuram per ell comptans a·n
Guillem d’Orlenchs per en Pere de
Vilarenchs lo dit jorn
XII ll. IIII s. XI
Ítem deu per XXII ﬂorins III s.
que liuram per ell comptans a·n
Bernat Nadal notari a V de juny
per salari de certs contrats
XII ll. V s.
Ítem deu per XVI ﬂorins IIII s.
que liuram per ell comptans a·n
Johan Caro guarda de la casa de
la farina lo dit jorn
IX ll.
Ítem dixem per ell a·n Bertran
Canyelles lo dit jorn en XLV cartes
CLXV ll.
Ítem deu per XXXVI ﬂorins VIII s.
V que liuram per ell comptans a·n
Ramon Palau per en Johan de Co
Conamines et per en Pere Serra
a a
VI de juny
XX ll. IIII s.. V
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Ítem li dixem per en Joan
des Camps a IIII de juny any
MCCCCIIII en CVII cartes per
la ajuda de la farina de la terça
present
CCCLX ll.
Ítem li dixem per en Johan des
Camps a VII de juny en CVII cartes per la ajuda del cuyram de la
terça present
L ll.
Ítem li dixem per lo dit Johan des
Camps lo dit jorn en XVII cartes
per la ajuda de la graxa de la terça
present
XV ll.
Ítem li dixem per en Ramon Roig
lo dit jorn en XCV cartes per la
ajuda de la barra de la terça present
LVI ll. II s.
Ítem li dixem per en Guillem Sagrera a VI de juny en CCIX cartes
per la ajuda de la barra de la terça
present
C ll.
Ítem li dixem per en Francesch se
Grau botiguer a VII de juny en CXX
cartes dix fo per la imposició de
les entrades e axides de I d. per ll.
CCCL ll.
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Ítem deu per II ﬂorins III s. que
liuram per ell comptans a·n Bartomeu Dusay lo dit jorn per son
salari
I ll. V s.
Ítem dixem per ell a·n Francesch
Goday guarda de Muntgat lo dit
jorn e pres-les comptans en menuts
V ll. XV s.
Ítem a·n Johan de Jarona lo dit
jorn en CXX cartes
XL ll.
Ítem al dit Johan de Jarona lo dit
jorn en CXX cartes
X ll.
Ítem a·n Bernat se Fàbrega lo dit
jorn e pres-les comptans en menuts
XXV ll.

Ítem deu lo dit en Pere Oliver clavari que liuram per ell comptans
a·n Pere Brunet patró de galiota,
a VII de juny any MCCCCIIII, de
menuts
XXI ll. X s.
Ítem deu per XX ﬂorins I s. que
liuram per ell comptans a la dona
na Johanete muller d’en Berenguer
Dusay quòndam lo dit jorn que li
aportà en Guillemic Oliver
XI ll. I s.
Ítem deu per X ﬂorins V s. que
liuram per ell comptans a·n Gabriel Canyelles lo dit jorn
V ll. XV
V s.
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Ítem dixem a·n Pere Soler lo dit
jorn en LXXIIII cartes
XIX ll. VIII s. X
Ítem a la dona na Blancha muller
d’en Gispert Roig quòndam lo dit
jorn en CXXVIII cartes
XII ll.
Ítem a·n Guillem Puyol spacier lo
dit jorn en CXXVIII cartes
XII ll.
Suma que·ns deu en IIos colonells: DCV ll. I s. II

Suma IIM CCCLVI ll. XVV s. VI

Resta que li havem a tornar, que
li mudam avant en IX cartes
MDCCLI ll. XI s. IIII

VIIII
Deu en Pere Oliver clavari que
liuram per ell comptans a·n Bartomeu Avellà guarda de Muntgat
a XII de juny any MCCCCIIII, de
menuts
V ll. XV s.
Ítem deu que liuram per ell comptans a na Antònia que fo sclava
d’en Ramon Boschà lo dit jorn en
menuts
XXI ll. V s.
Ítem dixem a la dona na Costança
muller d’en Francesch Oliver mariner lo dit jorn e per ella donam-les
comptans a·n Nicolau Guerau en
XXX ﬂorins II s. IIII
XVI ll. XIII s. IV
V

Devem a·n Pere Oliver clavari que
li havem a tornar per resta atràs
de VIII cartes
MDCCLI ll. XI s. IIII
Ítem li dixem per en Guillem Sagrera a IX de juny any MCCCCIIII
en CIX cartes per la ajuda del pes
de la terça passada
XC ll.
Ítem li dixem per en Francesch
Colomer a XII de juny en CIX cartes per la ajuda de la lenya de la
terça present
XL ll. VI s. VIII
Ítem
em
m li devem per LXXII ﬂorins
VII
VIII
I s. que·ns liurà per ell comp-
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Ítem a·n Jacme de Puigdeluch lo dit
jorn en CXXIIII cartes per lo noble en Pons de Perellós
XXX ll.

tans en Pere Maymó a XIIII de
juny per la ajuda de la peya de la
terça present
XL ll.

Ítem al dit Jacme de Puigdeluch
lo dit jorn en cartes CXXIIII per
la dita rahó
XXXIIII ll. s. VII

Ítem li dixem per en Johan Rovira a XVI de juny en XXXVIII
cartes per la ajuda del vi de la
terça proppassada
L ll.

Ítem deu per X ﬂorins I s. V que
liuram per ell comptans a·n Domingo Bernat correu a XIII de juny
V ll. XI s. V
Ítem deu per XVI ﬂorins IIII s.
que liuram per ell comptans a·n
Francesch des Bosch guarda de la
casa de la farina a XIII de juny
IX ll.
Ítem dixem per ell a n’Antich des
Pi mercader a XIIII de juny en
CXVIII cartes
XXII ll. IIII s. V
Ítem a la dona na Maria muller
d’en Pere Osello quòndam lo dit
jorn en CXXXI cartes
L ll.
Ítem a·n Johan de Fontcuberta notari a XVI de juny per lo plet de
Jarona e per ell liuram-les comptans a·n Bernat Soler jurat seu en
XXX ﬂorins
XVI ll. X s.
Ítem a·n Galseran Nicolau notari
lo dit jorn e per ell a la dona na
Gueraula muller d’en Guillem V
Vaallès quòndam en CXXXII cartes
es
XV
V lll.
l.
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Ítem deu lo dit en Pere Oliver per
LI ﬂorins V s. III que liuram per
ell comptans a·n Pere Ferrandis de
Mesa colidor de les rendes d’Elig
a XVII de juny any MCCCCIIII
XXVIIII ll. VI s. III
Ítem dixem per ell a·n Masià Leupart lo dit jorn en cartes CXXXII
IX ll.
Ítem a·n Pere de Muntsoler prevera lo dit jorn per la dona muller
d’en Ramon Sentcliment e pres-les
comptans en LXIII ﬂorins VII s.
XXXV ll.
Ítem a·n Jacme se Olzina cuyracer
lo dit jorn e per ell a·n Pere Poch
mercader en CVIII cartes
XXII ll. X s.
Ítem a·n Guillem Serra clerga lo dit
jorn e pres-les comptans en menuts
XXII ll. X s.
Ítem a·n Mateu Saurí prevera lo
dit jorn en cartes CXXXIII
C ll.
Ítem deu per V ﬂorins IIII s. que
liuram per ell comptans a·n Martí
Pere osta de correus lo dit jorn
II ll. XIX s.
Suma que·ns deu en dos colonells: CCCCXLVI ll. V s.

Resta que li havem a tornar qu
quee
li mudam avant ens esta carta
art
ra
matexa
MDXXV ll. XIIII s.

Suma MDCCCCLXXI ll. XVIII s.
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VIIIIv
Deu en Pere Oliver clavari que
dixem per ell a·n Francesch Codina spacier a XVII de juny any
MCCCIIII en XCVI cartes per la
prioresa de les penadides
XXVI ll.
Ítem al dit Francesch Codina lo dit
jorn en XCVI cartes per la dita rahó
XLI ll. XIII s. IIII
Ítem a·n Johan Ribalta mercader
lo dit jorn en CXXXIII cartes per
prèstech dels diners del dret del
diner per lliura de la mercaderia
per metre la font a la Lotge
CX ll.
Ítem deu que liuram per ell comptans a·n Francesch Miquel a XVIII
de juny, de menuts, per la garda
de la casa de la farina
IX ll.
Ítem deu que liuram per ell comptans a·n Bernat Major prevera lo
dit jorn en menuts
XXV ll.
Ítem dixem per ell a·n Bartomeu se Vall corder lo dit jorn en
CXXXIIII cartes
XL ll. XII s.
Ítem a frare Bartomeu de Ladernosa lo dit jorn en CXXXV cartes
X ll.
Ítem al dit frare Bartomeu d
de
e
X
XV
Ladernosa lo dit jorn en CXXXV
cartes
V ll.
XXV

Devem a·n Pere Oliver clavari que
li havem a tornar per resta atràs
d’aquesta carta matexa
MDXXV ll. XIII s.
Ítem li devem DC ﬂorins que·ns
liurà per ell comptans n’Arnau Vilar a XVII de juny any MCCCCIIII
per una letra de cambi que lo dit
Pere li féu per cambi que li a a
complir en Pere Ferrandis de Mese
procurador d’Elig per la paga de la
festa de Sent Johan primer vinent
CCCXXX ll.
Ítem li dixem per n’Antoni Bussot
lo dit jorn en XL cartes
DCCCXL ll.
Ítem li dixem per XII ﬂorins VIII s.
que·ns liurà per ell comptans en
Pere Folch a XVIII de juny per la
fermansa de Baró
VII ll.
Ítem li dixem per en Jacme Traginer a XIX de juny en XXXV cartes
per la ajuda de la carn de la terça
present
CCCCLX ll.

ELS

PRIMERS LLIBRES DE LA

Ítem al dit frare Bartomeu de
Ladernosa lo dit jorn en CXXXV
cartes
XXV ll.
Ítem a·n Bertran Canyellas lo dit
jorn en XLV cartes
L ll.
Ítem a·n Francesch Pinosa lo dit
jorn en CXXXV cartes
XL ll. XI s. I
Ítem al dit Francesch Pinosa lo
dit jorn en CXXXV cartes
CCLXXI ll. XIII s. IIII
Ítem deu que liuram per ell comptans a·n Pere de Cases a XIX de
juny, en menuts
IX ll.
Ítem dixem per ell a·n Johan Jaronès lo dit jorn e pres-les comptans
en XXXVIII ﬂorins VII
XXI ll. V s.
Ítem a·n Martí Pere osta de correus
lo dit jorn e pres-les comptans en
XXX ﬂorins
XVI ll. X s.

Ítem deu lo dit en Pere Oliver per
XLV ﬂorins V s. que liuram per ell
comptans a·n Pere Solà prevera a
XIX de juny any MCCCCIIII per
en Berenguer Andreu procurador
de sa muller
XXV ll.
Ítem dixem per ell a·n Pere Ta
TarT
r
rrascó prevera a XX de juny een
n
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CXXXVII cartes per la dona muller
d’en Francesch Casals quòndam
XXV ll.
Ítem a n’Antoni sa Guarda mercader lo dit jorn en XXXIIII cartes
IX ll.
Ítem a·n Johan Fivaller lo dit jorn
en CXXXVII cartes per la dona
sa muller
XXII ll. IIII s. V
Ítem a·n Jacme Aldomar prevera
e en Bartomeu Axemeno notari
e en Jacme Copi lo dit jorn en
LXXXIIII cartes
LII ll. X s.
Suma que·ns deu en II colonells: DCCCLIIII ll. XIX s. II

Suma IIIM CLXII ll. XIII s.

Resta que li havem a tornar que
li mudam avant en X cartes
IIM CCCVII ll. XIII s. X

[X]
Deu en Pere Oliver clavari que
dixem per ell a n’Arnau ses Illes
notari e a·n Bernat Colomer mercader aministradors del bací dels
pobres vergonyans de madona santa Maria del Pi a XX de juny any
MCCCCIIII en CV cartes
XXX ll.
Ítem a·n Jacme Janer donzell lo
dit jorn en C cartes per madona
on
na
sa muller
XXVI ll. XIII s. IIII
IIIII

Devem a·n Pere Oliver clavari que
li havem a tornar per resta atràs
de IX cartes
IIM CCCVII ll. XIII s. X
Ítem li dixem per en Pere Meymó
a XX de juny any MCCCCIIII en
compta del dit Pere Oliver en sta
carta matexa per la ajuda de la
peya de la terça proppassada
V ll.
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Ítem a·n Berenguer Gibert mercader lo dit jorn en CXXXVII cartes
XLIIII ll. VIII s. X
Ítem a la dona na Margalida muller
d’en Bernat Martí quòndam lo dit
jorn en CII cartes
XXVI ll. II
Ítem a·n Jacme Coll prevera lo dit
jorn e pres-les comptans en menuts
XX ll. XVI s. VIII
Ítem a·n Johan Guardiola scrivà de
la cort del batlle e a·n Francesch
Rovira saig lo dit jorn e preseren-les comptans en V ﬂorins I s.
II ll. XVI s.
Ítem a·n Pere Meymó lo dit jorn
per axauch de la ajuda de la peya
de la terça de fabrer passada e per
ell dixem-les al dit Pere Oliver clavari en sta carta matexa per la dita
ajuda de la peya de la dita terça
V ll.
Ítem a·n Jacme de Claramunt lo
dit jorn en CXXXVII cartes per la
dona muller d’en Bernat Gombau
XIII ll. XIX s. IIII
Suma: CLXVIII ll. XIX s. IIII
Resta que li havem a tornar que li
mudam avant en esta carta matexa
e ﬁnam ensemps a XX de juny
any MCCCIIII
IIM CXLIII ll. XIIII s. VI

Suma: IIM CCCXII ll. XIII s. X
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[Xv]
Deu en Pere Oliver clavari que dixem per ell a·n Guillem Sagrera
a XXIII de juny any MCCCCIIII
en CXIX cartes per axauch de la
ajuda de la carn de la terça present
XV ll.
Ítem al dit Guillem Sagrera lo dit
jorn en CXIX cartes per la dona
na Caterina muller d’en Pere Aran
XV ll.
Ítem a·n Johan des Camps lo dit
jorn en CVII cartes
L ll.
Ítem a·n Pere de Casasaiga lo dit
jorn en LXXXVI cartes per mossèn
Galseran de Sentmenat
L ll.
Ítem a·n Johan Mestre prevera
lo dit jorn per la dona na Blancha muller d’en Pere de Vallfreda
quòndam e pres-les comptans en
menuts
XXII ll. X s.
Ítem deu que liuram per ell comptans a la dona n’Alicsèn muller d’en
Berenguer Riembau fuster quòndam a XXV de juny de menuts
XIX ll.
Ítem dixem per ell a·n Berenguer
Salent mercader a XXVI de juny
en CXXXIX cartes
L ll.
Ítem a·n Pere Ripol barber lo dit
dit
jorn e pres-les comptans en menuts
utss
s.
XXII ll. X s.

Devem a·n Pere Oliver clavari que
li havem a tornar per resta atràs
d’aquesta carta matexa de compta
ﬁnat
IIM CXLIII ll. XIII s. VI
Ítem li dixem per en Johanet ses
Avasses e per en Pere Serra a
XXI de juny any MCCCCIIII en
CCCCVIII cartes per cambi d’Elg
CCCXXX ll.
Ítem li dixem per en Bernat Gassull lo dit jorn en CXXV cartes
per la ajuda de les honors de la
terça present
XC ll.
Ítem li dixem per en Guillem Sagrera a XXIII de juny en CXIX
cartes per la ajuda de les farines
de la terça proppassada
XXX ll.
Ítem li devem per XXXVIII ﬂorins
II s. que·ns liurà per ell comptans
en Guillem Coltaller lo dit jorn per
la ajuda del pes e de la lenya del
temps que en Galseran Castelló
era clavari
XXI ll.
Ítem que li dixem per n’Antoni des
Noguers lo dit jorn en XXXVII cartes per la ajuda de la carn de la
terça proppassada
CC ll.
Ítem
Íteem
m li dixem per en Jacme Riera
taverner
tavv
a XXV de juny en CXIIII
cartes
carr
per la ajuda del vi de la
terç
te
r present
rç
terça
DCCCCXXXVIII ll. XII s. VI
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Ítem a la dona na Francescha muller d’en Domingo Peris quòndam
tudriu de sos ﬁlls, lo dit jorn e
pres-les comptans en menuts
XXXV ll. XI s. I
Ítem deu per L ﬂorins que liuram
per ell comptans a·n Martí Pere
osta de correus lo dit jorn
XXVII ll. X s.

Suma: CCXCVIII ll. I s. I
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Ítem li devem per XVIII ﬂorins
II s. que·ns liurà per ell comptans
en Ramon Castell a XXVI de juny
per la ajuda de la fusta de la terça
passada
X ll.
Ítem li devem per XVIII ﬂorins
II s. que·ns liurà per ell comptans
lo dit Ramon Castell lo dit jorn
per la ajuda de la fusta de la terça
present
X ll.

Suma: IIIM DCCCLXXIII ll. VII s.

Resta que li havem a tornar que
li mudam avant en XI cartes
IIIM DLXXV ll. V s. XI

XI
Deu en Pere Oliver clavari que
dixem per ell a·n Miquel Canals
prevera a XXVIII de juny any
MCCCCIIII per la dona na Blancha qui fo muller de n’Arnau de
Bosquet quòndam procuradora de
sos ﬁlls en CXL cartes
XXIII ll. X s. VI
Ítem deu per XXXVI ﬂorins III s.
X que liuram per ell comptans a·n
Pere Giralt mercader lo dit jorn
XIX ll. VIII s. X
Ítem dixem per ell a·n Tomàs Gerona obrer lo dit jorn per son ssaalari e pres-les comptans en XXXI
XXI
ﬂorins IX s.
XVII ll. X ss..

Devem a·n Pere Oliver clavari que
li havem a tornar per resta atràs
de X cartes
IIIM DLXXV ll. V s. XI
Ítem li devem per XCI ﬂorins e
III s. I que·ns liurà per ell comptans an Pons Burgès a XXVII de
juny any MCCCCIIII per resta de la
aministració del pont de Sent Boy
L ll. V s. I
Ítem li dixem per en Miquel Pere
verger a XXVIII de juny en compta
del dit Pere Oliver en esta carta
matexa
ma
ma
en paga prorata de l’alberch
berr d’en Pere Boschà, que li vané
perr la Ciutat
XV ll.
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Ítem a·n Berenguer Marquet obrer
lo dit jorn per la dita rahó e presles comptans en XXXI ﬂorins I s.
XXXVII ll. X
Ítem deu per LXVIII ﬂorins II s.
que liuram per ell comptans a·n
Bernat sa Font scrivà de racionals
lo dit jorn
XXXVII ll. X s.
Ítem dixem a·n Guillem Vilagaya
ferrer lo dit jorn per la dona muller
d’en Pere Aulesa quòndam e presles comptans en menuts
XXII ll. IIII s. V
Ítem a·n Miquel Pere verger lo
dit jorn e per ell dixem-les al dit
Pere Oliver en sta carta matexa en
paga prorata de l’alberg d’en Pere
Boschà, qui·l vané per la Ciutat
XV ll.
Ítem a·n Berenguer Maxella verguer lo dit jorn e pres-les comptans
en XXVII ﬂorins III s.
XV ll.
Ítem a·n Bernat des Pla guarda de
les fonts a XXX de juny per son
salari en cartes CXLI
V ll.
Ítem deu per XLII ﬂorins IIII s.
que liuram per ell comptans a·n
Johan de Mijavila lo dit jorn
XXIII ll. VI s.
Ítem dixem per ell a·n Jacme
Cardona racional lo dit jorn en
LXXXIIII cartes per son salarii
XV
V ll.
ll.

Ítem li dixem per en Guillem Senpol lo dit jorn en CXXX cartes
per la ajuda de la carn de la terça
passada
CCCCXXXVII ll. IIII s. VI
Ítem li dixem per en Jacme Traginer lo dit jorn en XXXV cartes
per la ajuda de la carn de la terça
present
XV ll. XII s.
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Ítem deu lo dit Pere Oliver clavari
per XC ﬂorins X s. que liuram per
ell comptans a la dona na Rumia
muller de n’Arnau Massot quòndam a I de juliol any MCCCCIIII
L ll.
Ítem dixem per ell a frare Pere
Miquel dels frares menors lo dit
jorn e per ell a n’Antoni Alis taverner en cartes CXLI
XV ll.
Ítem a la dona na Maria muller
d’en Jacme Mateu candaler lo dit
jorn e pres-les comptans en XVIII
ﬂorins X s. X
X ll. VIII s. X
Suma que·ns deu en II colonells:
CCLXXXVI ll. VIII s. VII

Suma: IIIIM LXXXIII ll. VII s. VI

Resta que li havem a tornar que li
mudam avant en sta carta matexa
IIIM DCCCXCVI ll. XVIII s. XI

XIv
Deu en Pere Oliver clavari per II ﬂorins III s. que liuram per ell comptans a·n Bartomeu Dusay a II de
juliol any MCCCCIIII
I ll. V s.
Ítem deu per V ﬂorins V s. que
liuram per ell comptans a·n Francesch Figuera lo dit jorn
III ll.

Devem a·n Pere Oliver clavari que
li havem a tornar per resta atràs
d’aquesta carta matexa
IIIM DCCCXCVI ll. XVIII s. XI
Ítem li devem per XI ﬂorins que·ns
liurà per ell comptans en Johan
Valls a I de juliol any MCCCCIIII,
dix fo per fermansa que avie feta
e·n Gabriel Peralada
VI ll. I s.
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Ítem dixem per ell a·n Guillem des
Cros racional lo dit jorn en cartes
CXLI per son salari
XV ll.

Ítem li dixem per n’Antoni Puyol
lo dit jorn en CXXII cartes per la
ajuda del peix de la terça present
CXL ll.

Ítem deu per XVI ﬂorins IIII s. que
liuram per ell comptans a·n Pere
Bleda procurador del monestir de
Sancta Clara lo dit jorn per renda
que la dita abadessa reeb sobre
los molins
IX ll.

Ítem li dixem per en Ramon Roig
a II de juliol en CXLII cartes per
la ajuda del pes de la terça present
LX ll.

Ítem dixem per ell a micer Bernat
des Pont advocat de la Ciutat a
III de juliol per son salari e per
ell liuram-les comptans a·n Francesch Taxidor que stà ab ell en
XLV ﬂorins V s.
XXV ll.
Ítem dixem per ell a·n Bernat Cadireta tonador lo dit jorn e per
ell dixem-les a·n Pasqual Sabater
trompeta en CXLIII cartes
VII ll. II s.
Ítem dixem per ell a·n Jacme Lobet
per la dona na Constança muler
sua lo dit jorn e pres-les comptans
en menuts
XIX ll. VIII s. X
Ítem dixem per ell a·n Jacme Copi
e a·n Guillem Roig marmasors d’en
Francesch des Prats a IIII de juliol
en CXLIIII cartes
XX ll.
Ítem al dit Jacme Copi lo dit jorn
en CXLIIII cartes per la dona n’AlaAllamanda muller d’en Bernat Rocha
cha
de Banyoles
XV
V lll.
l
l.

Ítem li devem que·ns liurà per ell
comptans en Miquel Canals prevera lo dit jorn los quals dix que
li avia dats més lo dit Pere en Iª
dita que li avia feta per la dona
na Blancha muller de n’Arnau de
Bosquet
ll. X s.
Ítem li dixem per en Guillem Sagrera a III de juliol en CXXX cartes
per la ajuda de la mersaria de la
terça passada
XXX ll.
Ítem li devem per XLVIII ﬂorins
V s. IIII que·ns liurà per ell comptans n’Arnau Pons a III de juliol
per lo pont de Sent Boy per lo
mes de juny
XXVI ll. XIII s. IIII
Ítem li dixem per en Guillem
Sagrera a IIII de juliol en CXIX
cartes per la ajuda del pes de la
terça passada
CXXXVI ll. VI s. VII
Ítem li dixem per en Pere Maymó
lo dit jorn en CXLVI cartes per la
ajuda
aj
ju de la peya de la terça present
XL ll.
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Ítem li devem per CVIII ﬂorins
V s. IIII que·ns liurà per ell comptans n’Arnau Pons a III de juliol,
per lo pont de Sent Boy per lo
mes de juny
XXVI ll. XIII s. IIII
Ítem li dixem per en Guillem,
Sagrera a IIII de juliol en CXIX
cartes per la ajuda del pes de la
terça pasada
CXXXVI ll. VI s. V
Ítem li dixem per en Pere Maymó
lo dit jorn en CXLVI cartes per la
ajuda de la peya de la terça present
XL ll.

Suma: CXXIX ll. V s. X

Suma: IIIIM CCCXXXVI ll. IX s. X

Resta que li havem a tornar que li
mudam avant en XII cartes
IIIIM CCVI ll. XIIII s.

XII
Deu en Pere Oliver clavari que
dixem per ell a n’Antoni Miquel scrivent a IIII de juliol any
MCCCCIIII en CXXIII cartes per
la dona na Margalida muller d’en
Jacme Lobet quòndam
XX ll.
Ítem a n’Andreu des Vall lo dit
jorn en CI cartes
XXV ll.
Ítem a·n Jacme Lendrich per een
n
Bernat Guanter aministrador de
dels
els

Devem a·n Pere Oliver clavari que
li havem a tornar per resta atràs
de XI cartes
IIIIM CCVI ll. XIIII s.
Ítem li dixem per en Francesch se
Grau a VIII de juliol any MCCCIIII
en CXX cartes dix fo per lo dret
de les entrades e axides
CCC ll.
Ítem
Í em
Ít
e li dixem per en Francesch
Colomer
a X de juliol en CIX carCo
ol
tess per la ajuda de la lenya de la
terça
terç
rç present
XL ll.
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béns d’en Berenguer Torn lo dit
jorn en CXLV cartes
LX ll.
Ítem a·n Bernat Cadireta corrador
lo dit jorn en CXLIIII cartes per
son salari
VII ll. X s.
Ítem a·n Pasqual Sabater trompeta
lo dit jorn en CXLIII cartes per
son salari
VII ll. X s.
Ítem a micer Bernat de Gualbes
lo dit jorn en CXLV cartes
XXV ll.
Ítem a·n Luis de Gualbes lo dit
jorn en CXLV cartes
XVI ll. XIII s. V
Ítem a·n Pere Giralt lo dit jorn en
CCLV cartes per en Johan Alamany
L ll.
Ítem a·n Bonenat Gili notari lo
dit jorn en LXXIIII cartes
XLI ll. XI s. I
Ítem al dit Bonenat Gili lo dit jorn
en LXIIII cartes
VI ll.
Ítem deu per LXXX ﬂorins VIII s.
que liuram per ell comptans a·n
Berenguer Vives prevera per la
dona muller d’en Bartomeu Tutxó
quòndam lo dit jorn
XLIIII ll. VIII s. X
Ítem dixem per ell a·n Bernat sa
Rovira obrer de la obra de Lobregat
g t
ga
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ab en Berenguer des Cortey lo dit
jorn en CXLVI cartes
LXVI ll.
Ítem a·n Johan de Fontcuberta
notari lo dit jorn en cartes CXVIII
XXV ll.
Ítem a·n Bertran Canyelles lo dit
jorn en XLV cartes
CLXV ll.
Ítem a·n Salvador Tolrà lo dit jorn
e pres-les comptans en XXVII ﬂorins III s.
XV ll.

Ítem deu lo dit en Pere Oliver per
XLVIII ﬂorins V s. IIII que liuram per ell comptans a·n Miquel
Sparaguera scrivent a V de juliol
any MCCCIIII per en Pere Boschà
scrivent
XXVI ll. XIII s. IIII
Ítem dixem per ell a·n Francesch
Merlet corraiger lo dit jorn en
CXLVI cartes
XLV ll. XVI s. VIII
Suma: DCXLVII ll. IIII s. IIII
Resta: IIIM DLIX ll. IX s. VIII
Ítem dixem per ell a·n Johan de
Jarona a VIII de juliol e per ell
dixem a n’Antoni Carayena brodador en CXLVII cartes
XII ll.
Ítem a·n Bernat Pons prevera p
per
er
lo bisba e capítol lo dit jorn e presr sre
les comptans de menuts
XV ll. XVII s.
s.
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Ítem deu per C ﬂorins que liuram per ell comptans a·n Bernat
se Closa cònsol lo dit jorn qui es
tramès al senyor rey per la qüestió
del periatja
LV ll.
Ítem deu que liuram per ell comptans a·n Pere Feu, de menuts, lo dit
jorn per en Pere des Valls, de Vich
XXV ll.
Suma que·ns deu en dos colonells: DCCLXV ll. XI s. VIII

Suma: IIIIM DXLVI ll. XIII s.

Resta que li havem a tornar que li
mudam avant en XII cartes
IIIIM CCVI ll. XIIII s.

XIIv
Deu en Pere Oliver clavari per
XXXVIII ﬂorins VII s. que liuram
per ell comptans a·n Johan de Jarones a IX de juliol any MCCCCIIII
XXI ll. V s.

Devem a·n Pere Oliver clavari que
li havem a tornar per resta atràs
d’aquesta carta matexa
IIIM DCCLXXXI ll. II s. IIII

Ítem deu per XVI ﬂorins IIII s.
que liuram per ell comptans a na
Maria qui fo sclava d’en Francesch
Molins lo dit jorn
IX ll.

Ítem li dixem per en Johan
des Camps a XI de juliol any
MCCCCIIII en CVII cartes per
la ajuda de la farina de la terça
present
CCCL ll.

Ítem dixem per ell a·n Johan sa
Tria lo dit jorn en XXLVIII cartes
per son salari
XX ll. XII s. VI

Ítem li dixem per n’Antoni Bussot òlim clavari lo dit jorn en XLI
cartes
DCLVI ll. XIIII s. VIII

Ítem dixem per ell a·n Guillem d
de
e
Pucululls prevera per en Guillem
e
em
de Canamassos a X de juliol e presresles comptans en XC ﬂorins X ss..
L ll
ll..

ÍÍtem
Ít
e per en Bernat Gassull a XIIII
em
de juliol en CXXV cartes per la
ajuda
aju
u
de les honors de la terça
present
p
re
LXXXIII ll. XII s.
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Ítem deu que liuram per ell comptans a·n Domingo Bernat correu
a XI de juliol de menuts
III ll. XV s. X
Ítem dixem per ell a·n Pere Boﬁy
lo dit jorn en CXLIX cartes per
la dona muller d’en Pons Pinós
quòndam
L ll.
Ítem deu per XL ﬂorins IIII s. V
que liuram per ell comptans a·n
Bernat Boyons prevera lo dit jorn
XXII ll. IIII s. V
Ítem dixem per ell a·n Johan d’Orta qui per consellers és tramès a
Tortosa e pres-les comptans en
menuts lo dit jorn
V ll. X s.
Ítem deu per XXIX ﬂorins IX s.
X que liuram per ell comptans a
n’Arnau ses Illes notari a XII de
juliol
XVI ll. VIII s. X
Ítem deu per XXXVI ﬂorins IIII s.
que liuram per ell comptans a·n
Guillem des Soler a XV de juliol
XX ll.
Ítem dixem per ell a·n Francesch
Font patró de barqua a XV de juliol e pres-les comptans en menuts
XXX ll. XVIII s. VIII
Ítem dixem per ell a·n Bertran
Canyelles lo dit jorn en cartes XLV
CX
X lll.
l.
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Ítem li dixem per en Jacme Traginer a XV de juliol en XXXVI
cartes per la ajuda de la carn de
la terça passada
LXXX ll.
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Ítem deu per XLV ﬂorins que liuram per ell comptans a·n March
Solà scrivà a XVI de juliol
XXIIII ll. XV s.

Ítem deu lo dit en Pere Oliver
que dixem per ell a·n Mateu
Saurí prevera a XVI de juliol any
MCCCCIIII per la dona n’Antígona
muller d’en Guillem Pere Lorens e
per ell dixem-les a·n Bernat Roura
mercader en cartes CLII
XXV ll.
Ítem deu per C ﬂorins que liuram
per ell comptans a·n Johan des
Vall lo dit jorn qui per missetger
és tramès al senyor rey
LV ll.
Ítem dixem per ell a·n Romeu
Gibert prevera lo dit jorn per en
Bernat Duaria e pres-les comptans
de menuts
XXXV ll.
Suma que·ns deu en II colonells:
CCCCXCIX ll. X s. III

Suma: IIIIM DCCCCºLI ll. IX s.

Resta que li havem a tornar que li
mudam avant en XIII cartes
IIIIM CCCCLI ll. XVII s. I

XIII
Deu en Pere Oliver clavari que
dixem per ell a n’Andreu des Vall
a XVII de juliol any MCCCIIII en
en
CI cartes
XI ll. VII s. II
IIII
II

Devem a·n Pere Oliver clavari que
li h
havem a tornar per resta atràs
de XII cartes
IIIIM CCCCLI ll. XVIII s. IX
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Ítem a la dona na Mateua muller d’en Ramon d’Espés quòndam,
tudriu de sos ﬁlls, lo dit jorn en
CXXI cartes
XXXVI ll.

Ítem li dixem per en Guillem Sagrera a XVI de juliol any MCCCIIII
en CXIX cartes per la ajuda de
la barra
C ll.

Ítem a n’Antoni se Plana notari
lo dit jorn en CXXIIII cartes per
n’Alienor ﬁlla d’en Bernat des Soler
quòndam
XLIIII ll. VIII s. X

Ítem li devem per IX ﬂorins I s.
que·ns liurà per ell comptans en
Jacme Baró lo dit jorn dix fo per
en Francesch Moragues
V ll.

Ítem a·n Jacme Riera former lo
dit jorn per sor Constança Vila
monja de Sent Daniel e pres-los
comptans de menuts
V ll. VIII s.

Ítem li dixem per n’Antoni des Noguers a XVII de juliol en XXXVII
cartes per la ajuda de la carn de
la terça passada
CLXXXII ll.

Ítem a·n Johan Junyent a XVIII de
juliol en CXVI cartes per la dona
na Francescha muller d’en Bernat
Guillem de Peramola
XXXV ll.

Ítem que·ns liurà per ell comptans
an Guillem Coltaller ﬂaquer lo dit
jorn per la ajuda de la barra de
la terça proppassada
I ll. X s.

Ítem deu per XV ﬂorins V s. que
liuram per ell comptans a frare
Lorens Oliver dels preycadors lo
dit jorn per mestre Antoni Folquet
VIII ll. X s.

Ítem devem per LXXII ﬂorins
VIII s. que·ns liurà per ell comptans en Pere Meymó a XVIII de
juliol per la ajuda de la peya de
la terça present
XL ll.

Ítem dixem per ell a·n Pere Glassat
sartre a XIX de juliol per la dona
na Francescha muller de Guillem
Broniquer e pres-les comptans en
XXII ﬂorins VIII s.
XII ll. X s.

Ítem li dixem per en Tomàs Sgleyes
a XIX de juliol en LXX cartes per
los blats que vené de les rendes
de Flix
CCXXX ll. XI s. VI

Ítem dixem per ell a·n Pere ses
Eres, de Sentpedor, a XXI de juliol
en CLIII cartes
XXVIII ll
lll.
l.

Ítem li dixem per en Jacme Riera
lo dit jorn en CXIIII cartes per la
ajuda del vi de la terça present
D ll.

Ítem deu per XC ﬂorins X s q
que
ue
e
liuram per ell comptans a·n Miquel
uel
e

Ítem
em devem per XXXVI ﬂorins
IIIII
II
III s. que·ns liurà per ell comptans

446

GASPAR FELIU I MONTFORT

de Roda mercader lo dit jorn dix
fo per en Johan Verdaguer
L ll.

en Jacme Jover lo dit jorn per la ajuda dels nòlits de la terça passada
XX ll.

Ítem dixem per ell a·n Bernat Sans
notari a XXIII de juliol per la dona
na Blancha muller de n’Arnau de
Bosquet e per ell dixem-les a·n
Guillem de Bagat en cartes LXXII
LI ll.

Ítem li dixem per en Guillem Sagrera a XXI de juliol en CXIX
cartes per la ajuda del pes de la
terça passada
L ll.

Ítem a·n March de Puigmoltó lo
dit jorn en CXLIII cartes per falta
de compte que era en Iª remensa
de M s.
ll. XVI s. XI

Ítem per lo dit Guillem Sagrera
lo dit jorn en CXIX cartes per la
ajuda de la paliceria de la terça
passada
L ll.
Ítem per lo dit Guillem Sagrera
lo dit jorn en CXIX cartes per los
canamassos de la terça present
XXIII ll.

Suma: CCLXXXII ll. I s. II

Suma: VM DCLIII ll. XVIII s. III

Resta que li havem a tornar que li
mudam avant en esta carta matexa
VM CCCLXXI ll. XVII s. II

XIIIv
Deu en Pere Oliver clavari per
XLIX ﬂorins I s. que liuram per ell
comptans a frare Bartomeu Martí
de la Mercè per frare Guillem Vives
prior del dit monestir a XXIII de
juliol any MCCCCIIII
XXVII ll.
Ítem que dixem per ell a·n Bartomeu Roig prior de Santa Eulàlia
àlia
del Camp a XXIIII de juliol per
p r
pe
rendes que la Ciutat li fa e per elll

Devem a·n Pere Oliver clavari que
li havem a tornar per resta atràs
d’aquesta carta matexa
VM CCCLXXI ll. XVII s. II
Ítem li dixem per en Jacme
Traginer a XXIII de juliol any
MCCCCIIII en XXXVI cartes per la
ajuda
j
de la carn de la terça present
D ll.
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donam-les comptans a·n Johan
Mestre procurador seu en X ﬂorins I s. VIII
V ll. XI s. VIII
Féu-nos fe de la dita procura feta
en poder d’en Jacme sa Carrera
notari a II d’abril any MCCCCI
Ítem a·n Pere des Pla candaler lo
dit jorn en CLX cartes per la dona
muller d’en Johan des Casals
XXXV ll.
Ítem a·n Pericó Mata hereu de son
pare lo dit jorn e pres-les comptans
en menuts
XLVI ll.
Ítem a·n Pere Ribosa perayre lo
dit jorn e per ell a·n Johan de Cavaroques en cartes CLVI
IX ll.
Ítem a·n Romeu ses Conamines
prevera a XXVIII de juliol e presles comptans en XVI ﬂorins IIII s.
IX ll.
Ítem a·n Pere Albariges e a·n Johan
de Sent Ilari preveras lo dit jorn e
a·n Johan Portella, marmasors dels
testament d·en Berenguer Portella
quòndam prevera en CLVII cartes
XXII ll. X s.
Ítem a·n Ferrer de Gualbes lo dit
jorn en XCVI cartes
VIII ll. VI s. VIII
Ítem a·n Bernat Franch òlim de
Vich lo dit jorn en cartes CLVII
II
VIII ll. VI s. VIII
VIII

TAULA

DE

CANVI

DE

BARCELONA

447

Ítem per lo dit Jacme Traginer lo
dit jorn en XXXVI cartes per la
ajuda del peix de la terça passada
LX ll.
Ítem li dixem per en Johan des
Camps a XXIIII de juliol en CVII
cartes per la ajuda de la farina de
la terça passada
CL ll.
Ítem li dixem per en Jacme Jover
lo dit jorn en CLV cartes per la
ajuda dels nòlits de la terça passada
XX ll.
Ítem li devem per XLVIII ﬂorins
V s. IIII que·ns liurà per ell comptans en Arnau Pons a XXVIII de
juliol per lo pont de Sent Boy
XXVI ll. XIII s. III
Ítem li dixem per en Ramon Castell lo dit jorn en CIII cartes per
la ajuda de la fusta de la terça
passada
X ll.
Ítem li dixem per en Guillem Senpol lo dit jorn en CLV cartes per la
ajuda de la carn de la terça present
DL ll.
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Ítem a·n Jacme Fàbrega lo dit jorn
en CXXVIII cartes per Pere des
Soler canonja de Malorques
L ll.
Ítem al dit Fàbrega lo dit jorn en
CXXVIII cartes per en Guillem Jarona prevera de Malorques
XXVII ll. X s.
Ítem a·n Francesch de Casasaiga
lo dit jorn en LXXXVII cartes
VIII ll. V s.
Ítem a·n Francesch de Ciges lo dit
jorn en CLVII cartes per madona
sa muller
LXI ll. II s. II

Ítem deu lo dit Pere Oliver que
dixem per ell a·n Jacme Lendich
a XXVIII de juliol any MCCCCIIII
en LXXX cartes
VI ll. XVII s. VI
Ítem al dit Jacme Lendich lo dit
jorn en LXXX cartes
XV ll. XII s. VI
Ítem a·n Ramon Castell lo dit jorn
en CIII cartes per axauch
II ll. X s.
Ítem a·n Martí Pere osta de correus
lo dit jorn e pres-les comptans en
XIIII ﬂorins V s.
VII ll. XIX s.
Suma que·ns deu en II colonells:
CCCLXII ll. IIII s. VI
Resta que li havem a tornar qu
que
q
ue
li mudam en XIIII cartes
VIM CCCXXXI ll. VII s.
s

Suma: VIM DCXCIII ll. X s. VI
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XIIII
Deu en Pere Oliver clavari que
dixem per ell a·n Jacme Balaster prevera a XXIX de juliol any
MCCCCIIII en CLVIII cartes
XX ll.
Ítem a·n Francesch des Vall, de
Palau Solatà, hereu de son para
lo dit jorn en cartes CLVIII
XV ll.

Devem a·n Pere Oliver clavari que
li havem a tornar per resta atràs
de XIII cartes
VIM CCCXXXI ll. VI s.
Ítem li dixem per en Johan des
Camps a XXIX de juliol any MCCCC
IIII en CVII cartes per la ajuda de
la graxa de la terça present
XXV ll.

Ítem a·n Martí Pere osta de correus lo dit jorn en CLXIX cartes
per acorriment
XXVII ll. X s.

Ítem li devem per VII ﬂorins II s.
que·ns liurà per ell comptans en
Johan Valls lo dit jorn per la fermansa d’en Parayada
III ll. XIX s.

Suma: LXII ll X s.

Suma: VIM CCCLX ll. V s.

Resta que li havem a tornar que
li mudam avant en esta carta matexa e ﬁnam-ne ensemps a XXX
de juliol any MCCCCIIII
VIM CCXCVII ll. XV s.

Deu en Pere Oliver clavari que liuram per ell comptans a·n Jacme
Català prevera en menuts a XXXI
de juliol any MCCCCIIII per sens
que la Ciutat li fa per lo pati on
és la font de Sent Jacme
XXII ll.
Ítem dixem per ell a·n Berenguer
Massanet lo dit jorn en CXXIII
cartes per alguns contractes de forment que la Ciutat féu amb ell e
ab en Francesch Oliver, de Tortosa
osa
CXI ll. XII s. VII
VII

Devem a·n Pere Oliver clavari que
li havem a tornar per resta atràs
d’aquesta carta matexa de compta
ﬁnat
VIM CXCVII ll. XV s.
Ítem li devem per II ﬂorins II s. II
que·ns liurà per ell comptans en
Ramon se Vall a XXXI de juliol
any MCCCCIIII, dix fo per Iª letra
que en Johan des Vall avie ahuda
del senyor rey per fets de madona
d’en
en Galseran se Strada
en
I ll. IIII s. II
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Ítem deu per LIII ﬂorins III s. VIII
que liuram per ell comptans a·n
Johan Areyola prevera lo dit jorn
per la dona muller d’en Johan Lull
XXIX ll. VI s. VIII

Ítem li devem per IX ﬂorins I s.
que·ns liurà per ell comptans
n’Antoni Rosell lo dit jorn per en
Guillem Coltaller
V ll.

Ítem per XIII ﬂorins VII s. que
liuram per ell comptans a·n Mateu Caro porter a II d’agost per
son salari
VII ll. X s.

Ítem li dixem per en Guillem Sagrera a II d’agost en CXIX cartes
per la ajuda de la paliceria de la
terça passada
L ll.

Ítem per XI ﬂorins VII s. que liuram per ell comptans a·n Guillem
Balaró a IIII d’agost
VI ll. VIII s.

Ítem per lo dit Guillem Sagrera
lo dit jorn en CXIX cartes per la
ajuda de la mersaria de la terça
passada
XXX ll.

Ítem dixem per ell a·n Bernat sa
Pila lo dit jorn en XCVIII cartes
L ll.
Suma: CCXXVI ll. XVII s. III

Suma: VIM CCCLXXXIII ll. XIX s. I

Resta que li avem a tornar que li
mudam avant en esta carta matexa
VIM CLVII ll. I s. XI

XIVv
Deu en Pere Oliver clavari que
dixem per ell a·n Johan Jaronès
a VI d’agost any MCCCCIIII en
CLXII cartes
XXI ll. V s.
Ítem deu per CXVIII ﬂorins II s.
que li liuram comptans lo dit jorn
dix que fo per son salari
LXV
V ll
lll.
l.

Devem a·n Pere Oliver clavari que
li havem a tornar per resta atràs
d’aquesta carta matexa
VIM CLVII ll. I s. XI
Ítem li dixem per en Jacme Traginer a II d’agost any MCCCCIIII
en XXXVI cartes per la ajuda de
la carn de la terça mars e abril
LX ll.

ELS

PRIMERS LLIBRES DE LA

Ítem deu per II ﬂorins III s. que
liuram per ell comptans a·n Bartomeu Dusay lo dit jorn
I ll. V s.
Ítem deu per XXXII ﬂorins II s.
VI que liuram per ell comptans
a·n Tomàs Jarona lo dit jorn
XVII ll. XV s. VI
Ítem dixem per ell a·n Bertran Canyelles lo dit jorn en XLV cartes
per la obra del portal de Santa
Clara e altres
CX ll.
Ítem dixem per ell a la dona na
Johanete muller d’en Johan Ladó
quòndam a VII d’agost e pres-les
comptans per ella an Narcís Saguer, de menuts
XXII ll. IIII s. V
Ítem a·n Mateu de Molet prevera
e a·n Berenguer Crespí marmasors d’en Falip Blanch lo dit jorn
e preseren-les comptans en XXX
ﬂorins VI s.
XVI ll. XVI s.
Ítem a na Toda muller de mestre
March lo dit jorn e pres-les comptans en XII ﬂorins III s.
VI ll. XV s.
Ítem deu per XX ﬂorins que liuram
per ell comptans a·n Martí Pere
osta de correus lo dit jorn
XI ll.
Ítem dixem per ell a·n Guillem
e
em
Pulinyà fustanyer a VII d’agost
o t
os
en LXXXV cartes
X ll.
lll.

TAULA

DE

CANVI

DE

BARCELONA

451

Ítem li devem per XVIII ﬂorins II s.
que·ns liurà per ell comptans n’Arnau Matamala a IIII d’agost per
la fermansa de Baró
X ll.
Ítem li devem per LXXXV ﬂorins
V s. que·ns liurà per ell comptans
en Pere Maymó a VI d’agost per
la ajuda de la peya de la terça
proppassada
XLVII ll.
Ítem li dixem per en Francesch
Alamany boter tudor del ﬁl d’en
Vicens Xifré lo dit jorn en LX cartes
del libre nostre primer de depòsits,
dix fo per deutes vells que·l dit
Vicens devia a la Ciutat
LIX ll. XIII s. VI
Ítem li devem per CCXLVII ﬂorins
III s. que·ns liurà per ell comptans
n’Antoni Puyol a VII d’agost per la
ajuda del pex de la terça passada
CXXXVI ll.
Ítem li dixem per en Jacme Traginer lo dit jorn en XXXVI cartes
per la ajuda del peix de la terça
de fabrer
LXX ll.
Ítem li dixem per en Johan des
Camps a VII d’agost en CVII cartes per la ajuda del cuyram de la
terça passada
L ll.
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Ítem al dit Guillem Pulinyà lo dit
jorn en LXXXV cartes
XVIII ll.
Ítem a·n Francesch Bisbal lo dit
jorn en XC cartes per madona sa
mara
XXII ll. X s.
Suma: CCCXXII ll. X s. XI

Suma: VIM DLXXXIX ll. XV s. V

Resta que li havem a tornar que li
mudam avant en XV cartes
VIM CCLXVII ll. IIII s. VI

XV
Deu en Pere Oliver clavari que dixem per ell a la abadessa del monestir de Sancta Clara a VII d’agost
any MCCCIIII en CLXIII cartes per
remensa de CCCLXXXVIII s. X d.
de censal que rebia a XXIIII de
janer – CCCL ll. E més per pensió de VI meses XII jorns – X ll.
XII s. IIII
CCCLX ll. XII s. IIII
Ítem a la dona na Francescha muller d’en Masià de Tasarach lo dit
jorn en CLXIII cartes per remensa
de CCCXI s. I que rebia a VIII de
fabrer – CCLXXX ll. E més per
pensió de VIII meses XXVIII jorns
– VII ll. IX s. II
CCLXXXVII ll. IX s. II
Ítem a sor Francescha Arnalda o
moqui·s s’esguarda, monja del mo
orn
nestir de Padralbes, lo dit jorn
n a
ns
en CLXIIII cartes per remensa
XIX
de CCIIII s. VI que rebia a XIX

Devem a Pere Oliver clavari que
li havem a tornar per resta atràs
de XIIII cartes
VIM CCLXVII ll. IIII s. VI
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de fabrer – CLXXXIIII ll. E més
per penssió de V meses e XVII
jorns – IIII ll. XV s. II
CLXXXVIII ll. XV s. II
Ítem a sor Constança sa Vila monja
del monestir de Sancta Clara lo dit
jorn en cartes CLXIIII per remensa
de CLXXXIIII s. VI d. que rebia
a III de fabrer – CLXXV ll. I s. E
més per penssió de VI meses III
jorns – IIII ll. XIX s. I
CLXXX ll. s. I
Ítem als aministradors dels pobres
vergonyants del bací de madona
Sancta Maria del Pi lo dit jorn
en CLXIIII cartes per remensa de
CXXXVII s. que rebien a XXIX de
març – CXXIII ll. VI s. E més per
pensió de IIII meses VII jorns – II ll.
VIII s. VIII
CXXV ll. XIIII s. VIII

Ítem deu lo dit Pere Oliver clavari
que dixem per ell als aministradors
del bací dels pobres vergonyants de
madona Sancta Maria de la Mar
a VII d’agost any MCCCCIIII en
CLXIIII cartes per remensa de
CCLXXXII s. X d. de censal que
rebia quiscun any a XIX d’abril
– CCLVI ll. E més per pensió de
III meses XVIII jorns – IIII ll. IIII
s. VII
CCLX ll. IIII s. VII
Ítem a la prioresa del monestir
de les dones penadides lo dit jorn
en CLXIII cartes per remensa d
de
e
CCXL s. de censal que rebia
a a
XXVIII d’abril – CCXVI ll. E més
méss
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per penssió de III meses VIII jorns
– III ll. V s. IIII
CCXIX ll. V s. IIII
Ítem als aministradors del spital de
Sancta Creu lo dit jorn en CLXIII
cartes per remensa de CC s. de
censal que rebien a XXI de maig
– CLXXX ll. E més per pensió de
IIos meses XV jorns – II ll. I s. VIII
CLXXXII ll. I s. VIII
Ítem deu per XLV ﬂorins V s. que
liuram per ell comptans a n’Antoni
des Puyol prevera lo dit jorn en
LXXIII cartes a VIII d’agost
XXV ll.
Ítem dixem per ell a n’Arnau Esquerit lo dit jorn en LXXIII cartes
per son salari
XXXV ll.
Ítem a·n Pere de Casasaiga lo dit
jorn en LXXXVI cartes per son
salari
LXXV ll.
Ítem a·n Guillem Oliver lo dit jorn
en LXXX cartes per son salari
LXXV ll.
Ítem a·n Bonenat Gili notari lo
dit jorn en LXXIIII cartes
XXVI ll. IX s. VI
Suma que·ns deu en IIos colonells: IIM XL ll. XII s. VI
Resta que li havem a tornar que li
mudam avant en sta carta matexa
e a
ex
IIIIM CCXXVI ll. XIII s.
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XVv
Deu en Pere Oliver clavari que
liuram per ell comptans a·n Domingo Bernat correu a IX d’agost
any MCCCCIIII, de menuts
IIII ll. III s.
Ítem deu que liuram per ell comptans a n’Antoni Font scrivà del
senyor rey lo dit jorn de menuts
XV ll. V s. VI
Ítem dixem per ell a·n Bernat d’Esplugues a XIII d’agost en CLXVII
cartes per pagar la ajuda dels capalans
CC ll.
Ítem per XVI ﬂorins VI d. que liuram per ell comptans a·n Johan
Dorcha lo dit jorn per resta de
son salari de una anada que féu
a Tortosa
VIII ll. XVI s. VI
Ítem dixem per ell a·n Ferrer de
Gualbes a XIII d’agost en XCVI
cartes
L ll.
Ítem dixem per ell a·n Francesch
Pinosa lo dit jorn en CXXXV cartes
LXXI ll. II s. IIII
Ítem al dit Francesch Pinosa lo
dit jorn en CXXXV cartes
LXVIII ll. I s. I
Ítem a·n Francesch Romeu e a·n
Francesch sa Tria lo dit jorn en
en
CLV cartes
VI
VI
CIII ll. X s. VII

Devem a·n Pere Oliver clavari que
li havem a tornar per resta atràs
d’aquesta carta matexa
IIIIM CCXXVI ll. XII s.
Ítem li devem per XXVII ﬂorins
III s. que·ns liurà per ell comptans
en Jacme Jover a IX d’agost any
MCCCCIIII per la ajuda dels nòlits
de la terça passada
XV ll.
Ítem li dixem per n’Antoni des
Noguers a XI d’agost en XXXVII
cartes per la ajuda de la carn de
la terça de fabrer
LXXII ll.
Ítem li dixem per en Jacme Traginer lo dit jorn en XXXVI cartes
per la ajuda de la carn de la terça
passada
CCCXX ll.
Ítem li dixem per XXXVI ﬂorins
IIII s. que·ns liurà per ell comptans
en Ramon Castell lo dit jorn per
la ajuda de la fusta de la terça
proppassada
XX ll.
Ítem li dixem per en Guillem Senpol carnicer a XIII d’agost en CLV
cartes per la ajuda de la carn de
la terça proppassada
DIII ll. X s.
Ítem li devem per XXXVI ﬂorins
IIII
I II
II
II s. que·ns liurà per ell comptans
en
n Jacme Janer lo dit jorn per la
aju
u dels nòlits de la terça passada
ajuda
XX ll.
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Ítem a·n Bonenat Gili lo dit jorn
en CLXV cartes
VI ll. XIII s.
Ítem a·n Bernat des Pla a XIIII
d’agost en CXLI cartes
XXXII ll. X s. VIII
Ítem a·n Guillem de Vilardebò scrivà lo dit jorn e pres-les comptans
en IX ﬂorins I s.
V ll.
Ítem dixem per ell a·n Berenguer
Servent òlim clavari del periatja lo
dit jorn en CXIIII cartes dix que
foren per deutes que eren deguts
a·n Bernat Palicer e altres mercaders per so que lus avien levat en
Càller ab la nau d’en Francesch sa
Tria e són dels diners de I diner
per lliurà qui és posat sobre la
mercaderia
DCCXLVI ll. XIIII s. XI

Ítem li devem per LXXII ﬂorins
VIII s. que·ns liurà per ell comptans en Pere Janer lo dit jorn per
la ajuda de la lenya de la terça
proppassada
XL ll.
Ítem li dixem per n’Antoni Moscarols de Sent Boy lo dit jorn en
CXXX cartes del libre nostre primer de depòsits per lo pont de
Sent Boy de temps passat
XIX ll. XII s. VI
Ítem que·ns liurà per ell comptans
en Pere Ribera a XVI d’agost en
menuts per la ajuda de la lenya
de la terça present
XXXII ll.

Ítem dixem per ell a·n Vicens Bonenat spacier a XVI d’agost per madona sa mara e pres-les comptans
entre ﬂorins e menuts lo dit jorn
XL ll.
Suma: MCCCLI ll. XVII s. VII

Suma: VM CCLVIII ll. XIIII s. VI

Resta que li havem a tornar que li
mudam avant en XVI cartes
IIIM DCCCCºXVI ll. XV s.

XVI
Deu en Pere Oliver clavari que d
diixem per ell a·n Pere Soler a XVIII
V II
VI
d’agost any MCCCCIIII en cartes
rte
t s
LXXIIII
X ll
lll.
l.

De
Devem
ev
a·n Pere Oliver clavari que
li h
havem a tornar per resta atràs
de XV cartes
IIIM DCCCCXVI ll. XVI s. XI
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Ítem al dit Soler lo dit jorn en
LXXIIII cartes
XXVIII ll. VI s. II
Ítem a·n Bertran Canyelles lo dit
jorn en XLV cartes
XXVI ll. XIII s. IIII
Ítem a·n Pere Bleda prevera procurador de Sancta Clara lo dit jorn
en CLXVIII cartes
XX ll.
Ítem al dit Pere Bleda lo dit jorn
en CLXVIII cartes
XVII ll. X s.
Ítem a na Eulàlia e na Úrsola ﬁlles e
hereves d’en Nicolau de Gotzemps
lo dit jorn en CLXXI cartes
LXI ll. V s.
Ítem a les dites ne Eulàlia e a na
Úrsola lo dit jorn en CLXXI cartes
XX ll.
Ítem a elles matexes lo dit jorn
en CLXXI cartes
XLIII ll. XV s.
Ítem a elles matexes lo dit jorn
en CLXXI cartes
XXXII ll. XVI s.
Ítem a·n Bernat Franch lo dit jorn
en XLVII cartes
XXVIII ll.
Ítem deu per XVI ﬂorins IIII s.
que liuram per ell comptans a la
dona na Caterina muller d’en BerBernat Cirer quòndam a XVIII d’agost
o t
os
IX
X ll.
ll.
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Ítem li dixem per en Johan
des Camps a XVIII d’agost any
MCCCCIIII en CVII cartes per
la ajuda de la farina de la terça
passada
CCXL ll.
Ítem li devem per XLI ﬂorins IX s.
que·ns liurà per ell comptans en
Pere Ribera lo dit jorn per la ajuda
de la lenya de la terça present
XXIII ll.
Ítem li dixem per en Guillem Sagrera a XIX d’agost en CXIX cartes
per la ajuda del pes de la terça
de fabrer
LXXX ll.
Ítem li dixem per en Bernat Gassull a XIX d’agost en CXXV cartes
per la ajuda de les honors de la
terça passada
XLVIII ll. XIII s. VI
Ítem li dixem per en Francesch
Colomer a XX d’agost en CLVI cartes per la ajuda de la lenya de la
terça pasada
LVII ll. III s.
Ítem li dixem per en Jacme Riera taverner lo dit jorn en cartes
CXIIII per la ajuda del vi de la
terça passada
CCCCLXXV ll.
Ítem li dixem per en Pere Taybolos
a XXI d’agost en compta del dit
Pere Oliver en esta carta matexa
per
pe
er la ajuda del peix fresch de la
terça
terç
rç
ç passada
IIII ll.
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Ítem deu per XLV ﬂorins V s. que
liuram per ell comptans a·n Jacme
Vanrell a XIX d’agost
XXV ll.

Ítem li dixem per en Jacme Traginer a XXI d’agost en XXXVI cartes
per la ajuda de les honors
LXXXIIII ll.

Ítem dixem per ell a·n Bernat Spluges lo dit jorn en CLXVII cartes
CC ll.

Ítem li dixem per en Francesch se
Grau lo dit jorn en CXX cartes dix
fo per lo diner de la mercaderia
de la terça passada
CCC ll.

Ítem deu per XXXII ﬂorins V s. que
liuram per ell comptans a·n Francesch Mora fuster a XIX d’agost
XVII ll. XVII s.
Ítem deu per XXXVIII ﬂorins VII s.
que liuram per ell comptans a·n
Bernat Serra corrador a XX d’agost
XXI ll. V s.
Ítem a·n Bernat Splugues lo dit
jorn en CLXVII cartes per los capalans
C ll.
Suma: DCLXI ll. VII s. VI

Suma: VM CCXXVIII ll. XIII s. V

Resta que li havem a tornar que li
mudam avant en sta carta matexa
IIIIM DLVII ll. V s. XI

XVIv
Deu en Pere Oliver clavari que
dixem per ell a·n Pere Taybolos
a XXI d’agost any MCCCCIIII per
axauch de la ajuda del peix fresch
e per ell al dit Pere Oliver en esta
carta matexa per la dita ajuda per
la terça proppassada
IIIII lll.
l.

Devem a·n Pere Oliver clavari que
li havem a tornar per resta atràs
d’aquesta carta matexa
IIIIM DLVII ll. V s. XI
Ítem li dixem per en Guillem
Sa
Sagrera
ag
a XXIII d’agost any
MC
MCCCCIIII
C
en CXIX cartes per la
aju
ajuda
u
de la barra
CXXX ll.
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Ítem deu per LX ﬂorins que liuram per ell comptans a·n Johan de
Fontcuberta notari a XXII d’agost
per lo plet d’en Senesterre
XXXIII ll.
Ítem dixem per ell a·n Bernat
Boyons prevera lo dit jorn en
LXIX cartes per la dona muller
d’en Tomàs Leupart
XXXVIII ll.
Ítem al dit Bernat Boyons lo dit
jorn per en Francesch Mir e presles comptans en LXXX ﬂorins
VIII s. X
XLIIII ll. VIII s. X
Ítem a·n Johanet Junyent a XXII
d’agost en LXV cartes per remensa de D s. de censal que rebie a
XIII de daembre – CCCCL ll. E
més per penssió de VIII meses
X jorns – XVII ll. VII s. I
CCCCLXVII ll. VII s. I
Ítem a la dona na Constança muller d’en Jacme Lobet lo dit jorn
en CLXXV cartes per remensa de
CCCLXXXVIII s. X d. de censal
que rebia a XIII de juny – CCCL ll.
E més per penssió de II meses X
jorns – III ll. XV s. VII
CCCLIII ll. XV s. VII
Ítem a·n Bernat Franch lo dit jorn
en CLVII cartes per remensa de
DLX s. de censal que rebia a XXV
de juliol – DIIII ll. E més per penssió de XXVIII jorns – II ll. III s. VI
DVI ll. III s. VI
VI
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Ítem li devem per XXXVIII ﬂorins
II s. que·ns liurà per ell comptans
en Johan Munt lo dit jorn dix fo
per en Pere Meymó per la ajuda
de la peya de la terça de maig
XXI ll.
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Ítem a la dona na Subirana muller
d’en Pere se Font mestre de draps
de senyal lo dit jorn en CLXXV
cartes per remenssa de CCCLV s.
VI de censal que rebia lo primer
die d’agost – CCCXX ll. E més per
penssió de XXII jorns – I ll. II s. IX
CCCXXI ll. II s. IX

Ítem deu lo dit Pere Oliver clavari
que dixem per ell a·n Jacme Copi
a XXII d’agost any MCCCCIIII en
CXLIIII cartes per remensa de D s.
de censal que rebia a VIII d’agost
– CCCCL ll. E més per pensió de
XV jorns – I ll. s. X d.
CCCCLI ll. s. X
Ítem a la dona na Valensa muller
d’en Bernat des Torrent quòndam
lo dit jorn en CLXXV cartes per
remensa de D s. de censal que rebia
a II de satembre – CCCCL ll. E
més per pensió de XI meses XXI
jorns – XXIIII ll. VII s. IX
CCCCLXXIIII ll. VII s. IX
Ítem dixem per ell a·n Bernat
Ferrer, de Jarona, lo dit jorn per
la dona na Caterina muller d’en
Bernat Miquel quòndam e per ell
a n’Antoni Bussot òlim clavari en
cartes XLI
XXV ll.
Ítem deu per II ﬂorins X s. que
liuram per ell comptans a·n Pere
Taxoneda a XXIII d’agost
I ll. XII s.
Ítem deu per XIII ﬂorins VIII s.
s.
que liuram per ell comptans a·
a·n
a
n
Mateu Caro porter lo dit jorn
VII ll. X s.
s
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Ítem dixem per ell a·n Miquel des
Bosch a XXV d’agost per la dona
muller d’en Bernat Miquel quòndam e per ell dixem-les a·n Ramon
des Pla en CLXXII cartes
LXV ll.
Ítem al dit Miquel des Bosch lo
dit jorn e per ell al dit Ramon des
Pla en CLXXII cartes
LXV ll.
Suma que·ns deu en II colonells:
IIM DCCCLVII ll. VIII s. VII

Suma: IIIIM DCCXVIII ll. V s. XI

Resta que li havem a tornar que li
mudam avant en XVII cartes
M DCCCLX ll. XVII s. VII

XVII
Deu en Pere Oliver clavari que dixem per ell a la dona na Johaneta
muller quòndam d’en Johan Ladó
a XXV d’agost any MCCCCIIII en
CLXXVI cartes per remenssa de
CCCCXLIIII s. V d. de censal que
rebie a XX de juliol – CCCC ll. E
més per penssió de XXV jorns –
II ll. IIII s. VI
CCCCII ll. IIII s. VI
Ítem a·n Francesch Boﬁy mercer
lo dit jorn en LXXVI cartes per
remensa de CCCLXXXVIII s. X d.
que rebia a X d’octubre – CCCL ll.
E més per penssió de X meses XVI
jorns – XVII ll. II s. IIII
CCCLXVII ll. II s. IIIII
III
II
II

Devem a·n Perre Oliver clavari que
li havem a tornar per resta atràs
de XVI cartes
MDCCCLX ll. XVII s. VII
Ítem li devem per XLVIII ﬂorins
V s. IIII que·ns liurà per ell comptans n’Arnau Pons a XXVI d’agost
any MCCCCIIII per lo pont de Sent
Boy
XXVI ll. XIII s. III
Ítem li devem per LXVI ﬂorins IIII
s. que·ns liurà per ell comptans en
Pere Ribera lo dit jorn per la ajuda
de la lenya de la terça present
XXXVI ll. X s.
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Ítem a la dona na Caterina, muller d’en Ramon sa Font draper
lo dit jorn en CLXXVI cartes per
remenssa de CCCCXLIIII s. V d.
de censal que rebia a X d’abril –
CCCC ll. E més per penssió de IIII
meses XVI jorns – VIII ll. VI s. I
CCCCVIII ll. VI s. I
Ítem a·n Bonenat Gili notari lo
dit jorn en LXV cartes
XXX ll. II s. III
Ítem a·n Martí Pere osta de correus
lo dit jorn e pres-les comptans en
XII ﬂorins
VI ll. XII s.
Ítem a·n Jacme Conesa per madona sa mara a XXVII d’agost e presles comptans en XC ﬂorins X s.
L ll.
Ítem a·n Bertran Canyelles lo dit
jorn en XLV cartes per la obra de
la font
CX ll.
Ítem al dit Bertran Canyelles lo
dit jorn en XLV cartes per l’obra
dels camins
CX ll.
Ítem a·n Ramon se Fàbrega pastador lo dit jorn en CLXXVIII cartes
XXV ll.
Ítem a·n Pere Strany àlias Xiprers
lo dit jorn en cartes CLXXVIII
XXXVII ll. X s.
Ítem a·n Gabriel Canyelles notari
tari
lo dit jorn en cartes CXLVI
V ll. XV
V s.
s.

Ítem li dixem per en Jacme Traginer a XXVII d’agost en XXXVI
cartes per la ajuda de la carn de
la terça proppassada
CCC ll.
Ítem li dixem per n’Antoni des Noguers a XXX d’agost en XXXVII
cartes per la ajuda de la carn de
la terça de fabrer
XXII ll.
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Ítem deu lo dit Pere Oliver clavari
que dixem per ell a·n Pere Sarrió
a XXVII d’agost any MCCCCIIII
en CLXXVIII cartes per la dona
nuller d’en Ramon Salom
XX ll.
Ítem al dit Pere Sarrió lo dit jorn
en CLXXVIII cartes per la dona
muller d’en Jacme sa Riera
XX ll.
Ítem deu per XC ﬂorins X s. que
liuram per ell comptans an Guillem des Soler a XXX d’agost, que
li aportà en Jacmet Tutxo
L ll.
Ítem dixem per ell a·n Francesch
de Riusech spacier lo dit jorn en
CLXXIX cartes
CXII ll. X s.
Ítem al dit Francesch de Riusech
lo dit jorn en cartes CLXXIX
CL ll.
Ítem deu per LXXX ﬂorins X s.
que liuram per ell comptans a·n
Miquel de Muntjuïc lo dit jorn
XLIIII ll. X s.
Suma que·ns deu en II colonells:
MDCCCCXLIX ll. XII s. II
Resta que li havem a tornar, que li
mudam avant en sta carta matexa
CCXCVI ll. VIII s. IX

Suma IIM CCXLVI ll. s. XI
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XVIIv

Deu en Pere Oliver clavari que dixem per ell a·n Pere Solà prevera
a XXX d’agost any MCCCCIIII en
XC cartes
XXXVII ll. X s.
Ítem deu que dixem per ell a·n
Francesch de Gualbes a I de setembre per madona sa muller e pres-les
comptans en XXXVI ﬂorins III s.
XX ll.
Ítem al dit Francesch de Gualbes
lo dit jorn e pres-les comptans en
XLVIII ﬂorins V s. IIII
XXVI ll. XIII s. IIII
Ítem a·n Tomàs Jarona a I de satembre en CLXXX cartes
XXXIII ll. VI s. VIII
Ítem, a dit Tomàs Jarona lo dit
jorn en CLXXX cartes
XXXV ll. XIII s. VIII
Ítem a·n Johan Miquel Lull scrivent a III de satembre per resta
de I comtpe que ha retut e presles comptans en LXXXVII ﬂorins
VIII s.
XLVIII ll. V s.
Ítem, a·n Francesch Pinosa, de
Padralbes, lo dit jorn en cartes
CXXXV
I ll.
Ítem a·n Jacme Copi lo dit jorn
en CXLIIII cartes
XXV
V ll.

Devem a·n Pere Oliver clavari que
li havem a tornar per resta atràs
d’aquesta carta matexa
CCXCVI ll. VIII s. X
Ítem li devem que li dixem per en
Guillem Sagrera a I de setembre
any MCCCCIIII en CXIX cartes
per la ajuda del pes de la terça
de fabrer passada
CC ll.
Ítem per lo dit Guillem Sagrera
lo dit jorn en CXIX cartes per la
ajuda de la paliceria de la terça
proppassada
LXX ll.
Ítem per lo dit Guillem Sagrera
lo dit jorn en CXIX cartes per la
ajuda de les ﬂassades de la terça
proppassada
LI ll.
Ítem per lo dit Guillem Sagrera lo
dit jorn per la ajuda de la barra
de la terça passada
XX ll.
Ítem li dixem per en Johan Rovira a II de satembre en XXXVIII
cartes per la ajuda de la farina de
la terça present
D ll.
Ítem li dixem per en Johan Olzina a III de setembre en CXLVII
cartes per la ajuda del pes de la
tterça
te
r present
rç
LXXX ll.
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Ítem al dit Jacme Copi lo dit jorn
en CXLIIII cartes
XLIIII ll. VIII s. XI
Ítem deu per X ﬂorins V s. que
liuram per ell comptans a la dona
n’Agnès muller d’en Bartomeu Avallà guarda de Muntgat lo dit jorn
V ll. XV s.
Ítem deu que liuram per ell comptans a·n Francesch Goday guarda
de Muntgat, lo dit jorn, en menuts
V ll. XV s.
Ítem dixem per ell a·n Jacme
Fàbreges lo dit jorn en cartes
CXXVIII per en Pere des Soler
LXV ll.
Ítem a·n Johan Serradell lo dit jorn
per esmena de la ajuda de l’oli del
temps de n’Antoni Bussot e per
ell dixem-les al dit Antoni Bussot
en XLI cartes
XV ll.
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Ítem li devem per XXXVI ﬂorins
IIII s. que·ns liurà per ell comptans en Jacme Jover lo dit jorn
per la ajuda dels nòlits de la terça
proppassada
XX ll.
Ítem li devem per C ﬂorins que·ns
liurà per ell comptans en Pere des
Mas lo dit jorn per la ajuda de la
peya de la terça present
LV ll.
Ítem li devem per LXXX ﬂorins
que·ns liuraren per ell comptans en
Francesch Mates e en Bernat Prats
a IIII de setembre per la ajuda del
cuyram de la terça present
XLIIII ll.
Ítem li dixem per en Bernat Gassull lo dit jorn en CXXV cartes
per la ajuda del les honors de la
terça passada
L ll. II s.

Ítem deu per XVI ﬂorins IIII s.
que liuram per ell comptans a la
dona na Francescha muller d’en
Berenguer sa Carrera lo dit jorn
IX ll.
Suma CCCLXXII ll. VII s. VII
Resta que li havem a tornar, que
li mudam avant en XVIII cartes
MXIIII ll. III s. II

Suma MCCCLXXXVI ll. X s. IX
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XVIII
Deu en Pere Oliver clavari per XX
ﬂorins X s. que liuram per ell comptans a·n Bartomeu Tintorer guarda
de Muntjuhic a III de satembre
any MCCCCIIII
XI ll. X s.
Ítem deu per XX ﬂorins X s. que
liuram per ell comptans a·n Francesch Oliu guarda de Muntjuhic
a IIII de satembre
XI ll. X s.
Ítem dixem per ell a·n Jacme Lendrich per en Bernat Guanter lo dit
jorn en CXLV cartes
XXV ll.
Ítem a·n Pere Serdà prevera lo dit
jorn en XCII cartes per la dona
n’Agnès muller d’en Johan Ferrer
quòndam
XXV ll.
Ítem deu per XVI ﬂorins IIII s.
que liuram per ell comptans a·n
Francesch Bosch, de la casa del
pes, lo dit jorn
IX ll.
Ítem deu per III ﬂorins que liuram
per ell comptans a·n Miquel Pere
verguer dels Consellers
I ll. XIII s.
Ítem deu per VIII ﬂorins X s. que
liuram per ell comptans a·n Domingo Bernat correu, lo dit jorn
s.
IIII ll. XVIIII s.
Ítem deu per II ﬂorins III s. que
que
qu
arr
liuram per ell comptans e·n Ba
Bar-

Devem a·n Pere Oliver clavari, que
li havem a tornar per resta atràs
en XVII cartes
MXIIII ll. III s. II
Ítem li dixem per en Johan des
Camps a V de satembre any M
CCCCIIII en CVII cartes per la
ajuda del vi de la terça present
D ll.
Ítem li devem per C ﬂorins que·ns
liurà per ell comptans en Pere Saurí a VI de satembre per cambi d’Elg
LV ll.
Ítem li devem per XCI ﬂorins
que·ns liurà per ell comptans en
Ramon Roig lo dit jorn per la ajuda
del pes de la terça passada
L ll. I s.
Ítem li dixem per en Guillem Senpol lo dit jorn en XLV cartes per
la ajuda de la carn de la terça
proppassada
CCLIIII ll. XVII s. IIII
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tomeu Dusay lo dit jorn a compliment de son salari
I ll. V s.
Ítem deu per XVI ﬂorins IIII s.
que liuram per ell comptans a·n
Johan Caro, de la casa del pes, a
IIII de satembre
IX ll.
Ítem deu per XVI ﬂorins IIII s.
que liuram per ell comptans a·n
Francesch de Sentmiquel, de la
casa del pes, lo dit jorn
IX ll.
Ítem deu per XVI ﬂorins IIII s.
que liuram per ell comptans a·n
Pere de Cases, de la casa del pes,
lo dit jorn
IX ll.
Ítem dixem per ell a·n Johan Mestre prevera a V de satembre en
LXXXV cartes
IX ll. XIII s.
Ítem a·n Pere Sarrió a VI de satembre per la dona na Caterina
muller d’en Pere Salom e per ell
a·n Pòlit de la Vela janovès en
CLXXXIIII cartes
XXI ll. V s.

Ítem deu lo dit Pere Oliver clavari
per XXVIII ﬂorins IIII s. VI que
liuram per ell comptans a·n Johan
Mata prevera a VI de satembre
any MCCCCIIII
XV ll. XII s. VI
V
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Ítem deu per XXXVII ﬂorins V s.
VI que liuram per ell a·n Bernat
Andreu prevera lo dit jorn
XX ll. XII s. VI
Ítem dixem per ell a·n Francesch
Burgès a IX de satembre en
CLXXXIIII cartes per madona sa
mara
L ll.
Ítem a·n Guillem Palomera prevera
lo dit jorn en CLXXXII cartes
XII ll.
Ítem al dit Guillem Palomera lo
dit jorn en XLXXXII cartes
XIII ll. X s.
Ítem a n’Arnau Fonolleda ciutadà
lo dit jorn en CLXXXIIII cartes,
per n’Andreu Lobet
XXVII ll. VI s. VII
Ítem a·n Francesch d’Espès lo dit
jorn per en Pere des Vilar e per en
Bernat de Canet preveras e presles comptans en XLV ﬂorins V s.
XXV ll.
Ítem a·n Narcís Bret, de Banyoles,
lo dit jorn e pres-les comptans en
menuts
L ll.
Ítem a·n Francesch Peres lo dit
jorn per en Pere des Vilar e per en
Bernat de Canet e pres-les comptans en X ﬂorins
LV ll.
Suma que·ns deu en II colonells:
ell
l s:
CCCCXVI ll. XV s. VII

Suma:
Su
um MDCCCLXXIIII ll. I s. VI
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Resta que li havem a tornar, que li
mudam avant en sta carta matexa
MCCCCLVII ll. V s. XI

XVIIIv
Deu en Pere Oliver clavari, que
dixem per ell a·n Nicolau Colomer
fuster a X de satembre MCCCCIIII
e pres-les comptants en menuts
XVI ll.
Ítem a·n Gabriel Gomis mercader a XI de satembre en cartes
CLXXXVII
XXVII ll.
Ítem a·n Guillem Guerau lo dit
jorn en CLXXXVIII cartes
X ll.
Ítem a·n Bernat Andreu prevera
lo dit jorn en CLXXXVIII cartes
XX ll. XII s. VI2
Aquesta dita no hic deu ésser car
ja les avia preses atràs en sta carta
matexa
Ítem a la dona na Violant, muller
d’en Salvador des Puig lo dit jorn
en CLXXXVIII cartes
XXXIII ll. VI s. VIII
Ítem a·n Galseran Ferrer e a·n
Gabriel Goday lo dit jorn en
CLXXXVIII
XLV ll.

2.

Devem a·n Pere Oliver clavari que
li havem a tornar per resta atràs
d’aquesta carta matexa
MCCCCLVII ll. V s. XI
Ítem li devem per XXIII ﬂorins
que·ns liurà per ell comptans en
Francesch Janer fuster a IX de
satembre any MCCCCIIII per la
ajuda de la fusta de la terça present
XII ll. XIII s.
Ítem li dixem per en Guillem Sagrera lo dit jorn en CXIX cartes
per la ajuda de la mersaria de la
terça de maig
XXVII ll. VII s.
Ítem li devem per CC ﬂorins que·ns
liurà per ell comptans n’Antoni
Puyol a X de satembre per la ajuda
del peix fresch de la terça present
CX ll.
Ítem li devem per L ﬂorins que·ns
liurà per ell comptans en Ramon
Radon lo dit jorn per la ajuda de
la mersaria e dels canamassos de
la terça present
XXVII ll. X s.

Aquesta partida està ratllada amb
m una
mb
un
na línia
l a ondulant.
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Ítem a la dona na Francescha, muller quòndam d’en Bernat Ferrer
candaler a XII de satembre en CI
cartes
XXX ll. VI s.

Ítem li dixem per en Jacme Traginer a XI de satembre en XXXVI
cartes, per la ajuda de la carn de
la terça de fabrer
XXV ll.

Ítem a·n Francesch Pinosa prevera
lo dit jorn en CXXXV cartes per
lo monestir de Padralbes
XXIIII ll. IX s. I

Ítem li dixem per n’Arnau Sentjust
lo dit jorn en CLXXXVI cartes per
lo diner de la mercaderia
CCL ll.

Ítem al dit Francesch Pinosa lo
dit jorn en CXXXV cartes
XCVIII ll. VI s. XI
Ítem a·n Bonenat Gili notari lo dit
jorn en CLXV cartes per son salari
L ll.
Suma: CCCXXXIIII ll. VIII s. VIII

Suma: MDCCCCIX ll. XV s. XI

Resta que li havem a tornar, que
li mudam avant en XIX cartes e
ﬁnam-ne ensemps a XII de satembre any MCCCCIIII
MDLXXV ll. VII s. III

XIX
Deu en Pere Oliver clavari que
liuram per ell comptans a·n Francesch sa Tria a XIII de satembre
any MCCCCIIII
ll. IX s.
Ítem dixem per ell a·n Masià Masaguer lo dit jorn per lo pont de
Sent Boy e pres-les comptans en
CLXXXI ﬂorins IX s.
C ll.

Devem a·n Pere Oliver clavari que
li havem a tornar per resta atràs
de XVIII cartes de compta ﬁnat
MDLXXV ll. VII s. III
Ítem li dixem per en Guillem
Folquer a XIII de satembre any
MCCCCIIII en CLXXXVI cartes
per la ajuda de la barra de la
tterça
te
r present
rç
CXX ll.
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Ítem a·n Vicens Armangau prevera
lo dit jorn per la dona n’Alicsèn
muller d’en Jacme Taxander e per
ell dixem-les a la dita dona n’Alicsèn en CLXV cartes
XLIIII ll. VIII s. X
Ítem a·n Bertran Canyelles lo dit
jorn en XLV cartes per lo pont de
Sent Daniel
CX ll.
Ítem a·n Johan des Camps lo dit
jorn en CVII cartes per esmena de
la ajuda de la farina de la terça
de fabrer
C ll.
Ítem deu per L ﬂorins que li liuram
comptans a XV de satembre, los
quals avia bestrets a·n Bernat se
Closa per son salari de la misatgeria que avie feta al senyor Rey
per lo periatge
XXVII ll. X s.
Ítem dixem per ell al dit Bernat
se Closa lo dit jorn a compliment
de son salari de la dita misatgeria
e pres-les comptans en VI ﬂorins
IX s. VI
III ll. XV s. VI
Ítem a·n Johan Cart lo dit jorn per
la dona na Blancha muller d’en
Pere des Lor quòndam e pres-les
comptans en CL ﬂorins V s.
LXXXII ll. XV s.
Ítem al dit Johan Cart lo dit jorn
per la dita dona e pres-les compm mp
tans en LXXV ﬂorins IX s. VIII
I
II
XLI ll. XIIII s. VIII
VIIII
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Ítem li dixem per en Ramon Roig
lo dit jorn en CXLII cartes per la
ajuda del pes de la terça de maig
CXXXII ll.
Ítem li devem per XXIII ﬂorins
VII s. que·ns liurà per ell comptans
en Johan Munt a XIII de satembre, dix fo er en Pere Meymó per
la ajuda de la peya de la terça
proppassada
XIII ll.
Ítem que·ns dixeren per ell en Francesch e en Manuel de Gualbes a
XV de satembre en XXVII cartes
per en Pere Saurí per cambi d’Elg
LV ll.
Ítem li dixem per n’Antoni Bussot
òlim clavari a XI de satembre en
XLI cartes
DVII ll. III s. III
Ítem li devem per XL ﬂorins que·ns
liurà per ell comptans en Johan
Serradell lo dit jorn per la ajuda
de la graxa de la terça present
XXII ll.
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Ítem a·n Johan Vilella canonja d’Urgell lo dit jorn e pres-les
comptans en XXXII ﬂorins VIII s.
XVIII ll.
Ítem a mossèn Ferrer Puyol canonja a XVI de satembre en CXCII
cartes
XXV ll.
Ítem a·n Tomàs Jarona lo dit jorn
en CLXXX cartes
IX ll.
Ítem a·n Guillem Rossell lo dit jorn
en CXCI cartes per en Pere Girgós
XXIII ll.
Ítem a·n Ferrer de Gualbes lo dit
jorn en CLXIX cartes
XL ll. XV s.
Ítem a la dona na Sibília muller
d’en Bernat Gombau quòndam lo
dit jorn en CXCI cartes
XXI ll.

Ítem deu lo dit en Pere Oliver clavari que dixem per ell a·n Pere Terès
a XVI de satembre any MCCCCIIII
en CXCII cartes per axauch de la
inposició de les ﬂassades de la
terça de fabrer
II ll.
Ítem al dit Pere Terès lo dit jorn
en CXCII cartes per axauch de la
ajuda de les armes de la dita terça
IIII ll.
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Ítem a·n Bernat Torner lo dit jorn
en CXX
L ll.
Ítem al dit Bernat Torner lo dit
jorn en CXX cartes
L ll.
Suma que·ns deu en IIos colonells: DCCLIII ll. VIII s.

Suma: IIM CCCCXXIIII ll. X s. VI

Resta que li avem a tornar, que li
mudam avant en esta carta matexa
MDCLXXI ll. II s. VI

XIXv
Deu en Pere Oliver clavari per
X ﬂorins que liuram per ell comptans a·n Domingo Bernat correu a
XVII de satembre any MCCCCIIII
V ll. X s.
Ítem dixem per ell a·n Masià Leupart lo dit jorn en cartes CXXXII
per son salari
IX ll.
Ítem a·n Bernat sa Pila lo dit jorn
en CLXX cartes
XXX ll.
Ítem a·n Jacme Janer donzel a
XVIII de satembre en CXCIIII
cartes
XLI ll. XIII s. IIII
Ítem a·n Pericó Mata a XIX de
satembre e pres-les comptans een
n
menuts
XX
X lll.
l.

Devem a·n Pere Oliver clavari, que
li havem a tornar per resta atràs
d’aquesta carta matexa
MDCLXXI ll. II s. VI
Ítem li dixem per en Pere Terès a
XVI de satembre any MCCCCIIII
en CXCII cartes per la ajuda de
les ﬂassades e de les armes de la
terça proppassada
V ll.
Ítem li dixem per en Jacme Riera a XVII de satembre en compta
d’en Bernat sa Rovira en CXCII
cartes per la ajuda del vi de la
terça proppassada
L ll.
Ítem devem per LX ﬂorins que·ns
liurà per ell comptans en Pere
Ribera
a XVIII de satembre per
R
Ri
b
la ajuda de la lenya de la terça
present
pre
e
XXXIII ll.
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Ítem a·n Guillem Roig cofrer e
a·n Pere de Vallebriga a XX de
satembre en CIIII cartes
XXV ll.
Ítem deu per CLXXXI ﬂorins IX s.
que liuram per ell comptans a
n’Antoni de Puigdespí lo dit jorn
per comprar ferina e forment
C ll.
Ítem dixem per ell a n’Arnau ses
Illes notari e a·n Galseran des
Puig spacier a XXII de satembre
en CXCV cartes per lo bací dels
pobres vergonyans
LXXXVIII ll. XVI s. IX
Ítem a la dona na Mateua quòndam
muller d’en Ramon d’Espés lo dit
jorn en CXXII cartes
L ll.
Ítem a n’Andreu des Vall lo dit
jorn en CI cartes
LI ll.
Ítem al dit Andreu des Vall lo dit
jorn en CI cartes
XXII ll. IIII s.
Ítem deu per XI ﬂorins VI s. VI
que liuram per ell comptans a·n
Mateu Caro porter lo dit jorn per
despesa de consellers que anaren
a Valdaura
VI ll. VII s. VI

Ítem li dixem per en Guillem Senyol lo dit jorn en CLV cartes per
la ajuda de la carn de la terça de
juliol
CCCCXX ll.
Ítem li devem per II ﬂorins X s.
que·ns liurà per ell comptans an
Jacme Salvador lo dit jorn per sens
dels molins de Nadal de CCCCIII
e de CCCCIIII
I ll. XII s.
Ítem li dixem per en Jacme Traginer a XX de satembre en XXXVI
cartes per la ajuda de la carn de
la terça proppassada
XCVI ll. XVII s. X
Ítem per en Johan des Camps lo
dit jorn en CVII cartes a compliment de la ajuda de la farina de
la terça de fabrer
C ll.
Ítem per lo dit Johan des Camps
lo dit jorn en CVII cartes per la
ajuda de la farina de la terça de
juliol
CX ll.
Ítem li dixem per en Jacme Jover lo
dit jorn en CLV cartes per la ajuda
dels nòlits de la terça proppassada
XXX ll.

Ítem dixem per ell a·n Gabriel Gomis lo dit jorn en CLXXXVII cartes
XXVIII ll
lll.
l.

Ítem li dixem per en Ramon Roig
lo dit jorn en CXLII cartes per la
ajuda del pes de la terssa proppassada
LXXXII ll. XI s.

Ítem deu per XXVII ﬂorins IIII s.
que liuram per ell comptans a
a·n
a·
·n

Ítem
em li devem per X ﬂorins que·ns
liurà
lli
iu
urr per ell comptans en Pere
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Francesch Bosch prevera a XXV
de satembre
XV ll.
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Bartolí a XXII de satembre per
la fermansa que avia feta a·n Nicolau Marset per la ajuda de les
ﬂassades
V ll. X s.

Suma: CCCCXCI ll. XII s. VII
Suma: IIM DCV ll. XIII s. IIII
Resta que li havem a tornar que li
mudam avant en XX cartes
IIM CXIIII ll. IX s.

XX
Deu en Pere Oliver clavari, per IX
ﬂorins III s. IIII que liuram per
ell comptans a·n Gabriel Mascaró
e a·n Johan Miquel Lull a XXV
de satembre any MCCCCIIII per
resta de compte per ells dat per lo
castel de Flix e rebe·ls lo dit Gabriel Mascaró
V ll. II s. IIII
Ítem per LIIII ﬂorins VII s. que
liuram per ell comptans a·n Pere
Batla, de Masquefa, a XXVI de
satembre
XXIX ll. X s.
Ítem deu per IX ﬂorins I s. que
liuram per ell comptans a·n Berenguer Julià, de Masquefa, lo dit jorn
V ll.
Ítem dixem per ell a·n Bertran Canyelles lo dit jorn en XLV cartes
per la obra del rec Comdal
CXXXVII ll. X s.
Ítem dixem per ell a·n Pere Fonon no
ses a XXVII de satembre, dix ffo
o

Devem a·n Pere Oliver clavari que
li avem a tornar per resta atràs de
XIX cartes
IIM CXIIII ll. s. IX
Ítem li dixem per en Guillem Sagrera a XXIIII de satembre any
MCCCCIIII en CXIX cartes per la
ajuda de la mersaria de la terça
proppassada
XVII ll. XIII s.
Ítem li dixem per en Johan des
Camps a XXV de satembre en CVII
cartes a compliment de paga de la
ajuda de l’oli de la terça passada
XXIX ll.
Ítem li dixem per en Bernat Riera
a XXVI de satembre en CLXXVI
cartes, dix fo per n’Antoni des Noguers per la ajuda de les honors
de la terça present
LI ll.
Ítem
em
m li devem per XXXVI ﬂorins
IIII
II s. que·ns liurà per ell comptans
an
n Bernat Masip a XXVII de sa-
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per en Jacme Rafael per loguer de
Ies cases que la Ciutat té a loguer
al pont d’en Campderà e pres-les
comptans en XXI ﬂorins IX s.
XII ll.
Ítem deu per L ﬂorins que liuram
per ell comptans a·n Francesch de
Manleu lo dit jorn per micer Pere
se Calm
XXVII ll. X s.
Ítem dixem per ell a·n Bartomeu de
Castelví notari a I de octubre per
n’Antoni de Pacieneres prevera, dix
fo per en Berenguer Johan prevera
e per ell dixem-les a·n Bernat sa
Rovira mercader en CXCII cartes
XXXII ll. X s.
Ítem a·n Pere Briuns e a·n Bonenat
Gili notaris lo dit jorn e preseren-les comptans en XCIX ﬂorins
LIIII ll. IX s.
Ítem a·n Pere Bleda prevera lo
dit jorn per la abedessa de Senta
Clara e pres-les comptans en XVI
ﬂorins IIII s.
IX ll.
Ítem a·n Jacme Traginer a I d’octubre en XXXVI cartes per axauch
del diner de la mercaderia
X ll.

tembre, dix fo per en Jacme Soler
qui·ls devia per deutes vels, per la
paga de l’any passat
XX ll.
Ítem li dixem per en Jacme Traginer a XXVII de satembre en XXXVI
cartes per la ajuda de la carn de
la terça present
D ll.
Ítem li dixem per lo dit Jacme Traginer lo dit jorn en XXXVI cartes
per la ajuda de les honors de la
terça de fabrer
XL ll.
Ítem li dixem per en Ramon Roig
a XXVII de satembre en CXLII
cartes per la ajuda del pes de la
terça proppassada
LXXII ll.
Ítem li dixem per lo dit Ramon
Roig lo dit jorn en CXLII cartes
per la ajuda del pes de la terça
proppassada
XXI ll.
Ítem li devem per XXXI ﬂorins
que·ns liurà per ell comptans n’Arnau Pons a I d’octubre per lo pont
de Sent Boy
XVII ll. I s.
Ítem li devem per XVIII ﬂorins II s.
que·ns liurà per ell comptans en
Johan Munt a I d’octubre per la
ajuda de la peya de la terça proppassada
X ll.

Suma: CCCXXII ll. XI s. IIIII

Suma:
Su
um IIM DCCCXCI ll. XIIII s. IX
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Resta que li havem a tornar, que li
mudam avant en sta carta matexa
IIM DLXIX ll. III s. V

XXv
Deu en Pere Oliver clavari que
dixem per ell a·n Galseran Calaf
per la dona na Violant muller d’en
Rigo des Gusman a III d’octubre
any MCCCCIIII e pres-les comptans en XXIIII ﬂorins VI menuts
XIII ll. X s.
Ítem deu per XXV ﬂorins que liuram per ell comptans a·n Bernat
Pons prevera per les universaris
de la seu lo dit jorn
XIII ll. XV s.
Ítem dixem per ell a·n Johan des
Vall lo dit jorn en CXCVI cartes
per resta de la misatgeria que féu
al senyor Rey
XI ll. XII s. XI
Ítem deu per LXVIII ﬂorins II s.
que liuram per ell comptans a·n
Simon de Marimon lo dit jorn per
son salari
XXXVI ll. X s.
Ítem deu per II ﬂorins III s. que
liuram per ell comptans a·n Bartomeu Dusay lo dit jorn
I ll. V s.
Ítem dixem per ell a·n Pere Poch
mercader a VII d’octubre e per ell
lll
dixem-les a·n Romeu de Comes
mes
n
mercader e pres-les comptans een
XC ﬂorins X s.
L ll
lll.
l.

Devem a·n Pere Oliver clavari que
li havem a tornar per resta atràs
d’aquesta carta matexa
IIM DLXIX ll. III s. V
Ítem li devem per XVIII ﬂorins
II s. que·ns liurà per ell comptans
en Jacme Jover a III octubre any
MCCCCIIII per la ajuda dels nòlits
de la terça passada
X ll.
Ítem li devem per XXII ﬂorins
V s. que·ns liurà per ell comptans
en Francesch Janer fuster per la
ajuda de la fusta de la terça present, a VI d’octubre
XII ll. VII s.
Ítem li dixem per en Pere Ribera
lo dit jorn en compta d’en Pere
sa Vila en CXXXIX cartes, per la
ajuda de la lenya de la terça present
XLIIII ll. V s. VI
Ítem li devem per C ﬂorins que·ns
liurà per ell comptans en Pere des
Mas lo dit jorn per la ajuda de la
peya de la terça present
LV ll.
Ítem li dixem per en Ramon Roig
a V
VII d’octubre en CXLII cartes
perr la ajuda del pes
XXX ll.

478

GASPAR FELIU I MONTFORT

Ítem a·n Jacme Salvador scrivà
dels molins lo dit jorn per diverses
salaris e per ell liuram-les comptans a·n Guillem Portella corrador
en V ﬂorins III s. VI
II ll. XVIII s. VI
Ítem a·n Nicolau Sanuy guarda del
castell de Muncada a VIII d’octubre e pres-les comptans de menuts
V ll.
Ítem a·n Jacme Lendrich lo dit
jorn en LXX cartes
XXV ll.
Ítem a·n Francesch Codina per
les penadides lo dit jorn e presles comptans en XXIIII ﬂorins II
s. VIII
XIII ll. VI s. VIII
Ítem a·n Bonenat Gili notari lo dit
jorn en CLXV cartes per son salari
XII ll. X s.
Ítem a micer Bernat des Pont lo dit
jorn per salari seu de la protecció
e per ell liuram-les comptans a·n
Arnau Sarrió scuder seu en XVIII
ﬂorins II s.
X ll.

Ítem deu lo dit Pere Oliver que
dixem per ell a micer Bernat
de Gualbes a VIII d’octubre any
MCCCCIIII en CXLV per son salari
de la protecció
X ll.
Ítem deu per XVII ﬂorins I s. qu
que
q
e
liuram per ell comptans a·n Ramon
mo
on

Ítem li dixem per en Jacme Traginer a VII d’octubre en CC cartes
per la ajuda de la carn de la terça
proppassada
CXII ll.
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Mora scrivà per trebals fets avia
per la Ciutat, a IX d’octubre
IX ll. VIII s.
Ítem dixem per ell a·n Nicolau Bassa spacier lo dit jorn en LXXXII
cartes
XXXI ll.
Ítem al dit Nicolau Bassa lo dit
jorn en LXXXII cartes
XXI ll. V s.
Suma que·ns deu en II colonells:
CCCV ll. XI s. I

Suma: IIM DCCXXXVII ll. XV s.
XI

Resta que li havem a tornar que li
mudam avant en XXI cartes
IIM DXXXII ll. IIII s. X

XXI
Deu en Pere Oliver clavari que
dixem per ell a·n Berenguer Serra, a·n Bernat Solers e a·n Johan
Blascho sartres, aministradors de
la cofraria dels sartres, a VIIII
d’octubre any MCCCCIIII e preseren-les comptans en XXII ﬂorins
VIII s.
XII ll. X s.
Ítem a·n Francesch Prats prevera
lo dit jorn per certes rendes que la
Ciutat li fa per los molins que eren
de n’Andreu de Mall e d’en Bertran
se Muntada e pres-les comptans
en XXVI ﬂorins IX s.
XIIII ll. XV
V s.

Devem a·n Pere Oliver clavari que
li havem a tornar per resta atràs
de XX cartes
IIM DXXXII ll. IIII s. X
Ítem li dixem per en Francesch
Colomer a IX d’octubre any
MCCCCIIII en CLVI cartes, dix fo
per la ajuda de la lenya de la terça
proppassada
XL ll. XVI s.
Ítem li dixem per en Gabriel
Franch lo dit jorn en compta d’en
Francesch e d’en Manuel de Gualbes en XXVIII cartes per la fermancsa
ma
a
d’en Baró
V ll.
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Ítem a·n Jacme Conesa a X d’octubre per la dona sa mara e pres-les
comptans en LIII ﬂorins VI s.
XXX ll.
Ítem a·n Bertran Canyelles lo dit
jorn en XLV cartes per l’obra del
pont de Sent Daniel e per la porta
del ferra
CLXV ll.
Ítem a·n Berenguer de Matamala
canonja aministrador dels béns
d’en Jacmet i d’en Johanet sa Font
pubils lo dit jorn en CCIII cartes
XIX ll. XVI s.
Ítem a la dona n’Angelina muller
d’en Jacme d’Arjentona quòndam
lo dit jorn en CCIII cartes
XVII ll. XV s. VI
Ítem deu per XV ﬂorins que liuram
per ell comptans a·n Mateu Caro
a X d’octubre per fer la despesa a
concellers e prohomes qui van al
senyor Rey
VIII ll. V s.
Ítem dixem per ell a·n Jacme Traginer a XI d’octubre per mesions
que ha fetes per lo rech Capdal e
per ell dixem-les a·n Johan Rovira
en XXXVIII
CCXX ll.
Ítem per CLXXXI ﬂorins IX s. que
liuram per ell comptans a·n Massià
Massaguer lo dit jorn per lo pont
de Sent Boy
C ll
lll.
l.

Ítem li devem que·ns liurà per ell
comptans en Guillem Folquer a IX
d’octubre ente ﬂorins e menuts per
la ajuda de la barra de la terça
present
C ll.
Ítem li dixem per en Guillem Senpol a X d’octubre en CLV cartes
per la ajuda de la carn de la terça
present
CCCC ll.
Ítem li dixem per en Guillem de
Cabanyelles a XI d’octubre en LV
cartes, qui les devia a la Ciutat
II ll. IIII s.
Ítem li devem per LXX ﬂorins X s.
que·ns liurà per ell comptans en
Francesch Mates lo dit jorn per
la ajuda del cuyram de la terça
present
XXXIX ll.
Ítem li dixem per en Ramon Roig
lo dit jorn en XCLII cartes per la
ajuda del pes de la terça passada
LVI ll. IIII s. VI
Ítem li dixem per en Arnau Senjust
a XIII d’octubre en CLXXXVI cartes per lo diner de la mercaderia
CCL ll.
Ítem li dixem per n’Antoni des Noguers a XIIII d’octubre en XXXVII
cartes per l’ajuda de la carn de la
terça de fabrer
XVI ll. XII s. VIII
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Ítem deu per XVIII ﬂorins VII s.
VII que liuram per ell comptans a·n
Berenguer Pons prevera lo dit jorn
X ll. V s. VII

Ítem per en Jacme Traginer lo dit
jorn en CC cartes per la ajuda de
la carn de la terça de fabrer
XVII ll. XVII s. II

Suma: DCXVIII ll. VII s. I

Suma: IIIM CCCCLIX ll. XIX s. II

Resta que li havem a tornar que li
mudam avant en sta carta matexa
IIM DCCCXLI ll. XII s. I

XXIv
Deu en Pere Oliver clavari que
dixem per ell a·n Jacme Aldomar prevera a XIII d’octubre any
MCCCCIIII en XCIII cartes per en
Pere de Puigmauran
XXV ll.
Ítem al dit Jacme Aldomar lo dit
jorn en XCIII cartes per si matex
XV ll.
Ítem a·n Pons Simon porter de
la protecció lo dit jorn en XXIIII
XI ll.
Ítem a·n Johan de Fontcuberta lo
dit jorn en CXVIII cartes
VIII ll. XV s.
Ítem per XXI ﬂorins III s. II que
liuram per ell comptans a n’Arnau
se Bestida lo dit jorn per la dona
na Francescha muller d’en Bernat
Barceló quòndam
XI ll. XIII s.. II

Devem a·n Pere Oliver clavari que
li havem a tornar per resta atràs
d’aquesta carta matexa
IIM DCCCXLI ll. XII s. I
Ítem li dixem per Johan Rovira a
XIIII d’octubre any MCCCCIIII en
XXXVIII cartes per la ajuda de la
farina de la terça present
CCCCL ll.
Ítem li dixem per n’Antoni Puyol
lo dit jorn en CXXII cartes per la
ajuda del peix fresch de la terça
present
CX ll.
Ítem li devem per XXVII ﬂorins
III s. que·ns liurà per ell comptans
en Ramon Castell lo dit jorn per
la ajuda de la fusta de la terça de
maig juny juliol
XV ll.
Ítem
em
m li dixem per en Johan des
Camps
Ca
am lo dit jorn en XVII cartes
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Ítem dixem per ell a micer Guillem
de Vallsecha a XV d’octubre en
LXXXIIII cartes
XVI ll.
Ítem al dit micer Guillem de
Valsecha lo dit jorn en LXXXIIII
cartes
XXII ll. IIII s. V
Ítem al dit micer Guillem de
Valsecha lo dit jorn en LXXXIIII
cartes
XXII ll. IIII s. V
Ítem al dit micer Guillem de
Valsecha lo dit jorn en LXXXIIII
cartes
XXII ll. IIII s. V
Ítem al dit micer Guillem de
Valsecha lo dit jorn en LXXXIIII
cartes
C ll.
Ítem a mossèn Domingo Pons
canonja lo dit jorn e per ell a·n
Berenguer des Lor en CXII
XXVII ll. X s.
Ítem al dit Domingo Pons canonja
lo dit jorn per lo col·legi de madona Sancta Maria de Leeyda e
per ell a·n Berenguer des Lor en
XCII cartes
XXXV ll.
Ítem a·n Tomàs Girgós lo dit jorn
en LXXIIII cartes
XXV ll.
Ítem a·n Bernat se Font scrivà d
del
el
racional de la Ciutat lo dit jorn e per
p r
pe

per la ajuda del vi del mes passat
DCL ll.
Ítem li devem per XVIII ﬂorins
II s. que·ns liurà per ell comptans
en Johan Andreu lo dit jorn per
deutes vells
X ll.
Ítem li dixem per en Jacme Traginer a XVII d’octubre en XX cartes
per la ajuda de la carn de la terça
present
CCCCXLV ll.
Ítem li dixem per en Ramon Roig
lo dit jorn en XCLII cartes per
la ajuda del pes de la farina de la
terça proppassada
XCII ll. VIII s.
Ítem per en Johan des Camps lo
dit jorn en XVII cartes per la ajuda
del cuyram de la terça proppassada
L ll.
Ítem li devem per XL ﬂorins que·ns
liurà per ell comptans en Johan
Serradell a XVII d’octubre per la
ajuda de la graxa de la terça present
XXII ll.
Ítem li dixem per frare Bartomeu
de Ladernosa a XX d’octubre en
CXXXV cartes, les quals se deuen
anadir en lo preu de les VII ll. que
ell avia dades al spital d’en Vilar,
qui era a raó de XVIIIM s. e ara
són a raó de XXIIM
XXIIII ll.
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ell liuram-les comptans a·n Pere
de Riusech nabot seu en XXXIII
ﬂorins V ll. X
XVIII ll. VIII s. X
Ítem a·n Guerau Splugues e a
n’Arnau Massaguer preveras a XVI
d’octubre en XXVI cartes, per si
e per altres molts
VII ll.
Ítem a frare Bartomeu de Ladernosa lo dit jorn en CXXXV
XX ll. IX s. I
Ítem a·n Tomàs Gerona lo dit jorn
en CLXXX cartes
XXII ll. IIII s. V
Suma: CCCCIX ll. XIIII s. IX

Suma: IIIIM DCX ll. s. I

Resta que li havem a tornar que
li mudam avant en XXII cartes
IIIIM CC ll. V s. IIII

XXII
Deu en Pere
dixem per ell
nat correu a
MCCCIIII en
en menuts

Oliver clavari que
a·n Domingo BerXX d’octubre any
pres-les comptans

Devem a·n Pere Oliver clavari que
li avem a tornar per resta atràs de
XXI cartes
IIIIM CC ll. V s. IIII

V ll. X s.
Ítem a·n Nicolau Guasch porter
lo dit jorn e pres-les comptans en
menuts
III ll. X s.

Ítem li devem per LXXX ﬂorins
VII s. VI que·ns liurà per ell comptans en Jacme Riera a XX d’octubre
any MCCCCIIII per la ajuda del vi
del la terça proppassada
XLIIII ll. VII s. VI

Ítem a·n Bernardó de Gualbess llo
o
dit jorn e per ell a·n Francesch
h e

Ítem
eem
m li devem per IX ﬂorins I s.
qu
que·ns
ue
liurà per ell comptans en
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en Manuel de Gualbes en XXVIII
cartes
XX ll.

Francesch Broniquer a XXII d’octubre per la fermansa d’en Baró
V ll.

Ítem a·n Johan Gordiola scrivà del
batle a XXII d’octubre e pres-les
comptans en V ﬂorins VIII s.
III ll. III s.

Ítem li devem per XII ﬂorins VIII s.
que·ns liurà per ell comptans en
Berenguer Compayn taxidor lo dit
jorn per fermansa d’en Taraval,
qui·ls devia a la Ciutat
VII ll.

Ítem a·n Salvador Armangol lo dit
jorn e pres-les comptans en XLV
ﬂorins V s.
XXV ll.
Ítem a·n Pere de Casacuberta prevera lo dit jorn e pres-les comptans
en LVI ﬂorins IIII s.
XXXI ll.
Ítem a micer Pere sa Calm lo dit
jorn en XXXII cartes per resta de
la misatgeria que féu al senyor Rey
per la protecció
CLXI ll. IIII s. XI
Ítem a·n Bertran Canyelles lo dit
jorn en XLV cartes per la obra del
rech e del pont de Sent Daniel
CLXV ll.
Ítem deu per L ﬂorins IX d. que
liuram per ell comptans a·n Faliu
Lunes a XXIIII de octubre
XXVII ll. X s. IX
Ítem deu per XXI ﬂorins II s. IIII
que liuram per ell comptans a n’Antoni Miquel lo dit jorn
XI ll. XIII s. IIII
Ítem deu per V ﬂorins que liuram
a
am
per ell comptans a·n Domingo B
Berernat correu lo dit jorn
II ll. XV
V s.
s

Ítem li dixem per en Bernat Gassull
a XXII d’octubre en XXIII cartes
per la ajuda de les honors de la
terça passada
XL ll.
Ítem li dixem per en Jacme Traginer a XXIIII d’octubre en CC
cartes per la ajuda de la carn de
la terça present
LV ll.
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Ítem deu per XIII ﬂorins VII s.
que liuram per ell comptans a·n
Mateu Caro porter lo dit jorn
VII ll. X s.
Ítem deu per XLV ﬂorins V s. que
liuram per ell comptans a micer
Bernat des Pont lo dit jorn
XXV ll.
Ítem deu per XC ﬂorins X s. que
liuram per ell comptans a micer
Francesch Ortals lo dit jorn
L ll.
Ítem deu per CCCC ﬂorins que liuram per ell comptans a·n Masià
Masaguer per lo pont de Sent Boy
lo dit jorn
CCXX ll.
Ítem dixem per ell a·n Jacme Traginer lo dit jorn en CC cartes per
l’obra del rech
LV ll.

Ítem deu lo dit Pere Oliver que
dixem per ell a·n Francesch de
Bosquet a·n Bernat Sans notari
e a·n Miquel Canals prevera a
XXV d’octubre any MCCCCIIII e
preseren-les comptans en XXXII
ﬂorins VIII s.
XVIII ll.
Ítem deu per XXIX ﬂorins I s. que
liuram per ell comptans a·n Pere
Antich des Clapers a XXI d’octubre
XVI ll.
Ítem dixem per ell a·n Bernat Pons
ons
prevera a XXIX d’octubre per llos
oss
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universaris e pres-les comptans en
XLV ﬂorins V s.
XXV ll.
Suma que·ns deu en II colonells:
DCCCLXXII ll. XVII s.

Suma: IIIIM CCLXXX ll. XII s. X

Resta que li havem a tornar que li
mudam avant en sta carta matexa
IIIM DVII ll. XV s. X

XXIIv
Deu en Pere Oliver clavari que dixem per ell a·n Pere de Munt Ros a
XXIX d’octubre any MCCCCIIII
en CXCVIII cartes les quals los
consellers volgueren que li fossen
dats del diner de la mercaderia
per satisfer alguns dapniﬁcats en
Sardenya
DL ll.
Ítem deu per VII ﬂorins XI d.
que liuram per ell comptans a la
dona na Joya muller d’en Simon de
Marimon, que li aportà en Jacmet
Tutxo a XXXXI d’octubre
III ll. XVII s. XI
Ítem dixem per ell a·n Francesch
de Conamines a XXXI d’octubre
en cartes CCXVI
XXXV ll.
Ítem a·n Mateu Mascort lo dit jorn
per la prioresa de Sancta Maria
Magdelena e pres-les comptans en
XXXVI ﬂorins IIII s.
XX
X lll.
l.

Devem a·n Pere Oliver clavari que
li avem a tornar per resta atràs
d’aquesta carta matexa
IIIM DVII ll. XV s. X
Ítem li dixem per en Ramon Roig
a XXV d’octubre any MCCCCIIII
en CXLII cartes per la ajuda del
pes de la terça proppassada
LVI ll. XIII s.
Ítem li dixem per en Jacme Traginer lo dit jorn en CC cartes per
la ajuda de les honors de la terça
de fabrer
LX ll.
Ítem li devem que·ns liurà per ell
comptans en Pere Salom capdeguaita lo dit jorn en VI ﬂorins per
en Jacme Ortals per la fermança
d’en Baró
III ll. VI s.
Ítem li devem per IX ﬂorins I s.
que·ns
liurà per ell comptans
qu
ue
n’Antoni
Oliver lo dit jorn per la
n’A
A
fermança
d’en Baró
ferm
rm
V ll.
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Ítem a·n Pere Boschà lo dit jorn per
acorriment de son salari e pres-les
comptans en XXVII ﬂorins III s.
XV ll.
Ítem deu per XVIII ﬂorins II s.
que liuram per ell comptans a·n
Guillem de Salavert per la dona
na Francescha muller d’en Pere
Sanxo quòndam palicer a XXXI
d’octubre
X ll.
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Ítem li devem per II ﬂorins VIII s.
que·ns liurà per ell comptans en
Bernat Vilar tarcer a XXX d’octubre, dix foren per en Simon Sans
per reclam que·n Pere Roig n’avia
fet
I ll. X s.
Ítem li devem per I ﬂorí IX s. que·ns
liurà per ell comptans en Guillem
Coll per deutes veylls lo dit jorn
I ll.

Ítem deu per XIII ﬂorins I s. que
liuram per ell comptans a·n Johan
Colomer patró de llaüt a IIII de
noembre
VII ll. IIII s.

Ítem li dixem per en Francesch
Colomer a XXXI d’octubre en CLVI
cartes per la resta de la ajuda de
la lenya de la terça passada
XXIIII ll. XIII s. V

Ítem deu per XXVII ﬂorins III s.
que liuram per ell comptans a·n
Pere Roig notari lo dit jorn per
IIes terces de son salari
XV ll.

Ítem li dixem per en Francesch
Janer fuster a IIII de noembre en
CVI cartes per la ajuda de la fusta
de la terça passada
XIII ll. XIX s. VII

Ítem dixem per ell a·n Francesch
Pinosa per lo monestir de Padralbes lo dit jorn en CXXXV cartes
CVI ll. XIII s. IIII

Ítem li devem per CC ﬂorins
que·ns liurà per ell comptans n’Antoni Puyol a V de noembre per la
ajuda del peix fresch de la terça
passada
CX ll.

Ítem a·n Tomàs Girgós a V de noembre en LXXIIII cartes
XXX ll.
Ítem al dit Tomàs Girgós lo dit jorn
en LXXIIII cartes per la dona na
Francescha muller d’en Bartomeu
Servent quòndam
XXXV ll. XI s. I
Ítem a·n Nicolau Bassa spacierr llo
o
dit jorn en LXXXII cartes
XL ll. V s.
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Ítem deu per IX ﬂorins I s. que
liuram per ell comptans a·n Guillem de Vilardebò a V de noembre
V ll.
Suma: DCCCLXXIII ll. XI s. IIII

Suma: IIIM DCCCLXXXIII ll.
XVII s. XI

Resta que li havem a tornar, que
li mudam avant en XXIII cartes
IIIM X ll. VI s. VII

XXIII
Deu en Pere Oliver clavari que
dixem per ell a·n Bartomeu Roig
prior de Sancta Eulàlia del Camp
a V de noembre any MCCCCIIII
per rendes que la Ciutat li fa e per
ell liuram-les comptans a·n Johan
Mestre prevera procurador seu en
IX ﬂorins X s. VIII
V ll. IX s. VIII
Appar de la dita procura feta en
forma, en poder d’en Jacme sa Carrera notari a II d’abril any MCCCCI
Ítem dixem per ell a n’Antoni Oliver notari lo dit jorn e pres-les
comptans en X ﬂorins V s.
V ll. XV s.
Ítem dixem per ell als aministradors del bací dels pobres vergonyans de madona Sancta Maria
de la Mar lo dit jorn en CCVIII
cartes per remensa de CXXXVII s.
de censal que rebien a XXIX de
març – CXXIII ll. VI s. E per penssió de VII meses VII jorns – IIIII ll.
ll.
ll
II s. IIII
CXXVII ll. VIII s. IIII
IIIII

Devem a·n Pere Oliver clavari que
li havem a tornar per resta atràs
de XXII cartes
IIIM X ll. VI s. VII
Ítem li devem que li dixem per
en Galseran des Puig e per n’Aloy
Febrer a V de noembre any
MCCCCIIII en CCXI cartes per
semblant dita que lo dit Pere Oliver
los avia feta ja a VII d’agost per
remensa de CXXXVII s. de censal,
la qual i tornen per so com és del
bací dels pobres de madona Sancta
Maria de la Mar
CXXV ll. XIII s. VIII
Ítem li devem per VIII ﬂorins
que·ns liurà per ell comptans la
dona na Gerarda muller d’en Pere
Folch a V de noembre per la fermança d’en Baró
IIII ll. VIII s.
Ítem li devem per C ﬂorins que·ns
lliurà
li
ur per ell comptans n’Antoni
ur
Dolç
Do
o lo dit jorn, dix fo per cambi d’Elg
LV ll.
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Ítem dixem per ell a·n Johan Servent ardiacha de Vallespir lo dit
jorn per cessió de Johan des Pou
prevera e pres-los comptans en
XXVI ﬂorins
XIIII ll. VI s.
Ítem a·n Jacme Lobet a VI de
noembre per na Eulàlia ﬁlla d’en
Guillem de Muntadella, e pres-les
comptans en XLVI ﬂorins IIII s.
XXV ll. X s.
Ítem al dit Jacme Lobet lo dit jorn
per la dita Eulàlia e pres-les comptans en XLV ﬂorins V s.
XXV ll.
Ítem deu per XX ﬂorins que liuram per ell comptans a·n Johan
de Fontcuberta lo dit jorn
XI ll.
Ítem deu per XXIIII ﬂorins VIII s.
VIII que liuram per ell comptans
a·n Francesch Bosch prevera per
la dona na Constança muller de
n’Arnau Bertran lo dit jorn
XIII ll. XII s. VIII
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Ítem li devem per III ﬂorins I s.
que·ns liurà per ell comptans en
Nicolau Puyol capdeguayta a VI
de noembre, dix que·ls avia reebuts d’en Pere Salom que·ls avia
reebuts d’en Jacme Ortals per la
fermansa d’en Baró
I ll. XIIII s.
Ítem li dixem per en Guillem Senpol lo dit jorn en CLX cartes per la
ajuda de la carn de la terça d’agost
DII ll. VII s.
Ítem li dixem per en Johan Rovira
lo dit jorn en XXXVIII cartes per
la ajuda de la farina de la terça
proppassada
CCC ll.
Ítem li dixem per en Jacme Traginer a VII de noembre en CC per
lo diner de la mercaderia
C ll.
Ítem li devem per XIII ﬂorins V s.
que·ns liurà per ell comptans
n’Antoni Figuera lo dit jorn per
la fermanssa d’en Baró
VII ll. XIX s.

Ítem deu per XXIIII ﬂorins VI s.
que liuram per ell comptans a·n
Pere Sarrió a VII de noembre per la
dona na Valensa muller d’en Jacme
Cirer quòndam
XIII ll. X s.
Suma: CCXLI ll. XI s. VIII
Resta que li havem a tornar, que li
mudam avant en sta carta matexa
e a
ex
IIIM DCCCLXV ll. XVII s. VII
VII

Suma: IIIIM CVII ll. IX s. III
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XXIIIv
Deu en Pere Oliver clavari per CC
ﬂorins que liuram per ell comptans
a·n Massià Massaguer a VIII de
noembre any MCCCCIIII per la
obra del pont de Sent Boy
CX ll.
Ítem deu per XVI ﬂorins II s. que
liuram per ell comptans a·n Pere
Taxonera lo dit jorn
VIII ll. XVIII s.
Ítem deu per L ﬂorins V s. VII
que liuram per ell comptans a
n’Arnau Martí lo dit jorn per en
Jacme des Vall
XXVII ll. XV s. VII
Ítem deu per XXXVII ﬂorins VIII s.
que liuram per ell comptans a·n
Mateu Calderó tudor dels béns d’en
Bartomeu Caroll lo dit jorn
XX ll. XV s.
Ítem dixem per ell a·n Pere de
Munt Ros a X de noembre en
cartes CXVIII que són deguts a·n
Mateu de Muntsó per so que li
restava per la enbaxada de la pau
de Gènova
CCLXXXII ll. X s.
Ítem deu per XXXVIII ﬂorins III s.
que liuram per ell comptans a·n
Miquel d’Alòs lo dit jorn per la
dona sa mara
XXI ll. I s.
am
Ítem deu per XX ﬂorins que liuram
a o
ar
per ell comptans a·n Mateu Caro
via
a
lo dit jorn, per messions que avia

Devem a en Pere Oliver clavari que
li havem a tornar per resta atràs
d’aquesta carta matexa
IIIM DCCCLXV ll. XVII s. VI
Ítem li devem que li dixem per en
Pere Ribera a VIII de noembre any
MCCCCIIII en CCVIII cartes per
la ajuda de la lenya de la terça
proppassada
XXVII ll. XVIII s.
Ítem li dixem per en Ramon Roig
lo dit jorn en CCXIIII cartes per la
ajuda del pes de la terça de maig
LXVIII ll. XVI s.
Ítem li devem que·ns liurà per ell
comptans en Guillem Folquer a
VIII de noembre, de menuts, per
la ajuda de la barra de la terça
passada
LVI ll.
Ítem li dixem per en Jacme de
Prexana a X de noembre en CLI
cartes dix fo per en Johan Agustí
per la fermança d’en Baró
V ll.
Ítem li dixem per en Jordi Steva
lo dit jorn en compta d’en Francesch e d’en Manuel de Gualbes
en XXVIII cartes, dix fo per en
Francesch Moragues ferrer per la
fermansa d’en Baró
V ll.
ÍÍtem
Ít
em que·ns liurà per ell comptans
em
en
n Guillem Folquer lo dit jorn per
la ajuda de la barra de la terça
pa
p
as
passada,
en menuts
XXXIIII ll.
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Suma: CCCCLXXXI ll. XIX s. VII
Resta: IIIM DCCXXXVI ll. IIII s.

Ítem li devem per VIII ﬂorins IIII s.
que·ns liurà per ell comptans en
Johan Amenla a X de noembre per
en Pere Folch patró per la fermansa
d’en Baró
IIII ll. XII s.

Ítem deu per LVII ﬂorins que liuram per ell comptans a·n Pere se
Vall ﬁll d’en Bernat sa Val a XII
de noembre
XXXI ll. VII s.

Ítem li dixem per en Guillem Senpol lo dit jorn en CXXX cartes
per la ajuda de la carn de la terça
d’agost
CLI ll.

Ítem dixem per ell a·n Perer Tarascó prevera lo dit jorn en CXXXVII
cartes per la dona na Constansa
muller d’en Francesch de Casals
quòndam barber
XII ll. X s.

Suma: IIIIM CCXVIII ll. III s. VII

fetes per despeses per consellers
per anar a Valdaura
XI ll.

Ítem a la dona na Francescha muller d’en Francesch Miquel quòndam lo dit jorn e per ella a·n Francesch Benajam en CCXXI cartes
XVIII ll. VIII s. X

Suma: DXLIIII ll. V s. V

Ítem li dixem per en Jacme Traginer a XII de noembre en CC cartes
per l’ajuda de la carn de la terça
proppassada
CLII ll.
Ítem li devem per C ﬂorins que·ns
liurà per ell comptans en Pere des
Mas lo dit jorn per la ajuda de la
peya de la terça proppassada
LV ll.

Suma: IIIIM CCCCXXV ll. III s. VII

Resta que li havem a tornar que
li mudam avant en XXIIII cartes
IIIM DCCCLXXX ll. XVIII s. II

XXIIII
Deu en Pere Oliver clavari que
dixem per ell a mossèn Domingo
Pous canonja a XIII de noembre
bre
any MCCCCIIII e per ell donam-les
-les
comptans a·n Ramon. Tomàs en
n
XXXII ﬂorins VIII s.
XVIIII ll
lll.
l.

Devem a·n Pere Oliver clavari que
li havem a tornar per resta atràs
d XXIII cartes
de
II
III
I M DCCCLXXX ll. XVIIII s. II
Ítem
e li devem que li dixem per en
em
Jacme
Jacc
Ja
Traginer a XIII de noembre
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Ítem al dit mossèn Domingo Pous
lo dit jorn e per ell donam-les
comptans al dit Ramon en L ﬂorins
XXVII ll. X s.
Ítem a·n Pere Solà prevera lo dit
jorn en XC cartes per la dona n’Alienor muller de n’Arnau Guillem
Pastor
CL ll.
Ítem deu per II ﬂorins III s. que li
liuram per ell comptans a·n Bartomeu Dusay a XIIII de noembre
I ll. V s.
Ítem per XIX ﬂorins V s. que liuram per ell comptans a·n Jacme
Bages lo dit jorn
X ll. XIIII s.
Ítem dixem per ell a·n Francesch
Pinosa prevera a XVII de noembre
en CXXXV cartes
LVIII ll. VI s. VIII
Ítem al dit Francesch Pinosa lo
dit jorn en CXXXV cartes
X ll.
Ítem al dit Francesch Pinosa lo
dit jorn en CXXXV cartes
XI ll. II s. II
Ítem a·n Domingo Fulleda porter
del senyor Rey lo dit jorn e presles comptans en L ﬂorins
XXVII ll. X s.
Ítem a·n Johan Colomer patró de
llaüt lo dit jorn e pres-les comptans
a s
an
en XXVIII ﬂorins IIII s.
XV ll. XIII s.

any MCCCCIIII en CC cartes per
la fermansa d’en Baró
V ll.
Ítem li devem per LX ﬂorins que·ns
liurà per ell comptans en Francesch Mates a XIIII de noembre
per la ajuda del cuyram de la terça
passada
XXXXIII ll.
Ítem li devem que·ns liurà per ell
comptans n’Antoni Oliver de la Volta de Torra a XV de noembra per
la fermansa d’en Baró, de menuts
V ll.
Ítem li dixem per en Guillem
Folquer a XVII de noembre en
CLXXXVI per la ajuda de la paliceria de la terça passada
LXXII
Ítem li devem per XXXIX ﬂorins
IIII s. V que·ns liurà per ell comptans en Guillem Sagrera lo dit jorn
per la ajuda del pes de la terça
de fabrer
XXI ll. XIII s. V
Ítem li dixem per en Johan Olzina
lo dit jorn en CLVII cartes per la
dita ajuda per la dita terça
XXI ll.
Ítem li dixem per en Johan Olzina a XIX de noembre en CCLVII
cartes per la ajuda del pes de la
terça d’agost
C ll.
Ítem
em
m li devem per C ﬂorins que·ns
liurà
liur
ur per ell comptans en Pere
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Ítem deu per LXXX ﬂorins VIII s.
X que liuram per ell comptans
a·n Pere de la Era prevera a XIX
de noembre per la dona na Francescha muller d’en Pere des Vall
quòndam
XLIIII ll. VIII s. X
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Saurí lo dit jorn per cambi d’Elig
LV ll.

Ítem dixem per ell a·n Nicolau
Bassa lo dit jorn, en cartes LXXXII
XXV ll.
Ítem a la dona na Bartomeua
muller de n’Arnau se Plana lo dit
jorn e pres-les comptans en XL
ﬂorins X s.
XXII ll. X s.
Ítem deu per XXVII ﬂorins III s.
que liuram per ell comptans a n’Antoni Torró prevera lo dit jorn per
en Berenguer Taraschó
XV ll.
Ítem dixem per ell a·n Johan de
Girona lo dit jorn per lo Spital
e per ell a·n Bartomeu Vives en
CCXXIIII cartes
XLIII ll. XV s.
Suma: CCCCLXXX ll. XIII s. VIII

Suma: IIIIM CXCIII ll. XI s. VII

Resta que li havem a tornar que li
mudam avant en sta carta matexa
IIIM DCCXII ll. XVII s. XI

XXXIVv
Deu en Pere Oliver clavari que lliuiuram per ell comptans a·n Domingo
ngo
Bernat correu, de menuts, a X
XX
X
de noembre any MCCCCIIII
V ll. IX s. VI
VI

De
Devem
ev
a·n Pere Oliver clavari que
li h
havem a tornar per resta atràs
d’a
d’aquesta
a
carta matexa
IIIM DCCXII ll. XVII s. XI
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Ítem dixem per ell a·n Francesch
Novella mercader lo dit jorn en
LXIII
L ll.
Ítem a la dona na Sansa muller
d’en Jacme Roig quòndam lo dit
jorn en CLXXIII cartes
XXII ll. IIII s. V
Ítem a·n Guillem Andreu notari
lo dit jorn el LXII cartes
XX ll.
Ítem a·n Guillem Pulinyà lo dit
jorn en LXXXV cartes per la dona
na Margalida muller d’en Guillem
Guerau
XX ll.
Ítem a·n Bernat Roig lo dit jorn
en LXXVI cartes per en Berenguer
Seyol
XXXVII ll. XIIII s. XI
Ítem a·n Bonenat Gili notari lo
dit jorn en CLXV cartes
XXVII ll. X s.
Ítem deu per CC ﬂorins que liuram per ell comptans a·n Massià
Massaguer lo dit jorn per lo pont
de Sent Boy
CX ll.
Ítem a·n Pere Vidal mercader lo
dit jorn e per ell a·n Miquel Biura
draper en CLI cartes
XXI ll. V s.
Ítem a·n Miquel Fàbregues patró
t ó
tr
de laüt lo dit jorn e pres-les compmptans en V ﬂorins IX s.
III ll. IIIII s.
s.

Ítem li dixem per en Johan de
Manresa a XX de noembre any
MCCCCIIII en compta d’en Jacme
Steva e d’en Nicolau Madrenchs
en CLXIII cartes del libre nostre
primer de depòsits per la ajuda de
la fusta de la terça proppassada
VII ll.
Ítem li dixem per en Johan des
Camps lo dit jorn en CVII cartes
per la ajuda del cuyram de la terça
de maig
XXXI ll.
Ítem li devem per XVIII ﬂorins
II s. que·ns liurà per ell comptans
en Johan Munt lo dit jorn per la
ajuda de la peya de la terça de maig
X ll.
Ítem li dixem per en Berenguer Folquer a XXI de noembre en XXIX
cartes per la ajuda de la barra de
la terça passada
XX ll.
Ítem li dixem per en Francesch
Colomer mercader a XXI de noembre en CLVI cartes per la ajuda
de la lenya de la terça passada
X ll. X s. VII
Ítem li dixem per en Guillem Folquer lo dit jorn en compta d’en
Rubí Labrer lo dit jorn en CXVI
cartes per la ajuda de la paliceria
de la terça proppassada
XXIIII ll.
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Ítem a·n Johan Rovira procurador
del Spital de la ciutat lo dit jorn
en XXXIIII cartes
V ll.
Ítem a micer Guillem de Vallsecha
lo dit jorn en LXXXIIII cartes
LV ll.
Ítem al dit micer Guillem de Vallsecha lo dit jorn en LXXXIIII
XXV ll.
Ítem a·n Jacme Lendrich lo dit
jorn en LXXX cartes
XVI ll. X s.
Ítem dixem per ell a la dona n’Alicsèn muller d’en Francesch Palicer
quòndam a XXI de noembre e presles comptans de menuts
VI ll.
Ítem a mossèn Francesch de Muntboy lo dit jorn e pres-les comptans
en XXXVIII ﬂorins VII s.
XXI ll. V s.
Ítem al dit mossèn Francesch lo
dit jorn e pres-les comptans en
XXXVIII ﬂorins VII s.
XXI ll. V s.
Ítem a·n Johan des Camps lo dit
jorn en CVII cartes
XXXVI ll.

Ítem deu lo dit Pere Oliver que
dixem per ell a la dona na Lorensa muller de n’Arnau Guerau
rau
quòndam a XXI de noembre a
any
ny
MCCCCIIII en XXIX cartes
XX ll. XII s.
s
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Ítem a la dita dona na Lonrensa
lo dit jorn en XXIX cartes
XV ll.
Suma que·ns deu en II colonells:
DXXXVIII ll. XVIII s. X

Suma: IIIM DCCCXV ll. VIII s. VI

Resta que li havem a tornar que
li mudam avant en CCXXX cartes
IIIM CCLXXVI ll. IX s. VIII

XXV
[Francesc i Manuel de Gualbes, canviadors]
Deuen en Francesch e en Manuel
de Gualbes cambiadors que·ns han
a tornar per resta de CCCLI cartes
del libre mostre primer
MCLXXXIII ll. XIIII s. IIII

Devem a·n Francesch e a·n Manuel
de Gualbes que dixeren per nos
e·n Pericó Ribalta a II de maig
any MCCCCIIII en C cartes
CCCXII ll. XII s. II

Ítem deuen que·ns dixeren per en
Guillem Brunet a V de maig any
MCCCCIIII e per ell dixem-les a·n
Pere Oliver clavari en VI cartes en
paga prorata del preu de I alberch
que en Pere Brunet corraiger ha
comprat en la plaça del Palau
XXXV ll.

Ítem que·ls dixem per en Ferrer
de Gualbes a V de maig en XCVI
CCCL ll.

Ítem que·ns dixeren per en Nicolau
Madrenchs lo dit jorn e per ell a·n
Pere Oliver clavari en VI cartes
per cambi d’Elg
LV ll.
Ítem que·ns dixeren per en Miquel
Roura a VI de maig en CV cartes
CCCL
L ll.
ll.

Ítem que dixeren per nos a frare
Johan Nadal de la orda dels preycadors lo dit jorn en compta de la
dona n’Agnès muller d’en Johan
de Bossagays en CIIII cartes
CCCLXXVI ll. VIII s. II
Ítem que·ls dixem per en Pere Alegre tintorer lo dit jorn en compta
d’en Nicolau Bassa en LXXXII
XLIX ll. V s.
Ítem que·ls dixem per en Jacme
des
des Coll a X de maig en LVI cartes
CXC ll. XII s.
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Ítem que·ns dixeren per en Simon
se Rovira prevera rector de Sent
Jarvasi lo dit jorn en CVI cartes
DL ll.
Ítem que·ns dixeren per en Pericó
Ribalta lo dit jorn en C cartes
VIII ll. VIII s. X
Ítem que·ns dixeren per en Johanet
sa Tria e per en Guillemic Oliver a
IX de maig e per ells a·n Guillem
Oliver en LXXXIX cartes
L ll.
Ítem que·ns dixeren per n’Antoni des Noguers a X de maig en
XXXVII cartes
LXX ll.
Ítem que·ns dixeren per en Johan
Salvador àlias se Valls lo dit jorn
en LXXII cartes
V ll.
Ítem que·ns dixeren per en Simon
Mascaró mercader lo dit jorn en
LXIIII cartes
CL ll.
Suma: IIM CCCCXXXV ll. III s. II
Ítem que·ns dixeren per en Francesch de Plagamans spacier a XIII
de maig, en CXII cartes
XX ll.
Ítem que·ns dixeren per en Francesch Lorens Oliver procurador
dels preycadors a XIIII de maig
e per ell a n’Arnau Pintor sabater
atter
en CXLII cartes del libre nostre
sttre
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Suma: MCCLXXVIII ll. XVII s. IIII
Ítem que dixeren per nos a·n Gabriel Oliver a XII de maig en compte d’en Pericó Roura en XCIIII
CIX ll. XIII s. IIII
Ítem que dixeren per nos a·n Pere
de Niubò mercader, de Berga, a
XIIII de maig en compta d’en Luis
Artigas en CXLII cartes
CLIX ll. X s.
Ítem que·ls dixem per la dona na
Marquesa muller d’en Castelló de
Malorques quòndam a XVII de
maig en CXVIII cartes del libre
nostre primer de depòsits
CCXCV ll. XVIII s. I
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primer de depòsits per compra de
IIos morabatins en alou
XXXIII ll. VIII s. II
Ítem que·ns dixeren per en Dalmau sa Carrera a XIIII de maig
en LXXVIII cartes
XXIII ll. VIII s. X

Ítem deuen los dits en Francesch
e en Manuel de Gualbes que·ns
dixeren per en Johan Rovira a
XVI de maig amb MCCCCIIII en
XXXVIII cartes
CLXXXV ll. XVII s. III
Ítem que·ns dixeren per en Pere
des Pont notari lo dit jorn en LIX
cartes
L ll.
Ítem que·ns dixeren per en Pere
Taverner lo dit jorn en CXVII
CXL ll.
Suma que·ns deuen en II colonells:
IIM DCCCCIX ll. XVII s. V

Suma: MDCCCXLIII ll. XVIII s. IX
Resta que·ns han a tornar que·ls
mudam avant en esta carta matexa
MLXV ll. XVIII s. VIII

XXVv
Deuen en Francesch e en Manuel
de Gualbes que·ns han a tornar per
resta atràs d’aquesta carta matexa
MLXV ll. XVIII s. VIII
Ítem deuen que·ns dixeren per een
n
Berenguer Gibert tudor dels ﬁl
ﬁ
ﬁlls
ls
d’en Ferreró de Gamissans quònò òn

Devem a·n Francesch e a·n Manuel de Gualbes que dixeren per
nos a·n Martí de Guimerà convers
a XXIIIII de mag MCCCCIIII en
CX
CXXI
X
cartes
XC ll.
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dam e per la dona na Margalida
muller d’en Ferrer de Gamissants
quòndam e per la dona n’Antígona
muller d’en Pere Dalmau quòndam
e per la dona na Margalida muller d’en Francesch de Gualbes
quòndam, hereves del dit Ferrer
de Gamissans, a XXI de maig
MCCCCIIII en CXVII cartes
CCCCXVIII ll. XVII s. IX
Ítem que·ns dixeren per en Berenguer Aroles cotoner a XXII
de maig e per ell dixem-les a·n
Guillem Amigó en CXLIIII cartes
del libre nostre primer de depòsits
XL ll.
Ítem que·ns dixeren per en Lorenç
Luquès a XVII de maig en CXXIII
cartes
L ll.4
Aquesta dita no la feren per que
la canselà ací e en lo compte d’en
Lorens Luquès e en manual
Ítem per en Jacme Puigdaluch
a XXVII de mag MCCCCIIII en
CXXIIII cartes
L ll.
Ítem per n’Anthoni Muntsant a
XXX de mag MCCCCIIII e per
ell dixem-les a·n Jacme Traginer
en XXXV cartes
XX ll. III s.
Ítem per an Tomàs Asgleyes ha
XXXI de maig MCCCCIIII en LXX
cartes
LVII ll. XVIII s. VII
VII
4.
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Ítem los devem que dixeren per
nos a·n Pere Andreu notari a XXVI
de mag MCCCCIIII de compta de
fra Johan sa Tria e d’en Bernat de
Muntpalau en XXXIIII cartes del
libre nostre primer de deppòsits
LXVI ll. XIIII s. IIII
Ítem que dixeren per nos a·n Pericó Roura ﬁll d’en Miquel Roura
a XXVIII de mag en XCIIII cartes
LV ll.
Ítem per M ﬂorins que·ns liuraren
comtans a XXX de mag
DL ll.
Suma: DCCLXI ll. XIIII s. IIII
Resta: MXXI ll. III s. VIII
Ítem que dixeren per nos a·n Pericó Roura a X de juny en XCIIII
CX ll.
Ítem que·ls dixem per en Pere Soler
lo dit jorn en LXXIIII cartes
XIII ll. XI s. X
Ítem que dixeren per nos a·n Johan
des Puig mercader a XIII de juny
en compta d’en Pericó Roura en
XCIIII cartes
CX ll.
Ítem que dixeren per nos en Simó
des Ceròs a XIIII de juny en compta
de la dona na Blancha muller d’en
Gispert Roig en CXXVIII
CL ll.

Aquesta partida està ratllada amb
m una
mb
una línia
un
l a ondulant.
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Ítem que·ns dixeren per an Miquel
Formós canonja a III de juny per
ell dixem-les a·n Jacme Codonyà
canonja en CXXV cartes
LV ll.
Ítem que·ns dixeren per en Guillem Ramon n’Aral a IIII de juny e
per ell dixem-les a si matex e a·n
Guerau Català preveras en LXXVII
XXXVII ll. XVII s. X
Suma: MDCCCXXI ll. XV s. X
Ítem que·ns dixeren per en Pere
Tolosa prevera a IX de juny en
CVIII cartes
XXIX ll.
Ítem que·ns dixeren per en Johan
Olzina lo dit jorn en CXXII
XXXVII ll. XVII s. X
Suma: MDCCCXXI ll. XV s. X

Suma MCXXXXV ll. VI s. II
Resta que·ns han a tornar que·ls
mudam avant en XXVI cartes
DCLXXVI ll. IX s. VIII

XXVI
Deuen en Francesch e en Manuel
de Gualbes que·ns han a tornar per
resta atràs de XXV cartes
DCLXXVI ll. IX s. VIII
Ítem deuen que·ns dixeren per
la dona na Blancha muller d’en
ny
Pere des Lor a XIIII de juny a
any
MCCCCIIII en CXXXI cartes
DCCXLI ll. III s.

Devem a·n Francesch e a·n Manuel de Gualbes que dixeren per
nos a·n Miquel de Muntjuïhc e a·n
Bernat Terrades procuradors d’en
Pericó Serra ﬁll e hereu de n’Antoni
Serra quòndam a XVIII de juny
y MCCCCIIII en compta del dit
any
Pe
er
Pericó
Serra en XCVIII
DCCVIII ll. XVIII s. V
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Ítem que·ns dixeren per en Johan
Ribalta a XIX de juny e per ell
dixem-les als cònsols e Universitat
de Copliura en CXXXVI cartes
CLXXX ll.
Ítem que·ns dixeren per n’Antoni
Clapers mercader lo dit jorn en
CXXXVI cartes
CXXVIII ll.
Ítem que·ns dixeren per en Johan
Garriga a XXI de juny en L cartes
LXV ll.
Ítem que·ns dixeren per en Bernat
Gassol lo dit jorn en CXXV
LXX ll.
Ítem que·ns dixeren per en Johan
Olzina lo dit jorn en CXXII
LXV ll. XV s. IX
Ítem que·ns dixeren per en Ramon
Roig lo dit jorn en XCV cartes
L ll.
Suma: IIM IIII ll. VII s. V
Ítem que·ns dixeren per en Pere
de Viladomat spacier a XXIII de
juny en CXXXVIII
XVII ll. XII s. X
Ítem que·ns dixeren per en Bartomeu Stapera vicari de madona
Sancta Maria de la Mar lo dit jorn
en CXXXII
XX ll.
Ítem que·ns dixeren per en Jacme
m
me
Riera taverner a XXV de juny en
CXIIII cartes
CCCXV
ll.
V ll
l.
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Ítem lus devem que dixeren per
nos a·n Bartomeu se Vall corder a
XXV de juny en CXXXIIII cartes
DCCXXXI ll. XVI s. V
Ítem que dixeren per nos frare
Bernat Meyol síndich e procurador del monestir de Sanctes Creus
a XXVII de juny en compta de
frare Bartomeu de Ladernosa en
CXXXV cartes
CCCCLV ll.
Suma: MDCCCXCV ll. XIIII s. X
Ítem dixeren per nos a·n Jacme
Rocha, dels Arbors, a XXVIIII de
juny en CXXXIX cartes
CX ll.
Ítem que·ls dixem per en Bernat
de Pinós convers a III de juliol en
CXLII cartes
CC ll.
Ítem que dixeren per nos a·n Bonenat Bosch llaüter a V de juliol
en LXXVIII cartes
LXXIII ll. XIII s. XI
Ítem lus dixem per en Francesch
Merlet a VII de juliol en CXLVI
XLV ll. XVI s. VIII
Suma IIM CCCXXV ll. V s. V
Resta: CCCLVII ll. I s. X
Ítem lus devem per MD ﬂorins
que·ns liuraren comptans a IX de
juliol
DCCCXXV ll.
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Ítem que·ns dixeren per n’Antoni
Deudé a XXVI de juny en CXXXIX
cartes
CXCII ll. X s.

Ítem lus dixem per en Johan de
Jarona a X de juliol en CXXXVIII
cartes
LXXII ll. XIII s.

Suma: IIM DXLIX ll. XI s. III

Ítem lus dixem per en Johan Vidal a XI de juliol en compta d’en
Nicolau Bassa en LXXXII
XLVII ll.

Ítem que·ns dixeren per en Ramon
Roig a VI de juliol en CXLII
XXXII ll. XVI s.
Ítem que·ns dixeren per en Nicolau
Torró lo dit jorn e pres-les comptans en menuts
C ll.

Ítem que dixeren per nos al gordià
dels frares menors a XII de juliol
en compta de la dona na Serene
muller d’en Bernat sa Rovira en
CXXVII cartes
C ll.

Suma: IIM DCLXXXII ll. VII s. III
Ítem que·ns dixeren per en Berenguer des Cortey a IX de juliol en
CLVIII cartes
IIM CXX ll.
Suma: IIIIM DCCLXXIIII ll. VII
s. III

Suma: IIIM CCCLXIX ll. XVIII s. V
Resta que·ns han a tornar que·ls
mudam avant en sta carta matexa
MCCCCIIII ll. VIII s. X

XXVIv
Deuen en Francesch e en Manuel
de Gualbes cambiadors que·ns han
a tornar per resta atràs d’aquesta
carta matexa
MCCCCIIII ll. VIII s. X

Devem a·n Francesch e a·n Manuel
de Gualbes que dixeren per nos a
n’Antoni se Guàrdia a XVII de juliol
any MCCCCIIII en CXXIIII cartes
XCIII ll. III s. IIII

Ítem deuen que·ns dixeren p
per
n’Andreu Castelló a XXI de juliol
liol
any MCCCCIIII en CLIIII cartes
e
es
XXVII lll.
l.

Ítem que dixeren per nos a·n Johan
Lorens
prevera a XXI de juliol en
Lo
or
XC
C cartes
CLII ll. VI s. X
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Ítem que·ns dixeren per en Johan
Junyent mercader lo dit jorn en
per ell a n’Andreu Castelló, en
CLIIII cartes
XL ll.
Ítem que·ns dixeren per en Pere
de Munt Ros e per en Pere des
Puig a XXIII de juliol en CLIIII
LXXVIII ll. XVIII s.
Ítem que·ns dixeren per en Jacme Cardona a XXIIII de juliol en
LXXXIIII cartes
XXV ll.
Ítem que·ns dixeren per en Bernat
Pons prevera lo dit jorn, dix fo per
en Pere Pallarès e per en Pere sa
Cortada e per ell dixem-les a·n Johan ses Avasses mercader en CLVI
CCCL ll.
Ítem que·ns dixeren per en Johan Fivaler a XXVIII de juliol en
CXXXVII cartes
DCCXXXVI ll. X s. I
Ítem que·ns dixeren per en Pere des
Orts notari a IIII d’agost e per ell
dixem-les al vaguer de Barchinona en LXII cartes del libre nostre
primer de depòsits
CCXXXIIII ll. VI s.
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Ítem que dixeren per nos a·n Pericó Queralt mercader a XXIIII de
juliol en CXLV cartes
CCCLII ll. V s. I
Ítem lus dixem per en Bartomeu
Marquès lo dit jorn en CLIIII
LXI ll.
Ítem lus dixem per en Guido Cavalcant a XXXI de juliol en compta
d’en Jacme e d’en Johan Masana
en XXX cartes
LXXV ll. XII s. VI
Ítem lus devem per M ﬂorins
que·ns liuraren comptans a II
d’agost
DL ll.
Ítem que dixeren per nos a n’Antoni
Cijar a IIII d’agost en compta d’en
Jacme Lendrich en LXXX cartes
CVII ll. s. XI
Ítem que dixeren per nos a·n Johan
Armer a VI d’agost en CXVI cartes
DL ll.
Suma: MDCCCCXLI ll. VIII s. VIII
Ítem lus dixem per en Pere Terrassa
mercader síndic de Copliura a VII
d’agost en CLV cartes
D ll.

Suma IIM DCCCCXXIII ll. II s. XI
Ítem que·ns dixeren per la dona
n’Alicsèn muller d’en Jacme Daxander quòndam a VIII de agost
en CLXVI cartes
CLXXXVI ll. XVIII s.
s I

Ítem lus dixen per lo dit en Manuel de Gualbes a IX d’agost, en
LVI cartes
CCCCL ll.
Ítem
em
m que dixeren per nos e·n Guillem
m des Quer mercader a XIII
d’agost
d
d’
a
en CLXVII
C ll.
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Ítem que·ns dixeren per en Johan
Sabrià a IX d’agost en CLXVI cartes
CCCL ll.

Ítem que dixeren per nos a n’Antoni Oliver notari a XIIII d’agost
en compta d’en Pere Terrassa en
cartes CLXVIII
CCXX ll.

Ítem que’ns dixeren per en Jacme
Traginer lo dit jorn en XXXVI
C ll.
Suma IIIM DLX ll. I s.
Ítem que·ns dixeren per n’Antoni
Almugàver mercader a XI d’agost
en LXXVIII cartes
CCCCL ll.
Ítem que·ns dixeren per en Jacme
Desender lo dit jorn en CLXVI
XCV ll.

Suma: IIIIM LXXVII ll. I s.

Suma: IIIM CCXI ll. VIII s. VIII
Resta que·ns han a tornar que·ls
mudam avant en XXVII cartes
DCCCCLXV ll. XII s. IIII

XXVII
Deuen en Francesch e en Manuel
de Gualbes que·ns han a tornar per
resta atràs de XXVI cartes
DCCCLXV ll. XII s. IIII
Ítem deuen que·ns dixeren per en
Nicolau Torró a XVI d’agost any
MCCCCIIII e pres-les comptans
en menuts
C ll
ll.
l.

Devem a·n Francesch e en Manuel
de Gualbes que·ls dixem per en
Pere Terrassa síndich de Copliure
a XVIII d’agost any MCCCCIIII en
CLXVIII
XCV ll.
Ítem lus dixem per en Tomàs de
Belmunt lo dit jorn en CLXX
CCCLXXV ll.
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Ítem que·ns dixeren per en Bernat de Mirambell e per en Guillem
Tomàs, marmasors d’en Bartomeu Castell quòndam mercader,
a XVIII d’agost en CLXXI cartes
CCCXXX ll. XI s. VI
Ítem que·ns dixeren per micer
Pere Puyol a XIX d’agost en CLXII
cartes
MDCCXXXII ll. IX s. IIII
Ítem que·ns dixeren per en Jacme
de Puigdeluch a XXII d’agost e per
ells dixem-les a·n Lorens Luquès
en CLXXV cartes
C ll.
Ítem que·ns dixeren per en Pere
Sallent a XXVI d’agost en CLXXVII
LXXXVI ll. XI s. II
Ítem que·ns dixeren per en Bernat de Muntpalau donzell a XXX
d’agost en CLXXVIII cartes
CCLXIII ll. s. VIII
Ítem que·ns dixeren per en Ramon
Tomàs a I de satembre e per ell a·n
Guillem Sagrera en CXIX cartes
CCXXXII ll. X s.
Suma: IIIM DCCXXXVIII ll.
XIIII s. XI
Ítem que·ns dixeren per en Francesch Bugatell prevera a V de satembre en CLXXXIII cartes
CCLXX ll.
Ítem que·ns dixeren per en Jacme
m
me
de Puigdeluch a XI de satembre
bre
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Ítem lus dixem per en Silvestre de
Tomàs a XXI d’agost en CLXXII
cartes
LIII ll. XIX s. II
Ítem lus devem per M ﬂorins
que·ns liuraren comptans lo dit
jorn
DL ll.
Ítem lus devem que dixeren per
nos a·n Pere Pallarès prevera a IX
de fabrer del dit any en CCCLV
cartes del libre nostre primer e
avíem-les meses en compta d’en
Jacme e den Johan Masssana e
devien ésser en aquest per que les
hic matem
LXX ll.
Ítem lus devem que dixeren per
nos a·n Guillem des Pla prevera
a XXVI d’agost en CLXIX cartes
LXXV ll. XVIII s.
Ítem lus devem per M ﬂorins
que·ns liuraren comptans a XXVII
d’agost
DL ll.
Ítem que dixeren per nos a·n Pere
Taverner palicer a XXX d’agost en
compte de micer Antoni des Coll
de Berenguer ses Oliveres e d’en
Bernat des Coll en IIII cartes del
libre nostre primer de depòsits
LXXX ll. X s.
Suma: MDCCCL ll. VII s. II
ÍÍtem
Ít
em lus devem per M ﬂorins
em
que·ns
liuraren comptans a IIII
qu
ue
de satembre
DL ll.
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e per ell a·n Lorens Luquès en
CLXXV cartes
C ll.
Ítem que·ns dixeren per n’Antoni
Bussot lo dit jorn en XLI cartes
XXXIII ll.
Ítem aque·ns dixeren per en Berenguer Serra sartre a XIII de satembre en CXC cartes
XCI ll.
Ítem que·ns dixeren per en Pere
Oliver clavari a XV de satembre
en XIX cartes
LV ll.

Ítem lus dixem per en Francesch
de Riusech a V de satembre, en
CLXXIX
CCLXII ll. X s.
Ítem que dixeren per nos a·n Johan d’Entraaygües lo dit jorn en
compta de la dona na Francescha muller d’en Guerau Bardina
en CXXV cartes
LXXIX ll. VI s. I
Ítem que dixeren per nos a·n
Pere Gonter a IX de satembre en
CLXXXIIII
LXXVII ll.
Ítem que dixeren per nos a·n Domingo Bernat a XII de satembre
en compta de n’Antoni Compayn
en CLXII cartes
CVI ll.

Suma: IIIIM CCLIX ll. XIIII s. XI

Suma: IIM DCCCCXXV ll. III s. III
Resta que·ns ha a tornar, que li
mudam avant en esta carta matexa
MCCCXXXIIII ll. XI s. VIII

XXVIIv
Deuen en Francesch e en Manuel
de Gualbes que·ns han a tornar
per resta atràs de sta carta matexa
MCCCXXXIIII ll. XI s. VIII
Ítem deuen que·ns dixeren per en
Johan Sabrià a XVII de satembre
t s
te
any MCCCCIIII en CLXVI cartes
C ll.

Devem a·n Francesch e a·n Manuel
de Gualbes per M ﬂorins que·ns
liuraren comptans a XIII de satembre any MCCCCIIII
DL ll.
Ítem lus devem per M ﬂorins
qu
ue
que·ns
liuraren comptans a XIX
de satembre
DL ll.
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Ítem que·ns dixeren per n’Antoni
des Quer mercader a XX de satembre en LXXIII cartes
LV ll.

Ítem lus devem per M ﬂorins
que·ns liuraren comptans a XXV
de satembre
DL ll.

Ítem que·ns dixeren per en Johan
Junyent a XXVI de satembre e per
ell dixem-les a·n Bernat de Casasaiga en CXV cartes
LXXIIII ll. V s. VIII

Ítem lus devem per M ﬂorins
que·ns liuraren comptans a III
d’octubre
DL ll.

Ítem que·ns dixeren per en Bernat
de Casasaiga lo dit jorn en CXV
cartes
CX ll.
Ítem que·ns dixeren per en Nicolau Torró a XXVII de satembre
e per ell dixem-les a·n Pere de
Casasaiga, a qui les devien per
DC escuts, e pres-les comptans
en DCCCCLXXXI ﬂorins e IX s.
DXL ll.
Ítem qe·ns dixeren per en Ramon
Fivaller a I d’octubre e per ell dixem-les a·n Pere de Tagamanent,
procurador de la dona n’Isabell
muller d’en Bernat de Tagamanent
quòndam, en CCCVIII cartes, per
remensa de censal que micer Johan
des Pla li feya, entre principal e
penssió
CCCXXXVI ll. III s. VII
Ítem que·ns dixeren per la dona
na Margalida muller d’en Galseran de Camós a II d’octubre en
CLXXXIX cartes
LXXXVII ll. X s.
Ítem que·ns dixeren per en Jacme
m
me
des Torrent mercader lo dit jorn
orn
n
en CXCIX cartes
LX
X lll.
l.
l.
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Suma: IIM DCXCVII ll. X s. XI

Suma: IIMCC ll.
Resta que·ns ha a tornar que·ls
mudam avant en XXVIII cartes e
ﬁnam-ne ensemps a VII d’octubre
any MCCCIIII
CCCCXCVII ll. X s. XI

XXVIII
Deuen en Francesch e en Manuel
de Gualbes cambiadors que·ns han
a tornar per resta atràs de XXVII
cartes de compta ﬁnat
CCCCXCVII ll. X s. XI
Ítem deuen que·ns dixeren per en
Pere Oliver a IX d’octubre any
MCCCCIIII en CLIII cartes
DCCCCX ll.
Ítem que·ns dixeren per en Gabriel
Franch lo dit jorn e per ell a·n Pere
Oliver clavari lo dit jorn en XXI
cartes per la fermansa d’en Baró
V ll.
Ítem que·ns dixeren per n’Antoni
Dolç a XI d’octubre e per ell dixem-les a·n Pere Oliver carnicer
en CCX cartes
LVII ll.
Ítem que·ns dixeren per n’Antoni des Quer a XIII d’octubre en
LXXIII cartes
L ll.
Ítem que·ns dixeren per en Berene en
guer Dalmau boter lo dit jorn een
n
CCV cartes
LXXVIIII ll
ll.
l.

Devem a·n Francesch e a·n Manuel
de Gualbes que·ls dixem per en
Bernardó de Gualbes a XX d’octubre any MCCCCIIII en compta
d’en Pere Oliver clavari, en XXII
cartes
XX ll.
Ítem que dixeren per nos a·n Johan
Sagristà lo dit jorn en compta d’en
Johan Ros en CLXXXVII cartes
LXXXVI ll. XII s. III
Ítem que dixeren per nos a n’Antoni Oliver prevera e a·n Francesch
Boﬁy a XXVII d’octubre en CCIII
cartes
C ll.
Ítem lus dixen per la dona na Serena muller d’en Bernat sa Rovira
a XXX d’octubre en CXXVII cartes
XVI ll. X s.
Ítem lus devem que·ns liuraren
comptans en M ﬂorins a XXX
d’octubre
DL ll.
Suma: DCCLXXIII ll. II s. III
S
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Ítem que·ns dixeren per en Guillem de Fonollet a XXI d’octubre
en LXXXII cartes
CCXX ll.
Suma: MDCCCXVII ll. X s. XI
Ítem que·ns dixeren per en Bartomeu Gras a XXV d’octubre en
CCXIII cartes
CCXCVIII ll. II s. VII
Ítem que·ns dixeren per en Tomàs
se Font payer a XXVII de octubre
e per ell dixem-les a n’Antoni Fàbregues e a·n Pere Boﬁy en CXL
cartes del libre nostre primer de
depòsits per preu de XIIII morabatins en feu que li an venuts
CXXXVI ll. VII s. IIII
Ítem que·ns dixeren per en Guillem de Cabanyelles lo dit jorn en
LV cartes
LXX ll.
Ítem que·ns dixeren per en Guillem Oliver a XXX d’octubre en
LXXXIX cartes
L ll.
Suma: IIM CCCLXXII ll. s. X
Ítem que·ns dixeren per en Francesch Mauri a IIII de noembre en
CCXV cartes
CCXLII ll. X s.
Ítem que·ns dixeren per en Francesch d’Espés a V de noembre en
LIII cartes
LIII ll.
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Ítem lus dixem per en Francesch
Bisbal a VII de noembre, en XC
XIIII ll. X s. II
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Ítem que·ns dixeren per en Francesch de Camós a VI de noembre
e per ell a la dona na Margalida
muller d’en Galseran de Camós
quòndam en CLXXXIX cartes
L ll.

Ítem deuen los dits en Francesch
e en Manuel de Gualbes que·ns
dixeren per en Pere de Muntrós a
VIII de noembre any MCCCCIIII,
en CCXV cartes
CLXXV ll. V s. XI
Ítem deuen que·ns dixeren per en
Bernat de Pinós convers a VII de
noembre e per ell a n’Arnau de
Mataplana e per ell a·n Gabriel
Guich en CXCIIII
VI ll. XII s.
Ítem que·ns dixeren per en Bernat
Ferrer mercader a VIII de noembre
en CLXXXII cartes
L ll.
Ítem que·ns dixeren per en Jordi
Steva a X de noembre e per ell
a·n Pere Oliver clavari en XXIII
cartes per en Francesch Moragues
ferrer per la fermansa d’en Baró
V ll.
Suma que·ns deuen en II colonells:
IIM DCCCCLIII ll. VIII s. IX

Suma: DCCLXXXVII ll. XII s. V
Resta que·ns han a tornar que·ls
mudam avant en esta carta matexa
IIM CLXV ll. XVI s. IIII
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XXVIIIv
Deuen en Francesch e en Manuel
de Gualbes que·ns han a tornar per
resta atràs, d’aquesta carta matexa
IIM CLXV ll. XVI s. IIII

Devem a·n Francesch e a·n Manuel de Gualbes que·ls mudam
que·ns deuen en LVII cartes del
libre primer d’en Bernat Serra e
d’en Guillem de Cabanyelles, regidors aprés nos de la Taula de
la Ciutat
IIM CLXV ll. XVI s. IIII

[Bernat Serra i Guillem de Cabanyelles, regidors següents
de la Taula de la Ciutat]
Deuen en Bernat Serra e en Guillem de Cabanyelles regidors de la
Taula de la Ciutat aprés nos que·lls
liuram comptans a XXIII de janer
any MCCCCV entre ﬂorins e scuts
d’or e diners menuts
XIIM CCXCII ll. XIIII s.

Devem a·n Bernat Serra e a·n Guillem de Cabanyelles ara regidors de
la Taula de la Ciutat que·ls avíem
a tornar de la dita Taula segons
appar en la ragonaxenca que se
n’és feta con lexam la dita Taula
XIIM DCCI ll. XVI s. IIII

Ítem deuen que·ls dix per nos en
Pere de Casasaiga a XX de agost
del dit any
CCCCIX ll. II s. IIII
Suma: XIIM DCCI ll. SVI s. IIII

XXVIIII
[Antoni Cortils, escrivà de nau]
Deu n’Antoni Cortills scrivà de la
nau d’en Stornell que dixem per
ell a·n Pere Artagil sartre a XXI de
noembre any MCCCCIIII e pres-les
les
comptans de menuts
XXV
V ll.

Devem a n’Antoni Cortils scrivà
de la nau d’en Stornell que li dixem per en Pere Stornell patró a
XX de noembre any MCCCCIIII
en
n compta d’en Bertran Canyelles
en
n XLV cartes
L ll.
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Ítem deu que li liuram comptans
de menuts lo dit jorn
XXV ll.
Suma: L ll.

[Berenguer Folquer]
Deu en Berenguer Folquer que dixem per ell a·n Pere Oliver clavari
a XXI de noembre any MCCCCIIII
en XXIIII cartes per la ajuda de
la barra de la terça passada
XX ll.

Devem a·n Berenguer Folquer per
XXXVI ﬂorins IIII s. que·ns liurà
comptans a XXI de noembre any
MCCCCIIII
XX ll.

[Pere de Muntrós i Pere de Quintana]
Deuen en Pere de Munt Ros e en
Pere de Quintana que·ls mudam
en LVII cartes del libre primer
d’en Bernat Serra i d’en Guillem
de Cabanyelles regidors de la Taula
aprés nos
LII ll.

Devem a·n Pere de Muntrós e a·n
Pere de Quintana que·ls dixem per
en Francesch Peres a XXI de noembre any MCCCCIIII en LIII cartes
LII ll.
Les quals sien soltes con li auran
fetes cansel·lar dues enpares dels
cònsols e Iª del vaguer fetes per
n’Antich des Roudors mercader,
de Perpenyà
A I de daembre any MCCCCIIII
en Domingo de Toramutxa misatge dels cònsols nos enparà la
dita quantitat a istància de mossèn
Johan d’Ebella
A I de daembre any MCCCCIIII en
Domingo de Toramutxa misatge
dels Cònsols nos enparà la dita
quantitat
a istància d’en Mateu
qu
ua
Cardona
Ca
ar

ELS

PRIMERS LLIBRES DE LA

TAULA

DE

CANVI

DE

BARCELONA

513

XXIXv
[Berenguer s’Estrada]
Deu en Berenguer s’Estrada per
C ﬂorins que liuram per ell comptans a·n Francesch Boulo a XXII
de noembre any MCCCIIII
LV ll.
Ítem deu per DCLXXIIII ﬂorins
IIII s. que liuram per ell comptans a·n Bernat Salit que està ab
en Guillem des Cros a XXIIII de
noembre
CCCLXX ll. XVIII s.
Ítem dixem per ell a n’Antoni Major prevera, marmasor sobrogat
del testament d’en Francesch Casals quòndam, a XXVII de noembre, dix foren a compliment de
XXVII ll. X s. per los quals en
Bernat Tordera ha comprats III
morabatins menys la quarta part
d’I morabatí e pres-les comptans
en XL ﬂorins II s. V
XXII ll. II s. V
Ítem deu per XXV ﬂorins que liuram per ell comptans a·n Bernat
Tordera lo dit jorn
XIII ll. XV s.
Ítem deu per M ﬂorins que li liuram per ell comptans a·n Bernat
Salit que està ab en Guillem des
Clos a III da daembre
DL ll.
Ítem dixem per ell a·n Guillem des
Cros mercader a XI de daembre
b e
br
en CXCVII cartes
DXIII ll. XIII s.

Devem a·n Berenguer s’Estrada ﬁll
d’en Pere s’Estrada que li dixem per
en Gabriel Balester a XXI de noembre any MCCCCIIII en CCXXVI
cartes per remensa de IIM s. de
censal que rebia sobre Malorques
a I de maig, a raó de XM s. per
mil – M ll. E per interès de VI
meses XX jorns – LV ll. X s.
MLV ll. X s.
Les quals sien soltes con n’Arnau
Ladó notari o dirà
Lo die present fo solta per lo dit
notari
Ítem li dixem per en Gabriel Balester a IX de daembre en CCXXVI
cartes per remensa de M s. censals
que rebia sobre Malorcha a raó de
XM s. per M
D ll.
Ítem per lo dit Gabriel Balester
lo dit jorn en CCXXVI cartes per
interès de III meses III jorns
XIII ll. XII s.
Los quals sien soltes con n’Arnau
Ladó notari o dirà
A XI de daembre any MCCCCIIII
fo solta per lo dit notari
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Ítem deu per L ﬂorins que li liuram comptans a XX de daembre
XXVII ll. X s.
Suma: MDLII ll. XVII s. V

Ítem deu lo dit Berenguer s’Estrada que dixem per ell a·n Pericó
se Calm a XXX de daembre any
MCCCCV e pres-les comptans en
XV ﬂorins
VIII ll. V s.
Suma que·ns deu en II colonells:
MDLXI ll. II s. V

Suma: MDLXIX ll. II s.

Resta que li avem a tornar que li
mudam en LVII cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula
VII ll. XIX s. VII

[Llorença, vídua d’Arnau Guerau]
Deu la dona na Lorença, muller
de n’Arnau Guerau quòndam per
LXIIII ﬂorins VII s. que liuram per
ella comptans a·n Nicolau Guerau
a XXII de noembre any MCCCCIIII
XXXV ll. XI s.

Devem a la dona na Lorensa muller
de n’Arnau Guerau quòndam que
li dixem per en Pere Oliver clavari
a XXI de noembre any MCCCCIIII
en XXIIII cartes
XX ll. XI s.

Ítem dixem per ell a la Ciutat de
Barchinona a XVII de daembre en
CCXL cartes per preu de XV ll. X s.
de censals que la dita dona e en
Nicolau Guerau han comprats sobre la Ciutat, a raó de XXIIIIM s
per mil
CCCLXXIII ll.
ll.

Ítem li dixem per lo dit Pere Oliver
lo dit jorn en XXIIII cartes
XV ll.
Ítem li dixem per la Ciutat de
Barchinona
lo dit jorn en V carBa
ar
tess per remensa de CCCCXI s. I d.
de censal que rebia a VI de sa-
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Ítem deu per IIII ﬂorins II s. que
liuram per ella comptans a·n Nicolau Guerau a XX de daembre
II ll. VI s.

tembre, CCCLXIX ll. XIX s. VI. E
per penssió de II meses XVI jorns
– IIII ll. VI s. VI
CCCLXXIIII ll. VI s.
Les quals sien soltes con en Bonenat Gili notari o dirà
A XVII de daembre any MCCCCIIII
foren soltes per lo dit notari, qui·ns
féu fe com les CCCLXIX ll. XIX s.
VI pertanyen a la dita dona na
Lorensa e a·n Nicolau Guerau. E
les IIII ll. VI s. VI pertanyen a la
dita dona

Suma: CCCCIX ll. XVII s.

Suma: CCCCIX ll. XVII s.

XXX
[Jaume i Joan Massana, canvistes]
Deuen en Jacme e en Johan Massana cambiadors, que·ns han a
tornar per resta de CCCLXXVII
cartes del libre nostre primer
CCCCL ll. X s. VI
Ítem deuen que·ns dixeren per en
Guillem Roig e per en Pere de
Vall-lebriga pintor, curadors dels
ﬁll d’en Bernat Roig, a II de maig
any MCCCCIIII en CIIII cartes
XII ll. VIII s.
Ítem que·ns dixeren per en Guillem
Oliver a V de maig en LXXXIX
CXCII ll. X s.
Ítem que·ns dixeren per en Miquel
Roura a V de maig en CV cartes
tes
es
CC
C ll.
ll.

Devem a·n Jacme e a·n Johan Massana cambiadors que dixeren per
nos a·n Guillem Ripol, qui cambia a menut, a II de maig any
MCCCCIIII en LXVI cartes
CX ll.
Ítem que dixeren per nos a·n Nicolau Aguló a XII de maig en XIII
cartes
CCCXXIII ll. V s. X
Ítem que dixeren per nos a·n Pericó
de Casasaiga a XIIII de maig en
compta d’en Francesch sa Rovira
e d’altres en CXXXVII cartes del
libre nostre primer de depòsits
CCLXVIII ll. XIIII s. VII
Suma: DCCII ll. s. V
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Ítem que·ns dixeren per en Simon
Martorell leurador a XIII de maig
en CXII cartes
LXXII ll. XVII s. X

Ítem los devem per D ﬂorins
que·ns liuraren comptans a XXX
de mag MCCCCIIII
CCLXXV ll.

Ítem dixeren per en Romeu des Feu
e per n’Arnau Reurich tudors d’en
Johan se Coma a XVII de maig en
CXVII cartes
CLXI ll. VI s.

Suma: DCCCCLXXVII ll. s. V
Resta: DCCCLXXVI ll. XV s. XI

Suma: MLXXXIX ll. XII s. IIII
Ítem que·ns dixeren per en Johan
des Vall a XXII de maig, en XCI
cartes
CLXXV ll. IIII s.
Ítem que·ns dixeren per en Johan
Garrigua lo dit jorn en L cartes
LX ll.
Ítem que·ls liuram comptans en
manuts a XXIIII del dit mes
L ll.
Ítem que·ns dixeren per en Ramon
Roig lo dit jorn en XCV cartes
LV ll.
Ítem que·ns dixeren per en Pere
Serra a IIII de juny e pres-les
comptans en menuts
C ll.
Ítem que·ns dixeren per en Pere
Serra a V de juny e pres-les comptans en menuts
CIIII ll.
Suma: MDCXXXIII ll. XVI s. IIII
IIIII

Ítem que dixeren per nos a·n Pere
Calsinal a XII de juny en compta
de la dona na Johanete muller d’en
Pere Calsinal en CXXIX cartes
LXXII ll. XIX s.
Ítem que dixeren per nos a·n Johan
Taxidor a XIII de juny en CXXVII
cartes
CCC ll.
Ítem que·ls dixem per en Johan
Calvet a XVI de juny en CXXXI
cartes
X ll.
Ítem que dixeren per nos a·n Pere
Almarich, de Perpanyà, a XVII de
juny en compta d’en Pere Poch en
CVIII cartes
LXVII ll. X s.
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Ítem que·ns dixeren per en Francesch se Grau botiguer a VII de
juny en CXX cartes
CCXX ll.
Ítem que·ns dixeren per en Francesch Oliba a XIII de juny e presles comptans en menuts
L ll.
Suma: MDCCCCLIII ll. XVI s. IIII

Suma: MCCCCXXVII ll. IX s. V
Resta que·ns han a tornar, que·ls
mudam avant en sta carta matexa
CCCCLXXVI ll. VI s. XI

XXXv
Deuen en Jacme e an Johan Massana cambiadors que·ns han a tornar per resta atràs d’aquesta carta
matexa
CCCCLXXVI ll. VI s. XI
Ítem deuen que·ns dixeren per
en Jonanet ses Avasses en per
en Pere Serra a XXI de juny ayn
MCCCCIIII en CXXXVIII
CLXV ll.
Ítem que·ns dixeren per en Johan
Ribalta mercader a II de juliol en
CXXXIII cartes
CLXXIII ll. III s. VIII
Ítem que·ns dixeren per en Ramon
Roig a V de juliol en CXLII cartes
XL ll.
Suma: DCCCCLIIII ll. X s. VII
II

Devem a·n Jacme e a·n Johan Massana cambiadors que dixeren per
nos a·n Bernat Boyons prevera a
XVIII de juny any MCCCCIIII en
compta d’en Francesch Mir en
CXX cartes
CCCLV ll. XI s. IX
Ítem que dixeren per nos a frare
Pere Miquel a XXI de juny en VII
cartes del libre nostre primer de
depòsits
LXXXIX ll. VII s.
Ítem que dixeren per nos a·n Guillem Rabassa mercader a XXVI de
juny en CXXXIIII cartes
LXXVII ll.
Ítem que dixeren per nos a n’Arnau
Ampastra
a II de juliol en CCLII
Am
m
cartes
car
r
LX ll.
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Ítem que·ns dixeren per la dona na
Agnès muller d’en Guillem Mora
quòndam a IX de juliol en CXXX
cartes
LXXXII ll.
Ítem que·ns dixeren per en Pere
Serra prevera a X de juliol en XCII
CCCCLXXXIIII ll. XVI s.
Ítem que·ns dixeren per en Jacme Traginer a XIIII de juliol en
XXXVI cartes
XXXIX ll. V s. VIII
Suma: MCCCCLX ll. XII s. III
Ítem que·ns dixeren per en Johan
Junyent mercader a XXIII de juliol
en CXVI cartes
XXXI ll.
Ítem que·ns dixeren per en Jacme
Cardona lo dit jorn en LXXXIIII
LXVI ll.
Ítem que·ns dixeren per en Jacme
Jover a XXIIII de juliol en CLV
X ll.
Ítem deuen que dixem per ells a·n
Guido Cavalcant ﬂorentí a XXXI
de juliol e per ell dixem-les e·n
Francesch e en Manuel de Gualbes
en XXVI cartes
LXXV ll. XI s. VI
Ítem dixem per ells a·n Martí de
Sarra, de Saragoça, a II d’agost e
pres-les comptans en CXXII ﬂorins
VIII s.
LXVII ll. X s.

Ítem que dixeren per nos e·n Francesch Duran a V de juliol en LXX
CLXXXI ll. XVII s. VI
Suma: DCCLXIII ll. XVI s. III
Resta: XC ll. XIIII s. IIII
Ítem que dixeren per nos a·n Nicolau Sparsina mariner a XII de
juliol en compta d’en Pericó Roura
en XCIIII
LXVIII ll. IIII s. V
Ítem lus devem per DC ﬂorins
que·ns liuraren comptans a XV
de juliol
CCCXXX ll.
Suma: MCLXII ll. s. VIII
Ítem que·ls dixem per en Johan
ses Avasses a XXVIII de juliol en
CLVI cartes
CCCL ll.
Ítem lus dixem per en Pere Serra e per en Johanet ses Avasses
a XXIX de juliol en compta de
Johan Fivaler en CXXXVII
DCCXXXVI ll. X s. I
Suma: IIM CCXLVIII ll. X s. IX
Ítem lus dixem per en Pere Serra
en compta de Jacme de Camplonch
a II d’agost en CLIX cartes
CCCCLVI ll. III s. III
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Ítem deuen per M ﬂorins que·ls
liuram comptans a IIII d’agost
DL ll.
Suma: IIM CCLX ll. XIIII s. IX

Suma: IIM DCCIIII ll. XIIII s. I
Resta que·ls havem a tornar que·ls
mudam avant en XXXI cartes
CCCCXLIII ll. XIX s. III

XXXI
Deuen en Jacme e en Johan Massana cambiadors que dixem per ells
a·n Ramon d’Orta mercader a VIII
d’agost any MCCCCIIII e pres-les
comptans en CXLIX ﬂorins I s.
LXXXII ll.
Ítem deuen que·ns dixeren per en
Johan Sabrià moneder a IX d’agost
en CLXVI cartes
CCCL ll.
Ítem qu·ens dixeren per en Johan
Vilar lo dit jorn e per ell dixem-les
a·n Jacme Traginer en XXXVI cartes
XX ll.
Ítem deuen que liuram per ells
comptans a·n Johan Tomàs nabot d’en Torró a XIX d’agost, de
menuts
V ll. X s.
Ítem deuen que liuram per ells
comptans a·n Johan Sabrià a XXI
d’agost, de menuts
XII ll.

Devem a·n Jacme e a·n Johan
Massana cambiadors que·ls havem a tornar per resta atràs de
XXX cartes
CCCCXLIII ll. XIX s. IIII
Ítem lus dixem per en Johanet ses
Avasses a IX d’agost en compte d’en
Simon Martorell en CXII cartes
CXII ll. X s.
Ítem lus dixem per en Francesch
Soler draper a XIII d’agost en
CLXVI cartes
XLV ll. IIII s.
Ítem lus dixem per en Johan Boni
a XXVII d’agost en compta d’en
Johan des Vall en XCI
C ll.
Suma: DCCI ll. XIII s. IIII
Ítem que dixeren per nos a n’Antoni
Oliver prevera, a V de satembre,
en CLXXXII cartes
LXV ll. XII s. VI

520

GASPAR FELIU I MONTFORT

Ítem deuen per senblant dita que·ls
avíem mesa en compta que·ls devíem en CCLXVII cartes del libre
nostre primer qui devien ésser en
compta d’en Francesch e d’en Manuel de Gualbes, que les avien dites
per nos a·n Pere Palarès prevera,
ja a IX de fabrer del dit any
LXX ll.
Ítem que·ns dixeren per en Guillem
Vidal, de Sarrià, a XXVI d’agost,
en CLXXVII cartes
CCL ll.

Ítem que dixeren per nos a·n Steva
Figuera prevera, a XV de satembre,
en compta de la dona na Johaneta,
muller quòndam d’en Johan Ladó,
en CLXXVI cartes
CX ll.
Ítem que dixeren per nos a·n Berenguer Giró mercader, a XIII de
satembre, en compta d’en Johan
Mata fuster, en C cartes
C ll.

Ítem que·ns dixeren per en Berenguer Salent lo dit jorn, en CXXXIX
LXXXIII ll. XI s. VI
Ítem que·ns dixeren per en Berenguer des Cortey a I de satembre
en CXLVIII cartes
CL ll.
Ítem que·ns dixeren per en Ramon Roig a XIII de satembre en
CXLII cartes
XC ll.
Suma: MCXII ll. I s. VI

Suma: DCCCCLXXVII ll. V s. X
Resta que·ns han a tornar, que·ls
mudam avant en sta carta matexa
e ﬁnam-ne ensemps a XVI de satembre any MCCCCIIII, ab XI d.
que partim
CXXXIIII ll. XV s. III
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XXXIv
Deuen en Jaume e en Johan Massana cambiadors que·ns han a tornar per resta atràs d’aquesta carta
matexa, de compta ﬁnat
CXXXIIII ll. XV s. III

Devem a·n Jacme e a·n Johan Massana cambiadors que·ls dixem per
en Pere Serdà prevera a XXIIII de
satembre any MCCCCIIIII en XCII
XXV ll.

Ítem deuen que·ns dixeren per en
Ramon Roig a XXVII de satembre
any MCCCCIIII en CXLII cartes
L ll.

Ítem que dixeren per nos a·n Guillem Roig sabater a VI d’octubre
en CXCV cartes
LXXV ll.

Ítem que·ns dixeren per en Pere
Oliver a IX d’octubre en CLIII
cartes
CCC ll.

Ítem que dixeren per nos a·n Johan
Sagristà a XVI d’octubre en compta d’en Johan Ros en CLXXXVII
cartes
LXXXII ll. VI s. V

Ítem que·ns dixeren per en Bernat
Serra batle janeral a XI d’octubre
en CCIIII cartes
XLV ll.
Ítem que·ns dixeren per en Guillem
de Fonollet a XVII d’octubre en
CCVII cartes
LXXXII ll. X s.
Ítem que·ns dixeren per en Ramon
Roig lo dit jorn en CXLII cartes
XL ll.
Ítem que·ns dixeren per en Bernat
sa Plana notari a VIII de noembre
en CCXVIII cartes
CXLIII ll.
Ítem que·ns dixeren per en Bernat Ferrer lo dit jorn en CLXXXII
cartes
L lll.
l.
CL
Suma: DCCCCXLV ll. V s. III
II

Ítem que dixeren per nos e·n Johan
Vidal mercader a XX d’octubre, en
compta d’en Berenguer des Lor,
en CXII
LXII ll. X s.
Ítem dixeren per nos e·n Luis Bertran convers, a XXX d’octubre en
CCXIII cartes
LIIII ll. XII s.
Suma: CCXCIX ll. VIII s. V
Resta DCXLV ll. XVI s. XI
Ítem lus devem per D ﬂorins que·ns
liuraren comptans a XIII de noembre
CCLXXV ll.
Ítem lus devem per CCLXXIIII ﬂorins II s. X que·ns liuraren compttans
an a XV de noembre
CL ll. XVI s. X
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Ítem que·ns dixeren per en Guillem
Oliver a XXVI de noembre e per
ell a·n Jacme Traginer en CC cartes fo per en Pere Ferrer carnicer
LXX ll.
Ítem que·ns dixeren per en Jacme
Traginer a II de daembre en CC
XXV ll.

Ítem lus dixem per lo dit Jacme
Masana a XVII de noembre en
compte de Jacme Steva e d’en Nicolau Madrenchs en CLXIII cartes
del libre nostre primer de depòsits
XXXVII ll. X s.
Ítem que dixeren per nos e·n Johan de Jarona a XXI de noembre
en compta dels aministradors dels
confrares de madona Sancta Maria dels domèstichs de la casa del
senyor rey en XCII cartes
CLXXXII ll. X s.
Suma: DCCCCXLV ll. V s. III
Ítem lus dixem per la dona na
Jacmeta muller d’en Pere sa Tria
quòndam a XXII de noembre en
CCVII cartes
LXXXIX ll.
Ítem lus dixem per en Fransesch
Monelli a XXVII de noembre en
CCXXVIII cartes
XXXVI ll.
Ítem lus dixem per en Guillem de
Cabanyelles a XXIX de noembre
en LV cartes
XCVI ll.
Ítem lus dixem per en Pericó
Boschà a I de daembre en compta
d’en Johan des Camps en CCXLVI
cartes
X ll.
Ítem lus dixem per en Silvestre de
Tomàs
To
T
om a II de daembre en compta
d’en
en
n Bartomeu Mir en LXI cartes
LV ll.
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Ítem devem als dits Jacme e Johan
Massana que·ls dixem per mossèn
Ramon de Blanes a II de daembre
any MCCCCIIII en XLVIII cartes
CXC ll.
Ítem lus dixem per en Pere Serra
lo dit jorn en compta d’en Pere
Vanrell en XLVIII cartes
XXVIII ll. XV s. III
Ítem lus dixem per en Johan Calvet
tintorer a III de daembre en CXXXI
XXXVI ll. I s. I
Suma: MXL ll. V s. III

Suma que·ls devem en II colonells: MCCCCLXXXVI ll. I s. VII

Resta que·ls avem a tornar que·ls
mudam avant en XXXII cartes
CCCCXLV ll. XVI s. IIII

XXXII
Deuen en Jacme e en Johan Massana que·ns dixeren per en Bernat de
Mirambell e per en Guillem Comes
a IIII de daembre any MCCCCIIII
en CLXXI cartes
CVII ll. XIIII s. I
Ítem que dixem per ells a·n Guillem
Ferrer d’Ordit a V de daembre e
pres-les comptans en CLXIII ﬂorins VII s.
XC ll.
Ítem que·ns dixeren per en Francesch Oliver síndic de Tortosa
a llo
o
dit jorn, en XLIX cartes
CCCCL
L ll.

Devem a·n Jacme e a·n Johan Massana que·ls havem a tornar per
resta atràs de XXXI cartes
CCCCXLV ll. XVI s. IIII
Ítem lus devem per CCCC ﬂorins
que·ns liuraren comptans a V de
daembre any MCCCCIIII
CCXX ll.
Ítem lus dixem per en Domingo
de Benadicto a XI de daembre
en compta d’en Jacme Carmau
en CCLV cartes
CIIII ll. VI s. IIII
Suma: DCCLXX ll. II s. VIII
S
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Ítem que·ns dixeren per n’Antoni de Tutxo a XI de daembre en
CLIIII cartes
CC ll.

Ítem lus dixem per en Guillem
Martina a XV de daembre en
LXIIII
XXX ll.

Suma: DCCCXLVII ll. XIIII s. I

Ítem lus dixem per en Domingo
de Benedicto a XVII de daembre
en compta d’en Miquel Biura en
CCXLVI
L ll.

Ítem que·ns dixeren per n’Antoni de Tutxo a XV de daembre en
CCLIIII cartes
CVI ll.
Ítem que·ns dixeren per n’Antoni Salort a XVII de daembre en
CCLXV cartes
C ll.
Ítem que·ns dixeren per en Jacme Lendrich a XX de daembre en
LXXX cartes
XXI ll. XVII s. VI

Ítem que dixeren per nos a·n Francesch Oliver síndich de Tortosa a
XVIII de daembre en XLIX
CC ll.
Ítem lus dixem per en Guillem de
Bagat lo dit jorn en LXXII
LXVI ll. s. X
Suma: MCXVI ll. III s. VI

Ítem dixem per ells a n’Arnau
Terrades a XXIIII de daembre en
CCLXXIIII cartes
XXXVIII ll.

Ítem lus dixem per en Francesch
Soler a XXIX de daembre any
MCCCCV en CLXVI cartes
XVI ll. X s.

Suma: MCXIII ll. XI s. VII

Ítem lus dixem per micer Francesch Ortals a XXX de daembre
en CCLXVIII cartes
MDCCL ll.

Ítem dixem per ells a n’Antoni
Puyades a XXX de daembre any
MCCCCV en LIIII cartes
MXXX ll.
Ítem a·n Pere se Plana parayre a
XXXI de daembre en CCLXXVIII
LXIIII ll.
Ítem que·ns dixeren per en Pere
de Casasaiga a II de janer e per ell
a Neri de Nicolau en CCXXXVIII
VIIII
I
cartes
CCXX
X lll.
l.

Ítem lus dixem per en Nicolau de
Lemberti lo dit jorn en CCLXIX
DCCCCLXXXII ll. XV s.
Ítem lus dixem per en Bartomeu Vives a V de janer en cartes CCXXIIII
LXXXVI ll. XIII s. IIII
ÍÍtem
Ít
em lus dixem per en Pere Serra
em
dit jorn en compta de mossèn
lo d
Ramon
Ra
am de Blanes en CCXXI cartes
LV ll.
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Ítem dixem per ells a·n Nicolau
de Lenberti lo dit jorn en CCLXIX
CXC ll.
Ítem dixem per ells a n’Antoni
Puyades a III de janer en LIIII
cartes
CL ll.
Ítem que·ns dixeren per en Jacme de Puigdeluch lo dit jorn en
CCLXIII cartes
MC ll.
Ítem dixem per ells a·n Bernat sa
Rovira a VII de janer e per ell a·n
Pons Torres en CCXXIII cartes
XX ll.
Suma: IIIM DCCCLXXXVII ll.
XI s. VII

Suma: IIIIM VII ll. I s. X

Resta que·ls avem a tornar que·ls
mudam avant en sta carta matexa
CXIX ll. X s. III

XXXIIv
Deuen en Jacme e en Johan Massana que·ns dixeren per en Leuger
Scuder e per en Mateu Ris a VIII
de janer any MCCCCV en CCXXII
cartes
CCCCLXVI ll. XV s. IX
Ítem dixem per ells a·n Johan Vidal
mercader a XIII de janer e preslos comptans en CCLXXII ﬂorins
VIII s.
CL
L lll.
l.

Devem a·n Jacme e a·n Johan Massana que·ls havem a tornar per
resta atràs d’aquesta carta matexa
CXIX ll. X s. III
Ítem lus dixem per en Domingo
de Benedicto a IX de janer any
MCCCCV en CCLXIIII cartes
LX ll.
ÍÍtem
Ít
e que dixeren per nos a·n Pere
em
Se
Serra
er a X de janer en compta d’en
Mi
Miquel
iq
Biura en CCXLVI cartes
CX ll.
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Ítem que·ns dixeren per n’Antoni Puyades a XVI de janer en
CCLXXXIII cartes
CCVIII ll. IIII s. IIII

Ítem lus dixem per n’Antoni Quart
mercader a XVI de janer en XXXIX
cartes
LXXXVIII ll. XV s.

Suma: DCCCXXV ll.

Ítem lus dixem per la dona n’Isabell
muller de micer Bonanat Pera a
XII de janer en CCLXXV cartes
CCCL ll.

Ítem que·ns dixeren per en Guillem
des Prat a XIX de janer e per ell
als procuradors dels creadors de la
taula d’en Francesch e d’en Manuel
de Gualbes, en CCLI
XVI ll.
Ítem dixem per ell a·n Leuger Scuder e a·n Mateu Ris a XXI de janer
en CCLXXXVII cartes
CCL ll.

Suma: DCCXXVIII ll. V s. III
Ítem lus dixem per en Romeu de
Coma a XIIII de janer en compta
de n’Arnau Ladó notari en CCLVII
cartes
CCL ll.
Ítem lus dixem per en Pere Serra e
per en Johan ses Avasses a XV de
janer en compta de n’Arnau Ladó
notari en CCLVII cartes
VII ll. II s.
Suma: DCCCCLXXXV ll. VII s. III
Ítem lus dixem per en Berenguer de
Matamala e per en Miquel Formós
canonjes a XIX de janer en LXXII
CXX ll. XI s. I

Suma: MXCI ll.
Resta que lus avem a tornar que·ls
mudam en XXXVI cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula de la Ciutat aprés nos
XIII ll. XVIII s. IIII

Suma: MCV ll. XVIII s. IIII
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XXXIII5
[Antoni Costa, argenter]
Deu n’Antoni Costa arjanter que
dixem per ell a·n Leuger Scuder e
a·n Mateu Ris a XIX de janer any
MCCCCV en CCLXXXVII cartes fo
per n’Antoni Orts
LXXX ll.

Devem a n’Antoni Costa arjanter
que li dixem per en Guillem Brunet
a XIX de janer any MCCCCV en
CCXLVII cartes
C ll.

Ítem deu per XXXVI ﬂorins IIII s.
que li liuram comptans lo dit jorn
XX ll.
Suma: C ll.

[Jaume Sala, coraller]
Deu en Jacme Sala corraller que
li fem mudament que li devem en
XLI cartes del libre primer d’en
Bernat Serra e d’en Guillem de
Cabanyelles regidors de la Taula
de la Ciutat aprés nos

Devem a·n Jacme Sala corraller
que li dixem per en Ramon de Navell a XIX de janer any MCCCCV
en CCLXXXVII cartes
XVIII ll. III s.

XVIII ll. III s.

[Ramon Samer, mercader]
Deu en Ramon Samer mercader
que li fem mudamente que li devem en XLI cartes del libre primer
d’en Bernat Serra e d’en Guillem
de Cabanyelles aprés nos regidors
de la Taula de la Ciutat
L ll.

5.

Devem a·n Ramon Samer mercader que li dixem per en Guillem
Andreu notari a XIX de janer
MCCCCV en LCII cartes
L ll.

Els folis 17 a 32 estan col·locatss al
al llibre
llib
ibre
brree després
des
es
del foli 50.

528

GASPAR FELIU I MONTFORT
[Constança, muller d’en Jaume Guanter]

Deu la dona na Constança muller
d’en Jaume Gonter que liuram per
ella comptans a·n Jacme Lobert a
XX de janer any MCCCCV entre
ﬂorins e menuts
XVIII ll.

Devem a la dona na Constança
muller d’en Jacme Guanter que li
dixem per en Pere Oliver clavari
a XIX de janer any MCCCCV en
CCXXXIIII cartes
XVIII ll.

XXXIIIv
[Sança de Montjuïc]
Deu la dona na Sansa de Muntjuhic per XXVII ﬂorins III s. que
liuram per ella comptans a·n Johan
Sagristà procurador seu a XX de
janer any MCCCV
XV ll.
Appar de la dita procura feta en
poder d’en Guillem de Vilardebò a
XIII de janer any MCCCCIII

Devem a la dona na Sansa de
Muntjuïc que li dixem per en Pere
Oliver clavari a XIX de janer any
MCCCCV en CCXXXIIII cartes per
certes rendes que reeb sobre los
molins
XV ll.

[Pere Brunyola]
Deu en Pere Bru[n]yola per IX ﬂorins I s. que li liuram comptans a
XIX janer any MCCCCV
V ll.
Resta que li avem a tornar que li
mudam en XLII cartes del llibre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
aprés de nos de la Taula de la Ciutat
LXV ll.

Devem a·n Pere Bru[n]yola que
li dixem per en Pere Oliver clavari a XIX de janer MCCCV en
CCXXXIIII cartes
LXX ll.
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[Constança, muller de n’Arnau Olzina, vanover]
Deu la dona na Constança muller
de n’Arnau Olzina vanover que li
fem mudamente en XLII cartes
del libre primer d’en Bernat Serra e d’en Guillem de Cabanyelles
regidors de la Taula aprés de nos
X ll.

Devem a la dona na Constança muller de n’Arnau Olzina vanover per
XVIII ﬂorins II s. que·ns liurà per
ella comptans en Guillem de Cabanyelles a XX de janer MCCCCV
X ll.

[Joan Alfonso, patró]
Deu en Johan Alfonso, de Lisbona,
patró que li liuram comptans a XX
de janer MCCCCV entre ﬂorins i
menuts
CX ll.

Devem a·n Johan Alfonsso, de
Lisbona, patró que li dixem per
en Gosalbo Alfonso a XX de janer
any MCCCCV en CCXXXVI cartes
CX ll.

XXXIIII
[Francesca, muller d’en Berenguer Carrera]
Deu la dona na Francescha muller d’en Berenguer Carrera per
CCCXXXIII ﬂorins IIII s. X que
li liuram comptans a XIX de janer
any MCCCCV
CLXXXIII ll. VII s. X

Devem a la dona na Francescha
muller d’en Berenguer Carrera que
li dixem per la Ciutat de Barcelona
a XV de janer any MCCCCV en
CCXLI cartes per remensa de
CLXXX s. de censal que rebia
a XX d’agost – CLXXX ll. E per
penssió de IIII meses XXVI jorns
– III ll. VII s. X
CLXXXIII ll. VII s. X
Les quals sie soltes con en Bonenat
Gili notari o dirà
A XVI de janer MCCCCV fo solta
per lo dit notari
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[Llorenç Bassa, especier]

Deu en Lorenç Bassa spacier que
li fem mudament en XLIII cartes
del libre primer d’en Bernat Serra e d’en Guillem de Cabanyelles
regidors aprés de nos de la Taula
de la Ciutat
LXI ll. XV s.

Devem a·n Lorenç Bassa spacier
que li dixem per en Johan de Gerona a XV de janer any MCCCCV
en CXXXVIII cartes
LXI ll. XV s.

[Jordi Garriga]
Deu en Jordi Garriga que dixem
per ell a·n Guillem des Prats mercader a XX de janer any MCCCCV
en CCXLIII cartes
XXXVI ll.

Devem a·n Jordi Garriga que
li dixem per en Jordi Steva a
XV de janer any MCCCCV en
CCLXXXIIII cartes dix fo per en
Pere Vola de Perpanyà
XLIIII ll. IX s. IIII

Ítem deu per XIII ﬂorins VI s. IIII
que li liuram comptans lo dit jorn
VII ll. IX s. IIII
Suma: XLIIII ll. IX s. IIII

XXXXIIIIv
[Agnès, muller d’en Domingo Blasco, fuster]
Deu la dona n’Agnès muller d’en
Domingo Blascho fuster que dixem per ella a·n Bertran Canyelles
a XIX de janer any MCCCCV en
XLVI cartes
XXVII ll. X s.

Devem a la dona n’Agnès muller
d’en Domingo Blascho fuster que
li dixem per en Pere Broniquer
a XVI de janer any MCCCCV en
CCLXXXIII cartes
XXVII ll. X s.

[Pere Taxonera]
Deu en Pere Taxonera que li fe
fem
em
mudament que li devem en XLIII
LI I
LI
LIII

Devem
a·n Pere Taxonera que li
Deev
dixem
per en Pere Ferrer patró
dix
x

ELS

PRIMERS LLIBRES DE LA

cartes del libre primer d’en Bernat
Serra e d’en Guillem de Cabanyelles regidors aprés nos de la Taula
de la Ciutat
XII ll. VIII s.

TAULA

DE

CANVI

DE

BARCELONA

531

a XVI de janer any MCCCCV en
CCLXXXVII cartes per descarragar forment
XII ll. VIII s.

[Joana de Prades]
Deu madona Johana de Prades
germana de mossèn Bernat de
Cabrera que li mudam en XLIII
cartes del libre primer d’en Bernat Serra e d’en Guillem de Cabanyelles regidors de la Taula de
la Ciutat aprés nos
CXXI ll.

Devem a madona Johana de Prades germana de mossèn Bernat
de Cabrera que li dixem per en
Nicolau Guerau a XVI de janer
any MCCCCV en CCLXXX cartes
dix fo per lo dit mossèn Bernat
CXXI ll.
Les quals sien soltes con en Bernat
Sans notari o dirà

XXXV
[Jaume Traginer]
Deu en Jacme Traginer que dixem
per ell a·n Pere Oliver clavari a
XII de maig ayn MCCCCIIII en
VI cartes per la ajuda del peix de
la terça passada
CXXXV ll.
Ítem a n’Antoni Bussot òlim clavari
a XIII de maig en XL cartes per la
ajuda de la carn de temps passat
LXXIIII ll.
Ítem al dit Antoni Bussot lo dit
jorn en XL cartes per la ajuda de
la barra del mes de janer
XX ll. V s.

Devem a·n Jacme Traginer que
li avem a tornar per resta de
CCCLXXXIII cartes del libre nostre primer
XIIII ll. XVI s. VIII
Ítem li devem que·ns liurà per
ell comptans n’Antoni Muntsant
a II de maig any MCCCCIIII, de
menuts
XXI ll.
Ítem que·ns liurà comptans en
menuts a V de maig
XXIX ll. XIII s.
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Ítem a·n Pere Oliver clavari a XVII
de maig en VII cartes per la ajuda
de la carn de la terça proppassada
CCLIIII ll. X s. II

Ítem que·ns liurà per ell comptans
n’Antoni Muntsant a IX de maig,
de menuts
XXIII ll. X s.

Suma: CCCCLXXXIIII ll. XV s. II

Ítem que·ns liurà comptans lo dit
jorn, de menuts
XVI ll. X s.

Ítem deu que dixem per ell a·n
Pere Oliver clavari a XXIIII de mag
per la ajuda de la carn de la terça
pasada, en VIII cartes
CC ll.
Ítem a n’Antoni Bussot òlim clavari
lo dit jorn per la dita ajuda de son
temps en XL cartes
CXX ll.

Ítem li devem per CCIX ﬂorins
V s. VI d. que·ns liurà comptans
a X de maig
CXV ll. IIII s. VI
Ítem li dixem per en Pere Oliver
clavari a XII de maig en VI cartes
per scurar lo rech reyal
C ll.
Ítem li dixem per lo dit Pere Oliver lo dit jorn en VI cartes per en
Guillem Senpol per axauch
XXV ll.
Ítem li devem per XC ﬂorins X s.
que·ns liurà per ell comptans en
Johan Vilar a XIIII de maig
L ll.
Ítem que·ns liurà per ell comptans
n’Antoni Muntsant a XVI de maig,
de menuts
XXVIII ll.
Ítem li devem per XC ﬂorins X s.
que·ns liurà per ell comptans en
Johan Vilar a XVII de maig
L ll.
Suma: CCCCLXXXIII ll. XV s. II
Ítem
em
m li devem que·ns liurà per
ell comptans en Miquel Noguera
XVII de maig en menuts
a X
XV ll.
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Ítem que·ns liurà per ell comptans
entre ﬂorins e manuts n’Anthoni
Muntsant a XX del dit mes
LIIII ll. X s.
Ítems que·ns liurà per ell comptans
entre ﬂorins e manuts en Miquel
Noguera a XXIIII del dit mes
L ll.
Ítem que·ns liurà per ell comptans
entre ﬂorins e manuts n’Anthoni
Muntsant ha XXXI de maig
LIII ll.

Ítem devem al dit Jacme Traginer per CCCLXX ﬂorins que·ns
liurà comptans a XXIIII de mag
MCCCCIIII
CCIII ll. X s.
Ítem que li dixem per en Pere Ferrer carnicer a XXX del dit mes en
CXXIIII cartes
XXXV ll. I s.
Ítem per n’Anthoni Muntsant lo dit
jorn de compte d’en Francesch e
Manuel de Gualbes en XXV cartes
XX ll. III s.

Suma: DCCCIII ll. XV s. II

Resta que li havem a tornar que li
mudam avant es esta carta matexa
CXI ll. IIII s.

Suma que li devem en II colonells: DCCCCXIIII ll.
XIX s. II
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XXXVv
Deu en Jacme Traginer que dixem
per ell a·n Pere Oliver clavari a III
de juny any MCCCCIIII en VIII
cartes per la ajuda de les honors
de la terça passada
LXX ll.
Resta: LXXXII ll. XV s.
Ítem a n’Antoni Bussot òlim clavari
a XVII de juny en XL cartes per
la ajuda de la peya de l’any passat
XXX ll.
Ítem al dit Antoni Bussot lo dit
jorn en XL cartes per la ajuda de
la carn de la terça d’agost
XXV ll.
Ítem a·n Pere Oliver clavari a XIX
de juny en IX cartes per la ajuda
de la carn de la terça present
CCCCLX ll.

Devem a·n Jacme Traginer que
li havem a tornar per resta atràs
d’aquesta carta matexa
CXI ll. IIII s.
Ítem li devem que·ns liurà per ell
comptans n’Antoni Muntsant a VI
de juny MCCCCIIII entre ﬂorins
e menuts
XLI ll. XI s.
Suma: CLII ll. XV s.
Ítem que·ns liurà per ell comptans
n’Antoni Muntsant a XIII de juny
entre ﬂorins e menuts
LII ll.
Ítem que·ns liurà per ell comptans
en Bartomeu Mesó a XIII de juny
en menuts
XXI ll.
Ítem que ens liurà per ell comptans
n’Antoni Muntsant a XVI de juny
entre ﬂorins e menuts
XXXIIII ll.
Ítem que li devem per CCCLXXX
ﬂorins que·ns liurà comptans a
XVII de juny
CX ll.
Ítem li devem que·ns liurà per ell
comptans n’Antoni Muntsant a XX
de juny entre ﬂorins e menuts
XXVIII ll. X s.

Suma DLXXXV ll.

Suma: DCVII ll. V s.
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Resta que li havem a tornar que li
mudam avant en esta carta matexa
e ﬁnam-ne ensemps a XXI de juny
any MCCCCIIII
XXII ll. V s.

Deu en Jacme Traginer que dixem per ell a n’Antoni Bussot
òlim clavari a XXIII de juny any
MCCCCIIII en XL cartes a compliment de la ajuda de la carn de
la terça d’agost proppassat
XXV ll.
Ítem a n’Antoni Bussot a XXIII
de juny en XL cartes per la ajuda
de la carn de la terça de noembre
LXIII ll. V s.
Suma LXXXVIII ll. V s.
Ítem a·n Pere Oliver clavari a
XXVIII de juny en XI cartes per la
ajuda de la carn de la terça present
CV ll. XII s.

Suma CXCIII ll. XVII s.

Devem a·n Jacme Traginer que
li havem a tornar per resta atràs
d’aquesta carta matexa de compta
ﬁnat
XXXII ll. V s.
Ítem li devem per CVI ﬂorins
que·ns liurà comptans a XXIII de
juny any MCCCCIIII
LXIII ll. VI s.
Ítem li devem per XIIII ﬂorins
que·ns liurà per ell comptans en
Miquel Noguera lo dit jorn
VII ll. XIIII s.
Ítem li devem per CXCII ﬂorins
que·ns liurà comptans a XXVIII
de juny
CV ll. XII s.
Suma CXCIII ll. XVII s.

XXXVI
Deu en Jacme Traginer que dixem
per ell a n’Antoni Bussot òlim clavari a VIII de juliol any MCCCCIIII
en XLI cartes per la ajuda de la
peya
XX ll.
Ítem al dit Antoni Bussot lo dit
dit
jorn en XLI cartes per la ajuda
uda
ud
de la carn
XXX
X ll
lll.
l.

Devem a·n Jacme Traginer que·ns
liurà per ell comptans en Miquel Noguera a VII de juliol any
MCCCCIIII, de menuts
XL ll.
ÍÍtem
Ít
em que·ns liurà per ell comptans
em
an
n Mateu Conamines lo dit jorn
de menuts
X ll.
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Ítem a·n Pere Oliver clavari a XV
de juliol en XII cartes per la ajuda
de la carn de la terça passada
LXXX ll.
Ítem a·n Pere Oliver clavari a XXIII
de juliol en XIII cartes per la ajuda
de la carn de la terça present
D ll.
Ítem a n’Antoni Bussot òlim clavari lo dit jorn en XLI cartes per
la ajuda de la carn
XXX ll.
Ítem a n’antoni Bussot lo dit jorn
en XLI cartes per la ajuda del peix
de la terça passada
LX ll.

Suma: L ll.
Ítem que·ns liurà per ell comptans
en Miquel Noguera a XII de juliol
en menuts
XXVII ll. X s.
Ítem que·ns dixeren per ell en Jacme e en Johan Massana a XIIII
de juliol en XXX cartes
XXXIX ll. V s. VIII
Ítem que·ns liurà per ell comptans
en Bartomeu Massot lo dit jorn
de menuts
XX ll. XVII s.
Ítem devem per CCCC ﬂorins
que·ns liurà comptans lo dit jorn
CCXX ll.

Suma: DCCXL ll. s.
Ítem a·n Pere Oliver clavari a II
d’agost en XIIII cartes per la ajuda
de la carn de la terça març abril
LX ll.
Ítem a n’Antoni Bussot òlim clavari lo dit jorn en XLI cartes per
la ajuda de les honors
LX ll.
Suma: DCCCLX ll.
Ítem a·n Pere Oliver clavari a VII
d’agost en XIIII cartes per la ajuda
del peix de la terça de fabrer
LXX ll.

Ítem li devem per CCCCXXXVI
ﬂorins que·ns liurà comptans a
XVII de juliol
CCXXXIX ll. XVI s.
Ítem li dixem per en Guillem des
Cros lo dit jorn en CXLI cartes
XV ll.
Ítem li devem que·ns liurà comptans a XXI de juliol entre ﬂorins e
menuts per ell n’Antoni Muntsant
XLII ll. X s.
Ítem li devem per CLII ﬂorins
que·ns liurà comptans a XXIII de
juliol
LXXXIII ll. XII s.
Suma: DCCXXXVIII ll. XV s.
S
VIII
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Ítem li dixem per en Francesch de
Casasaiga a II d’agost en LXXXVII
cartes dix fo per imposició de I censal de la reyna de Xipra
V ll. X s.
Ítem li devem que·ns liurà comptans entre ﬂorins e menuts lo dit
jorn
CXVII ll. XVIII s.
Suma DCCCLXII ll. III s. VIII
Ítem li devem per CCCXXVII ﬂorins que·ns liurà comptans a VI
d’agost
CLXXIX ll. XVII s.
Ítem li dixem per en Johan Vilar a
IX d’agost en compta d’en Jacme
e d’en Johan Massana en XXXI
cartes
XX ll.
Ítem que·ns dixeren per ell en Francesch e en Manuel de Gualbes lo
dit jorn en XXVI cartes
C ll.
Suma: DCCCCXXX ll.

Suma M CLXII ll. VIII s.6

Resta que li havem a tornar que li
mudam avant en esta carta matexa
CCXXXII ll. s. VIII

6. Al llibre només hi ha la part superior
periorr de
d less xifres, que segurament van resultar taó;; la su
uma
m dee les partides del deu i de la resta permet
llades en el moment de l’enquadernació;
suma
refer amb seguretat la quantitat.
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XXXVIv
Deu en Jacme Traginer que dixem
per ell a·n Pere Oliver clavari a
XI d’agost any MCCCCIIII en XV
cartes per la ajuda de la carn de
la terça passada
CCCXX ll.
Ítem dixem per ell a·n Pere Oliver
clavari a XXI d’agost en XVI cartes
per la ajuda de les honors de la
terça de fabrer
LXXXIIII ll.
Ítem a·n Pere Oliver clavari a
XXVII d’agost en XVII cartes per
la ajuda de la carn de la terça
proppassada
CCC ll.
Ítem a n’Antoni Bussot òlim clavari lo dit jorn en XLI cartes per
la ajuda de la peya
XX ll.
Suma: DCCXXIIII ll.
Ítem a n’Antoni Bussot a IX de
setembre en XLI cartes per la ajuda
de la carn de temps passat
XXX ll.

Devem a·n Jacme Traginer que
li havem a tornar per resta atràs
d’aquesta carta matexa
CCXXXII ll. s. VIII
Ítem li devem que·ns liurà per ell
comptans en Miquel Noguera entre ﬂorins e menuts a XI d’agost
any MCCCCIIII
XXXVIII ll. IIII s.
Ítem que·ns liurà per ell comptans n’Antoni Moles lo dit jorn de
menuts
XV ll.
Ítem que·ns liurà per ell comptans
n’Antoni Muntsant lo dit jorn entre
ﬂorins e menuts
XXXVIII ll. I s. VI
Suma: CCCXXIII ll. VI s. II
Ítem li devem per C ﬂorins que·ns
liurà comptans a XXI d’agost
LV ll.
Ítem li dixem per en Pere Tarrassa
a XXII d’agost en CLXVIII cartes
per la ajuda de les honors
XXII ll.

Ítem a n’Antoni Bussot òlim clavari
a IX de setembre en XLI cartes
per la ajuda de les honors per
n’Antoni se Plana
XXV ll.

Ítem li devem que·ns liurà per ell
comptans n’Antoni Muntsant a
XXII d’agost entre ﬂorins e menuts
XXXVII ll. X s.

Ítem a·n Pere Oliver clavari lo dit
jorn en XVIII cartes per la ajuda
ud
da
de la carn de la terça de fabrer
e
er
XXV
V ll.

Ítem li dixem per en Jacme Riera
fforner
or
a XXV d’agost en CLXXVI
car
r
cartes
XI ll.
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Ítem a·n Pere Oliver clavari a XX
de satembre en XIX cartes per la
ajuda de la carn de la terça proppassada
XCVI ll. XVII s. X
Suma: DCCCC ll. XVII s. X
Ítem a·n Pere Oliver clavari a
XXVII de satembre en XIX cartes per la ajuda de la carn de la
terça present
D ll.
Ítem al dit Pere Oliver lo dit jorn
en cartes XX per la ajuda de les
honors de la terça de fabrer
XL ll.
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Ítem li devem que·ns liurà comptans a XXV d’agost entre ﬂorins
e menuts
CCXI ll. XI s.
Ítem li dixem per en Johan Ferrer carnicer a XXVI d’agost en
CLXXVII cartes
LXVI ll. X s. VIII
Suma DCCCXXVI ll. XVII s. X
Ítem li devem que·ns liurà per ell
comptans n’Antoni Muntsant a III
de satembre entre ﬂorins e menuts
XLIIII ll. X s.
Ítem li devem que·ns liurà per ell
comptans n’Antoni Muntsant a IX
de satembre entre ﬂorins e menuts
CI ll.
Ítem li devem que·ns liurà per ell
comptans en Miquel Noguera a
XVI de satembre de menuts
XXVIII ll. X s.
Ítem li devem que·ns liurà per
ell comptans en Miquel Noguera
a XXVI de satembre, de menuts
XIII ll.
Ítem li devem per DCCCLIIII ﬂorins que·ns liurà comptans lo dit
jorn
CCCCLXIX ll. XIIII s.
Ítem li dixem per en Pere Oliver
carnicer a XXVII de satembre en
CXI cartes
XXXVII ll. X s.
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Ítem li devem per XX ﬂorins que·ns
liurà comptans lo dit jorn
XI ll.

Ítem devem al dit Jacme Traginer
que li dixem per en Pere Oliver a
I d’octubre any MCCCCIIII en XX
cartes per axauch del dret de la
mercaderia
X ll.
Suma: MCCCCXL ll. XVII s. X

Suma que li devem en II colonells: MCCCCXLII ll. I s. X

Resta que li havem a tornar que li
mudam avant en CC cartes
I ll. IIII s.

XXXVII
[Antoni des Noguers]
Deu n’Antoni des Noguers que dixem per ell a n’Antoni Bussot òlim
clavari a X de maig MCCCCIIII en
XL cartes per la ajuda de la carn
de la terça de noembre
L ll.
Ítem dixem per ell a·n Pere Oliver clavari a XXI de maig en VII
cartes per la ajuda de la carn de
la terça proppassada
CCCC ll.

Devem a n’Antoni des Noguers
que li havem a tornar per resta
de CCCLXXIX cartes del libre
nostre primer
X ll. VI s. VIII
Ítem li devem que·ns dixeren per
ell en Francesch e en Manuel
de Gualbes a X de maig any
MCCCCIIII en XXV cartes
LXX ll.
Ítem li dixem per n’Antoni Aguyó
carnicer lo dit jorn en CX cartes
per la ajuda de la carn de la terça
passada
LXXXVIII ll.
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Ítem li dixem per en Pere Oliver
carnicer a XIII de maig en CXI
cartes per la ajuda de la carn
CLIII ll. X s.
Ítem li devem que·ns liurà comptans en menuts a XIIII de maig
L ll. X s.
Ítem li devem per CC ﬂorins que·ns
liurà comptans a XXI de maig
CX ll.
Suma: CCCCL ll.

Suma: CCCCLXXX ll. VI s. VIII

Resta que li avem a tornar que li
mudam avant en esta carta matexa
e ﬁnam-ne ensemps a XXI de juny
any MCCCCIIII
XXXII ll. VI s. VIII

Deu n’Antoni des Noguers que dixem per ell a·n Pere Oliver clavari
a XXIII de juny any MCCCCIIII en
X cartes per la ajuda de la carn
de la terça proppassada
CC ll.
Resta: III ll. XVI s. VIII
Ítem a·n Pere Oliver clavari a XVII
de juliol en XIII cartes per la ajuda
de la carn de la terça proppassada
CLXXXII ll.
Ítem dixem per ell a·n Pere Oliver
clavari a XI d’agost en XV cartes
per la ajuda de la carn de la terça
de fabrer
LXXIII ll.

Devem a n’Antoni des Noguers
que li havem a tornar per resta
atràs d’aquesta carta matexa de
compta ﬁnat
XXXII ll. VI s. VIII
Ítem li dixem per en Guillem Senpol a XXI de juny any MCCCCIIII
en CXXX cartes
C ll.
Ítem li devem per CXXX ﬂorins
que·ns liurà comptans a XXIII de
juny
LXXI ll. X s.
Suma: CCIII ll. XVI s. VIII
Ítem
em
m li dixem per en Guillem Senpol
po
ol a XIIII de juliol en cartes CXXX
CXV ll.
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Ítem dixem per ell a·n Pere Oliver clavari a XXX d’agost en XVII
cartes per la ajuda de la carn de
la terça de fabrer
XXII ll.
Ítem a·n Pere Oliver clavari a
XIIII d’octubre en XXI cartes dix
fo per la ajuda de la carn de la
terça de fabrer
XVI ll. XII s. VIII

Ítem li devem per CXX ﬂorins
que·ns liurà comptans lo dit jorn
LXVI ll.
Ítem li devem per CXXXI ﬂorins
que·ns liurà comptans a XXX
d’agost
LXXII ll. I s.
Ítem li devem per XL ﬂorins
que·ns liurà comptans a XXX
d’agost
XXII ll.
Ítem li devem per XXV ﬂorins
que·ns liurà comptans a XXII de
satembre
XIII ll. XV s.

Suma: CCCCXCIII ll. XII s. VIII
Suma: CCCCXCll. XII s. VIII

XXXVIIv
en blanc
XXXVIII
[Joan Rovira]
Deu en Johan Rovira que dixem
per ell a·n Pere Oliver clavari a
XXII de maig any MCCCCIIII en
VII cartes per la ajuda del vi de
la terça pasada
CCCCL ll.
Resta: XXXV ll. XII s. VIII
Ítem a n’Antoni Bussot òlim clavari
a
a XVI de juny en XL cartes perr lla
s t
sa
ajuda de la paliceria de l’any passat
X ll.
XXX

Devem a·n Johan Rovira inposicioner que li havem a tornar per
resta de CCCLXXIIII cartes del
libre nostre primer
LXXIIII ll. XV s. V
Ítem li dixem per en Jacme Riera taverner a XVI de maig any
MCCCCIIII en CXIIII cartes per
los scapolons de la ajuda del vi
d la terça proppassada
de
CCXXV ll.
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Ítem a·n Pere Oliver clavari lo dit
jorn en IX cartes per l’ajuda del
vi de la terça proppassada
L ll.

Ítem que·ns dixeren per ell en Francesch e en Manuel de Gualbes a
XVI de maig en XXV cartes
CLXXXV ll. XVII s. III

Suma: DXXX
Resta: II ll. XVIII s. VIII

Suma: CCCCLXXXV ll. XII s. VIII

Ítem dixem per ell a·n Galseran
Ferrer aministrador dels pobres
vergonyans de la Mar a XI de juliol en CL cartes
II ll. VII s.
Ítem a n’Arnau ses Illes e a·n Galseran Puig aministrados del Pi lo
dit jorn en cartes CV
II ll. VII s.

Ítem li devem per LXXXVI ﬂorins
que·ns liurà comptans a XVI de
juny
XLVII ll. VI s.
Suma: DXXXII ll. XVIII s. VIII
Ítem li devem per XLII ﬂorins
que·ns liurà comptans a IX de juliol
XXIII ll. II s.
Suma DLVI ll. VIII s.

Ítem a·n Johan de Fontcuberta
aministrador del bací de sent Just
lo dit jorn en CXVIII cartes
II ll. VII s.
Ítem a·n Bernat de Muntmany lo
dit jorn en CL cartes
ll. XIII s. VI
Ítem a n’Arnau Piquer notari lo
dit jorn en CL cartes
ll. XIII s. VI
Ítem a n’Antoni Oliver lo dit jorn
en CL cartes
ll. VIII s. VI
Ítem a·n Pere Soler formanter lo
dit jorn en CL cartes
ll. VIII s. VI
Ítem a·n Bartomeu Plana porter
rtter
lo dit jorn en CL cartes dix fo pe
perr
p
mossèn Galseran de Rosanes
XVI ll. X s.
s

Ítem li devem que·ns liurà comptans en menuts a XXI d’agost
C ll.
Ítem li devem per CCCLXIII ﬂorins VII s. que·ns liurà comptans
lo dit jorn
CC ll.
Ítem li devem per CCCLXXXII ﬂorins VII s. que·ns liurà comptans
a II de satembre
CCX ll. II s.
Ítem li dixem per en Jacme Traginer a XI d’octubre en compta d’en
Pere Oliver en XXI cartes
CCXX ll.
Ítem li deven que·ns liurà compttans
an a XIIII d’octubre entre ﬂorins
menuts
e m
CLXIII ll. V s.

544

GASPAR FELIU I MONTFORT
Suma LV ll. XV s. VIII

Ítem dixem per ell a·n Pere Oliver
clavari a II de satembre en XVII
cartes per la ajuda de la farina de
la terça present
D ll.
Ítem a·n Pere Oliver clavari a XIIII
d’octubre en XXI cartes per la ajuda de la farina de la terça present
CCCL ll.
Ítem a n’Ugo d’Aguilar mercader a
XXXI d’octubre dixeren que fo per
prestrech que fa a mossèn n’Uch
de Rosanes e pres-los comptans
en L ﬂorins
XXVII ll. X s.
Suma: MCCCCXXXIII ll. V s. VIII

Ítem li devem que·ns liurà comptans entre ﬂorins e reyals d’arjent
de Malorcha a XXIIII d’octubre
LXXXV ll. XVIII s.
Suma: MDXXXV ll. V s. VIII
Ítem li devem per CC ﬂorins que·ns
liurà comptans a VI de noembre
CX ll.
Ítem li devem per CCCC ﬂorins
que·ns liurà comptans lo dit jorn
CCXX ll.

Suma MDCCCLVV ll. V s. VIII

Resta que li havem a tornar que li
mudam avant en esta carta matexa
CCCCXXXII ll.

XXXVIIIv
Deu en Johan Rovira que dixem
per ell a·n Pere Oliver clavari a
VI de novembre any MCCCCIIII
en XXIII cartes per la ajuda de
la farina de la terça proppassada
CCC ll.
Ítem a·n Bernat Ferrer mercader
lo dit jorn en CLXXXII cartes
CX ll.
Suma: CCCCX ll.
Resta: XXII ll.

Devem a·n Johan Rovira que li
havem a tornar per resta atràs
d’aquesta carta matexa
CCCCXXXII ll.
Ítem li dixem per en Pere Oliver
clavari a XX de noembre any
MCCCCIIII en XXIIII cartes
V ll.
ÍÍtem
Ít
tem
em li devem per L ﬂorins que·ns
liur
liurà
urr comptans a XXII de noembre
u
XXVII ll. X s.
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Ítem a·n Pere Oliver clavari a XXII
de noembre en CCXXX cartes per
la ajuda de la farina de la terça
proppassada
L ll.
Ítem a·n Pere Oliver clavari a I de
daembre en CCXXX cartes per la
ajuda de la farina de la terça proppassada
L ll.
Suma: DX ll.
Ítem a·n Pere Oliver clavari a III de
janer any MCCCCV en CCXXXIII
cartes per la ajuda de la farina de
la terça d’agost proppassada
XXX ll.
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Ítem li dixem per en Johan des
Camps a I de daembre en CCXLVI
cartes
XX ll.
Ítem li devem per XLVIII ﬂorins
que·ns liurà comptans lo dit jorn
XXVI ll. VIII s.
Suma: DX ll. XVIII s.
Ítem li devem per LV ﬂorins que·ns
liurà comptans a III de janer any
MCCCCV
XXX ll. V s.
Ítem li devem per LV ﬂorins
que·ns liurà comptans a XIX de
janer
XXVII ll. X s.

Ítem a·n Pere Oliver clavari a XIX
de janer en CCXXXIIII cartes per
la ajuda de la farina de la terça
proppassada
XX ll.
Ítem deu que li liuram comptans
lo dit jorn de menuts
VIII ll.
Suma: DLVIII ll.
Resta que li avem a tornar, que li
mudam en XLIIII cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula de la Ciutat aprés nos
ll. XIII s.
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XXXVIIII
[Ramon Vinyes, prevere]
XXI ﬂorins X s. IX que liuram
per ell comptans a n’Andreu des
Pla procurador seu a IX de janer
any MCCCCV
XII ll. I s. IX
Appar de la procura feta en poder
d’en Galseran Nicolau notari a XV
de janer any MCCCCXCIX

Devem a·n Ramon Vinyes prevera
que li dixem per en Pericó Sentcliment e per la dona na Violant muller d’en Berenguer Sentcliment a
VII de janer any MCCCCV en CLXV
cartes del libre nostre primer de
depòsits
XII ll. I s. IX

[Jaume Gibert, mercader]
Deu en Jacme Gibert mercader
que dixem per ell a·n Paulo de la
Vela janovès a VII de janer any
MCCCCV en CLXXXIIII cartes a
compliment de I cambi de Bruges
C ll.

A·n Jacme Gibert mercader que li
dixem per en Berenguer Muntlober
a VII de janer any MCCCCV en
CCXXXIX cartes
CC ll.

Ítem a·n Bernat Guerau draper lo
dit jorn en CCLIIII cartes
C ll.
Suma: CC ll.

[Bernat Esplugues, notari]
Deu en Bernat Splugues notari que
li fem mudament que li deuen en
XLIII cartes del libre primer d’en
Bernat Serra e d’en Guillem de
Cabanyelles regidors de la Taula
de la Ciutat aprés nos
XV ll. II s. VI

Devem a·n Bernat Spluges notari
que li dixem per en Bernat Guerau
a VII de janer any MCCCCV en
CCLIIII cartes
XI ll.
Ítem li dixem per en Pere Oliver a
X
XX
XXV
de janer en cartes CCXXXIIII
IIII ll. II s. VI
Suma XV ll. II s. VI
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[Joan Mateu, pellicer]
Deu en Johan Mateu palicer que li
fem mudament que li són deguts
en XLIII cartes del libre primer
d’en Bernat Serra e d’en Guillem
de Cabanyelles regidors de la Taula
de la Ciutat aprés nos
XX ll.

Devem a·n Joan Mateu palicer que
li dixem per en Bernat de Pardianella a VI de janer any MCCCCV
en CCLXXX cartes, dix fo per en
Pere de Casaldàguila per la paliceria de la terça present
XX ll.

XXXIXv
[Bernat Terrades]
Deu en Bernat Terrades procurador d’en Johanet Ma[n]resa que
dixem per ell a·n Pere Cardona
prior del spital de Santa Creu
a IX de janer any MCCCCV en
CXCIII cartes per resta de preu
de morabatins que ha conprats
del dit Spital
XCII ll. XI s.

Resta que li avem a tornar que li
mudam en XLIII cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula de la Ciutat aprés nos
XXI ll. IX s.

Devem a·n Bernat Terrades procurador d’en Johanet Ma[n]resa que
li dixem per en Ferrer Colell prevera e per la dona n’Alicsèn, muller
d’en Francesch des Mas sirúrgich
quòndam, marmasors d’en Bernat
Volta, a IX de janer any MCCCCV
en CLXXI cartes del libre nostre
primer de depòsits, dixeren fo en
paga prorata de la quantitat deguda per lo dit Bernat Volta al dit
benifet o beneﬁciari
CXIIII ll.

[Antoni de Quart, mercader]
Deu n’Antoni Quart mercader que
dixem per ell a·n Jacme e a·n Johan
Massana a X de janer any MCCCCV
en XXXII cartes
LXXXVIII ll. XV
V s.

Devem a n’Antoni de Quart mercader que li dixem per en Bernat Muntlober a IX de janer any
MCCCCV
en cartes CCXXXIX
M
MC
C
cartes
car
r
LXIII ll. X s.
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Ítem li dixem per en Pere Oliver
clavari lo dit jorn en CCXXXIIII
cartes
VIII ll. XV s.
Ítem li devem per XXX ﬂorins
que·ns liurà comptans a X de janer
XVI ll. X s.
Suma: LXXXVIII ll. XV s.

[Bernat Muntaner]
Deu en Bernat Muntaner que li
fem mudament que li deuen en
XLV cartes del libre primer d’en
Bernat Serra e d’en Guillem de
Cabanyelles regidors aprés de nos
de la Taula de la Ciutat
IX ll. IX s.

Devem a·n Bernat Muntaner que
li dixem per en Francesch Bertran
convers a IX de janer any MCCCCV
en CCLII cartes
IX ll. IX s.

XL
[Antoni Bussot, clavari anterior]
Deu n’Antoni Bussot òlim clavari
que li fem mudament que li devem
avant en esta carta matexa
DCIIII ll. XIX s. I

Devem a n’Antoni Bussot òlim clavari de la Ciutat que li havem a
tornar per resta de CCCXIIII cartes
del libre nostre primer
XXVI ll. IIII s. VII
Ítem li devem per IX ﬂorins VI s.
que·ns liurà per ell comptans en
Jacme Salvatella a II de maig any
MCCCCIIII per les rendes de Muntcada de temps passat
V ll. V s.
Ítem
eem
m li dixem per en Pere Palau a
Vd
de maig en compta del dit Pere
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Palau e d’altres en XLI cartes del
libre nostre primer de depòsits,
dix fo per en Pere des Mas per
la ajuda del cuyram
VII ll. V s.
Ítem li dixem per en Johan Garriga
lo dit jorn en L cartes per ajuda
dels canamassos
II ll. X s.
Ítem per lo dit Johan Garriga lo
dit jorn en L cartes per la ajuda
de la paliceria
XL ll.
Ítem li dixem per en Johan Fàbregues a VI de maig en XII cartes per
la ajuda del vi de la terça d’agost
XXVII ll. X s.
Ítem li dixem per n’Antoni des
Noguers a X de maig en cartes
XXXVII per la ajuda de la carn
de la terça de noembre
L ll.
Ítem, li devem per XXX ﬂorins
que·ns liurà per ell comptans en
Francesch de Vilalonga lo dit jorn
per la ajuda dels nòlits de l’any
proppassat
XVI ll. X s.
Ítem li dixem per en Francesch
Janer fuster a XII de maig en CVI
cartes per la ajuda de la fusta de
temps passat
IX ll. VI s. VI
ÍÍtem
Ít
em li dixem per en Jacme Traem
giner
gin
n a XIII de maig en XXXV
cartes
per la ajuda de la carn de
car
r
ttemps
te
em passat
LXXIIII ll.
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Ítem li dixem per en Jacme Traginer lo dit jorn en XXXV cartes
per la ajuda de la barra del mes
de janer
XX ll. V s.
Ítem li devem que·ns liurà per ell
comptans a·n Pere Terès per la ajuda de les armes de l’any passat,
en menuts
IX ll. X s.

Ítem al dit Anthoni Bussot òlim
clavari que li dixem per en Johan Garrigua a XXII de mag
MCCCCIIII per la ajuda de la palliceria en L cartes
X ll.
Ítem per lo dit Johan Garrigua lo
dit jorn per la ajuda del pes en
L cartes
XXX ll.
Ítem que li dixem per en Jacme
Traginer a XXIIII del dit mes per
la ajuda de la carn en XXXV cartes
CXX ll.
Ítem per XX ﬂorins que’ns liurà
per ell comptans en Bernat Riera
a XXVI de mag per la ajuda de la
graxa de l’any MCCCCIII
XI ll.
Ítem que li dixem per en Ramon
Roig lo dit jorn per la ajuda del pes
de la terça de noembre desembre
janer en XCV cartes
CXVIII ll. XIII s.
Ítem
em per IX ﬂorins I s. que·ns liurà
perr ell comptans en Matheu Caro
p
pe
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porter a XXVII de mag MCCCCIIII,
dix fo per la ajuda de la lenya que
en Palagrí des Soler devia
V ll.
Ítem li dixem per en Johan Olzina
a XXVII de mag per la ajuda de
les armes en CXXII cartes
XXII ll.
Suma que li devem en IIos colonells: DCIIII ll. XIX s. I

XLv
Deu n’Antoni Bussot òlim clavari
que dixem per ell a·n Pere Oliver clavari a XVII de juny any
MCCCCIIII en IX cartes
DCCCXL ll.

Devem a n’Anthoni Bussot òlim
clavari que li avem a tornar que hic
mudam per resta de compte contengut atràs en esta carta matexa
DCIIII ll. XIX s. I
Ítem que li dixem per en Pere
Oliver carnicer a XXVII de mag
MCCCCIIII per la ajuda del pex
fresch, en CXI cartes
LXX ll.
Ítem que li dixem per n’Anthoni
ça Plana notari a XXVIII de mag
MCCCCIII per la ajuda de les honors qui fem per tot lo mes d’octubre proppassat, en CXXIIII cartes
LXVII ll. VII s. VI
Ítem devem que·ns liurà per ell
comptans en Johan Fàbregues a
VII de juny entre ﬂorins e menuts
per la ajuda del vi de la terça d’agost
dee l’any passat
d
XX ll.
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Suma: DCCLXII ll. VI s. VII
Ítem li dixem per en Johan Rovira
a XVI de juny en XXXVIII cartes
per la ajuda de la paliceria de l’any
proppassat
XXX ll.
Ítem li dixem per en Jacme Traginer a XVII de juny en XXXV
cartes per l’ajuda de la peya de
l’any passat
XXX ll.
Ítem per lo dit Jacme Traginer lo
dit jorn en XXXV cartes per la
ajuda de la carn de la terça d’agost
XXV ll.
Suma: DCCCXLVII ll. VI s. VII
Ítem li devem per XXX ﬂorins
que·ns liurà per ell comptans en
Johan Serradell a XIX de juny per
la ajuda de la graxa de la terça de
noembra proppassada
XVI ll. X s.
Ítem per en Bernat se Olzina a
XXI de juny en compta d’en Johan
Garriga en L cartes per la ajuda
del pes de l’any passat
LV ll.
Ítem li devem per XXVII ﬂorins
III s. que·ns liurà per ell comptans
en Francesch de Vilalonga a XXI
de juny per la ajuda dels nòlits de
l’any proppassat
XV ll.

Ítem
em devem al dit n’Antoni Bussot
que
qu
q
ue li dixem per en Ramon Roig
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a XXI de juny ayn MCCCCIIII, en
XCV cartes per la ajuda del pes
de la terça de noembre
C ll.
Ítem li dixem per en Jacme Traginer a XXIII de juny en XXXV cartes
a compliment de la ajuda de la
carn de la terça d’agost proppassat
XXV ll.
Ítem li dixem per en Jacme Traginer lo dit jorn en XXV cartes per
la ajuda de la carn de la terça de
noembre
LXIII ll. V s.
Ítem li dixem per en Pere Oliver
carnicer lo dit jorn en CXI cartes
per la ajuda del peix de la aniada
passada
LIIII ll.
Ítem li dixem per V ﬂorins que·ns
liurà comptans la dona na Caterina
muller d’en Nicolau Miró a XXVI
de juny per los cortans del molí
del Clot de l’any passat
II ll. XV s.
Ítem li dixem per en Ramon Roig
a II de juliol en CXLII cartes per
la ajuda del pes de la terça de noembre proppassada
LX ll.
Suma que li devem en II colonells: MCCCXXXVIII ll. XVI s.
VII
Resta que li havem a tornar, que
li mudam avant en XLI cartess
CCCXCVIII ll. XVI s. V
VII
II
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XLI
Deu n’Antoni Bussot òlim clavari
que dixem per ell a·n Pere Oliver
clavari a X de juliol any MCCCCIIII
en XII cartes
DCLVI ll. XIIII s. VIII

Devem a n’Antoni Bussot òlim
clavari que li havem a tornar per
resta atràs de XL cartes
CCCXCVIII ll. XVI s. VII
Ítem li dixem per en Guillem Sagrera a III de juliol any MCCCCIIII
en CXIX cartes per la ajuda del
pes de la aniada passada
XCVI ll. VII s. I
Ítem li dixem per en Ramon Roig
a VI de juliol en CXLII cartes, dix
fo a compliment de la ajuda del
pes de la terça de noembre proppassada
LXXIIII ll. XI s.
Ítem li devem per XLV ﬂorins V s.
que·ns liurà per ell comptans en
Johan Fàbregas a V de juliol per
la ajuda del vi de la terça d’agost
XXV ll.
Suma: DXCIIII ll. XIIII s. VIII
Ítem que·ns liurà per ell comptans
en Bernat Riera en XXI ﬂorins
IX s. a X de juliol, dix fo per la
ajuda de la graxa de l’any passat
XII ll.

Ítem li dixem per en Jacme Traginer a VIII de juliol en XXXV
cartes per la ajuda de la peya
XX ll.
ÍÍtem
Ít
eem
m li dixem per en Jacme Tragin
n lo dit jorn en XXXV cartes
giner
perr la ajuda de la carn
XXX ll.
S
Suma: DCLVI ll. XIIII s. VIII
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Devem a’Antoni Bussot òlim clavari que li dixem per en Pere Oliver carnicer a XII de juliol any
MCCCCIIII en CXI cartes per la
ajuda del peix de la ajuda passada
LV ll.
Ítem devem per XVIII ﬂorins II s.
que·ns liurà per ell comptans en
Francesc de Vilallonga a XIX de
juliol per la ajuda dels nòlits de
l’any proppassat
X ll.
Ítem li dixem per en Jacme Traginer a XXIII de juliol en XXXVI
cartes per la ajuda de la carn
XXX ll.
Ítem li dixem per lo dit Jacme Traginer lo dit jorn en XXXVI cartes
per la ajuda de la peya
XX ll.

Ítem devem al dit Antoni Bussot
que li dixem per en Jacme Traginer a II d’agost ayn MCCCCIIII
en XXXVI cartes per la ajuda de
les honors
LX ll.
Ítem li dixem per en Pere Oliver
a XIII d’agost en CLIII cartes, dix
fo per en Pere Ribera per la ajuda
de la lenya
XXV ll.
Suma que li devem en II colonells: CC ll.
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XLIv
Deu n’Antoni Bussot òlim clavari
que dixem per ell a la dona na Sansa muller d’en Jacme Roig quòndam a XX d’agost en MCCCCIIII
en cartes CLXXIII
II ll.
Ítem a·n Pere Oliver clavari a XV
de setembre en XIX cartes
DVII ll. III s. III

Devem a n’Anthoni Bussot olim
clavari que hic mudam de compta
atràs d’aquesta carta matexa, hon
les li devíem
CC ll.
Ítem li devem que·ns liurà per ell
comptans en Bernat Riera a XVIII
d’agost any MCCCCIIII per la ajuda
de la graxa
XI ll.
Ítem li dixem per en Pere sa Vila
a XX d’agost en CXXIX cartes per
la ajuda de la lenya
XXII ll. XI s. VI
Ítem li devem per XVIII ﬂorins II s.
que·ns liurà per ell comptans en
Francesch de Vilalonga a XXI
d’agost per la ajuda dels nòlits
de l’any passat
X ll.
Ítem li dixem per en Bernat Ferrer,
de Jarona, a XXII d’agost en
compta d’en Pere Oliver en XVI
cartes
XXV ll.
Ítem li dixem per en Jacme Traginer a XXVII d’agost en XXXVI
cartes per la ajuda de la peya
XX ll.
Ítem li dixem per en Francesch
Sunyer mercader a II de satembre
en CLVII cartes del libre nostre
pri
pr
primer
i
de depòsits per la ajuda
de la lenya de temps passat
XX ll.
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Ítem li dixem per la dona na
Johaneta muller d’en Bernat sa
Riera quòndam, marmasora d’en
Pere Mirambel quòndam prevera,
a III de setembre en CXXX cartes
del libre nostre primer de depòsits
XXIIII ll.
Ítem li dixem per en Johan Serradell lo dit jorn en compta d’en Pere
Oliver en XVII cartes per la ajuda
de la graxa per la terça de janer
XV ll.
Ítem li dixem per n’Antoni se Plana a V de setembre en CXXIIII
cartes per la ajuda de les honors
de l’any passat
L ll.
Ítem li dixem per en Pere Feixes
a IX de setembre en CLXI cartes per la ajuda de les honors de
temps passat
XVII ll.
Ítem li dixem per en Jacme Traginer lo dit jorn en XXXVI cartes
per la ajuda de la carn de temps
passat
XXX ll.
Ítem li dixem per en Jacme Traginer a XI de satembre per la ajuda
de les honors en cartes XXXVI,
per n’Antoni se Plana
XXV ll.

Ítem devem a n’Antoni Bussot òlim
clavari
que·ns dixeren per ell en
cl
lav
av
Francesch
e en Manuel de Gualbes
Fra
a
XI de setembre any MCCCCIIII
aX
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en XXVII cartes, dix fo per en Feixes per la ajuda de les honors
XXXIII ll.
Ítem li devem per IIII ﬂorins X s.
IX que·ns liurà per ell comptans
en Mateu Caro porter lo dit jorn,
dix fo per en Mas per l’ajuda de
la lenya de l’any passat
II ll. XIIII s. IX
Ítem li devem per VII ﬂorins que·ns
liurà per ell comptans en Faliu
Nabot a XIII de setembre per la
ajuda de Muncada de l’any passat
III ll. XVII s.
Suma DIX ll. III s. III
Ítem li devem per X ﬂorins X s.
que·ns liurà per ell comptans en
Bernat Riera a XVI de setembre
per la ajuda de la graxa de temps
passat
VI ll.
Ítem li devem per XVIII ﬂorins II s.
que·ns liurà per ell comptans en
Pere Tries a XX de setembre per la
ajuda de les armes de l’any passat
X ll.
Suma: DIX ll. III s. III

Suma que li devem en II colonells: DXXV ll. III s. III

Resta que li avem a tornar que li
mudam avant en XLII cartes
XVI s.

Deu n’Antoni Bussot òlim clavari
varrii
va
que li fem mudament que li devem
e
em
avant en esta carta matexa
CCCLXVII ll. I s. IIII
IIIIII

Devem
a n’Antoni Bussot òlim
D v
De
clavari
que li avem a tornar per
clav
av
resta
ress atràs de XLI cartes
XVI ll.
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Ítem li devem per IX ﬂorins I s.
que·ns liurà per ell comptans en
Francesch de Vilalonga a XXII de
setembre any MCCCCIIII per la
ajuda dels nòlits de l’any passat
V ll.
Ítem li dixem per en Jacme Traginer a VII de octubre en CC cartes
per la ajuda de la peya
XV ll.
Ítem li dixem per lo dit Jacme
Traginer lo dit jorn en CC cartes
per la ajuda de la carn
XVI ll.
Ítem li dixem per en Romeu des
Feu a IX d’octubre en CXLII cartes
per arrada de compta de Iª penssió
II ll. XVIII s. IIII
Ítem li devem per XVIII ﬂorins
II s. que·ns liurà per ell comptans
en Bernat Riera per la ajuda de
la graxa de l’any passat, a XIII
d’octubre
X ll.
Ítem li devem per IIII ﬂorins IX s.
que·ns liurà per ell comptans en
Pere sa Vila a XX d’octubre per la
ajuda de la lenya de l’any passat
II ll. XIII s.
Ítem li devem que·ns liurà per
ell comptans en Bartomeu Albaró ostaler de Muncada a XXVII
d’octubre, en menuts, per la ajuda
de Muncada
XIII ll. X s.
Ítem
em li devem per XVIII ﬂorins
I ss. que·ns liurà per ell comptans
II
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en Bernat Riera a XXXI d’octubre
per la ajuda de la graxa
X ll.
Ítem li dixem per en Johan des
Camps a XXI de noembre en CVII
cartes per la ajuda de la farina de
la terça de janer
LXV ll.
Ítem li dixem per en Johan des
Camps lo dit jorn en CVII cartes
a compliment de la ajuda de la
farina de la terça de janer
XXXVI ll.
Ítem per en Pere Oliver clavari a
XXI de noembre en CCXXX cartes
per en Berenguer ses Oliveras
XXV ll.
Ítem li devem per IX ﬂorins I s.
que·ns liurà per ell comptans en
Mateu Caro porter a XXIIII de noembre dix fo per en Palagrí Soler
per la ajuda de la lenya
V ll.

Ítem devem al dit Antoni Bussot
per X ﬂorins X s. que·ns liurà per
ell comptans en Francesch de Vilallonga a XXIIII de noembre any
MCCCCIIII per la ajuda dels nòlits
de l’any MCCCCIII
VI ll.
Ítem li devem que·ns liurà per ell
comptans en Berenguer Folquer a
XXIX de noembre, de menuts, per
lla
a ajuda de la farina de la terça
de maig any MCCCCIII
L ll.
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Ítem li devem que·ns liurà per ell
comptans lo dit Berenguer Folquer
en menuts lo dit jorn per la ajuda
de la farina de la terça d’agost del
dit any
V ll.
Ítem li dexem per en Jacme Traginer a II de daembre en CC cartes
XXX ll.
Ítem li dixem per en Guillem Coltaller ﬂaquer a V de daembre en
CXXVI cartes
XL ll.
Ítem li devem per XVIII ﬂorins
II s. que·ns liurà per ell comptans
en Bernat Roig, dix fo per en Pere
Terès, a X de daembre
X ll.
Ítem li devem per VII ﬂorins III s.
que·ns liurà per ell comptans en
Francesch de Vilalonga a XVII de
daembre per resta de la ajuda dels
nòlits de l’any MCCCCIII
IIII ll.
Suma que li devem en II colonells: CCCLXVII ll. I s. IIII

XLII
Deu n’Antoni Bussot òlim clavari
que li fem mudament que li devem
avant en esta carta matexa
CCCLXVII ll. I s. IIII

Devem a n’Antoni Bussot òlim
clavari que li avem a tornar per
resta atràs de XLI cartes
XVI ll.
Ítem
em
m li devem per IX ﬂorins I s.
qu
que·ns
ue
liurà per ell comptans en
Fra
Francesch
a
de Vilalonga a XXII de
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setembre any MCCCCIIII per la
ajuda dels nòlits de l’any passat
V ll.
Ítem li dixem per en Jacme Traginer a VII de octubre en CC cartes
per la ajuda de la peya
XV ll.
Ítem li dixem per lo dit Jacme
Traginer lo dit jorn en CC cartes
per la ajuda de la carn
XVI ll.
Ítem li dixem per en Romeu des
Feu a IX d’octubre en CXLII cartes
per arrada de compta de Iª penssió
II ll. XVIII s. IIII
Ítem li devem per XVIII ﬂorins
II s. que·ns liurà per ell comptans
en Bernat Riera per la ajuda de
la graxa de l’any passat, a XIII
d’octubre
X ll.
Ítem li devem per IIII ﬂorins IX s.
que·ns liurà per ell comptans en
Pere sa Vila a XX d’octubre per la
ajuda de la lenya de l’any passat
II ll. XIII s.
Ítem li devem que·ns liurà per
ell comptans en Bartomeu Albaró ostaler de Muncada a XXVII
d’octubre, en menuts, per la ajuda
de Muncada
XIII ll. X s.
Ítem li devem per XVIII ﬂorins
I ss. que·ns liurà per ell comptans
II
en
n Bernat Riera a XXXI d’octubre
perr la ajuda de la graxa
X ll.
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Ítem li dixem per en Johan des
Camps a XXI de noembre en CVII
cartes per la ajuda de la farina de
la terça de janer
LXV ll.
Ítem li dixem per en Johan des
Camps lo dit jorn en CVII cartes
a compliment de la ajuda de la
farina de la terça de janer
XXXVI ll.
Ítem per en Pere Oliver clavari a
XXI de noembre en CCXXX cartes
per en Berenguer ses Oliveras
XXV ll.
Ítem li devem per IX ﬂorins I s.
que·ns liurà per ell comptans en
Mateu Caro porter a XXIIII de noembre dix fo per en Palagrí Soler
per la ajuda de la lenya
V ll.

Ítem devem al dit Antoni Bussot
per X ﬂorins X s. que·ns liurà per
ell comptans en Francesch de Vilallonga a XXIIII de noembre any
MCCCCIIII per la ajuda dels nòlits
de l’any MCCCCIII
VI ll.
Ítem li devem que·ns liurà per ell
comptans en Berenguer Folquer a
XXIX de noembre, de menuts, per
la ajuda de la farina de la terça
de maig any MCCCCIII
L ll.
ÍÍtem
Ít
em li devem que·ns liurà per ell
em
comptans
lo dit Berenguer Folquer
com
m
en
n menuts lo dit jorn per la ajuda
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de la farina de la terça d’agost del
dit any
V ll.
Ítem li dexem per en Jacme Traginer a II de daembre en CC cartes
XXX ll.
Ítem li dixem per en Guillem Coltaller ﬂaquer a V de daembre en
CXXVI cartes
XL ll.
Ítem li devem per XVIII ﬂorins
II s. que·ns liurà per ell comptans
en Bernat Roig, dix fo per en Pere
Terès, a X de daembre
X ll.
Ítem li devem per VII ﬂorins III s.
que·ns liurà per ell comptans en
Francesch de Vilalonga a XVII de
daembre per resta de la ajuda dels
nòlits de l’any MCCCCIII
IIII ll.
Suma que li devem en II colonells: CCCLXVII ll. I s. IIII

XLIIv
Deu n’Antoni Bussot òlim clavari
que dixem per ell a·n Pere Oliver clavari a XIX de janer any
MCCCCV en CCXXXIIII cartes
DXII ll. XIIII s. X

Devem a n’Antoni Bussot òlim
clavari que li dixem per en Pere
Oliver clavari a II de janer any
MCCCCV en CCXXXIII cartes per
en Bertomeu de Sobrebosch, de
deute de Miquel Aguilar
V ll. XIII s. VI
Ítem
em
m li dixem per en Jacme Tragine
er a VIII de janer en CC cartes
ner
p
pe
perr les honors
XXX ll.
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Ítem li devem que hic mudam de
compta atràs d’aquesta carta matexa, hon les li devíem
CCCLXVII ll. I s. IIII
Ítem li dixem per en Berenguer
Folquer a XVI de janer en compta d’en Pere Oliver en CCXXXIIII
cartes per la ajuda de la farina
de la terça d’agost any MCCCCIII
L ll.
Ítem li dixem per en Guillem Coltaller a XVI de janer en CXXVI
cartes per la dita ajuda e per la
dita terça
XXX ll. XV s.
Ítem li devem per LIII ﬂorins II s.
que·ns liurà per ell comptans an
Berenguer Folquer lo dit jorn per
la dita ajuda e per la dita terça
XXXIX ll. V s.
Suma: DXII ll. XIIII s. X

XLIII
[Guillem Salavert, causídic]
Deu en Guillem Salavert causídich
que dixem per ell a·n Bartomeu
Sanos spacier a XXIIII de noembre
any MCCCCIIII per los frares menors e pres-les comptans en XLIII
ﬂorins VIII s. VI
XXIIII ll. I s. VI
Ítem a frare Bartomeu Vidal prior
del Carma lo dit jorn e pres-les
-lles
comptans en XLIII ﬂorins VIII s.. VI
VI
XXIIII ll. I s. VII

Devem a·n Guillem de Salavert
causídich que li dixem per n’Antoni
Fàbregues e per en Pere Boﬁy a
XXIIII de noembre any MCCCCIIII
en CXL cartes del libre nostre primer de depòsits
XCVI ll. VI s.
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Ítem deu per XLIII ﬂorins VIII s.
VI que li liuram comptans a XXVI
de noembre
XXIIII ll. I s. VI
Ítem dixem per ell a·n Romeu Gibert procurador de Santa Clara a
III de desembre en sta carta matexa
XXIIII ll. I s. VI
Suma XCVI ll. VI s.

[Romeu Gibert, prevere]
Deu en Romeu Gibert prevera per
VII ﬂorins IIII s. VI que li liuram
comptans a III de daembre any
MCCCCIIII
IIII ll. I s. VI

Devem a·n Romeu Gibert prevera
que li dixem per en Pere Bleda
prevera a XXIIII de noembre any
MCCCCIIII en CLXVIII cartes
LX ll.

Ítem dixem per ell a·n Miquel Biura a XVII de daembre en CCXLVI
cartes, dix fo per en Jacme Biura
per compra d’I alberch que lo dit
Miquel ha venut en nom seu e con
a procurador de son frare
C ll.

Ítem li devem per XXXVI ﬂorins
IIII s. que·ns liurà comptans lo
dit jorn
XX ll.

Ítem deu per XVIII ﬂorins II s.
que li liuram comptans a XIX de
daembre
X ll.

Suma: CXIIII ll. I s. VI

Ítem li dixem per en Guillem de
Salavert a III de daembre en sta
carta matexa
XXIIII ll. I s. VI
Ítem li devem per XVIII ﬂorins
II que·ns liurà comptans a XI de
daembre
X ll.
Suma: CXIIII ll. I s. VI
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XLIIIv
[Eulàlia, muller de Joan Clapers]
Deu la dona na Eulàlia muller d’en
Johan Clapers per XLV ﬂorins V s.
que liuram per ella comptans a·n
Johanet Clapers ﬁll seu a XXVI de
noembre any MCCCCIIII
XXV ll.

Devem a la dona ne Eulàlia muller
d’en Johan Clapers que li dixem
per en Gabriel Balester síndich de
Malorcha a XXIIII de noembre any
MCCCCIIII en CCXXVI cartes per
censal
XXV ll.

[Guillem Tarragó]
Deu en Guillem Tarragó, de Badalona, colidor de la imposició de
la parròquia de Badalona que li
mudam en XLV cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
aprés nos de la Taula de la Ciutat
XV ll. II s.

Devem a·n Guillem Tarragó, de Badalona, colidor de la imposició de
la parròquia de Badalona que·ns
liurà comptans de menuts a I de
daembre any MCCCCIIII
XV ll. II s.

[Guillem Fivaller, escrivà de ració]
Deu en Ramon Fivaler scrivà de
ració del senyor rey que dixem
per ell a·n Guillem Oliver nebot
d’en Ramon Oliver mercader a II
de daembre any MCCCCIIII en
XLIIII cartes
LXXV ll.

Devem a·n Ramon Fivaler scrivà
de ració del senyor rey que li dixem per en Gabriel Balester a I
de daembre any MCCCCIIII en
CCXXVI cartes
LXXV ll.

XLIIII
[Joan Muntaner, prevere]
Deu en Johan Muntaner prevera
e a
er
que dixem per ell a·n Bernat Bada
ada
ad
scrivent de la cort del vaguer a I

Devem
a·n Johan Muntaner preDev
De
v
vera
ver
r que li dixem per en Pere Oliverr clavari a I de daembre any
MCCCCIIII
en CCXXX cartes
MC
C
XVII ll. V s.
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de daembre any MCCCCIIII, dix
fo per mossèn Pere Valls prevera
e pres-les comptans en menuts
XIII ll. X s.
Ítem deu per VI ﬂorins IX s. que
li liuram comptans lo dit jorn
III ll. XV s.
Suma: XVII ll. V s.

[Antoni Amat]
Deu n’Antoni Amat ﬁll de n’Antoni Amat barber que li mudam en
XLV cartes del libre primer d’en
Bernat Serra e d’en Guillem de
Cabanyelles regidors de la Taula
de la Ciutat aprés nos
XII ll. V s.

Devem a n’Antoni Amat ﬁll de
n’Antoni Amat barber per XXII
ﬂorins III s. que·ns liuraren per
ell comptans en Bernat Bartomeu
e en Johan de Lavaneras a I de
daembre any MCCCCIIII
XII ll. V s.
Les quals sien soltes con los dits
Bernat e Johan o diran
A VII de janer any MCCCCV en
Bartomeu Ferrer saig nos enparà
la dita quantitat a istància d’en
Guillem Agustí sartre

[Bernat Bartomeu i Joan de Llavaneres]
Deuen en Bernat Bartomeu e en
Johan de Lavaneras que·ls mudam
en XLVII cartes del libre primer
d’en Bernat Serra e d’en Guillem
de Cabanyelles regidors de la Taula
aprés nos
V ll.

Devem a·n Bernat Bartomeu e en
Johan de Lavaneras per IX ﬂorins
I s. que·ns liuraren comptans a I
de daembre MCCCCIIII
V ll.
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XLIIIIv
[Jacme de Nalda]
Deu en Jacme de Nalda procurador
d’en Pere Rosseta per XXXV ﬂorins
VII s. XI que li liuram comptans
a II de daembre any MCCCCIIII
XIX ll. XII s. XI

Devem a·n Jacme de Nalda procurador d’en Pere Rosseta que li
dixem per en Berenguer ses Oliveras a I de daembre any MCCCCIIII
en CI cartes, dix fo per pensió de
I censal que en Jacmet de Roudors li fa
XIX ll. XII s. XI

[Jaume Malera, mercader]
Deu en Jacme Malera mercader
que li fem mudament en XLVIII
cartes del libre primer d’en Bernat Serra e d’en Guillem de Cabanyelles regidors de la Taula de
la Ciutat aprés nos
X ll.

Devem a·n Jacme Malera mercader
per XVIII ﬂorins II s. que·ns liurà
per ell comptans en Johan Ayguals
a II de daembre any MCCCCIIII
X ll.
Les quals sien soltes con los cònsols de la Mar de Barchinona o
diran

[Guillem Oliver]
Deu en Guillem Oliver nabot d’en
Ramon Oliver mercader que dixem
per ell a·n Francesch de Casasaiga
a II de daembre any MCCCCIIII
en CLXXXIX
XVI ll. IX s. IIII
Ítem deu per CVI ﬂorins IIII s. VIII
que li liuram comptans lo dit jorn
LVIII ll. X s. VIII
Suma: LXXV ll.

Devem a·n Guillem Oliver nebot
d’en Ramon Oliver mercader que
li dixem per en Ramon Fivaler a
II de daembre any MCCCCIIII en
XLIII cartes
LXXV ll.
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XLV
[Bertran Canyelles, obrer de les obres de la Ciutat]
Deu en Bertran Canyelles obrer
que dixem per ell a·n Pere Johan
patró a VII de maig any MCCCCIIII
en CVIII cartes
LV ll.
Ítem deu que li liuram comptans
lo dit jorn en menuts
L ll.
Ítem deu que li liuram comptans
a IX de maig en C ﬂorins
LV ll.
Ítem dixem per ell a·n Bernat Ramonet taxidor de lana a XIIII de
maig en CXIIII cartes
XXVI ll. XI s.
Ítem a·n Berenguer Servent mercader lo dit jorn en CXIIII cartes
XXIII ll. VII s. VI
Ítem deu per C ﬂorins que li liuram
comptans a XV de maig
LV ll.
Ítem que li liuram comptans entre
ﬂorins e manuts a XXIII del dit mes
CII ll. X s.
Ítem per LX ﬂorins que li liuram
comptans a XXX de mag
XXXIII ll.
Ítem per C ﬂorins que li liuram
comptans a V de juny
V ll.
ll.
LV

Devem a·n Bertran Canyelles
obrer de les obres de la Ciutat
que li havem a tornar per resta
de CCLXXXV cartes del libre nostre primer
LXII ll. XI s. III
Ítem li dixem per en Pere Oliver clavari a VII de maig any
MCCCCIIII en VI cartes per la obra
dels camins
CLXV ll.
Ítem li dixem per en Pere Oliver
clavari a XII de maig en VI cartes
per compra que la Ciutat ha feta
a Muntjuïc de I tall de pedra
XCIIII ll. I s. X
Ítem li dixem per en Pere Oliver
clavari a XXVII de maig en VII
cartes per la obra de la font
CX ll.
Ítem li dixem per en Pere Oliver
clavari a V de juny en VIII
CLXV ll.
Suma: DXCVI ll. XIII s. I
Ítem li dixem per en Pere Oliver a
XVIII de juny en IX cartes per los
ﬁlls d’en Francesc Canyelles
L ll.
Ítem li dixem per en Pere Oliver
I
a IIII
de juliol en XII cartes per
o
la obra
dels camins
CLXV ll.
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Ítem dixem per ell a n’Antoni
Salvador mercader lo dit jorn en
CXXVII cartes
XL ll.
Ítem que li liuram comptans a VI
de juny entre ﬂorins e menuts
XLI ll. XI s.
Suma: DXXXVI ll. XIX s. VI
Resta: LIX ll. XIII s. VII
Ítem deu que li liuram comptans
a XIII de juny en menuts
XXX ll.
Ítem deu per LX ﬂorins que li liuram comptans a XXVII de juny
XXXIII ll.
Ítem deu que li liuram comptans
a II de juliol en menuts
XXIIII ll. X s.
Ítem deu que li liuram comptans
a IIII de juliol en menuts
L ll.
Ítem deu per C ﬂorins que li liuram
comptans a VII de juliol
LV ll.
Suma DCCXXIX ll. IX s. VI
Resta LXXXII ll. III s. VII
Ítem deu per C ﬂorins que li liuram
comptans a XVI de juliol
LV ll.
Ítem deu que li liuram comptans
a XXIII de juliol, de menuts
XL
L lll.
l.
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Suma DCCXI ll. XIII s. I
Ítem li dixem per en Pere Oliver
a XV de juliol en XII cartes per
obra de la font que va a la payeria
CX ll.
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Ítem deu que li liuram comptans
de menuts a XXIIII de juliol
XXIX ll.

Ítem deu lo dit Bertran Canyelles
per CXXIII ﬂorins X s. VII que li
liuram comptans a XXXI de juliol
any MCCCCIIII
LXVIII ll. III s. VII
Suma que·ns deu en IIos colonells: DCCCCXXI ll. XIII s. I

Suma: DCCCCXXI ll. XIII s. I

Resta que li avem a tornar que li
mudam avant en XLVI cartes
XVIII ll. XVI s. IV

XLVv
Deu en Bertran Canyelles per C ﬂorins d’or que li liuram comptans a
VIII d’agost any MCCCCIIII
LV ll.
Ítem deu que li liuram comptans
de menuts a XIIII d’agost
XX ll.
Ítem deu que li liuram comptans
a XXI d’agost, de menuts
XXXV ll.
Ítem dixem per ell a·n Guillem
Boschà, de Badalona, a XXVII
d’agost, e pres-les comptans en
XXI ﬂorins IX s.
XII ll.
Ítem deu per C ﬂorins que li liuram
am
comptans lo dit jorn
LV
V lll.
l.

Devem a·n Bertran Canyelles que
li dixem per en Pere Oliver clavari
a VI d’agost any MCCCCIIII en
XIIII cartes per la obre del portal
de Santa Clara e altres obres
CX ll.
Ítem li dixem per en Pere Oliver
clavari a XVIII d’agost en XVI cartes per sí e per sos nebots
XXVI ll. XIII s. IIII
Ítem li dixem per en Pere Oliver
clavari a XXVII d’agost en XVI
cartes per la obra de la font
CX ll.
Ítem li dixem per lo dit Pere Oliver
llo dit jorn en XVII cartes per la
obra
ob
br dels camins
CX ll.
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Ítem deu que li liuram comptans
a XXX d’agost en menuts
VIII ll. V s.
Ítem deu que li liuram comptans
a III de setembre entre ﬂorins e
menuts
LXXV ll.
Ítem dixem per ell a·n Guillem
Boschà a VI de satembre e presles comptans en XXVIII ﬂorins
VIII s. VI
XV ll. XVI s. VI
Ítem deu que li liuram comptans
a XIII de satembre entre ﬂorins
e menuts
LXXV ll.
Ítem deu que li liuram comptans
de menuts a XX de setembre
LXX ll.
Ítem deu per LXXXXII ﬂorins IX s.
X d. que li liuram comptans a XXV
de satembre
XLV ll. XI s. X
Suma: CCCCLXVI ll. XIII s. IIII
Ítem deu que li liuram comptans a
I d’octubre entre ﬂorins e menuts
CV ll.
Ítem dixem per ell a·n March des
Pou fuster a III d’octubre e presles comptans en XXI ﬂorins IX s.
XII ll.
Ítem dixem per ell a·n Pericó Mata
ata
fuster a VI d’octubre e pres-les
- es
-l
comptans en V ﬂorins X s.
III ll. V s.
s

TAULA

DE

CANVI

DE

BARCELONA

573

Suma: CCCLVI ll. XIII s. IIII
Ítem li dixem per en Pere Oliver
a XIII de satembre en XIX cartes
per lo pont de Sent Daniel
CX ll.
Suma: CCCCLXVI ll. XIII s. IIII

Ítem li dixem per en Pere Oliver
a XXV de setembre en XX cartes
per la obra del rech comdal
CXXXVII ll. X s.
Ítem li dixem per en Pere Oliver
clavari a X d’octubre en XXI cartes
per la obra del pont de Sent Daniel
e de la porta del ferra
CLXV ll.
Ítem li dixem per Pere Oliver clavari a XXII d’octubre en XXII cartes
per l’obra del rech e del pont de
Sent Daniel
CLXV ll.
Suma: DCCCCXXXIIII ll. III s. IIII
Ítem li dixem per en Pere Oliver
a I de daembra en CCXXX cartes
per l’obra dels camins
CX ll.
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Ítem a·n Francesch Janer fuster a
IX d’octubre en CVI cartes
VII ll. XVIII s. VIII
Ítem deu per C ﬂorins que li liuram
comptans a XI d’octubre
LV ll.
Ítem deu per C ﬂorins que li liuram
comptans a XIII d’octubre
LV ll.
Ítem deu que li liuram comptans
a XXII d’octubre, de menuts
XXVIII ll.

Ítem deu lo dit en Bertran Canyelles per C ﬂorins que li liuram
comptans a XXVII d’octubre any
MCCCCIIII
LV ll.
Ítem deu per C ﬂorins que li liuram comptans a XXIX d’octubre
LV ll.
Suma: DCCCXLII ll. XVII s.
Resta: XCI ll. VI s. IIII
Ítem dixem per ell a·n Pere Estornell patró a XX de noembre e
per ell a n’Antoni Cortills en XXIX
cartes
L ll.
Ítem deu per L ﬂorins que li liuram comptans a XXII de noembre
XXVII ll. X s.
Ítem deu per C ﬂorins que li liuram
am
comptans a III de daembre
LV
V lll.
l.
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Ítem deu que li liuram comptans
a X de deembre, en menuts
L ll.
Suma que·ns deu en II colonells:
MXXV ﬂorins VII s.

Suma MXLIIII ll. III s. IIII

Resta que li avem a tornar que
li mudam avant en XLVI cartes
XVIII ll. XVI s. IIII

7

XLVI
Deu en Bertran Canyelles que dixem per ell a·n Pere Ferrer patró a
XVIII de daembre en LXXII cartes
LV ll.

Devem a·n Bertan de Canyelles que
li havem a tornar per resta atràs
de XLV cartes
XVIII ll. XVI s. IIII

Ítem a·n Guillem Nicolau Oliver a
XIX de daembre en CCLVIII cartes
XI ll.

Ítem li dixem per en Pere Oliver clavari a XII de daembre any
MCCCCIIII en CCXXXI cartes
L ll.

Ítem deu que li liuram comptans
entre ﬂorins e menuts a V de janer
any MCCCCV
LXXXV ll. VI s. IIII

Ítem li dixem per en Pere Oliver
clavari a XXIX de daembre any
MCCCCV en CCXXXIII cartes per
la obra de la font
LV ll.

Suma: XLI ll. VI s. IIII
Ítem deu per C ﬂorins que li liuram
comptans a XIX de janer
LV ll.

Ítem li dixem per lo dit Pere Oliver
lo dit jorn en CCXXXIII cartes per
remuneració
XXVII ll. X s.
Suma: CLI ll. VI s. IIII
Ítem li dixem per en Pere Oliver
clavari a XII de janer any MCCCCV

7. Aquesta anotació ﬁgura al capdamunt
damu
un
ntt de
de la
a plana, segurament perquè no cabia al
seu lloc habitual al capdavall d’aquesta..
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en CCXXXIIII cartes per l’obra dels
camins
LV ll.
Ítem li dixem per lo dit Pere Oliver
lo dit jorn en CCXXXIIII cartes
per la obra de la font
LV ll.
Ítem li dixem per la dona n’Agnès
muller d’en Domingo Blascho a
XIX de janer en XXXIIII cartes
XXVII ll. X s.
Suma CCVI ll. VI s. IIII

Suma: CCLXXXVIII ll. XVI s. IIII

Resta que li avem a tornar que
li mudam en XXXVIII cartes del
libre primer d’en Bernat Serra e
d’en Guillem de Cabanyelles regidors aprés nos de la Taula de
la Ciutat
LXXXII ll. X s.

XLVIv
[micer Pere Llobet]
Deu micer Pere Lobet per C ﬂorins
que li liuram comptans a XV de
janer MCCCCV
LV ll.
Ítem deu per C ﬂorins que li liuram
comptans a XIX de janer
LV ll.
Ítem dixem per ell a·n Johan Boni
lo dit jorn en per ell a·n Manuel
Caparaja janovès e pres-les compm mp
tans en LIIII ﬂorins VI s.
XXX
X ll.

Devem a micer Pere Lobet que li
dixem per n’Isabell ﬁlla d’en Pere
Boﬁy esposada seve a XIIII de janer any MCCCCV en CCLX cartes
CCXXVII ll. V s. IIII
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Suma: CXL ll.
Resta que li avem a tornar que li
mudam en XLV cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula aprés nos
LXXXVII ll. V s. IIII

[Rotllan Aguiló, escuder]
Deu en Rotlan Aguiló scuder que
li mudam en XLVI cartes del llibre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles aprés nos
regidors de la Taula de la Ciutat
XVIII ll. XII s.

Devem a·n Rotlan Aguiló scuder
que li dixem per en Pericó Sencliment e per la dona na Violant
muller d’en Berenguer Sencliment
a XIIII de janer any MCCCCV en
CLXV cartes del libre nostre primer de depòsits per soldades d’en
Berenguer e d’en Johan e d’en Pericó Sencliment e per totes leuxes
XVIII ll. XII s.
Les quals sien soltes con Arnau
Ledó notari o dirà
A II de març any MCCCCIX fo
solta per lo dit notari

[Violant, muller d’en Berenguer Santcliment]
Deu la dona na Violant muller
d’en Berenguer Sencliment que li
mudam en XLVI cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula de la Ciutat aprés nos
C ll. XVIII s. VII

Devem a la dona na Violant muller
d’en Berenguer Sentcliment que li
dixem per en Pericó Sencliment
e per si matexa a XIIII de janer
MCCCCV en CLXV cartes del libre
nostre primer de depòsits
XXVI ll. III s.
Ítem li dixem per lo dit Pericó e
per
peer si matexa lo dit jorn en CLXV
cartes
del dit libre
carr
LXXIIII ll. XV s. VII
Suma C ll. XVIII s. VII

578

GASPAR FELIU I MONTFORT
[Pericó Santcliment]

Deu en Pericó Sencliment per XXII
ﬂorins VIII s. que liuram per ell
comptans en Guillemet Sencliment frare seu a XV de janer any
MCCCCV
XII ll. X s.

Devem a·n Pericó Sencliment que
li dixem per si matex e per la dona
na Violant muller d’en Berenguer
Sencliment a XIIII de janer any
MCCCCV en CLXV cartes del libre
nostre primer de depòsits
XII ll. X s.

XLVII
[Bernat des Pla paraire]
Deu en Bernat des Pla paraire que
li liuram comptans de menuts a
XIII de janer any MCCCCV
VIII ll. X s.

Devem a·n Bernat des Pla paraire
que li dixem per en Pere Gibert
a XII de janer any MCCCCV en
CCXII cartes
VIII ll. X s.

[Eulàlia, vídua de n’Esteve Satorra]
Deu la dona n’Aulàlia muller d’en
Steva Satorra que dixem per ella a
la dona n’Alionor ﬁlla sua, muller
d’en Bartomeu Antoni Terré, a XXI
de janer any MCCCCV, dix fo per
semblant quantitat de barchinonesos li avia scrita per remensa de
MCCCXXVII s. de censal que rebia
a XXIII de daembre, la qual dita
devia dir a a la dita dona n’Alienor
MCX ll. IIII s. X

Devem a la dona na Eulàlia muller
quòndam d’en Steva Satorra que li
dixem per la Ciutat de Barchinona a XIII de janer ayn MCCCCV
en CCXLI cartes per remensa de
MCCXXVII s. de censal que rebia
a XXIII de daembre – MCV ll. E
per pensió de XIX jorns – V ll.
IIII s. X
MCX ll. IIII s. X
Les quals sien soltes con en Bonenat Gili notari o dirà

[Sansa, muller
de
Jaume
de Vic]
ller
ll
e d
er
e Ja
au
Deu la dona na Sansa muller d’en
d’’en
Jacme de Vich que dixem per ella
e la
el
a
a·n Gonsalbo Alfonso, de Lisbona,
na,,
na

Devem
Deev
a la dona na Sansa muller
d’en
e Jacme de Vich que li dixem
en
per
per en Bernat sa Pila a XIII de janer
pe
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a XIIII de janer any MCCCCV en
CCXXXVI cartes
CCCXXIIII ll. X s.

Resta que li avem a tornar que li
mudam en XLVI cartes del libre
primer d’en Bernat Serra i d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
aprés nos de la Taula de la Ciutat
XXV ll. X s.
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any MCCCCV en CLXX cartes en
paga prorata de DL s. de censal,
lo qual la dita dona e son marit
han venut al dit Bernat
CCCL ll.
Les quals sien soltes con en Johan
Nadal notari o dirà
A XIIII de janer any MCCCCV ne
foren soltes CCCXXIIII ll. X s. per
lo dit notari

XLVIIv
[Bernat Massip]
Deu en Bernat Massip qui leva ajudes que li mudam en XLVI cartes
del libre primer d’en Bernat Serra
e d’en Guillem de Cabanyelles regidors de la Taula aprés nos
C ll. X s.

Devem a·n Bernat Masip qui leva
ajudes per CL ﬂorins que·ns liurà comptans a XIII de janer any
MCCCCV
LXXXII ll. X s.
Ítem li dixem per en Pere Oliver clavari a XIX de janer en
CCXXXIIII cartes per la dona n’Antònia muller d’en Nicolau Amigó
XVIII ll.
Suma: C ll. X s.

[Antic Almogàver, ciutadà]
Deu n’Antich Almugàver ciutadà
per CC ﬂorins que li liuram compmp
p
tans a XIIII de janer any MCCCCV
C
CV
CX
X lll.
l.

Devem a n’Antich Almugàver ciuttadà
ta
ad que li dixem per en Johan des
Vall
Va
al a XIIII de janer any MCCCCV
en
n CCLXXXV cartes
DXCII ll. I s. VII
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Resta que li avem a tornar que
li mudam en XL cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula de la Ciutat aprés nos
CCCCLXXXII ll. I s. VII

[Joan Bertran, mercader]
Deuen en Johan Bertran convers,
mercader, que dixem per ell a·n
Johan ses Avasses e en Pere Serre
a XV de janer any MCCCCV, dix fo
per en Ferrer Bertran per cambi de
Mallorcha e preseren-les comptans
en CCCC ﬂorins
CCXX ll.

Devem a·n Johan Bertran mercader, convers, que li dixem per en
Ramon des Quer a XIIII de janer
any MCCCCV en CCXLVIII cartes
CCCXV ll. VI s.

Ítem a n’Antoni de Gutxo a XVI
de janer en CCLXXXI cartes, dix
fo per en Ferrer Bertran per cambi
de Malorcha
LXXIII ll. VI s. VIII
Suma: CCXCIII ll. VI s. VIII
Resta que li avem a tornar que li
mudam en XLVII cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
aprés nos de la Taula de la Ciutat
XXI ll. XIX s. IIII

XLVIII
[Guillem Cogomas]
Deu en Guillem Cogomas q
que
ue
ue
dixem per ell a·n Guillem de
Muntagut a XVI de daembre any
an
a
ny
MCCCCIIII en XLVIII cartes
XXV
V ll.
lll.

Devem
D v
De
a·n Guillem Cogomas que
li dixem
d
per en Pere Isern ﬂaquer
a I de daembre any MCCCCIIII en
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compte d’en Pere Oliver clavari en
CCXXX cartes
XXV ll.

[Pere Vendrell, mercader]
Deu en Pere Vanrell mercader que
dixem per ell a·n Pere Serra mercader a II d’octubre any MCCCCIIII
e per ell a·n Jacme e a·n Johan
Massana en XXXI cartes
XXVIII ll. XV s. III
Ítem dixem per ell a n’Arnau Tarrades mercader a V de daembre
en CCXXIII cartes
XLIII ll. XIII s. I
Suma: LXXII ll. VIII s. IIII

Devem a·n Pere Vanrell mercader
que li dixem per en Guillem de
Cabanyelles a II d’octubre any
MCCCCIIII en LV cartes
L ll.
Ítem li dixem per n’Antich des Pi
a V de daembre en CCXXVII
XXII ll. VIII s. IIII

Suma: LXXII ll. VIII s. IIII

[Guillem de Muntagut]
Deu en Guillem de Muntagut per
XLV ﬂorins V s. que li liuram
comptans a XVII de daembre any
MCCCCIIII
XXV ll.

Devem a·n Guillem de Muntagut que li dixem per en Guillem
Cogomas a XVI de daembre any
MCCCCIIII en esta carta matexa
XXV ll.

XLVIIIv
[mossèn Ramon de Blanes]
Deu mossèn Ramon de Blanes senyor de les Scales que dixem per
ell a·n Jacme e a·n Johan Massana
a II de daembre any MCCCCIIII
III
III
en cartes XXXI
CXC
C ll.

Devem a mossèn Ramon de Blanes
senyor de les Scales que li dixem
per mossèn Bernat de Juyà a II
da deembre any MCCCCIIII en
da
CCXII
CC
C
cartes
CCC ll.
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Ítem deu per CC ﬂorins que li liuram comptans a III de daembre
CX ll.
Suma CCC ll.
Ítem deu per CCCXLVIII scuts que
li liuram comptans a XVI de janer
any MCCCCV a raó de XVI s. VI
CCLXXXVII ll. II s.

Ítem, li devem per CCCXLVIII
scuts d’or que·ns liurà comptans
a IIII da deembre a raó de XVI s.
VI, però stan per ell
CCLXXXVII ll. II s.
Ítem li dixem per en Jacme de
Puigdeluch a VIII de janer any
MCCCCV en CCLXIII cartes per
remensa de M s. de censal que·l
vescomte de Palars li feya
DXXXV ll. VIII s. IIII
Les quals sien soltes con en Francesch d’Alçamora o dirà
A XVI de janer any MCCCCV fo
solta per lo dit notari
Ítem li dixem per en Jacme Puigdeluch a XVI de janer en CCLXIII
cartes
IIII ll. III s. IIII

Suma: DLXXXVII ll. II s.
Resta que li avem a tornar que li
mudam en XL cartes del libre primer d’en Bernat Serra e en Guillem
de Cabanyelles regidors aprés nos
de la Taula de la Ciutat
DLXIIII ll. XI s. VIII

Ítem li devem per XLV ﬂorins V s.
que·ns liurà comptans lo dit jorn
XXV ll.

Suma: MCLI ll. XIII s. VIII

8

[Gilabert Cardona]
Deu en Gilabert Cardona que dixem per ell a·n Vicens Capmany
de la parròquia de Sarrià a III de
daembre any MCCCCIIII e per ell
dixem-les a·n Faliu Salom, de Sabadell, en XXXV cartes de libre
b e
br

Deven a·n Gilabert Cardona que li
dixem per lo vaguer de Barchinona
a III de daembre any MCCCCIIII
en CLXVI cartes del libre nostre
primer de depòsits
CLXXXIIII ll. XIII s. III

8. Aquesta anotació es troba al capdamunt
apd
a
pdamu
am
munt de
d la plana i no al seu lloc habitual, al
capdavall de la partida.
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nostre primer de depòsits, dix fo
per la dona na Bòsia, de Badalona
CLXV ll.
Ítem deu per XXXV ﬂorins VIII s.
III que li liuram comptans lo dit
jorn
XIX ll. XIII s. III
Suma: CLXXXIIII ll. XIII s. III

XLVIIII
[Miquel Pere, verguer]
Deu en Miquel Pere verguer dels
consellers que dixem per ell a la
dona na Marió muller d’en Bernat Bussot a IIII de daembre any
MCCCCIIII en sta carta matexa,
dix fo per robes que trasch de
l’encant d’en Bernat Bussot
XXX ll.
Ítem deu per IX ﬂorins I s. que li
liuram comptans lo dit jorn
V ll.
Suma XXXV ll.

Devem a·n Miquel Pere verger dels
consellers que li dixem per en Pere
Oliver clavari a IIII de daembre
any MCCCCIIII en CCXXXI cartes
XXXV ll.
Ítem li dixem per en Pons Simon
porter a XXIII de daembre en
CCIIII cartes
XL ll.
Ítem li devem per XXVII ﬂorins
III s. que·ns liurà comptans a
XXIIII de daembre
XV ll.

Ítem dixem per ell a·n Galseran
Marquet a XXIII de daembre en
cartes CCLXXIIII per robes que
comprà de l’encant d’en Jacme
Minguet
LV ll.
Suma: XC ll.

Suma: XC ll.
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[Berenguer Maxella, verguer]

Deu en Berenguer Maxella verguer
per LXIII ﬂorins VII s. que li liuram comptans a V de daembre any
MCCCCIIII
XXXV ll.

Devem a·n Berenguer Maxella verguer dels consellers que li dixem
per en Pere Oliver clavari a IIII
de daembre any MCCCCIIII en
CCXXXI cartes
XXXV ll.

[Marió, vídua d’en Bernat Bussot]
Deu la dona na Marió muller d’en
Bernat Bussot quòndam que li fem
mudament en XLVII cartes del libre primer d’en Bernat Serra e en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula de la Ciutat aprés nos
XXX ll.

Devem a la dona na Marió muller
d’en Bernat Bussot quòndam a IIII
de daembre any MCCCCIIII que li
dixem per en Miquel Pere verguer
en sta carta matexa
XXX ll.

XLVIIIIv
[Francesc Oliver, síndic de Tortosa]

Ítem al dit mossèn Per Merlès lo
dit jorn en CCXLV cartes per la
prorata del dit censal
LXXII ll. IX s. III

Devem a·n Francesch Oliver síndich de Tortosa que li dixem per la
dona na Costança muller d’en Pere
Eulesa quòndam notari a IIII de
daembre any MCCCCIIII en CLIII
cartes en paga prorata d’aquelles
MCCC ll. que són preu de MCCC s.
que li a venuts sobre Tortosa
CCCC ll.
Les qual sien soltes con en Bartomeu Axemeno notari o dirà
A V de daembre any MCCCCIIII
fo solta per lo dit notari

Ítem a·n Francesch Foix a IX d
de
e
daembre en CCIX cartes
CCCLXXXVIII ll. I s.
s I

ÍÍtem
Ít
tem
em li dixem per la dona na
em
Blancha
muller d’en Pere d’Eslòs
Bla
a
lo dit jorn en CXXXI cartes per

Deu en Francesch Oliver síndich de
Tortosa que dixem per ell a mossèn
Pere Merlès a V de daembre any
MCCCCIIII en CCXLV cartes per
remensa de LXXXVI ll. II s. II de
censal que rebia sobre la Universitat de Tortosa
MDL ll.
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compra de DCCL s. de censal que
ha comprats
DCCL ll.
Les quals sien soltes con en Bartomeu Axemeno notari o dirà
A V de daembre any MCCCCIIII
fo solta per lo dit notari

Suma: IIM LXXX ll. X s.
Ítem dixem per ell a·n Bernat Lobet
a XVI de daembre en CCLXIIII
cartes per remensa de XLIIII ll.
VIII s. X d. malla de censal que
rebia sobre Tortosa, ab la prorata
DCCCII ll. VI s. VIII
Ítem deu que li dixeren per nos
en Jacme e en Johan Masana a
XIII de daembre en XXXII cartes
CC ll.
Ítem deu per LXXXVI ﬂorins VII s.
IIIII que li liuram comptans lo
dit jorn
XLVII ll. XIII s. IIII

Ítem li dixem per en Jacme Copi
a V de daembre en CLXXXIII cartes per XV ll. de censal que li a
venudes
CCC ll.
Les quals sien soltes con en Bartomeu Axemeno notari o dirà
A V de daembre any MCCCCIIII
fo solta per lo dit notari
Ítem que·ns dixeren per ell en
Jacme e en Johan Massana lo dit
jorn en XXXII cartes
CCCCL ll.
Ítem li devem per CCX ﬂorins
que·ns liurà comptans a IX de
daembre
CXV ll. X s.
Suma: IIM XV ll. X s.
Ítem li dixem per en Nicolau Bassa a XII de daembre en CCLVII a
compliment de M ll.
LXV ll.
Suma: IIM LXXX ll. X s.
Ítem li dixem per n’Arnau Mayosa
a XVI de daembre en CCVIII cartes
DL ll.
Le
L
Les
es quals sien soltes con en Bartom
tomeu
m
Axemeno notari o dirà
AX
XVI de daembre any MCCCCIIII
fforen
fo
for
or
soltes per lo dit notari
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Ítem li dixem per la dona na
Gabriela muller de micer Aymerich Sallent a XVI de dambre en
CXCIX cartes
D ll.
Suma: IIIM CXXX ll. X s.

Suma: IIIM CXXX ll. X s.

L
Deu en Johan Garriga que dixem
per ell a n’Antoni Bussot òlim clavari a V de maig any MCCCCIIII
en XL cartes per la ajuda dels
canamassos
II ll. X s.
Ítem al dit Antoni Bussot lo dit
jorn en XL cartes per la ajuda de
la peliceria
XL ll.
Ítem li dixem per ell al dit Antoni Bussot òlim clavari a XXII de
mag per la ajuda de la palliceria
en XL cartes
X ll.
Ítem al dit Anthoni Bussot lo dit
jorn per la ajuda del pes, en XL
cartes
XXX ll.
Ítem a·n Ramon Roig lo dit jorn
en XCV cartes
L ll.
Suma: CXXXII ll. X s.
Resta: X ll.

Devem a·n Johan Garriga imposicioner que li havem a tornar per
resta de CCCLIII cartes del libre
nostre primer
XXVIII ll.
Ítem devem per VIII ﬂorins III s.
que·ns liurà comptans a V de maig
any MCCCCIIII
IIII ll. X s.
Ítem per LXXII ﬂorins VIII s.
que·ns liurà comptans a XXII de
mag MCCCCIIII
XL ll.
Ítem que·ns dixeren per ell en Jacme e en Johan Maçana lo dit jorn
en XXX cartes
LX ll.
Suma: CXLII ll. X s.
Ítem que·ns dixeren per ell en Francesch e en Manuel de Gualbes a
XXI de juny en XXVI
LXV ll.
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Ítem a·n Berenguer se Olzina a
XXI de juny e per ell a Antoni
Bussot per la ajuda del pes de l’any
passat, en XL cartes
LV ll.
Ítem a·n Ramon Roig lo dit jorn
en XCV cartes
XX ll.
Suma: CCVII ll. X s.

Suma: CCVII ll. X .s

Lv
[Bernat Fabra, corredor]
Deu en Bernat Fabra corrador que
dixem per ell als procuradors dels
creadors d’en Francesch e d’en Manuel de Gualbes a V de daembre
any MCCCCIIII en CCL cartes
XXXVI ll. XIX s.

Devem a·n Bernat Fabra corrador
que li dixem per en Jacme Steva e per en Nicolau Madrenchs
a III de daembre any MCCCCIIII
en CLXIII cartes del libre nostre
primer de depòsits
XVIII ll. XV s.
Ítem li devem per XXXIII ﬂorins
I s. que·ns liurà comptans a V de
daembre
XVIII ll. IIII s.
Suma XXXVI ll. XIX s.

[Guerau de Gausachs]
Deuen en Guerau de Gausachs e en
Johan Coll prevera e en Bernat sa
Vall que’ls mudam en XLVII cartes
del libre primer d’en Bernat Serra e d’en Guillem de Cabanyelles
lles
ll
e
regidors aprés nos de la Taula de
la Ciutat
CCLXXXV
V ll.

Devem a·n Guerau de Gausachs e
a·n Johan Coll prevera e a·n Bernat
se Vall que·ls dixem per en Jacme
de Prexana a V de daembre any
MCCCCIIII
MC
MC
en CLI cartes, dix fo
perr Iª leixa que en Bernat se Vall
avie
avii feta a·n Jacme Englasell
CCLXXXV ll.
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LI
[Berenguer Joan, prevere]
Deu en Berenguer Johan prevera
per XXVI ﬂorins IIII s. que li liuram comptans a VII de maig any
MCCCCIIII
XIIII ll. X s.

Devem a·n Berenguer Johan prevera que li avem a tornar de resta de
comta contangut an XXIIII cartes
del libre nostre primer
XIIII ll. X s.

Ítem deu per XXXIX ﬂorins VIII s.
VIII que li liuram comptans
XXI ll. XVII s. VIII

Ítem li dixem per en Galseran
de Gualbes a XXII de maig any
MCCCCIIII en LXX cartes
XXI ll. XVII s. VIII

Suma: XXXVI ll. VII s. VIII

Suma: XXXVI ll. VII s. VIII

[Joan Turols, cuiner del rei]
Deu en Johan Turols coch del
senyor rey que dixem per ell a·n
Miquel sa Pila a XXI de janer any
MCCCCV en CCLXXII cartes, dix
fo per en Jacme Sijar carnicer
CV ll.

Devem a·n Johan Turols cocg del
senyor rey que ly mudam asy e ly
fem comta que·ns deu an XXVII
cartes del libre nostre primer
CLXV ll. s.

Ítem deu per CIX ﬂorins I s. que
li liuram comptans lo dit jorn
LX ll.
Suma: CLXV ll.

LIv
[Pere Miró, cuiner de la reina]
Deu en Pere Miró coch de la senyora reyna per XCIII ﬂorins VII s.
V que li liuram comptans a XVI
de janer any MCCCCV
LI ll. X s.. V

Devem a·n Pere Miró coch de la
senyora rey que ly avem ha tornar per resta de comta contangut
an
n XXVIII cartes del libre nostre
pri
primer
i
LI ll. X s. V
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[Pere Girgós, mercader]
Deu en Pere Girgós mercader, que
li fem mudament que li deuen en
XLVII cartes del libre primer d’en
Bernat Serra e d’en Guillem de
Cabanyelles, regidors de la Taula
de la Ciutat aprés nos
XXII ll. XIX s. IX

Devem a·n Pere Girgós mercader,
que li avem a tornar per resta de
comta contangut an XXVIIII quartes del libre nostre primer
XXII ll. XVIIII s. IX

[Joana de Castellnou, donzella de la reina]
Deu la nobla na Johanna de Castellnou donzella de la senyora Reyna,
que li mudam en XLVIII cartes
del libre primer d’en Bernat Serra e d’en Guillem de Cabanyelles,
regidors de la Taula de la Ciutat
aprés nos
MC ll.

Devem a la noble dona Johana de
Castellnou donzella de la senyora
reyna que li dixem per en Jacme
Colom e per en Jacme Puigdeluch
a XXII de daembre any MCCCCIIII
en LII cartes, dix fo en paga d’Iª
semblant quantitat que ells li avien
feta per n’Antoni Puyades ﬁll d’en
Guillem Puyades
MC ll.
E vol lo dit Antoni Puyades que no
li sien soltes tro en Jacme Pastor
de casa de la dita senyora o diga

LII
[Berenguer Beta, peller]
Deu en Berenguer Beta payer que li
fem mudament que li devem avant
en CCXXXVII cartes
IIM DCC ll. VIII s.

Devem a·n Berenguer Bete peyer
que li mudam asy e li fem comta
que·ns deu an XXVIIII cartes del
libre nostre primer
CLXXXVI ll. s.
Ítem
Ít
em li dixem per la Ciutat de Barem
celona
celo
lo
lo
a XVIII de daembre any
MCCCCIIII
MC
C
en CCXLI cartes per
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remensa de DCCC s. de censal que
rebia a XXVI de març, DCCXX ll.
E per pensió de VIII meses XXII
jorns, XXIX ll. II s. III
DCCXLIX ll. II s. III
Les quals sien soltes con en Bonenat Gili notari o dirà
A XXX de daembre any MCCCCV
fo solta per lo dit notari
Ítem li dixem per en Pere Oliver
clavari a XXIII de daembre en
CCXXXIIII cartes
XVIII ll.
Ítem li dixem per lo dit Pere Oliver
lo dit jorn en CCXXXIII cartes
XXV ll.
Ítem li dixem per lo dit Pere Oliver
lo dit jorn en CCXXXIII cartes
XLV ll.

Ítem devem al dit Berenguer Beta
payer que·ns liurà comptans a
XXX de daembre any MCCCCV
ll. s. VI
Ítem li dixem per la Ciutat de
Barchinona lo dit jorn en CCXLI
cartes per remensa de DCCCC s.
de censal que rebia a XIII d’agost
– DCCCX ll. E per pensió de IIII
meses X jorns, XVI ll. V s.
DCCCXXVI ll. V s.
Ítem per la dita Ciutat lo dit jorn
en CCXLI cartes per remensa de
CCCLX s. de censal que rebia a
XVII
XV
V de noembre, CCCXLII ll. E
perr pensió de I mes VI jorns –
I ll.
lll XVI s.
CCCXLIII ll. XVI s.
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Ítem per la dita Ciutat lo dit jorn
en CCXLI per remensa de D s. de
censal que rebia a IX de satembre
– D ll. E per penssió de III meses
XIIII jorns – VII ll. IIII s. III
DVII ll. IIII s. III
Suma que li devem en II colonells: IIM DCC ll. VIII s.

[Jaume Colom i Jaume Puigdeluch, cambiadors]
Deuen an Jacme Colom a·n Jaume
Puigduluch cambiadors, que·ns
han a tornar de resta de comta
contangut an XXX cartes del nostre libre primer
II ll. VIIII s. IIII
Ítem deuen que ja a XXIII de mag
MCCCCIIII nos dixeren per en Ramon Roig en XCV cartes
II ll. VIII s.
Suma: IIII ll. XVII s. IIII
Ítem dixem per ells a la noble
dona Johanna de Castellnou a
XXII de daembre en LI cartes,
dix fo en paga de Iª dita de semblant quantitat que ells li havien
feta per n’Antoni Puyades ﬁll d’en
Guillem Puyades
MC ll.

Suma: MCIIII ll. XVII s. IIII

Devem a·n Jacme Colom a·n Jacme Puigduluch cambiadors que·ls
dixem per en Pere de Casasaiga
a X de maig any MCCCCIIII en
LXXXVI cartes per aﬁnament de
comtpe fet entre ells tro lo present die
III ll. IIII s. IIII
Resta deu: I ll. XIII s.
Ítem lus devem per III ﬂorins
que·ns liuraren comptans a V de
juliol
I ll. XIII s.
Suma: IIII ll. XVII s. IIII
Ítem lus dixem per en Jacme
Puigdeluch a XXII de daembre
en CCLXIII cartes
MC ll.

Suma MCIIII ll. XVII s. IIII
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LIIv
[Agnès, vídua d’en Francesc Asbert]
Deu la dona n’Agnès muller d’en
Francesch Sbert quòndam que dixem per ella a·n Bartomeu Carreres mercader a XIX d’agost any
MCCCCIIII en LIII cartes
XLIIII ll.

Devem a la dona na Achnès muller
d’en Francesch Asbert quòndam
que ly havem a tornar per resta de
comta contangut an XXXII cartes
del nostre libre primer
LXXIIII ll. I s. III

Resta: XXX ll. I s. III
Resta que li avem a tornar que li
mudam en XLVII cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles aprés nos
regidors de la Taula de la Ciutat
XXX ll. I s. III

[Miquel Esquiu, mercader]
Deu en Miquel Squiu mercader que
li mudam en LVIII cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula aprés nos
I ll. XIII s. VI

Devem a·n Miquel Asquiu mercader que ly mudam asy e ly fem
comta que·ns deu an XXXII cartes
del nostre libre primer
I ll. XIII s. III

[Miquela, vídua d’en Pere Taverdet]
Deu la dona na Miquela muller d’en
Pere Taverdet quòndam per LIIII
ﬂorins VI s. que li liuram comptans
a I de daembre any MCCCCIIII
XXX ll.

Devem a la dona na Miquella, muller d’en Pere Taverdet quòndam
que ly mudam asy e ly fem comta
que·ns deu an XXXIII cartes del
libre nostre primer
XXX ll. s.
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LIII
[Francesca, vídua d’Antoni Peiró]
Deu la dona na Francescha muller
de n’Antoni Peyró quòndam per
X ﬂorins que li liuram comptans
a XVIII de juliol any MCCCCIIII
V ll. X s.

Devem a la dona na Francescha
muller de n’Antoni Peyró quòndam
que li avem a tornar per resta de
comta contangut an XXXIII cartes
del libre nostre primer
XX ll. XVIII s.

Ítem deu per XXVIII ﬂorins que li
liuram comptans a XV d’octubre
XV ll. VIII s.
Suma: XX ll. XVIII s.

[Bernat Carbones]
Deu en Bernat Carbones qui està
al carrer de Sent Pere per LXI ﬂorins IX s. que liuram per ell comptans a·n Johan de Caselles notari
a XXVI d’agost any MCCCCIIII
XXXIIII ll.

Devem a·n Bernat Carbones qui
astà al carrer de Sent Pere que ly
avem a tornar de resta de comta
contangut an XXXIIII cartes del
nostre libre primer
CCVIII ll. XV s.

Resta: CLXXIIII ll. XV s.
Resta que li avem a tornar que li
mudam en XLVIII cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
aprés nos de la Taula de la Ciutat
CLXXIIII ll. XV s.

[Bartomeu Carreres, mercader]
Deu en Bartomeu Carreres meriuiu
cader per LXXX ﬂorins que li lliua
y
ram comptans a XX d’agost an
any
MCCCCIIII
XLIIIII ll.

Devem a·n Bartomeu Carreras
m
me
mercader que li dixem per la dona
n’A
A
n’Agnès
muller d’en Francesch
Sb
be quòndam a XIX d’agost any
Sbert
MC
C
MCCCCIIII
en LII
XLIIII ll.
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LIIIv
[Margarida, vídua de n’Antoni Cardona]
Deu la dona na Margalida muller
de n’Antoni Cardona quòndam que
li mudam en LVIII cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula aprés nos
ll. XIIII s. II

Devem a la dona na Margalida muller de n’Antoni Cardona quòndam
que li mudam asy e ly fem comta
que·ns deu an XXXIIII cartes del
libre nostre primer
ll. XIIII s. II

[Nicolau de Vic, mercader]
Deu en Nicolau de Vich mercader
que li mudam en LVIII cartes del
libre primer d’en Bernat Serra e
d’en Guillem de Cabanyelles regidors de la Taula aprés nos
ll. I s.

Devem a·n Nicolau de Vich mercader que ly mudam asy e ly fem
comta que·ns deu an XXXIIII cartes del libre nostre primer
ll. I s.

[Francesch Parès, hoste]
Deu en Francesch Parès osta per
CCCVIII ﬂorins II d. que li liuram comptans ha XXXI de maig
MCCCCIIII
CLXVIIII ll. VIII s. II

Devem a·n Francesch Parès hosta
que ly avem a tornar de resta de
comta contangut an XXXV cartes
del nostre libre primer
CLXVIIII ll. VIII s. II

Ítem deu per CXXVII ﬂorins III s.
que li liuram comptans a XXIII
d’agost any MCCCCIIII
LXX ll.

Ítem li dixem per n’Antoni Almugàver a XVIII d’agost any MCCCCIIII
en LXXVIII cartes
LXX ll.

Suma: CCXXXIX ll. VIII s. II
Resta: LII ll.

Ítem que·ns dixeren per ell en Francesch e en Manuel de Gualbes a
V de noembre en XXVIII cartes
LII ll.

Ítem dixem per ell a·n Pere de Munt
Ros e a·n Pere de Quintana a X
XXI
XII
X
de noembre en XXIX cartes
LIII ll.

Suma: CCXCI ll. VIII s. II
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Ítem li dixem per en Francesch
Gratueras draper a XXIII de daembre en CXLIII cartes
XLI ll. IIII s.
Suma: CCCXXXII ll. XII s. II
Ítem, li dixem per n’Arnau Figuereoles rector de Sineu, del recna
de Malorcha, a XVI de janer any
MCCCCV en LVIII cartes del libre
nostre primer de depòsits
CCLXXVI ll. XIIII s. I

Suma: CCCXXXII ll. XII s. II
Resta que li avem a tornar, que
li mudam en XLI cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles, regidors
de la Taula de la Ciutat aprés nos
CCCLXXXIII ll. VII s.

Ítem li dixem per en Pere Miró
corder a XX de janer en CLXXXIIII
XLV ll.
Ítem li dixem per en Jordi Steva
a XXI de janer en CCLXXXIIII
LXI ll. XII s. II
Suma: DCCXV ll. XIX s. II

LIV
[Bartomeu Bou, mercader]
Deu en Bartomeu Bou mercader,
que dixem per ell a·n Guillem Andreu notari a XXIIII d’octubre any
MCCCCIIII en LXII cartes
XVI ll. VI s. VIII

Devem a·n Bartomeu Bou mercader que ly avem a tornar per resta de comta contangut an XXXVI
cartes del nostre libre primer
XVI ll. VI s. VIII

Ítem dixem per ell als procuradors
del creadors de la taula d’en Francesch e d’en Manuel de Gualbes
a XIX de janer any MCCCCV en
CCLI cartes
XV ll. XIX s. IX
X

Ítem li dixem per en Bartomeu
Vives mercader a XXII de daembre
any MCCCCIIII en CCXXIIII cartes, dix fo per en Nicolau Puyades
LV ll.

Suma XXXII ll. VI s. V

Suma: LXXI ll. VI s. VIII
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Resta que li avem a tornar que li
mudam en XLVIII cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
aprés nos de la Taula de la Ciutat
XXXIX ll. s. III

[Berenguer Corn, ciutadà]
Deu en Berenguer Corn que li
mudam en LVIII cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula aprés nos
ll. VIII s.

Devem a·n Berenguer Corn ciutadà
que ly avem a tornar de resta de
conta contangut an XXXVII cartes
del libre nostre primer
ll. VIII s.

[Gabriel sa Pila]
Deu en Gabriel sa Pila que li
mudam en LVIII cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula aprés nos
ll. VIII s.

Devem a·n Gabriell sa Pila que li
avem a tornar de resta de comta
contangut en XL cartes del libre
nostre primer
ll. VIII s.

[Antígona, vídua d’en Pere Dalmau, notari]
Deu la dona n’Antígona muller d’en
Pere Dalmau notari quòndam que
dixem per ell a·n Johan Gimerà
mercader a III de juliol MCCCCIIII
en CXLIIII cartes
L ll.

Devem a la dona n’Antígona muller
d’en Pere Dalmau quòndam que ly
mudam asy e ly fem comta que·ns
deu en XLII cartes del libre nostre
primer
CXLVI ll. XIIII s. I
Ítem que li dixem per en Pere
Oliver clavari a XXVI de mag
MC
C
MCCCCIIII
en VIII cartes
XXV ll. s.
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Suma: CLXXI ll. XIIII s. I
Resta: CXXI ll. XIIII s.
Resta que li avem a tornar, que li
mudam en XLVIII cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles, regidors
aprés nos de la Taula de la Ciutat
CXXI ll. XIIII s. I

LIVv
Per los nòlits de la nau d’en Jaume Fogasot
Deuen los cònsols de la Mar que
mudam en XLIX cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula aprés nos
XVII ll. IX s.

Devem als cònsols de la Mar
que·lls mudam asy e ells fem comta
que·ns deuen an XLII cartes del
libre nostre primer
XVII ll. VIIII s.

[Ramon sa Vall, ciutadà]
Deu en Ramon sa Vall ciutadà que
li fem mudament en XLIX cartes
del libre primer d’en Bernat Serra e d’en Guillem de Cabanyelles
regidors de la Taula de la Ciutat
aprés nos
XLIII ll. XIIII s. II

Devem a·n Ramon sa Vall ciutadà
que·lls mudam asy e li fem comta
que·ns deu en XLIII cartes de libre
nostre primer
XLIII ll. XIIII s. II

[Antoni, ﬁll d’en Guillem Pujades]
Deu n’Antoni Puyades ﬁll d’en
Guillem Puyades que per en Pere
Ribalta procurador seu dixem a·n
Simon d’Endrea a III de janer any
a y
an
MCCCCV en CLXXXII cartes
CXXIII ll. XIIIII s..

Devem a n’Anthoni Pujades ﬁl d’en
Guillem Pujades que li avem a tornar per resta de comta contangut
en
n XLV cartes del libre nostre primer
me
e
I ll. XVI s. IIII
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Ítem a·n Silvestres de Tomàs lo
dit jorn e per ell a·n Paulo de Vela
janovès en CLXXXIIII cartes
CCXIX ll. VII s. VI
Féu-nos fe de la procura en Johan
Nadal notari lo dia present, feta
en son poder a XIX de noembre
any MCCCCIIII
Ítem a·n Bartomeu Vives a VII de
janer en CCLVII cartes
XVIIII ll. XVIIII s. VIII
Ítem a n’Antoni de Guexo lo dit
jorn en CCLIIII cartes per a cambi
de Gèneva
CLIIII ll. I s. IIII
Suma: DXVI ll. I s. VI

Ítem li dixem per en Jacme e per
en Johan Massana a XXX de daembre any MCCCCV en XXXII cartes
MXXX ll.
Ítem li dixem per n’Andrea de Patxi
a II de janer en CCLIII cartes per
cambi de Nàpols
CCCCXCVII ll. X s.
Ítem li dixem per en Jacme e en
Johan Massana a III de janer en
XXXII cartes
CL ll.

Suma: MDCLXXIX ll. VI s. III

Resta que li avem a tornar que
li mudam avant en CCLXXXIII
cartes
MCLXIII ll. IIII s. IX

LV
[Guillem de Muntagut i Pere Bosch, sastre]
Deuen en Guillem de Muntagut e
en Pere Bosch sartri que mudam
en XLIX cartes del libre primer
d’en Bernat Serra e d’en Guillem
de Cabanyelles regidors aprés nos
de la Taula de la Ciutat
VII ll.

Devem a·n Guillem Montagut a·n
Pere Bosch sartre que·lls mudam
asy e·lls fem comta que·ns deuen
an XLVIII cartes del libre nostre
primer
VII ll. s.
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[Jaume Oller i Pere Solà, preveres, marmessors de Bernat
de Muntcolet, prevere]
Deuen en Jacme Oler e an Pere Solà
preveras, marmasors d’en Bernat
de Montcolet quòndam prevera,
que·ls mudam en XLIX cartes del
libre primer d’en Bernat Serra e
d’en Guillem de Cabanyelles regidors de la Taula aprés nos
XXIX ll. II s. XI

Devem a·n Jacme Holer e a·n Pere
Solà preveres, marmasors d’en
Guillem de Moncolet quòndam
prevera, que·lls avem a tornar per
resta de comta contagut an XLVIII
cartes del nostre libre primer
XXVIIII ll. II s. XI
A XXIIII de noembre any MCCCCIII
en Pere Palau saig nos enparà
la dita quantitat a instància d’en
Pere Salom notari e de la dona
na Margarida muller sua

[creditors de la taula de Pere des Caus i d’Andreu d’Olivella]
Deuen n’Andreu d’Olivella e n’Arnau Brancha e en Gispert Oliver
e en Bernat de Muntpalau que·ls
mudam en LVIII cartes del libre
primer d’en Bernat Serra d’en Guillem de Cabanyelles regidors de la
Taula aprés nos
ll. VII s. X

Devem a n’Andreu d’Olivella e a
n’Arnau Brancha e a·n Gispert
Oliver e en Bernat de Muntpalau
procuradors de la major part dels
creadors de la taula d’en Pere des
Caus e de n’Andreu d’Olivella que
hic mudam de XLIII cartes del libre nostre primer corrible
ll. VII s. X

LVv
[Pere sa Vall, prevere]
Deu en Pere sa Vall prevera del loch
de Sancta Augènia del Relat, del
bisbat de Vich, que li mudam en
XLIX cartes del libre primer d’en
Bernat Serra e d’en Guillem de
Cabanyelles regidors de la Taula
ua
ul
de la Ciutat aprés nos
CCXVIII ll. XIX s. VII
VII

Devem a·n Pere sa Vall prevera del
loch de Senta Augènia de Relat,
del bisbat de Vich, que ly mudam
asy e ly fem comta que·ns deu an
XLVIIII cartes del libre nostre primer
me
e
CCXVIII ll. XVIIII s. VII
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La qual quantitat ich és ab les
condicions deval ascrites
Ha VII d’abrill any MCCCCIII dix
lo dit an Pere sa Vall que de la dita
quantitat no fos dat res a nagú
ancare que fos procurador mentre
ell sia viu
Ha XXII de maig any MCCCCIII
dix lo Pere sa Vall que li pleya
que dels damunt dita quantitat
an Jacme Rosell notari puxa fer
dita an nom del dit Pere sa Vall
hal clavari de Barchinona en cas
que la dita Ciutat vanés sansall,
so és que la conpra del dit sensall
digués al dit Pere sa Vall e no an
altra manera

[Guillem de Cabanyelles, mercader]
Deu en Guillem de Cabanyelles
mercader per C ﬂorins que liuram
per ell comptans a·n Pere Juliol
qui stà ab ell, a X de maig any
MCCCCIIII
LV ll.
Resta: CXCV ll. IX s. VI
Ítem dixem per ell a·n Ramon
Des Pla diputat a XX d’agost en
CLXXII cartes
LXXI ll. I s. III
Ítem a·n Pere Oliver clavari a XI
d’octubre en XXI cartes que·ls devia a la Ciutat
II ll. IIII s.

Devem a·n Guillem de Cabanyelles
mercader que li avem a tornar per
resta de LII cartes del libre nostre
primer
CCL ll. IX s. VI
Ítem li dixem per en Pere Oliver clavari a III d’octubre any
MCCCCIIII en XX cartes per son
salari
XXXVII ll. X s.
Ítem que·ns dixeren per ell en Francesch e en Manuel de Gualbes a
XXVI d’octubre en XXVIII cartes
LXX ll.
Suma: CCCLVII ll. XIX s. VI
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Ítem a·n Pere Oliver mercader lo
dit jorn e pres-les comptans en
CXXX ﬂorins X s.
LXXII ll.

Ítem li dixem per en Pere Oliver
clavari a IX de janer any MCCCCV,
en CCXXXIIII cartes
XXV ll.

Suma: CC ll. V s. III
Resta: CLVII ll. XIIII s. III

Ítem, li dixem per en Gabriel Balester a XIII de janer en CCLXI
cartes
LI ll.

Ítem a·n Jacme e a·n Johan Massana a XXIX de noembre en XXXI
XCVI ll.
Ítem a·n Pere Vanrell mercader a
II de daembre en XLVIII
L ll.

Suma: CCCXLVI ll. V s. III

Suma: CCCCXXXIII ll. XIX s.
VI

Resta que li avem a tornar, que
li mudam en L cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula aprés nos
LXXXVII ll. XIII s. III

LVI
[Antoni Prats, mercader]
Deu n’Antoni Prats mercader que li
mudam en L cartes del libre primer
d’en Bernat Serra e d’en Guillem
de Cabanyelles regidors aprés nos
de la Taula de la Ciutat
L ll.

Devem a n’Antoni Prats mercader
que li havem a tornar per resta de
LIII cartes del libre nostre primer
XLV ll. I s.
Ítem li devem per IX ﬂorins que·ns
liurà comptans a XXI de maig any
MCCCCIIII
IIII ll. XIX s.
Suma: L ll.
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[Manuel de Gualbes]

Deu en Manuel de Gualbes que
dixem per ell a·n Francesch e al
dit Manuel de Gualbes a IX d’agost
any MCCCCIIIII, en XXVI cartes
CCCCL ll.

Devem a·n Manuel de Gualbes
que hic mudam de son compta que
és en LIIII cartes del libre nostre
primer
II ll. XV s. I

Ítem deu per V ﬂorins I d. que li
liuram comptans lo dit jorn
II ll. XV s. I

Ítem li dixem per la abadessa
de Sent Pere e per n’Antoni Major prevera beneﬁciat del benifet de Sent Pere a II d’agost any
MCCCCIIII en CXXXVI cartes, dixeren fo per sensal que han conprat
per lo dit benifet
CCCCL ll.
Les quals sien soltes con en Johan
de Fontcuberta notari o dirà
A IX d’agost any MCCCCIIII fo
solta per lo dit notari

Suma: CCCCLII ll. XV s. I

Suma CCCCLII ll. XV s. I

[Marc Janer]
Deu en March Janer, qui solie estar
ab en Francesch Foix per L ﬂorins
que li liuram comptans a X de
juny any MCCCCIIII
XXVII ll. X s.
Resta: XXVII ll. X s.
Resta que li avem a tornar que
li mudam en L cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula aprés nos
XXVII ll. X s.
s.

Devem a·n March Janer qui solie
estar ab en Francesch Foix que hic
mudam de son compte de LIIII
cartes del libre nostre primer, hon
les li devíem
LV ll.
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LVIv
[Pere Nebot, prevere]
Deu en Pere Nabot prevera que
dixem per ell a·n Jacme Rocha
síndich de l’Arbors a XVI de juny
MCCCCIIII en CXXXIX cartes per
compra de XV ll. de censal que·l
dit Nabot n’a feta
CCX ll.

Devem a·n Pere Nabot prevera que
li avem a tornar per resta de LIIII
cartes del libre nostre primer
CXXXII ll.
Les quals vol sien liurades a ell
personalment e no a altre
Ítem li devem per CXLI ﬂorins IX s.
que·ns liurà comptans a XXVI de
juny any MCCCCIIII
LXXVIII ll.
Suma: CCX ll.

[Pere de Subiradells, prevere]
Deu en Pere de Subiradells prevera
beneﬁciat en la sgleya de Sent Johan per CXXX ﬂorins que li liuram
comptans a XVIII de daembre any
MCCCCIIII
LXXI ll. X s.

Devem a·n Pere de Subiradells
prevera beniﬁciat en la esgleya
de Sent Johan de Iherusalem que
hic mudam de son compta de LV
cartes del libre nostre primer, hon
les li devíem
LXXI ll. X s.

[Jaume des Coll de l’oﬁcina de l’escrivà de ració]
Deu en Jacme des Coll de l’ofﬁci
d’escrivà de ració que dixem per
ell a·n Francesch e a·n Manuel de Gualbes a IX de maig any
MCCCCIIII en XXV cartes
CXC ll. XII s.

Devem a·n Jacme des Coll de l’oﬁci
d’escrivà de ració que li havem a
tornar per resta de LVI cartes del
libre nostre primer
CXC ll. XII s.
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LVII
[Pere Poch i Isabel, vídua de Pere des Camps]
Deuen en Pere Poch e la dona n’Isabell muller d’en Pere des Camps
quòndam que lus mudam en LIX
cartes del libre primer d’en Bernat
Serra e d’en Guillem de Cabanyelles regidors de la Taula aprés nos
II ll. XVIII s. II

Devem a·n Pere Poch e a la dona
n’Isabell muller d’en Pere des
Camps quòndam que hic mudam
de compta lur qui és en LVI cartes
del libre nostre primer, hon les lus
devíem
II ll. XVIII s. II

[Guillem des Pla, prevere]
Deu en Guillem des Pla prevera
que li mudam avant en CLXIX
cartes que li devem
XXII ll.

Devem a·n Guillem des Pla prevera
que li havem a tornar per resta de
LVIII cartes del libre nostre primer
XXII ll.

[micer Jaume de Puiggenestors, difunt]
Deu micer Jacme de Pujanestors
quòndam que per paraula de la
dona na Sília mara sua usufructuària de sos béns dixem a la dona
n’Agnès muller del dit micer Jacme
quòndam a XXVIII de juliol any
MCCCCIIII en paga prorata de son
dot e per ella liuram-les comptans
a n’Honorat Pasqual nabot seu en
CXXXVI ﬂorins IIII s.
LXXV ll.
Féu-nos fe del testament en Pere
des Colls notari, fet en son poder
a VII de daembre any MCCCCI

Devem a micer Jacme de Puyanestors que li havem a tornar per
resta de LVIII cartes del libre nostre primer
CLI ll. XIIII s. VII
A XXVI de noembre any
MCCCCIIII en Mateu Rosell misatge dels cònsols nos enparà la
dita quantitat a istància d’en Gabriel Pasqual procurador de madona Agnès muller del dit micer
Jacme de Puigenestors
A XXI de maig any MCCCCV lo dit
Guillem Timoner saig nos féu fe
com la dita enpara era cansel·lada

Resta: LXXVI ll. XIII s. VIII
em li dixem per la Ciutat de
Ítem
Ba
ar
Barcelona
a XVII de daembre en
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CCXLI cartes per remensa de D s.
de censal que rebia primer de janer – CCCL ll. E per penssió d’XI
meses XVII jorns, XXIIII ll. I s. XI
CCCCLXXIIII ll. I s. XI
Les quals sien soltes con en Bonenat Gili notari o dirà
A XIX de daembre any MCCCCIIII
en Pasqual de Fonts saig nos enparà les dites quantitats a instància
de la dona n’Agnès muller del dit
micer Jacme
A IX de fabrer any MCCCCV en
Guillem Lorens saig nos féu fe com
la dita enpara era cansel·lada
Suma: DCXXV ll. XVI s. VI

LVIIv
[micer Guillem Pere Bussot]
Deu micer Guillem Pere Bussot
que dixem per ell a·n Bernardí Bussot a X de juny any MCCCCIIII
en LXXXIII cartes
XXVII ll. X s.

Devem a micer Guillem Pere Bussot que li havem a tornar per resta de LVIII cartes del libre nostre
primer
CXVI ll. XII s. VI

Ítem a·n Faliu Soquarats sartre a
XVI de juny e pres-les comptans
en XI ﬂorins IX s. VI
V ll. VIII s. VI

Ítem li devem per LIIII ﬂorins VI s.
que·ns liurà per ell comptans en
Pere Dusay a IX de maig any
MCCCCIIII
XXX ll.

Ítem a·n Pere Vanrell, de Manorcha, a XX de juny e pres-les comptans en menuts
V ll. VIII s. IIII
Ítem deu per VII ﬂorins que liuram
a
am
per ell comptans a·n Francesch d
des
es

Suma: CXLVI ll. XII s. VI
Ítem li dixem per en Jacme Cardona a XXIIII de juliol en LXXXIIII
XXVII ll. X s.
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Coll vicari de Premià a XXIII de
juny
III ll. XVII s.
Suma: XLII ll. III s. X
Resta: CIIII ll. VIII s. VIII
Ítem deu per X ﬂorins que li liuram
comptans a XI de juliol
V ll. X s.
Ítem deu per X ﬂorins que liuram
per ell comptans a·n Sbert Anglada
qui stà ab ell, a XVIII de juliol
V ll. X s.

Ítem deu lo dit micer Guillem Pere
Bussot per XX ﬂorins que liuram
per ell comptans a·n Sbert Anglada scuder seu a XIII d’agost any
MCCCCIIII
XI ll.
Ítem deu per LX ﬂorins que liuram
per ell comptans a·n Jacme Lendrich a XXV de satembre, dixeren
fo per en Bartomeu Terré
XXXIII ll.
Suma que·ns deu en II colonells:
XCVII ll. III s. X

Suma CLXXIIII ll. II s. VI

Resta que li avem a tornar que li
mudam avant en CXCVII cartes
LXXVI ll. XVIII s. VIII

[Sancho de Argaluça]
Deu en Sanxo d’Argaluça, mariner
ner
de la nau d’en Johan Peres de Taça
aça
que li mudam en LI cartes del libre
b e
br

Devem
a·n Sanxo d’Argaluça maD
De
ev
riner
rin
n de la nau de Johan Pérez
de Taça que hic mudam de LX
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cartes del libre nostre primer, hon
les li devíem
XXII ll.

[Juan Sanxis de Arana]
Deu en Johan Sanxis d’Arana que
li mudam en LI cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
aprés nos de la Taula de la Ciutat
XXXIII ll.

Devem a·n Johan Sanxis d’Erana
mariner de la nau d’en Johan Péreç
de Taça que hic mudam de LX
cartes del libre nostre primer, on
les li devíem
XXXIII ll.
A XXII d’agost any MCCCIIII an
Domingo de Toramutxa misaja
dels cònsols nos enparà la dita
quantitat a istància d’en Jordi
Steva mercader

LVIII
[Martínez de Sogaste]
Deu en Martinis de Sogaste que li
fem mudament que li deuen en LI
cartes del libre primer d’en Bernat
Serra e d’en Guillem de Cabanyelles regidors aprés nos de la Taula
de la Ciutat
VIII ll. V s.

Devem a·n Martinis de Sogaste mariner de la nau d’en Johan Pérez
de Taça que hic mudam de LX
cartes del libre nostre primer, on
les li devíem
VIII ll. V s.

[Juan de Zamudio, mariner]
Deu en Johan de Somodio que li
fem mudament en LI cartes del libre primer d’en Bernat Serra e d
d’en
en
Guillem de Cabanyelles regidors
o s
or
de la Taula de la Ciutat aprés nos
nos
XXXIX ll. XIII s.

Devem a·n Johan de Somodio mariner de la nau d’en Johan Pereç
de
d Taça, que hic mudam de LXI
cartes
del libre nostre primer, hon
carr
less li devíem
XXXIX ll. XII s.
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[Juan de Argaluza, mariner]

Deu en Johan d’Argaluça mariner
de la nau d’en Johan Pereç de Taça
que li muda·m en LI cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula aprés nos
XI ll.

Devem a·n Johan d’Argaluça mariner de la nau d’en Johan Pérez
de Taça que hic mudam de LXI
cartes del libre nostre primer, hon
les li devíem
XI ll.

[Pedro Díez, mariner]
Deu en Pero Díez castalà, mariner de la nau d’en Johan Péreç de
Taça, que li mudam en LI cartes
del libre primer d’en Bernat Serra e d’en Guillem de Cabanyelles
predesassors nostres
XIX ll. V s.

Devem a·n Pero Díez castellà, mariner de la nau d’en Johan Pérez
de Taça, que hic mudam de LXI
cartes del libre nostre primer, hon
les li devíem
XIX ll. V s.
A XXII d’agost any MCCCCIIII,
en Domingo de Toramutxa misatge dels cònsols nos enparà la
dita quantitat a istància d’en Jordi
Steva mercader

LVIIIv
[Juan Pérez de Otaza, mariner]
Deu en Johan Péreç de Taça patró
que li mudam en LII cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
aprés nos de la Taula de la Ciutat
CLXV ll.

Devem a·n Johan Pérez de Taça
patró de nau apel·lada de Sent
Pere, de la vila de Bisbal, qui és
en lo comdat de Viscaya, que hic
mudam de LXI cartes del libre
nostre primer, hon les li devíem
CLXV ll.
E volch lo dit Johan que les dites
CLXV ll. no sien liurades a procurador
rad
d seu si donchs lo dit Johan
no
o era catiu e que aparagués en
procés
per lo dit procurador del
pro
o
ditt cativatge
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E fou li’n fet alberà scrit de mà
d’en Miquel Roure a XIX de juny
MCCCCII, lo qual deu restituir con
pendrà la dita quantitat
A XXII d’agost MCCCCIIII en Domingo de Toramutxa misatja dels
cònsols nos enparà la dita quantitat a istància d’en Jordi Steva
mercader
A IIII de juliol any MCCCCV en
Domingo de Toramutxa nos féu
fe com aquesta enpara era cansellada

Compte dels salaris de la taula dels oﬁcials reyals
Deuen-nos los honorables consellers de Barchinona que·ls mudam
en LII cartes del libre primer d’en
Bernat Serra e d’en Guillem de
Cabanyelles regidors aprés nos de
la Taula de la Ciutat
IX ll. X s. VIII

Devem als honorables consellers
de Barchinona que·ls havem a tornar per resta de LXXI cartes del
libre nostre primer
IX ll. X s. VIII

[Juan Zabala, mariner]
Deu en Johan Sevala mariner de
la nau d’en Johan Péreç de Taça
que li mudam en LII cartes del
libre primer d’en Bernat Serra e
d’en Guillem de Cabanyelles, en LII
XXII ll.

Devem a·n Johan Sevala mariner de la nau d’en Johan Pérez
de Taca que hic mudam de LXII
cartes del libre nostre primer, hon
les li devíem
XXII ll.

LIX
[Bernat de Ribelles, mercader]
Deu en Bernat de Ribelles mercacader que dixem per ell a·n Pere de

Devem
Deev
a·n Bernat de Ribelles mercader
cad
d que hic mudam de LXII car-
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Vilarasa prevera a XXIX d’octubre
any MCCCCIIII en CLXXI cartes,
dix fo per la dona na Francescha,
muller de n’Andreu de Malla quòndam per remensa de la terça part
de I censal lo qual en Francesch
Paret li feya
LXXX ll.
Ítem deu per VI ﬂorins VIII d. que
li liuram comptans lo dit jorn
III ll. VI s. VIII
Suma: LXXXIII ll. VI s. VIII

tes del libre mostre primer, hon
les li devíem
LXVI ll. XIII s. IIII

Ítem li dixem per en Pere Oliver clavari a XII de maig any
MCCCCIIII en VI cartes per la
marmasuria de sa muller
XVI ll. XII s. IIII

Suma: LXXXIII ll. VI s. VIII

[Guillem Ferrer, especier]
Deu en Guillem Ferrer spacier del
rey de Castella que li mudam en
LII cartes del libre primer d’en
Bernat Serra e d’en Guillem de
Cabanyelles regidors aprés nos de
la Taula de la Ciutat
CCCLXXXV ll.

Devem a·n Guillem Ferrer spacier
del rey de Castella que hic mudam
de LXIII cartes del libre mostre
primer, hon les li devíem
CCCLXXXV ll.

[Juan Martínez, mariner]
Deu en Johan Martinis de Sultura mariner de la nau d’en Johan
Pereç de Taca que li mudam en
LII cartes del libre primer d’en
Bernat Serra e d’en Guillem de
Cabanyelles regidors de la Taula
aprés nos
XLIIII ll.

Devem a·n Johan Martinis de Sultura mariner de la nau d’en Johan
Pérez de Taca que hic mudam de
LXIII cartes del libre nostre primer, hon les li devíem
XLIIII ll.
De la qual quantitat té I alberà
scrit de mà d’en Miquel Roure,
lo qual deu restituir con rebrà la
dita
d
di
t quantitat
ta
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LIXv
[Ochoa de Amázega, mariner]
Deu Otxoha de Amásega castellà, mariner de la nau d’en Johan
Pereç de Taça, que li mudam en
LIII cartes del libre primer d’en
Bernat Serra e d’en Guillem de
Cabanyelles regidors de la Taula
de la Ciutat aprés nos
VI ll. XII s.

Devem a Otxoha de Amásega castellà, mariner de la nau d’en Johan
Pereç de Taça, que hic mudam de
LXIIII cartes del libre nostre primer, hon les li devíem
VI ll. XII s.
De la qual quantitat té alberà scrit
de mà d’en Miquel Roure, lo qual
deu restituir con les reebrà

[Pere des Pont, escrivà reial]
Deu en Pere des Pont scrivà del
senyor rey per LXX ﬂorins que li
liuram comptans a VII de maig
any MCCCCIIII
XXXVIII ll. X s.

Devem a·n Pere des Pont scrivà del
senyor rey que li havem a tornar
per resta de LXV cartes del libre
nostre primer
C ll.

Resta: CXI ll. X s.

Ítem li devem que·ns dixeren per
ell en Francesch e en Manuel
de Gualbes a XXVI de maig any
MCCCCIIII en XXV cartes
L ll.

Ítem deu per XX ﬂorins X s. que li
liuram comptans a XXIII de juny
XI ll. X s.
Suma: L ll.
Resta: C ll.
Ítem deu per XXXVI ﬂorins IIII s.
que li liuram comptans a XIII
d’agost
XX ll.
Suma: LXX ll.
Resta: LXXX ll.
Resta que li avem a tornar que
e li
mudam en LIIII cartes del libre
b e
br
primer d’en Bernat Serra e d’e
d’en
’ n
’e

Suma: CL ll.
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Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula aprés nos
LXXX ll.

[Margarida, vídua de Joan Garret sedacer]
Deu la dona na Margalida muller
d’en Johan Garret quòndam sadacer per CCXLIII ﬂorins que li
liuram comptans a XX d’octubre
any MCCCCIIII
CXXXIII ll. XIII s.

Devem a la dona na Margalida muller d’en Johan Garret quòndam
sadacer que hic mudam de LXV
cartes del libre nostre primer, hon
les li devíem
CXXXIII ll. XIII s.

LX
[Miquel des Bosch, ciutadà]
Deu en Miquel des Bosch ciutadà
que li mudam en9 cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula aprés nos
ll. XIIII s.

Devem a·n Miquel des Bosch ciutadà que hic mudam de LXII cartes
del libre nostre primer, hon les li
devíem
ll. XIIII s.

[Pere Oliver, mercader]
Deu en Pere Oliver mercader qui
stà al carrer d’en Dusay que dixem
per ell a n’Antoni Aguyó a XXIX de
juliol any MCCCCIIII en CX cartes
LV ll.

Devem a·n Pere Oliver mercader
qui està al carrer d’en Dusay que li
havem a tornar per resta de LXVI
cartes del libre nostre primer
CXXXI ll. XII s.

Ítem a n’Antoni Salvador mercader
a VI d’agost en CXXVII cartes
XXIII ll. X s.
9.

El número del foli de referència
a est
està
tà een
nb
blanc.
la
a
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Ítem a·n Bartomeu Marquès mercader a XIIII d’octubre e pres-les
comptans en LIIII ﬂorins VI s.
XXX ll.
Ítem a·n Berenguer Mercader a V
de noembre e per ell a·n Pau Geronès mercader e pres-les comptans
en XLII ﬂorins
XXIII ll. III s.
Suma: CXXXI ll. XII s.

[Constança, vídua d’en Bernat Tió, barquer]
Deu la dona na Constança muller d’en Bernat Tió quòndam
barquer per CXXX ﬂorins que li
liuram comptans a XXI de maig
any MCCCCIIII
LXXI ll. X s.

Devem a la dona na Constança
muller d’en Bernat Tió quòndam
barquer que hic mudam de LXVI
cartes del libre nostre primer, hon
les li devíem
LXXI ll. X s.

LXv
[Joan Porta, mariner]
Deu en Johan Porta mariner per
LX ﬂorins que li liuram comptans
a X de maig any MCCCCIIII
XXXIII ll.

Devem a·n Johan Porta mariner de
la nau d’en Francesch se Rovira
que hic mudam de LXVIII cartes
del libre nostre primer, hon les li
devíem
XXXIII ll.
De la qual quantitat vol lo dit
Johan Porta que si ell moria al
viatja, que·n sia fet a la volentat
d’en Martí Porta para seu

[Nicolau
colau
uG
Gispert]
isp
p
Deu en Nicolau Gispert que li mu
m
mu-dam en LIII cartes del libre primer
mer
me

De
Devem
ev
a·n Nicolau Gispert que hic
mu
mudam de LXVIII cartes del libre
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d’en Bernat Serra e d’en Guillem
de Cabanyelles eprés nos regidors
de la Taula de la Ciutat
XVI ll. XIII s. VI

nostre primer, hon les li devíem
XVI ll. XIII s. VI

[Vidal de Beus, prevere]
Deu en Vidal de Beus prevera
que dixem per ell a·n Johan Oliver mercader a XIII de juny any
MCCCCIIII en CXXX cartes
XXVII ll. X s.

Devem a·n Vidal de Beus prevera de
casa d’en Berenguer Sentcliment
que hic mudam de LXIX cartes
del libre nostre primer, hon les li
devíem
LV ll.

Resta: XXVII ll. X s.
Ítem deu per L ﬂorins que li liuram
comptans a IX de satembre
XXVII ll. X s.
Suma: LV ll.

LXI
[Francesc Serra, saliner]
Deu en Francesch Serra saliner
per XVIII ﬂorins II s. que li liuram comptans a XIII de maig any
MCCCCIIII
X ll.

Devem a·n Francesch Serra saliner
que li havem a tornar per resta
de LXXVIII cartes del libre nostre
primer corrible
X ll.

[Bernat Redon, corredor]
Deu en Bernat Radon corrador que
dixem per ell a·n Pere de Casasaiga
a XXXI de maig any MCCCCIIII
IIII
II
I
II
en LXXXVI cartes
XII lll.
l.

Devem a·n Bernat Redon corredor
que li havem a tornar per resta de
compte
com
co
m
contengut en XC cartes del
libre
libr
brr nostre primer
b
LXIIII ll. VII s.
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Ítem dixem per ell a·n Pere Johan
sa Pinya palicer a II de janer any
MCCCCV en CCXXXIX per dot de
sa ﬁlla
LVII ll. XI s.

Ítem li dixem per manament del
senyor rey a XVII de daembre any
MCCCCIIII en compta de n’Antoni
Oliver, curador dels béns d’en Tomàs Jutja, en CLIII cartes del libre
nostre primer de depòsits
IIII ll. IIII s.

Suma: LXVIII ll XI s.

Suma: LXVIII ll XI s.

[Bartomeu Mir, mercader]
Deu en Bartomeu Mir mercader
per XLVII ﬂorins IIII s. que li liuram comptans a XII de juliol any
MCCCCIIII
XXVI ll. I s.
Ítem dixem per ell a·n Bernat sa
Pila a VI de noembre en CLXX
cartes per remença de CC s. de
censal que en Jacme de Cabayals
li feya, entre principal e penssió
CXXXVI ll. XI s. II
Ítem a·n Bernat Soler, de Manresa,
a X de noembre, dix fo per en Jacme Cabayals e pres-les comptans
en XXI ﬂorins II s.
XI ll. XIII s.
Suma: CLXXIIII ll. V s. II
Resta: CLXX ll. XIX s. VI
Ítem deu per XXV ﬂorins que li
liuram comptans a XXVI de noembre
XIII ll. XV s.
Ítem dixem per ell a·n Silvestre de
Tomàs a II de daembre e per ell

Devem a·n Barthomeu Mir mercader que li avem a tornar per resta
de compta contengut en XC cartes
del libre nostre primer
XXVI ll. I s.
A XII de juliol MCCCCIII en Domingo de Torramutxa misatja dels
cònsols nos emparà per manament
dels dits cònsols la dita quantitat
a instància d’en Johan ses Avaces
e d’en Johan Palau
A XI de juliol any MCCCCIIII en
Domingo de Torramutxa misatge
demunt dit nos féu fe com la dita
empara era cansel·llada
Ítem li dixem per en Jacme Cabayals a VI de noembre any
MCCCCIIII en CCIX cartes
CCCXIX ll. III s. VIII
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a·n Jacme e a·n Johan Massana
en XXXI
LV ll.

Suma: CCCXLV ll. IIII s. VIII

Suma CCXLIII ll. s. II
Resta que li havem a tornar que
li mudam avant en CCLIIII cartes
CII ll. IIII s. VI

LXIv
[Pere Geroni, prevere]
Deu en Pere Geroni prevera per
C ﬂorins que li liuram comptans a
XX de juny any MCCCCIIII
LV ll.

Devem a·n Pere Geroni prevera
que li havem a tornar per resta
de compta contengut en XCI cartes
del libre nostre primer
CXVIII ll. VII s. V

Resta: LXIII ll. VII s. V
Ítem deu per XX ﬂorins que li liuram comptans a XVII de daembre
XI ll.
Suma: LXVI ll.
Resta que li avem a tornar que li
mudam avant en CCXLIII cartes
LII ll. VII s. V

[Miquel d’Alòs, ciutadà]
Deu en Miquel d’Alòs ciutadà per
XXVII ﬂorins IIII s. VII que li liuram comptans a VI de maig any
MCCCCIIII
XV ll. I s. VII
VI
VI
Ítem dixem per ell a·n Johan de Ge
G
Ge-rona a VI de noembre en CXXXVIII
VIII
VI
II

Devem a·n Miquel d’Alòs ciutadà
que li havem a tornar per resta de
compta contengut en XCVII cartes
del libre nostre primer
XV ll. I s. VII
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cartes, dix fo a compliment de
LX ll. per preu de Iª sclava que
havia comprada
X ll.

Ítem li devem per L ﬂorins que·ns
liurà comptans a XXIX d’octubre
any MCCCCIIII
XXVII ll. X s.

Ítem deu per X ﬂorins que li liuram
comptans a X de noembre
V ll. X s.

Ítem li devem per C ﬂorins que·ns
liurà comptans a XXX d’octubre
LV ll.

Suma: XXX ll. XV s. VII
Resta: LXVII ll.

Suma: XCVII ll. XI s. VII

Ítem per XVII ﬂorins que li liuram
comptans a XIX de noembre
IX ll. VII s.
Ítem deu per XV ﬂorins que li liuram comptans a XX de noembre
VIII ll. V s.

Ítem li devem per LXXXVII ﬂorins
III s. que·ns liurà comptans a V
de daembre
XLVIII ll.
Ítem li devem per XC ﬂorins X s.
que·ns liurà comptans a X de daembre
L ll.

Ítem deu per XX ﬂorins que li liuram comptans a XXVI de noembre
VI ll. XII s.
Ítem deu per X ﬂorins que li liuram
comptans a II de daembre
V ll. X s.
Ítem deu per VIII ﬂorins que li
liuram comptans a IX de daembre
IIII ll. VIII s.
Suma: LXIIII ll. XIII s. VII10

Suma: CXCV ll. XI s. VII

Resta que li havem a tornar que
li mudam avant en CCLIIII
CXXX ll. XVIII s.

10. Aquesta anotació ﬁgura al capdamunt
damu
unt
nt dell compte, segurament per manca d’espai
al capdavall d’aquest.

618

GASPAR FELIU I MONTFORT

LXII
[Pere de Besanta, de casa de la reina Violant]
Deu en Pere de Besanta de casa
de la senyora reyna Violant que
li fem mudament que li deuen en
LIII cartes del libre primer d’en
Bernat Serra e d’en Guillem de
Cabanyelles eprés nos regidors de
la Taula de la Ciutat
XV ll. XI s. VIII

Davem a·n Pere de Besanta de casa
de la senyora reyna dona Yolant
que li havem a tornar per resta
de compta contengut en XCVIII
cartes del libre nostre primer
XV ll. XI s. VIII
Les quals hic són ab les emparas
deval scrites
A III de noembre MCCCCIII n’Anthoni Carbonell sag nos emparà
tots diners que tinguéssem del dit
Pere de Besanta per manament del
vaguer a instància de micer Bernat
de Vilagayha
A XXVI de janer MCCCCIIII en
Guillem Lorenç sag emparà per
manament del dit vaguer a instància d’en Johan Boygues causídich

[Guillem Andreu, notari]
Deu en Guillem Andreu notari que
dixem per ell a·n Pere Poch mercader procurador d’en Ramon Boti
a VII de maig any MCCCCIIII en
CVIII cartes
CC ll.
Resta: CCCLIII ll. V s.
Ítem deu per XL ﬂorins que li
liuram comptans a XXI de juliol
XXII ll.
sch
ch
Ítem dixem per ell a·n Francesch
o t,
os
Sunyer mercader, a IIII d’agost,
sttre
en CLVII cartes del libre nostre
om
o
m
mprimer de depòsits, dix fo a com-

Devem a·n Guillem Andreu notari
que li havem a tornar per resta de
compta contengut en XCIX cartes
del libre nostre primer
DLIII ll. V s.
Ítem li dixem per en Bartomeu Bou
a XXIIII d’octubre any MCCCCIIII
en LIIII cartes
XVI ll. VI s. VIII
Suma: DLXIX ll. XI s. VIII
Í em
Ít
e
Ítem
li dixem per en Pere Oliverr clavari a XX de noembre en
XX
X
XXIIII
cartes
XX ll.
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Ítem deu per LVI ﬂorins IX s. que
li liuram comptans lo dit jorn
XXXI ll. V s.

Ítem li dixem per en Gabriel Balester a XXII de noembre en CCXXVI
L ll.
Les quals sien soltes con n’Arnau
Ladó notari o dirà
A XXIX de noembre any MCCCC
IIII fo solta per lo dit notari

Suma DLIII ll. V s.

Suma: DCXXXIX ll. XI s. VIII

Resta: XVI ll. VI s. VIII

Ítem li devem per XIX ﬂorins
IIII s. IIII que·ns liurà comptans a
XIX de janer any MCCCCV
X ll. XIII s. IIII

Ítem deu per LXXXV ﬂorins V s.
que li liuram comptans a XIX de
daembre
XLVII ll.
Suma: DC ll. V s.
Ítem dixem per ell a·n Ramon Samer mercader, a XIX de janer any
MCCCV, en XXXIII cartes
L ll.
Suma: DCL ll. V s.

Suma: DCL ll. V s.

LXIIv
[Pere Poch, mercader]
Deu en Pere Poch mercader que
li mudam avant en CLXXIII
XI ll. I s.

Devem a·n Pere Poch mercader tudor dels ﬁlls d’en Pere des Camps
quòndam que li avem a tornar
per resta de compta contengut en
CVIII cartes del libre nostre primer
XI ll. I s.

[Domingo
o S
Sanxo,
an
nxo
xo, m
mercader]
d r
de
Deu en Domingo Sanxo mercader
licque dixem per ell a la dona d’Alic-

De
ev
Devem
a·n Domingo Sanxo mercad
d que li havem a tornar per
cader
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sèn muller d’en Pere Prats leurador
a VII de maig any MCCCCIIII en
CXXXVIII cartes del libre nostre
primer de depòsits, dix fo per la
dona n’Angelina muller d’en Johan
Serra quòndam per compra d’unes
cases e ort
XXX ll.

resta de compta contengut en CXII
cartes del libre nostre primer
XVII ll. XVI s. X

Resta XXV ll. X s. VI

Suma XXX ll.

Ítem dixem per ell als procuradors
dels creadors de la Taula d’en Francesch e d’en Manuel de Gualbes
a V de daembre en CCL cartes,
que·ls devia a la dita taula
XLII ll. XIII s. IX

Ítem li dixem per micer Bernat ses
Oliveras a IX de juny en LXVII
cartes
XII ll. s. VI

Suma: LXXII ll. XIII s. IX

Ítem li dixem per n’Arnau Fonolleres a XII de satembre en
CLXXXIIII cartes per soldada
d’una dida
XIII ll. VI s.

Ítem a n’Arnau Sentjust a XXI de
janer any MCCCCV, dix fo a compliment de cambi per Bruges e per
ell dixem-les a·n Bonenat Català,
dix fo per en Pere Sartre e per ell
a·n Guillem Colom en CV, dix fo
per lo dit Pere Sartre
LV ll.

Ítem li devem per XXII ﬂorins I s.
II d. que·ns liurà comptans a VII
de maig any MCCCCIIII
XII ll. III s. II

Suma: XLII ll. X s.

Suma: LV ll. X s. VI
Ítem li devem per XXXI ﬂorins
II s. III que·ns liurà comptans a
V de daembre
XVII ll. III s. III
Suma: LXXII ll. XIII s. IX
Ítem li dixem per en Berenguer
Gibert a XIX de janer any MCCCCV
en CCLXXVI cartes per cambi de
València
LV ll.

Suma: CXXVII ll. XIII s. IX

Suma CXXVII ll. XIII s. IX
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LXIII
[Jaume de Viladecans, paraire]
Deu en Jacme de Viladecans parayre que dixem per ell a la dona
na Johanete muller d’en Pere sa
Calsinal aseunador a XV de juny
any MCCCCIIII en CXXIX cartes,
dix fo per I censal de C s. que
la dona muller del dit Jacme ha
comprat
LXXII ll. XIX s.
Ítem que li liuram comptans en
menuts a XII de juny
X ll.
Ítem dixem per ell a·n Bernat Palicer corrador a XIIII de juny e
pres-les comptans de menuts
XXXV ll.
Ítem dixem per ell a·n Francesch
Bertran nediu de Martorell a XVIII
de juny en CXXXIII cartes per censal que la dona muller del dit Jacme
ha comprat del dit Francesch
XXX ll.

Ítem deu lo dit en Jacme de Viladecans que li liuram comptans
en menuts a XXV de juny any
MCCCCIIII
X ll.
Ítem deu que li liuram comptans
a IIII de juliol, de menuts
X ll.
Suma: CLXVII ll. XIX s.
Resta: XXXII ll. I s.

Devem a·n Jacme de Vidadecans
perayra que li avem a tornar per
resta de comta contangut en CXIII
cartes del libre nostre primer
CC ll. s.
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Ítem deu que li liuram comptans
a XI de juliol, de menuts
XI ll.
Ítem deu que li liuram comptans
a XIX de juliol, de menuts
XXI ll. I s.
Suma que·ns deu en II colonells:
CC ll.

[Felip Prestador, mercader]
Deu en Falip Prestador mercader
per XI ﬂorins II s. VI que li liuram comptans a XIII d’octubre any
MCCCCIIII
VI ll. III s. VI

Devem a·n Falip Prastador que
ly mudam asy e ly fem comta
que·ns deu an CXV cartes del libre
nostre primer
VI ll. III s. VI

[Pere Vidal, espaser]
Deu en Pere Vidal spaser per III ﬂorins X s. que li liuram comptans
a IIII de setembre any MCCCCIIII
II ll. III s.

Devem a·n Pere Vidall aspaser que
li avem a tornar per resta de comta
contangut en CXXV cartes del libre
nostre primer
II ll. III s.

[hereus de micer Jaume de Puiggenestors]
Deuen los hereus de micer Jacme
de Puigenestors que·ls mudam en
LIX cartes del libre primer d’en
Bernat Serra e d’en Guillem de
Cabanyelles regidors de la Taula
aprés nos
III ll. VI s. IX
X

Devem als ereus de misser Jacme
de Puiggenestors que·lls mudam
asy e·ls fem comta que·ns deuen
an CXXXI cartes del libre nostre
primer
III ll. VI s. VIIII
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LXIIIv
[Ramon Gombau de Torrella, difunt]
Deu en Ramom Gombau de Torrella quòndam que liuram per ell
comptans a·n Bartomeu Moles
rector de Sent Miquel e a·n Pere
des Colls notari e a·n Salvador Armangol, marmasors seus, a XIX de
juliol any MCCCCIIII en CL ﬂorins
a raó d’XI s.
LXXXII ll. X s.

Devem a·n Ramon Gonbau de
Toralla qui solia astar an casa de
mossèn Manuell d’Entença, que li
avem a tornar per resta de comta
contangut en CXXX cartes del libre
nostre primer
LXXXII ll. X s.
Appar en lo dit libre primer con los
seus marmasors han poder bestant
de rebre e dar la dita quantitat,
los quals són en Bertomeu Moles,
en Pere des Colls notari, en Salvador Armangol e en Pere Lopis
de Turmen

[Francesc Novella, mercader]
Deu en Francesch Novella mercader per XXIX ﬂorins I s. que
li liuram comptans a VII d’agost
any MCCCCIIII
XVI ll.

Devem a·n Francesch Novela mercader que li avem a tornar per resta de comta contangut en CXXXV
cartes del libre nostre primer
XVI ll. s.

Ítem deu per XVIII ﬂorins II s.
que li liuram comptans a XX de
noembre
X ll.

Ítem li dixem per en Pere Oliver
clavari a XX de noembre any
MCCCCIIII en XXIIII cartes
L ll.

Suma: XXVI ll.

Ítem li dixem per la Ciutat de
Barchinona a XV de janer any
MCCCCV en CCXLI cartes per remensa de DCCC s. de censal que
rebia a IIII de març, DCCXX ll. E
per pensió de X meses XI jorns –
XXXIIII ll. X s. VI
DCCLIIII ll. X s. VI
Le
es quals sien soltes con en BoLes
ne
en Gili notari o dirà
nenat

Resta que li avem a tornar que
li mudam en LIII cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula aprés nos
VI
DCCXCIIII ll. X s. VI
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A XXIII de janer any MCCCCV fo
solta per lo dit notari
Suma: DCCCXX ll. X s. VI

LXIIII
[Simó Mascaró, mercader]
Deu en Simon Mascaró mercader
que dixem per ell a·n Simon Mascaró para seu e a·n Tomàs Sgleyas
a X de maig any MCCCCIIII en
CX cartes
CCLXXXIIII ll. XV s.

Devem a·n Simon Mascaró mercader que li mudam asy e ly fem
comta que·ns deu en CXXXV cartes del libre nostre primer
XXIIII ll. XV s.
Ítem li devem que·ns dixeren per
ell en Francesch e en Manuel de
Gualbes a X de maig MCCCCIIII
en XXV cartes
CL ll.
Ítem li devem per CC ﬂorins que·ns
liurà comptans lo dit jorn
CX ll.
Suma: CCLXXXIIII ll. XV s.

[Jaume Jover, mercader]
Deu en Jacme Jover mercader que
li liuram comptans a XX d’agost
any MCCCIIII
ll. VIII s.

Devem a·n Jacme Jover mercader
que li avem a tornar per resta de
comta contangut en CXLIIII cartes
del libre nostre primer
ll. VIII s.

[Antònia, esposa d’en Guillem Marimon, sastre]
Deu la dona n’Antònia muller d’e
d’en
’ n
’e
Guillem Marimon sartre que p
per
err
paraula de frare Jofre de Blanes
nes

Deev
Devem
a la dona n’Anthònia mullerr d’en Guillem Marimon sartre
que
qu
ue li mudam asy e li fem comta
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de la orda dels preycadors e per
en Guillem de Marimon sartre e
per en Johan Sparaguera payer
e per en Miquel Mates candaler de
sèu, marmasors de la dita dona,
dixem a frare Francesch Perera de
la orda dels agustins a IX de maig
any MCCCCIIII en CIX cartes per
lexes que la dita dona ha fetes
X ll.
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que·ns deu en CXLV cartes del libre
nostre primer
LI ll. XIIII s

Ítem per LXXV ﬂorins IX s. que
liuram per ella comptans als dits
marmassors lo dit jorn
XLI ll. XIIII s.
Appar del testament fet en poder
d’en Bernat Sans notari a XXVI
d’abril any present, en lo qual appar com los dits marmasors han
poder bastant
Suma: LI ll. XIIII s.

LXIIIIv
[Pere Tort]
Deu en Pere Tort per XXXVI ﬂorins
IIII s. que li liuram comptans a III
d’octubre any MCCCCIIII
XX ll.

Devem a·n Pere Tort que ly mudam asy e li fem comta que·ns deu
en CXLVI cartes del libre nostre
primer
XX ll. s.

[Eulàlia, vídua d’en Guillem Cativer]
Deu la dona ne Eulàlia muller d’en
Guillem Cativer quòndam per IX
ﬂorins I s. que li liuram comptans
ans
n
a II de juliol any MCCCCIIII
V ll.

Devem a la dona n’Aulàlia muller
d’en Guillem Cativer que li avem
a ttornar per resta de comta contangut
tan
n
en CXLVII cartes del libre
nostre
no
os
primer
LX ll. s.
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Resta: LV ll.

Ítem deu per LIIII ﬂorins VI s.
que li liuram comptans a XII de
daembre
XXX ll.

Dix la dita dona que de la dita
quantitat no·s fos res dat a naguna
persona encara que fos procurador
seu mentre ella sia viva

Suma: XXXV ll.
Resta que li avem a tornar que li
mudam en LIIII cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula de la Ciutat aprés nos
XXV ll.

[Guillem Martina, draper]
Deu en Guillem Martina que dixem per ell a·n Jacme e a·n Johan
Massana a XV de daembre any
MCCCCIIII en XXXII cartes
XXX ll.

Devem a·n Guillem Martina draper que li dixem per en Pericó de
Casaldàgila a VII de daembre any
MCCCCIIII en LXIX cartes
XXX ll.

Ítem deu per CI ﬂorins V s. III
que li liuram comptans a IX de
janer any MCCCCV
LV ll. XVI s. III

Ítem li dixem per en Francesch
Broniquer a XXIX de daembre
any MCCCCV en CCLXXIIII cartes
LV ll. XVI s. III

Suma: LXXXV ll. XVI s. III

Suma: LXXXV ll. XVI s. III

LXV
[Antoni Oliver, sotssíndic]
Deu n’Antoni Oliver que li liuram
comptans a XIIII de juliol any
MCCCCIIII
ll. VIII s.. X

Devem a n’Anthoni Holiver sotssíndich que li havem a tornar per
resta
res
s de comta contangut en CL
cartes
car
r
del libre nostre primer
LXIIII ll. XVI s.
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Ítem deu que dixem per ell a·n
Martí Mola fuster a VIII de noembre, dix fo per lo dot d’una fadrina
qui està ab ell e pres-les comptans
en LX ﬂorins
XXXIII ll.
Suma: XXXIII ll. VIII s. X
Resta: XXXI ll. XVI s.
Ítem deu per LXVI ﬂorins X s.
que li liuram comptans a VIII de
janer any MCCCCV
XXXVI ll. XVI s.
Suma: LXX ll. IIII s. X
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Ítem li dixem per en Johan Rovira
a XI de juliol any MCCCCIIII en
XXXVIII cartes
ll. VIII s. X
Suma: LXV ll. IIII s. X

Ítem li dixem per en Johan de
Fontcuberta a III de janer, en
CXVIII cartes
V ll.

Suma: LXX ll. IIII s. X

[Bernat Calaf, peller]
Deu en Bernat Calaf payer que dixem per ell a·n Bernat de Puigdefabre, de Saret, a XIII de maig any
MCCCCIIII e pres-les comptans en
XXV ﬂorins V s.
XIIII ll.
Ítem a·n Guillem de Belshoms, de
Berga, a XIIII de maig e pres-les
comptans en menuts
XXI ll.
Suma: XXXV ll.
Resta: XXX ll. XII s. VI
Ítem deu per LV ﬂorins VII s. VI
que li liuram comptans a XXIX
de juliol
XXX ll. XII s. VI
Suma: LXV ll. XII s. VI

Devem an Bernat Calaf payer que
li avem a tornar per resta de comta
contangut en CLII cartes del libre
nostre primer
LXV ll. XII s. VI
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LXVv
[Joan Junyent, menor]
Deu en Johan Junyent menor de
dies per VII ﬂorins X d. que li
liuram comptans a VI de maig any
MCCCCIIII
III ll. XVIII s. X

Devem a·n Johan Junyent menor
de dies que ly avem a tornar per
resta de comta contangut en CLX
cartes del libre nostre primer
III ll. XVII s. X

Ítem deu per XX ﬂorins que li
liuram comptans a V de satembre
XI ll.

Ítem li dixem per en Pere Oliver clavari a XXII d’agost any
MCCCCIIII en XVI cartes per remensa de D s. de censal que rebia
a XIII de daembre – CCCCL ll.
E més per penssió de VIII mesos
X jorns – XVII ll. VII s. I
CCCCLXVII ll. VII s. I

Ítem dixem per ell a·n Bernat de
Casasaige mercader a XX de satembre en CXV cartes
CCCCL ll.
Ítem deu per XI ﬂorins VI s. I
que li liuram comptans lo dit jorn
VI ll. VII s. I

Les quals sien soltes con en Bonenat Gili notari o dirà
A XXIII d’agost any MCCCCIIII
fo solta per lo dit notari

Suma: CCCCLXXI ll. IIII s. XI

Suma: CCCCLXXI ll. IIII s. XI

[Berenguer sa Roca, cotoner]
Deu en sa Rocha cotoner per CIIII
ﬂorins I s. que li liuram comptans
a II de juliol any MCCCCIIII
LVII ll. V s.

Devem a·n Berenguer sa Rocha
cotoner que li avem a tornar per
resta de comta contangut en CLVII
cartes del libre nostre primer
LVII ll. V s.

[Jaumet de Gualbes, ciutadà]
Deu en Jacmet de Gualbes per XL
ﬂorins que li liuram comptanss a
X de maig any MCCCCIIII
XXII ll. X s.

Devem a·n Jacmet de Galbes ciutadà que li avem a tornar per resta
de comta contangut en CLX cartes
dell libre nostre primer
XXII ll. X s.
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LXVI
[Bernat Rovellats, corredor]
Deu en Bernat Rovayats corrador
que dixem per ell a·n Pericó Farrer
qui solia star a la Bola, a XVIII de
juny any MCCCCIIII en CXXXIIII
cartes
L ll.

Devem a·n Bernat Roveyats corrador que li avem a tornar per
resta de comta contangut en CLXII
cartes del libre nostre primer
L ll. s.

[Pere Noguer, notari]
Deu en Pere Noguer notari que li
mudam en LIIII cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula aprés de nos
XXV ll. XVI s. IIII

Devem a·n Pere Noguer notari
que li avem a tornar per resta de
comta contangut en CLXV cartes
del libre nostre primer
XXV ll. XVI s. IIII

[Guillem Ripoll, canviador de menuts]
Deu en Guillem Ripoll qui cambia
a menut que li dixeren per nos en
Jacme e en Johan Massana a II
de maig any MCCCCIIII en XXX
cartes
CX ll.
Ítem deu que li liuram comptans
de menuts a III de juliol
XLI ll.

Devem a·n Guillem Ripoll qui cambia manut que li avem a tornar per
resta de comta contangut en CLXV
cartes de llibre nostre primer
CX ll. s.
Ítem li dixem per en Pericó de
Casaldàgila a III de juliol any
MCCCCIIII, en LXIX cartes
LII ll. III s. III

Ítem deu que li liuram comptans
lo dit jorn en menuts
XI ll. III s. III
Suma: CLXII ll. III s. III

Suma: CLXII ll. III s. III
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LXVIv
[Antoni Pons, mercader]
Deu n’Antoni Pons mercader que li
liuram comptans a III de satembre
any MCCCCIIII
ll. VI s. V

Devem a n’Antoni Ponç mercader
tudor dels infants de n’Asbert Ferrer quòndam que li havem a tornar
per resta de comta contangut en
CLXVIII cartes del libre nostre
primer
ll. VI s. V

[Romia, vídua d’en Pere Martí]
Deu la dona na Romia muller d’en
Pere Martí quòndam que dixem
per ella e per n’Arnau de Busquets e
per en Pere Boschà, aministradors
del spital d’en Vilar, a la ciutat de
Barchinona, a XVIII de satembre
any MCCCCIIII en III cartes per
preu de VI ll. II s. IIII d. malla
de censal que ha comprats sobra
la Ciutat, a raó de XXVM per mil
CLIII ll.

Devem a la dona na Romia muller
d’en Pere Martí quòndam que li
avem a tornar per resta de comta
contangut en CLXVIII cartes del
libre nostre primer
CLIII ll. s.
Les quals sien soltes con en Bonenat Gili notari o dirà
A XXV d’agost any MCCCCIIII fo
solta per lo dit notari però que
fossen dades a la dita dona e als
aministradors del spital d’en Vilar
A VIII de maig any MCCCCIII dix
la dita dona que de la dita quantitat no fos res dat a nagú per bé
que fos son procurador sinó a ella
matexa
A XXVII de satembre any MCCCCIIII dix la dita dona que fossen
scrits al clavari per compra de
censal
A XXVIIII de maig any MCCCCIII
en Pere Sabater saig nos emparà la
dita quantitat a istància d’en Johan
de Jarona procurador del Spital
AX
XVII de satembre any M CCCC
II en Guillem Lorens saig nos féu
IIII
fee ccom la dita enpara era cansell d
la
lada
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LXVIII
[Joan sa Bastida i Pere Sarrió, marmessors d’en Guillem Bramon,
prevere]
Deuen en Johan sa Bastida e an
Perre Sarió, marmassors d’en
Guillem Bramon prevera, que·ls
mudam en LIIII cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Casasaiga11 regidors
de la Taula de la Ciutat aprés nos
XXII ll.

Devem a·n Johan sa Bastida e
a·n Pere Sarió, marmesors d’en
Guillem Bramon prevera, que·lls
mudam e·ls fem comta que·ns
dauen an CLXXIII cartes del libre
nostre primer
XXII ll. s.

[Pere des Coll, notari, procurador dels franciscans]
Deu en Pere des Coll notari, procurador dels frares menors que li
fem mudament que li devem en
LIIII cartes del libre primer d’en
Bernat Serra e d’en Guillem de
Cabanyelles regidors aprés nos de
la Taula de la Ciutat
XVI ll. VI s.

Devem a·n Pere dez Coll notari
procurador de frares menors que
li mudam e li fem comta que·ns
deu el CLXXIIII cartes del libre
nostre primer
XVI ll. VI s.
Les quals sien soltes con en Bonenat Gili notari o dirà

[Constança, abadessa del monestir de Sant Daniel de Girona]
Deu la dona na Costança abadessa
de Sent Daniel que per paraula d’en
Pere Bleda procurador seu dixem
al dit Pere Bleda a XVII de maig
any MCCCCIIII en LXXIIII cartes
XL ll. V s. III
Appar de la dita procura feta en
poder d’en Johan de Fontcuberta
notari a VI d’abril MCCCCIII

11.

Casasaiga en lloc de Cabanyelles.
les.

Devem a la dona na Costança abadasa de Sent Daniell que li mudam
asy e li fem comta que·ns deu an
CLXXIIII cartes del libre nostre
primer
XL ll. V s. III
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LXVIIIv
[micer Bernat ses Oliveres]
Deu micer Bernat ses Oliveres que
dixem per ell a·n Jacme de Roudors
donzell a XXVI de mag MCCCCIIII
en LXXV cartes
LV ll.

Devem a micer Bernat çes Oliveres
que li havem a tornar per resta
de compta contengut en CLXXV
cartes del libre nostre primer
CLXXVI ll. XVI s.

Ítem per L ﬂorins que li liuram
comptans a XXX del mes de mag
MCCCCIIIII
XXVII ll. X s.
Suma: LXXXII ll. X s.
Resta: XCXIIII ll. VI s.
Ítem dixem per ell a·n Domingo
Sanxo a IX de juny en LXII
XII ll. X s.
Ítem deu per C ﬂorins que liuram
per ell comptans a·n Robí Labrer
a XIIII de juny
LV ll.
Ítem deu per XLVIII ﬂorins VIII s.
que li liuram comptans a XXVI
de juny
XXVI ll. XVI s.
Suma: CLXXVI ll. XVI s.

[fra Bartomeu de Ladernosa]
Deu frare Bartomeu de Ladernosa que dixem per ell a la Ciutat
de Barchinona a VI de juny any
MCCCCIIII en II cartes per preu
r u
re
de XXX ll. X s. de censal que ha
ha
comprat sobre la dita Ciutat, a ra
rraó
ó
de XXVM s. per mil
DCCLXII ll. X s.
s

Devem a frare Barthomeu de Ladernosa que li havem a tornar
per resta de compta contengut
en
e CLXXV cartes del libre nostre
primer
prii
DCCCIIII ll. XI s. X
Les
Le
es quals sien soltes con en Bonanat
nan Gili notari ho dirà
nan
na
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A VI de juny MCCCCIIII ne foren
soltes per lo dit notari DCCLXXX ll.
XI s. X
Ítem li dixem per la Ciutat de
Barchinona a V de juny any
MCCCCIIII en II cartes per remensa de D s. que rebia a IX de juliol
– D ll. E per pensió de X meses
XXVII jorns – XXII ll. XI s. V
DXXII ll. XI s. V
Les quals sien soltes con en Bonenat Gili notari o dirà
A VI de juny any MCCCCIIII foren
soltes per lo dit notari
Suma: MCCCXXVII ll. III s. III
Resta: DLXIIII ll. XIII s. III
Resta que li havem a tornar, que
li mudam avant en cartes CXXXV
DLXIIII ll. XIII s. III

[Simoneta Serra, monja de Jonqueres]
Deu la dona na Simoneta Serra
monja del monestir de Jonqueras
per CV ﬂorins V s. III que liuram
per ella comptans a n’Antoni Miquel scrivà procurador seu a XIII
d’agost any MCCCCIIII
LVIII ll. s. III
Appar de la dita procura feta en
poder d’en Guillem Andreu notari
a XI de maig any MCCCXCVIII

Devem a la dona na Simoneta
Serra monja de Jonqueres que li
mudam ací e li fem compte que·ns
deu en CLXXVIII cartes del libre
nostre primer
LVIII ll. s. III

LXVIII
[Berenguer
rengu
uer
e Corn]
Co
d’’en
n
Deuen an Berenguer Corn ﬁll d’en
oBernat des Mas e de la dona na JJo-

Deev
Devem
a·n Berenguer Corn ﬁll d’en
Ber
Be
Ber
Bernat
des Mas, hereu d’en Beren-
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haneta muller d’en Bernat Guanter
que per mestre Antoni Folquet e
per n’Antonio Bussot, marmassors
d’en Berenguer Corn, e per la dita
dona na Johaneta dixem a·n Gabriel Balester síndich de Malorcha
a XI de satembre any MCCCCIIII
en CLXXXVIII cartes per compra
de C s. de censal que han comprats
sobre Malorcha
LXXXV ll.

guer Corn quòndam, e a la dona
na Johanneta muller d’en Bernat
Guanter quòndam que·ls mudam
ací e·ls fem comta que·ns deuen
en CLXXVIII cartes del libre nostre primer
LXXXVIII ll. XVII s. VIII
Appar del testament fet en poder
d’en Bernat Arnau notari a XI de
satembre any MCCCLXXXXVIII

Ítem deuen per VII ﬂorins VIII d.
que liuram comptans a la dita dona
na Johaneta a XI de satembre, que
rebé per ella en Jacme Lendrich
III ll. XVII s. VIII
Suma: LXXXVIII ll. XVII s. VIII

[Antoni des Puig, mercader]
Deu n’Antoni des Puig mercader
que dixem per ell a·n Johan Pastor,
de l’Alguer, a XVIII de juny any
MCCCCIIII en CXXXIIII cartes
VI ll.
Ítem dixem per ell a·n Ramon
Puyades fuster lo dit jorn e presles comptans en IX ﬂorins II s.
V ll. I s.
Suma: XI ll. I s.
Resta: XLIII ll. XIX s.
Ítem dixem per ell a·n Pere Tayada corrador a XIIII de juliol per
Iª scudella e I plater e pres-les
-le
l s
comptans en XVIIII ﬂorins II s.. V
X ll. s.. V

Devem a n’Anthoni des Puig mercader que li havem a tornar per
resta de compta contengut en
CLXXIX cartes del libre nostre
primer
LIIII ll.
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Ítem a·n Jacme Vila draper a XI
d’agost, en CLXVI cartes dix fo
per drap que·n pres
VI ll. VIII s. VI
Ítem deu per XLVIII ﬂorins II s.
I que li liuram comptans a XVIII
d’agost
XXVI ll. X s. I
Suma: LIIII ll.

[Antoni Vilardell, fuster]
Deu n’Antoni Vilardell fuster que
dixem per ell a n’Arnau Ampastra
a I de juliol any MCCCCIIII en
CXLII cartes
LX ll.

Devem a n’Anthoni Vilardell fuster
que li mudam ací e li fem compta
que·ns deu en CLXXX cartes del
libre nostre primer
LX ll.

Ítem deu per LVI ﬂorins VIII s.
que li liuram comptans a XIIII de
janer any MCCCCV
XXXI ll. IIII s.

Ítem li dixem per en Pere Broniquer a XX de daembre en
CCLXVIII
XXXI ll. IIII s.

Suma: XCI ll. IIII s.

Suma: XCI ll. IIII s.

LXVIIIv
[Joan Serdà i Jaume sa Fàbrega, drapers]
Deuen en Johan Serdà e en Jacme
se Fàbrega drapers que·ls mudam
en LIIII cartes del libre d’en Bernat Serra e d’en Guillem de Cabanyelles regidors de la Taula de
la Ciutat aprés nos
XLIX ll. I s.

Devem a·n Johan Serdà e·n Jacme
ça Fàbregua drapers que·ls havem
a tornar per resta de compta contengut en CLXXXVI cartes del libre
nostre primer
ll. I s.
Ítem
eem
m los dixem per en Berenguer
Muntlober
Mu
u
mercader a III de janer
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any MCCCCV en CCXXXIX cartes
XXX ll.
Ítem los dixem per en Gaspar Moles a XVI de janer en CCLXXV
XIX ll.
Suma: XLIX ll. I s.

[Agnès, vídua d’en Ramon Olzina, i Jaume Olzina, cuiracer]
Deuen la dona n’Agnès muller d’en
Ramon Olzina quòndam e en Jacme Olzina cuyracer que dixem per
ells a·n Johan Riera perayre a XVI
de maig any MCCCCIIII per compra de censal e pres-les comptans
en LXXIIII ﬂorins VI s.
XLI ll.

Devem a la dona na Agnès muller
d’en Ramon Olzina quòndam notari e a·n Jacme sa Olzina cuyracer
que·ls havem a tornar per resta
de compta contengut en CLXXX
cartes del libre nostre primer
XLI ll. V s. VIII

Ítem deuen que liuram per ells
comptans a·n Pere Bruguera notari lo dit jorn en menuts
ll. V s. VIII

LXVIIII
[Pericó de Casaldàguila, mercader]
Deu en Pericó de Casaldàguila
mercader que dixem per ell a·n
Romeu de Galiners a VI de maig
any MCCCCIIII en CVIII
XXXV ll.

Deven a·n Pericó de Casaldàguila
mercader que li havem a tornar
per resta de compta contengut en
CXC cartes del libre nostre primer
VI ll. XVI s.

Ítem a·n Berenguer Gibert mercader con a tudor dels ﬁlls d’en Ferrer de Gamissans quòndam manor
nor
o
de dies e a la dona na Margalida
ida
muller d’en Ferrer de Gamissans
a s
an
quòndam e a la dona n’Antígona
ona
a

Ítem li dixem per en Pere Oliver clavari a VI de maig any
MCCCCIIII
en VI cartes per V pesM
MC
C
sess de tafatans vermells per obs
dels
del
l consellers
XXXV ll. VIII s. XI
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muller d’en Pere Dalmau quòndam
e a la dona na Margalida muller
d’en Francesch de Gualbes a XVII
de maig en CXVII cartes per censal d’Aragó
XXXV ll. XIIII s. IIII
Suma: LXX ll. XIII s. IIII
Ítem deu que dixem per ell a·n
Guillem Ripol a III de juliol en
LXVI cartes
LII ll. III s. III
Suma: CXXII ll. XVIII s. VII
Resta: VII ll. V s. VII
Ítem dixem per ell a·n Ramon Roig
a VII d’octubre en CXLII cartes
per la ajuda del pes
IIII ll. X s. VI
Ítem dixem per ell a·n Ramon Roig
a XVII d’octubre en CXLII per en
Jacme Portell
V ll. II s.
Ítem dixem per ell a·n Jacme
Tavaschà a XXIIII d’octubre en
CCXII cartes
CCCC ll.
Suma: DXXXII ll. s. s. I
Resta: IX ll. III s. I
Ítem a·n Guillem Folquer a XV
de noembre en CLXXXVI cartes
per la ajuda de la paliceria de la
terça pasada
XL ll.
Ítem a·n Guillem Martina draper
p r
pe
a XII de daembre en LXIIII
XXX
ll.
X ll
l.
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Ítem li devem per LXV ﬂorins quens liurà comptans a XVII de maig
XXXV ll. XV s.
Suma: LXXVII ll. XIX s. XI
Ítem li devem per XCIIII ﬂorins
IX s. III que·ns liurà comptans a
III de juliol
LII ll. III s. III
Suma: CXXX ll. III s. II
Ítem li dixem per en Guillem Splugues a XIX de satembre en cartes
CXLVIII cartes
X ll.
Ítem li dixem per la dona na
Jacmeta muller d’en Pere sa Tria
quòndam a XVII d’octubre en
CCVII
CX ll.
Ítem li devem per DXXX ﬂorins
que·ns liurà comptans a XXIIII
d’octubre
CCXCI ll. X s.
Suma: DXLI ll. XIII s. II
Ítem li dixem per mossèn Ramon
de Blanes a XV de noembre en
CCXXI cartes, dix fo per mossèn
Pons de Ribelles
XXVII ll. X s.
Ítem li devem per VII ﬂorins que·ns
liurà comptans lo dit jorn
III ll. XVII s.
Ítem
em
m li dixem per en Pericó Romeu
XXIX de noembre en CCXXII
a X
ccartes
ca
car
ar per vays que havia comprats
XXXIIII ll.
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Suma: DCIIII ll. X s. I

Suma: DCVII ll. s. II

Ítem a·n Francesch Font a XXX
de daembre any MCCCCV dix fo
per en Bernat de Casasaiga e presles comptans en XXX ﬂorins X s.
XVII ll.

Ítem li dixem per n’Arnau Balester
a XVI de daembre en CCLXII
XVI ll. X s.

Suma: DCXIX ll. X s. I

Suma: DCXXIII ll. X s. I

Resta que li avem a tornar que li
mudam avant en CCLXXIX cartes
IIII ll. s. I

[Mateua, vídua d’en Ramon d’Espés, i Jaume sa Carrera, notari,
marmessors d’en Ramon d’Espés]
Deu la dona na Mateua muller
d’en Ramon d’Espés quòndam e
en Jacme sa Carrera notari, marmasors del dit Ramon d’Espés, que
lus mudam en LIX cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula aprés nos
I ll. IX s.

Devem a la dona na Matheua muller d’en Ramon d’Espés quòndam
e a·n Jacme ça Carrera notari, marmassors del dit Ramon d’Espés,
que·ls havem a tornar per resta de
compta contengut en CXCII cartes
del libre nostre primer
I ll. VIIII s.

LXIXv
[Bernat Boyons, prevere]
Deu en Bernat Boyons prevera
per XXXV ﬂorins VIII s. II que
li liuram comptans a V de maig
any MCCCCIIII
XIX ll. XIII s. II

Devem a·n Bernat Boyons prevera
que li havem a tornar per resta de
compta contengut en XCXII cartes
del libre nostre primer
LXVIII ll. XIII s. II

Resta L ll.

ÍÍtem
tem
em li dixem per en Pere Oliverr clavari a XXII d’agost any
MC
MCCCCIIII,
C
en XVI cartes per la
d
do
dona
on
n muller d’en Tomàs Leupart
XXXVIII ll.

Ítem deu que li liuram comptans
a s
an
a XXIII d’agost, de menuts
XXIII ll. X s. VI
VI

ELS

PRIMERS LLIBRES DE LA

Ítem deu per XXVI ﬂorins III s. VI
que li liuram comptans a XXVII
d’agost
XIIII ll. IX s. VI
Suma: LVII ll. XIII s. II
Resta: L ll.
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Suma CVII ll. XIII s. II
Ítem li dixem per en Pere Oliver
clavari a II de daembre en CCXXX
cartes per en Gaspar Moles
L ll.

Ítem deu per XC ﬂorins X s. que
li liuram comptans a I de daembre
L ll.

Ítem li dixem per lo dit Pere Oliver
lo dit jorn en CCXXX cartes per
lo dit Gaspar Moles
L ll.

Ítem deu per CLXXXI ﬂorins IX s.
que li liuram comptans a II de
daembre
C ll.

Ítem per en Berenguer Steva a XI
de daembre en CCXLV cartes per
censal de Servera
XX ll.

Ítem deu per XXXVI ﬂorins IIII
s. que li liuram comptans a XXII
de daembre
XX ll.

Ítem li dixem per en Gabriel Balester a VII de janer any MCCCCV
en CCXLI cartes per censals dels
hereus de micer Pere Rajadell
L ll.

Suma: CCXXVII ll. XIII s. II

Suma CCLXXVII ll. XIII s. II

Resta que li avem a tornar, que
li mudam en LV cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula aprés nos
L ll.

[Pedro Caparosa, carboner]
Deu en Pedro Caparosa carboner
per C ﬂorins que li liuram comptans a X de juliol any MCCCCIIIII
LV
V lll.
l
l.
Resta: CLXV
V ll.

Devem a·n Pedro Caparosa carboner que li havem a tornar per
resta de comta contengut en
CXCIII cartes del libre nostre priCX
mer
me
e
CX ll.
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Ítem deu per XX ﬂorins que li liuram comptans a XIX de daembre
XI ll.

Ítem li devem per CC ﬂorins que·ns
liurà comptans a XI de juliol any
MCCCCIIII
CX ll.

Ítem deu per CCLXXX ﬂorins que li
liuram comptans a XX de daembre
CLIIII ll.
Suma: CCXX ll.

Suma CCXX ll.
A VII d’octubre any MCCCCIIII en
Pere Duran misatge dels cònsols
nos emparà les dites quantitats
a instància d’en Bertomeu Vilar
ferrer
A XIX de daembre any MCCCCIIII
en Mateu Rosell misatge dels cònsols nos féu fe com la dita enpara
era cansel·lada

LXX
[Bernat de Vilarovir, prevere]
Deu en Bernat de Vila Rovir prevera, procurador de la Almoyna,
que dixem per ell a·n Pere Ferrer
carnicer a XXVIII de mag MCCCCIIII en XXXIIII cartes
XXXV ll. I s.

Devem a·n Bernat de Vilarovir prevera e procurador de la Almoyna
de la Seu de Barchinona que li
havem a tornar per resta de compta
contengut en CXCV cartes del libre
nostre primer
DCIIII ll. XII s. XI

Resta: DCIIII ll. XII s. XI
Ítem dixem per ell a·n Johan Ferrer carnicer a XXV d’agost, en
CLXXVII cartes
LXVI ll. X s. VIII
Suma: CI ll. XI s. VIII
Resta: DCIIII ll. XII s. XI

Ítem li devem que li dixem per
en Pere Roig notari a XXIIII de
mag MCCCCIIII per la ajuda de
la carn en CXIII cartes
XXXIII ll. XV s.
ÍÍtem
Ít
tem
em per II ﬂorins IIII s. que·ns
liurà
liur
urr comptans a XXVIII de mag
u
I ll. VI s.

ELS

PRIMERS LLIBRES DE LA

Ítem deu per LXVIII ﬂorins II s.
que li liuram comptans a XIII de
janer any MCCCCV
XXXVII ll. X s.
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Suma: DCCVI ll. IIII s. VII
Ítem li dixem per en Bernat d’Esplugues a XIX d’agost en CLXVII
LXVI ll. X s. VIII
Suma: DCCVI ll. IIII s. VII
Ítem li dixem per en Pere Teraschó
prevera a X de janer any MCCCCV
en cartes CXXXVII
XXXVII ll. X s.

Suma: XXXIX ll. I s. VIII

Suma: DCCXLIII ll. XIIII s. VII

Resta que li avem a tornar, que
li mudam en LV cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula aprés de nos
DCIIII ll. XII s. XI

[Tomàs Esglésies, mercader]
Deu en Tomàs Sgleyes mercader
que dixem per ell a·n Pere Oliver clavari a XIX de juliol any
MCCCCIIII en XIII cartes per los
blats que vané de les rendes de Flix
CCXXX ll. IX s. VI

Devem a·n Thomàs Sgleyes mercader que li havem a tornar per resta de compta contengut en CXCV
cartes del libre nostre primer
CCLVII ll. VI s. IIII
Ítem li devem que li dixem per en
Francesch e Manuell de Gualbes
a XXXI de maig MCCCCIIII en
XXV cartes
LVII ll. XVIII s. VII
Suma: CCCXV ll. IIII s. XI
li dixem per en Pere OliÍÍtem
Ít
e
em
verr clavari a XX de daembre en
CCXXXII
cartes
CC
C
XIII ll. XV s.
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Suma: CCCXXVIII ll. XIX s. XI

Resta: LXXXIIII ll. XV s. V
Resta que li avem a tornar, que
li mudam en LV cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles, regidors
de la Taula aprés nos
XCVIII ll. XV s.

LXXv
[Francesc Duran, prevere]
Deu en Francesch Duran prevera
per V ﬂorins VI s. VI que li liuram comptans a X de maig any
MCCCCIIII
III ll. I s. VI
Resta: CLXXXI ll. XVII s. VI
Ítem deu que li dixeren per nos
en Jacme e·n Johan Masana a V
de juliol en XXX cartes
CLXXXI ll. XVII s. VI

Devem a·n Francesch Duran prevera que li mudam ací e li fem
compte que·ns deu en CXCIX cartes del libre nostre primer
CLXXXIIII ll. XIX s.
Les quals sien soltes con en Bonenat Gili notari o dirà
A X de maig any MCCCCIIII ne
foren soltes III ll. I s. VI per lo
dit notari
Eprés a XXVI de juny any demunt
dit fo solta per lo dit notari que·ns
féu fe que lo dit en Francesch
Duran e an Francesch Luch han
a reebre la dita quantitat e no la
I menys de l’altre
A V de juliol any MCCCCIIII en
Bernat sa Garriga jurat d’en Bernat Nadal notari nos féu fe com
en Francesch Luch dix que de la
dita quantitat fos fet so que en
Francesch Duran prevera volrà

[Galceran de G
Gualbes,
que fou clavari]
u lb
ua
beess, q
Deu en Galseran de Gualbes
bes
òlim clavari que dixem per elll
a·n Francesch Pinosa procurador
do
or

Devem
a·n Galceran de Gualbes
De
ev
òlim
im clavari que li havem a tornar per resta de compta contengut
na
nar
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de Padralbes a XXI de maig any
MCCCCIIII en XCIIII cartes
XI ll. III s.
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en CCXXI cartes del libre nostre
primer
XCIIII ll. II s. X

Ítem dixem per ell a·n Berenguer
Johan prevera a XXII de maig en
LI cartes
XXI ll. XVII s. VIII
Suma: XXXIII ll. s. VIII
Resta: LXI ll. II s. III
Ítem dixem per ell a la dona n’Isabel muller d’en Guillem Arnau de
Tarrès a VIII de noembre per falta
d’Iª remensa e per ella donam-los
comptans a·n Pere Ferrer causídich procurador seu en IIII ﬂorins
IIII s. VI
II ll. VIII s. VI
Féu-nos fe de la dita procura feta
en forma, en poder d’en Francesch
Fuster notari a XIIII de juny any
MCCCCI
Suma: XXXV ll. IX s. II
Resta: LVIII ll. XIII s. X
Resta que li avem a tornar, que
li mudam en LVI cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula de la Ciutat aprés nos
LVIII ll. XIII s. IX

LXXI
[Guillem Boyer, àlies Tolosa, sabater]
Deu en Guillem Boyer àlies T
Toolosa sabater per C ﬂorins que
e li

Devem
Deev
a·n Guillem Boyer àlies
Tolosa
To
ol
sabater que li mudam ací

644

GASPAR FELIU I MONTFORT

liuram comptans a XXII de maig
any MCCCCIIII
LV ll.

e li fem compta que·ns deu en
CCXXIII cartes del nostre libre
primer
CCCLXXXV ll. s.

Resta: CCCXXX ll.
Ítem deu per L ﬂorins que li liuram
comptans a XVII de juny
XXVII ll. X s.
Ítem deu per L ﬂorins que li liuram
comptans a II de juliol
XXVII ll. X s.
Suma: CX ll.
Resta: CCLXXV ll.
Ítem deu per C ﬂorins que li liuram
comptans a XIIII de juliol
LV ll.
Suma: CLXV ll.
Resta: CCXX ll.
Ítem dixem per ell a·n Miquel
Biura draper a III de daembre
en XXXLVI cartes
CCXX ll.
Suma CCCLXXXV ll.

[Joan Avesca, àlies d’Alverni]
Deu en Joan Avescha àlies del Verni
sabater qui està als Cambis Vells
per CC ﬂorins que li liuram comptans a XXII de mag MCCCCIIII
CX ll.

Devem a·m Johan Avescha àlies
d’Alverni sabater qui està als Cambis Vells que li mudam ací e li fem
compta que·ns deu en CCXXIII
cartes del libre nostre primer
CX ll. s.
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LXXIv
Deu en Gilabert Roura que dixem
per ell a·n Bernat sa Pila a VIII
d’agost any MCCCCIIII en XCVIII
cartes
XLI ll. XVII s.

Devem a·n Gilabert Roura que li
havem a tornar per resta de compta
contengut en CCXXIIII cartes del
libre nostre primer
XLI ll. XVII s.

[Bernat Metge]
Deu en Bernat Metja per CCCL
ﬂorins que li liuram comptans a
XVI de juliol any MCCCCIIII
CXCII ll. X s.

Devem a·n Bernat Metja que li havem a tornar per resta de compta
contengut en CCXXIIII cartes del
libre nostre primer
CX ll. XI s. II

Resta: CLXXI ll. XIIII s. II
Ítem dixem per ell a·n Johan
Bussot a XXXI de daembre any
MCCCCV e pres-les comptans en
XCI ﬂorins
L ll. I s.

Ítem li dixem per en Berenguer Sayol a XXX de juny any
MCCCCIIII en XCI cartes
CCXXII ll. XI s. I
Suma: CCCXXXIII ll. II s. III

Ítem a·n Ramon Mora a IX de janer e pres-les comptans en XLV
ﬂorins VI s.
XXV ll. I s.

Ítem li devem per LVI ﬂorins V s.
XI que·ns liurà comptans a XXI
de juliol
XXXI ll. I s. XI

Ítem a·n Bernat sa Pila a XV de
janer en CCLXXXVI cartes
XLV ll. I s.

Suma: CCCLXIIII ll. IIII s. II

Ítem a·n Jacomí Carmau draper a
XXI de janer e pres-les comptans
en XVII ﬂorins III s.
IX ll. X s. IIII

Ítem li dixem per en Francesch
Sunyer a X de janer any MCCCCV
en CCLXXV cartes
CCIX ll. VI s. VIII
Suma: DLXXIII ll. X s. X
Ítem li dixem per en Gabriel Balest
le
lester
st a XIX de janer en CCLXI
st
car
cartes
r
XXV ll.

Suma: CCCXXII ll. III s. IIIII

Suma: DXCVIII ll. X s. X
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Resta que li avem a tornar que
li mudam en LIX cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles
CCLXXVI ll. VII s. VI

LXXII
[Berenguer de Matamala i Miquel Formós, marmessors d’en Berenguer
Barata, prevere]
Deuen-nos mossèn Berenguer de
Matamala e en Miquel Formós
canonjas que dixem per ells a·n
Jacme e a·n Johan Massana a XIX
de janer any MCCCCV en XXXII
cartes
CXX ll. XI s. I

Devem a mossèn Berenguer de
Matamala e a·n Miquel Formós
canonjes, marmassors d’en Berenguer Barata quòndam prevera,
que·ls mudam ací e·ls fem compta
que·ns deuen en CCXXVI cartes
del libre noste primer
CXX ll. XI s. I

[Joan Salvador, àlies sa Vall]
Deu en Johan Salvador àlies se Vall
que dixem per ell a·n Berenguer
des Coll mercader a X de maig
any MCCCCIIII en CX cartes
XX ll. VI s. II
Ítem deu per XVIII ﬂorins II s. que
li liuram comptans a X d’octubre
X ll.
Suma: XXX ll. VI s. II
Resta: XL ll.

Devem a·n Johan Salvador àlies ça
Vall que li havem a tornar per resta
de compta contengut en CCXXVII
cartes del libre nostre primer
XV ll. VI s. II

Ítem dixem per ell a n’Antoni Torra
valer a XIIII de noembre e presles comptans en XLV ﬂorins V s.
XXV ll.

Suma: XX ll. VI s. II

Ítem deu per IX ﬂorins I s. que
q e
qu
li liuram comptans a XXII de nonoembre
V ll.
ll.

Ítem li devem que·ns dixeren per
ell en Francesch e en Manuel de
Gualbes a X de maig en cartes XXV
V ll.

Ítem li devem per XC ﬂorins X s.
que·ns liurà comptans a VII d’octubre
t b
tu
L ll.
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Ítem deu per li liuram comptans
a XX de janer any MCCCCV en
menuts
X ll.
Suma: LXX ll. VI s. II

Suma LXX ll. VI s. II

[Bernat Llobet, formenter]
Deu en Bernat Lobet formanter
que dixem per ell a·n Miquel de
Belloch mercader a III d’octubre
any MCCCCIIII en CXCIX cartes
XII ll. I s.

Devem a·n Bernat Lobet formanter
que li havem a tornar per resta de
CCXXVIII cartes del libre nostre
primer
XII ll. I s.

LXXIIv
[Felip de Farrera]
Deu en Falip de Ferrera que dixem per ell a·n Pere Soler procurador de les preycadoresses a XIX
de noembre any MCCCIIII e per
ell a n’Arnau des Prats mercader
en CCXXIIII cartes, dixeren fo a
compliment de tot so que li devia
per forment
XXVI ll. VI s. VIII
Ítem deu per XXX ﬂorins que liuram per ell comptans a·n Guillem
de Ferrera a XXIIII de daembre
XVI ll. X s.

Devem a·n Falip de Ferrera que
li havem a tornar per resta de
CCXXIX cartes del libre nostre
primer
V ll. X s.
Ítem li dixem per en Guillem
de Fonollet a XVI d’octubre any
MCCCCIIII en LXXXII cartes, dix
fo per remensa e penssió de MD s.
de censal mort que rebia sobre la
vila e aldeyes de Morella
DCCCCLXX ll. VIII s. IIII
Suma: DCCCCLXXV ll. XVIII s.
IIII
ÍÍtem
Ít
tem
em li dixem per Arnau Balester a
em
XV
V de daembre en CCLXII cartes,
dix
x fo per lo spital de Sancta Creu
VIII ll. VI s. VIII
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Suma: XLII ll. XVI s. VIII

Suma: DCCCCLXXXIIII ll. V s.

Resta que li avem a tornar que
li mudam en LX cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles regidors
de la Taula de la Ciutat aprés nos
DCCCCXLI ll. VIII s. IIII

[Pere Ferrer, patró de nau]
Deu en Pere Ferrer patró de nau
per L ﬂorins que li liuram comtans
a XXVII de mag MCCCCIIII
XXVII ll. X s.

Devem a·n Pere Ferrer patró de
nau per resta de CCXXXII cartes
de libre nostre primer
CCVII ll. s. VI

Resta: CLXXIX ll. X s. VI

Ítem li dixem per en Gabriel Burgès
a XXVI d’agost any MCCCCIIII en
CLXIII cartes
XXXIII ll. XI s.

Ítem deu per CCCXXVI ﬂorins
IIII s. VI que li liuram comptans
a XX de juny
CLXXIX ll. X s. VI
Suma: CCVII ll. S. VI
Ítem deu per LXI ﬂorins que li
liuram comptans a VI d’octubre
XXXIII ll. XI s.
Suma: CCXL ll. XI s. VI
Ítem dixem per ell a·n Bernat Ferrer a VIII de janer any MCCCCV
en CCXX cartes
LXXVIII ll. II s. VI
Suma: CCCXVIII ll. XIIII s.
Resta que li avem a tornar, que
qu
li mudam avant en CCLXXXVII
VI
VI
cartes
XXIIII ll. III s. VI

Suma: CCXL ll. XI s. VI
Ítem li dixem per en Bertran Canyelles a XVIII de daembre en
XLVII
LV ll.
Ítem li dixem per n’Antoni Puigdespí a III de janer any MCCCCV en
CCXXXIX cartes
XLVII ll. VI s.

Suma: CCCXLII ll. XVII s. VI
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[Guillem de Bagat, mercader]
Deu en Guillem de Bagat mercader que per manament del vaguer
dixem al dit Guillem de Bagat a
IX de juny any MCCCCIIII e per
ell dixem-les a·n Nicolau Torró en
CXXIX cartes
XLIIII ll. IX s. V
Appar del dit manament en XLIX
cartes del manual nostre segon
Ítem dixem per ell a n’Antoni Cardona, de Cardona, a XXVIII de
juliol en CLVIII
LI ll.
Suma: XCV ll. IX s. V
Ítem dixem per ell a·n Jacme e
a·n Johan Massana a XVIII de
daembre en XXXII cartes
LXVI ll. s. X

Devem a·n Guillem de Bagat mercader per resta de CCXXXIII cartes
del libre nostre primer
XLIIII ll. IX s. V
A XXIX de janer any MCCCCIIII
en Johan Porter nos enparà per
manament del governador la dita
quantitat
Fo solta per manament del vaguer
fet e registrat a IX de juny any
MCCCCIIII
Ítem li dixem per en Bernat Sans a
XXIII de juliol en compta d’en Pere
Oliver en XIII cartes per cambi de
Muntpaller
LI ll.
Suma: XCV ll. IX s. V
Ítem li dixem per n’Ugo d’Eguilar
a IX de daembre en CCXLV
LXI ll. X s.
Ítem li dixem per Johan Junyent
draper a X de janer, en CCXLV
XL ll.

Suma: LXVI ll. s. X
Resta que li havem a tornar, que
li mudam en LX cartes del libre
primer d’en Bernat Serra e d’en
Guillem de Cabanyelles, regidors
de la Taula
XL ll.

Suma: CCI ll. X s. III
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