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Aquest tercer volum que s’edita de la sèrie dels llibres de Consells de la vila de 
Castelló recull quatre manuscrits corresponents als anys 1391-1392, 1392-1393, 
1400-1401 i 1403-1404. Malgrat que els dos primers són consecutius, entre el 
segon i el tercer falten fins a set períodes de govern local (1393-1394, 1394-1395, 
1395-1396, 1396-1397, 1397-1398, 1398-1399 i 1399-1400), com tampoc no hi 
són els períodes 1401-1402 i 1402-1403 entre el tercer i el darrer manuscrits pu-
blicats. La cronologia de la qual estem parlant ocupa els darrers anys del regnat de 
Joan I (1387-1396) i els primers del seu germà Martí I (1396-1410). Estem davant 
d’una època de la història del País Valencià coneguda com a temps de dificultats 
econòmiques i tensions socials, preàmbul de la crisi successòria de la dinastia reial 
que tindrà amb el Compromís de Casp un punt final, donant pas a la nova dinastia 
castellana dels Trastàmares. Ara bé, a diferència del primer llibre de Consells de la 
sèrie, els quatre que comentarem tot seguit estan lligats en la seua part final amb 
registres d’albarans i lletres missives, la qual cosa implica un major volum d’infor-
mació, complementant les mateixes deliberacions dels jurats i el consell de la vila.

EL LLIBRE DE CONSELLS DE 1391-1392

El primer llibre que editem està enquadernat amb un pergamí reutilitzat de 310 
× 210 mm. A la coberta podem llegir el nom dels quatre jurats del període i els 
anys. Són 71 fulls de paper numerats, a més d’un inicial sense numerar. La nu-
meració original era amb números romans al marge superior dret de cadascú dels 
rectes, però després es va fer una segona numeració amb llapis i números aràbigs 
sota l’anterior. Està compost per dos quaderns, el primer contè els fulls 1-56 i 
el segon la resta, tot i que hi ha alguns fulls descosits de l’enquadernació cosida 
amb fil de cànem. No estem parlant d’un llibre que té solament actes del consell.  

Introducció
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En realitat des del full 50 al 65 es troba un registre d’albarans i des del 66 fins 
a la fi del llibre còpia d’algunes lletres missives enviades pels jurats de la vila  
de Castelló a les autoritats locals d’altres poblacions. Apareixen en blanc sola-
ment els folis 61v, 65v i 67v. El 65v palesa el canvi de tipus de documentació, és 
a dir, el pas dels albarans a les lletres.

Pel que fa als primers cinquanta folis que recullen les esmentades actes, hi  
ha registrades trenta reunions del Consell. El llibre d’actes comença el diumenge 
14 de maig de 1391 amb el jurament i sagrament acostumat dels seus càrrecs per 
part dels quatre jurats elets: Pere Moster, Pasqual Ferrando, Guillem Trullols i 
Bernat Mut. La cerimònia tingué lloc, com sempre, davant de tot el poble de la 
vila en l’església de Santa Maria. Es reprodueixen també els noms dels consellers 
electes per cadascuna de les sis parròquies. I al dia següent, dilluns 15 de maig, fou 
ajustat el consell en el palau comú de la vila per procedir a l’elecció de l’escrivà, el 
notari Pasqual Bataller. Mesos després, el consell del dijous 28 de setembre, la ves-
pra de la festa de sant Miquel, procedirà a l’elecció del mostassaf segons estableixen 
els furs i privilegis del regne de València, assolint aquest càrrec Arnau Sala (f. 22v). 
De la mateixa manera, trobem que en el consell del divendres 22 de desembre 
tingué lloc l’elecció del justícia de la vila, tres jorns abans de la festa de Nadal, és 
a dir, l’endemà de sant Tomàs, segons els esmentats furs i privilegis del regne. La 
persona elegia fou Berenguer Moliner (f. 28r).

A banda de l’ampli ventall de temes tractats en les reunions, destaquen al-
gunes notícies registrades en les actes, ja que mostren l’impacte que produïren 
determinats esdeveniments de l’exterior de la vila en la ment de llurs prohoms. Per 
exemple, el dissabte 17 de juny es fa referència al gran disbarat que hi hagué a la 
jueria de València amb els robatoris patits pels seus habitants, la qual cosa implicava 
establir alguna provisió per protegir als jueus castellonencs perquè estaven sota el 
domini directe del senyor rei (ff. 9v-10r).1 D’altra banda, el dilluns 10 de juliol 
es presentava un correu davant dels jurats amb una lletra del rei Joan I, signada a 
Saragossa el 17 de juny, anunciant la seua coronació i la de la regina Violant pre-
vista a la capital aragonesa el 29 de novembre. El text en llatí de la lletra fou insert 
aqueix dia en el llibre de Consells per a que posteriorment el consell prenguera els 
acords oportuns (f. 11r).

No sempre es copiaven els continguts de les lletres rebudes en el llibre. 
Això depenia de la transcendència de l’afer. Per exemple, el dimarts 22 d’agost, 
els jurats informaven al consell que havien rebut una missiva del mestre racional 
Pere d’Artés, en la qual expressava alguns dubtes sobre l’administració de les 
rendes del senyor rei a la vila, en concret reclamava 1.000 sous de l’impost de 
cena que l’antic batlle de la població havia rebut dels recaptadors del tribut però 

 ¶ 1 R. NaRboNa VizcaíNo, «El trienio 
negro: Valencia, 1389-1391. Turbulencias coe tá-

neas al asalto de la judería», En la España Medieval, 
35 (2012), pp. 177-210. 



9

que després no se sabia en poder de qui eren (f. 18r). Un altre dimarts de reu-
nió, el 5 de setembre, també els jurats explicaven que havien rebut una lletra del  
noble Roger de Muncada, portaveu del governador del regne, requerint el no-
menament d’un home que anara a la ciutat de València en representació del 
consell (f. 19v). Quant a l’esmentat requeriment del mestre racional, el divendres 
22 de setembre els jurats registraren còpia d’una lletra certificatòria de resposta 
en la qual donaven tot tipus de detalls al voltant dels 2.119 sous i 5 diners en 
concepte de rebudes que l’administrador de les rendes havia percebut aleshores  
(ff. 20r-v). El ben cert és que, uns quants mesos després, durant la reunió celebra-
da el dissabte 2 de març de 1392, el mateix mestre racional en persona presentà 
al consell de la vila una lletra closa amb el segell menor del rei, el contingut de la 
qual va reproduir-se sencer a l’acta. La missiva estava signada a Barcelona el 7 de 
febrer i en ella demanava suport econòmic per a les obres de reparació necessà- 
ries al palau reial de València (f. 37r). Però les rendes i drets del senyor rei a la vila 
estaven empenyorades, supplicant els jurats al sobirà que els tingués per escusats 
en aquesta exigència (f. 37v). La insistència del mestre racional al respecte tornà  
a produir-se el dimecres 24 d’abril, quan de nou va presentar davant del consell 
de la vila una altra lletra del rei escrita a Barcelona el 10 d’abril anterior, dema-
nant les restes de les seues rendes a la vida per a dur endavant l’obra del palau reial 
de València, per la qual cosa l’administrador va rebre l’ordre de donar-li-les, mal-
grat les cauteles establertes pels empenyoraments de les mateixes (ff. 44v-45v).

La hisenda municipal era una qüestió que protagonitzava habitualment les 
deliberacions. La recaptació dels impostos locals era un procediment oferit al mi-
llor postor des de començaments de l’any. En la sessió del dissabte 20 de gener 
de 1392, per exemple, el notari Bernat Colomer proposava al consell que com 
ell hagué obtingut l’administració de les imposicions de la vila i terme de Castelló 
durant un any al preu de 42.850 sous, per tal d’assegurar aquesta quantitat presen-
tava les fermances o avals del batlle Guillem Miró o del mostassaf Arnau Sala entre 
altres prohoms, garantint-ne així la seua solvència (f. 31v). La pressió contínua 
del rei demanant contribucions extraordinàries era insuportable. Quan el mestre 
racional feia poc que estava demanant diners per a l’obra del palau de València, 
el dissabte 4 de maig arribava una altra lletra del rei, reproduida sencera al llibre, 
amb la qual sol·licitava ajut per al matrimoni de la seua filla Violant amb el rei de 
Nàpols, és a dir, un impost de maridatge (f. 46r).2 En concret, s’hi havien presentat 
davant del consell el mestre racional, Pere d’Artés, i el batlle general del regne, 
Ramon de Soler, demanant el pagament de 2.500 florins a la vila, quantitat que la 
vila no podia pagar degut al seu endeutament i pobresa. Els oficials reials digueren 
que no podien baixar menys de 1.000 florins, però el consell ofertà un ajut de  

¶ 2 La infanta Violant d’Aragó i Bar (1384-1442), 
era filla del rei Joan I i de la regina Violant de Bar, 

i va contraure matrimoni en 1400 amb Lluís II 
d’Anjou, rei de Nàpols. 
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800 com a molt (f. 47r). La negociació continuava en les deliberacions del dilluns 
6 de maig quan els jurats explicaren que havien parlat amb el mestre racional i el 
batlle general per tal d’obtindre una baixada a 600 o 500 florins, però van voler els 
800, i no hi havia res més a dir al respecte (f. 48v).

Doncs bé, si la primera reunió del consell fou el dilluns 15 de maig de 
1392, la darrera que trobem al llibre és del diumenge 26 de maig, tractant diver-
ses qüestions entre les quals destaca el compromís signat per la vila de Castelló i 
la ciutat i aldees de Terol per raó de pastures dels ramats en els termes respectius  
(f. 49). Ara bé, encara que a partir del full següent és quan s’inicia el Llibre d’al-
barans de l’honrat consell de la vila de Castelló de l’any 1391 (ff. 50r-64v), malgrat 
això, als fulls 62v-64r apareix una reunió de consell aillada amb data de dissabte 1 
de juny de 1392 que, en realitat, és la sessió d’elecció dels jurats de la vila, la qual, 
segons els furs i privilegis del regne, calia fer-se cada any en la vespra de la festa de 
la cinquantena de Pasqua, tancant d’aquesta manera, com era costum, el present 
llibre, per donar pas al següent llibre d’actes de 1392-1393 que vorem tot seguit 
i que comença, com va fer el present, amb el jurament del càrrec dels jurats i el 
nomenament dels consellers de les parròquies.

Al llarg del text hi ha unes cinquanta lletres copiades que són ordres de 
pagament encapçalades per l’expressió Del consell de la vila de Castelló i dirigides 
normalment al clavari perquè les execute i faça els albarans corresponents. La cro-
nologia arranca de la fi de maig del 1391 fins a l’1 de juny del 1392, quan s’efec-
tuà el pagament dels salaris dels oficials municipals. Les informacions que trobem 
en aquests albarans són molt variades, i destaquen entre elles, per exemple, l’ordre 
dirigida el 28 de febrer de 1392 al notari Pasqual Ferrando, administrador de les 
rendes del rei a la vila, per al pagament de 6.000 sous censals del preu de les di- 
tes rendes que es fan a certes persones de la ciutat de València en l’esmentat mes 
de febrer com a primera anyada de les dues que es fan cada any per aquest con-
cepte (ff. 55v-56r).

Per últim, les lletres missives copiades en la darrera part d’aquest llibre tenen 
destins propers, començant per quatre lletres que anaven amb les persones que 
guiaven els bestiars cap als termes de la ciutat i aldees de Terol (17-19 de maig de 
1391).3 Més endavant, des del full 70r trobem més missives cap al mateix destí i 
la mateixa qüestió ramadera, datades des del 4 d’agost de 1391 al 24 de maig de 
1392. Cal destacar també dins de la quasi trentena de lletres, tretze d’elles amb 
caràcter certificatori per a jueus que aleshores s’havien convertit i eren cristians 
novells (ff. 68r-70r).4

¶ 3 J. a. SeSma muñoz i G. NaVaRRo eS-
piNach, «Herbajes de ganados valencianos en 
tierras de Teruel (siglo xV)», Boletín de la Socie-
dad Castellonense de Cultura, 75 (1999), pp. 783-

801. ¶ 4 J. R. maGdaleNa Nomdedéu, La 
aljama hebrea de Castellón de la Plana en la Baja 
Edad Media, Castelló, Societat Castellonenca de 
Cultura, 1978. 
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EL LLIBRE DE CONSELLS DE 1392-1393

Aquest manuscrit permet una continuitat informativa respecte a l’anterior, són 
consecutius, malgrat que després no es conserven els següents fins a set anys des-
prés. Està enquadernat amb coberta de pergamí reutilitzat de les mateixes dimen-
sions que l’anterior, és a dir, 320 × 210 mm, encara que sols es conserva completa 
la part de davant. Conté 52 fulls de paper més un d’inicial sense numeració al prin-
cipi. La numeració és aràbiga i està feta amb llapis en època actual, situada al marge 
superior dret de cada foli. S’estructura en dos quaderns que ocupen els fulls 1-31 i 
33-52 respectivament, cosits amb una tira molt fina de pell que sols es conserva a 
la part de dalt, la de baix s’ha perdut. Per altra banda, estan en blanc els folis 32v, 
35v-37v, 47r-v, 48v, 49v i 52r. L’espai en blanc dels fulls 35v-37v serveix per a 
separar les actes dels consells dels registres d’albarans, de la mateixa manera que els 
folis 47r-v i 48v marquen la fi dels registres d’albarans i el començament de les lle-
tres missives, i queda enmig l’apartat breu de deutes de la vila que hi ha al full 48r.

Les reunions del consell celebrades són un total de trenta-dues des de la 
primera del dilluns 3 de juny de 1392 fins a la darrera del dissabte 24 de maig 
de 1393, a la fi de la qual es va procedir a l’elecció dels jurats del nou període 
1393-1394, que no es conserva, tractant també el tema de l’auditoria dels comptes 
municipals. L’elecció de mostassaf apareix registrada el dissabte 28 de setembre a 
favor de Bernat Miralles (f. 10v). També a la fi de l’any, tres dies abans de la festa 
de Nadal, fou elet Arnau de Peralta per a exercir el càrrec de justícia (f. 18r-v). 

Els afers del llibre anterior continuen cuejant. Al segon consell celebrat el 
dimarts 11 de juny s’acordà fer una col·lecta entre els veïns de la vila en funció del 
béns declarats a la peita ordinària per tal de pagar els 800 florins d’or promesos al 
rei per al casament de sa filla (ff. 3v-4r). La taxa establerta més avant fou de 20 di-
ners per lliura declarada (f. 7r). El dilluns 4 de novembre es fa referència a la com-
pra d’un pal·li i d’uns cordons de seda per a l’entrada de la regina Violant de Bar 
en la vila (f. 12v). De fet, el dilluns 18 de novembre fou presentada una lletra del 
rei escrita a la Pobla Tornesa tres dies abans, en la qual demanava el lliurament dels 
esmentats 800 florins d’or el primer dia de desembre en el palau reial de València 
(f. 14r). El cert és que el diumenge 8 de desembre s’acordà que els procuradors de 
la vila presents a València suplicàren al rei que no els demanara també ajut per a fi-
nançar un viatge a Sardenya perquè les misèries de la dita població eren grans i no 
tenien res per donar-li (f. 15v). Veritablement, la hisenda municipal estava prou 
endeutada. El diumenge 22 de desembre el consell acordà que un dels seus jurats 
trobara comprador per al carregament d’un nou censal de 12.000 sous (f. 18r).

El diumenge 5 de gener de 1393, s’hi registra còpia d’una àpoca signada pel 
rei Joan I amb el vist-i-plau del seu tresorer Julià Garrius per valor de 500 florins 
d’or que els diputats de la vila presents en València havien entregat al sobirà. El 
text en llatí es tanca amb la indicació del registre que va fer el susdit Garrius en el 
foli 43 del cinquè llibre ordinari de la tresoreria reial. Es tractava del famós home 
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de negocis llombard que junt a Lucchino Scarampi i altres financers acabaren pro-
cessats per diversos fraus, aprofitant-se de l’estat de ruïna total que patí el monarca 
des del començament del regnat.5 Sembla que finalmente la vila pagà una nova 
quantitat al sobirà com degueren fer totes les ciutats i viles dels seus regnes. Ara bé, 
allò no feia altra cosa que enfonsar més i més la situació econòmica local.

El dijous 16 de gener el consell reconeixia que les imposicions de la vila 
havien estat subhastades i no pujaven les ofertes més enllà dels 41.510 sous, la qual 
cosa significava que calia aprovar noves ordenances per a permetre que els jurats, 
el justícia, el mostassaf o alguns d’ells pogueren comprar-les i pagar més per elles 
que els altres postors (f. 22r-v). De totes maneres, les demandes del rei no s’atu-
raven mai. El dilluns 17 de febrer de 1393 sol·licitava atzembles al consell per a 
portar la fusta de les galeres (f. 25v) i encara el 8 de maig arribava una lletra seua al 
consell demanant l’enviament d’un o dos prohoms per a tractar amb ell al voltant 
de la reparació del patrimoni reial (f. 33r-v).

Els albarans comencen al foli 38r i acaben al 46v, sumant un total de 44 
registres encapçalats per la paraula llatina factum, és a dir, fet, com a confirma-
ció de l’execució efectiva de les diverses ordes de pagament efectuades. Després 
apareixen sols dos deutes que tenia la vila, el primer dels quals de 1.220 sous a 
favor del notari Pasqual Ferrando, qui els prestà al clavari. El segon deute era el 
dels ja esmentats 800 florins d’or per al casament de la filla del rei, prestats en 
aquesta ocasió per un home de negocis genovés de la ciutat de València (f. 48r). 
La cara posterior d’aquest darrer foli apareix barrada amb dues línies verticals i al 
full següent, el 49r, on s’inicia el registre de sis lletres missives diferents copiades 
en dos folis (ff. 50r-51v). La primera d’elles va dirigida als jurats de la vila de 
Mosquerola sobre l’herbatge dels corders i de les ovelles al terme de Terol, tema 
present també en la darrera de les sis lletres enviada en aquesta ocasió als regidors 
de la ciutat i aldees de Terol. Tres de les restants lletres van dirigides al prevere de 
l’església d’Almassora i l’altra missiva que completa les sis es dirigeix als diputats 
del General del regne de València tractant l’aportació de la vila de Castelló per 
a pagar als llancers que defensaren el Rosselló de les gents estranyes que havien 
envaït aquell territori de la Corona d’Aragó. 

EL LLIBRE DE CONSELLS DE 1400-1401

Des de la fi de maig de 1393, en que acabà el darrer llibre, no es conserven actes 
municipals. Ara bé, a partir del diumenge 6 de juny de 1400, comença set anys 
després un nou manuscrit d’actes del consell amb albarans i lletres, com era costum. 

¶ 5 G. NaVaRRo eSpiNach, «Las elites fi-
nancieras de la monarquía aragonesa entre  
Juan I y Alfonso V (1387-1458)», e-Spania.  

Revue Interdisciplinaire d’Études Hispaniques Mé-
diévales et Modernes, 20 (2015), doi: 10.4000/ 
e-spania.24259. 
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La mida de les 58 fulles de paper que el componen oscil·la a l’entorn de 320-310 
× 205-200 mm. La numeració aràbiga amb llapis és moderna i salta des del foli 36  
al 49, de manera que el darrer full del manuscrit que, està numerat com a 71, és en 
realitat el 58. D’altra banda, apareixen en blanc els folis 32v, 36r-v, 49v i 64v-67v. 
Alguns d’ells serveixen per a separar clarament les actes del consell per una ban-
da, del Libre albaranorum venerabilis consilli ville Castellionis (ff. 49r-64r) per l’altra, i 
aquest darrer d’un costat i les Letres (ff. 68r-71r) de l’altre. Està enquadernat amb 
coberta de pergamí reutilitzat de gran format, doblegat de fet en quatre parts i cosit 
amb lligadures de fil de cànem, cosa que acaba donant-li l’aspecte d’una doble co-
berta, tant per davant com per darrere. El componen dos quaderns que reuneixen 
els primers trenta-sis fulls (ff. 1-36) i els darrers vint-i-dos (ff. 49-71), tenint en 
compte el salt que ja hem dit que hi ha en l’esmentada numeració.

Al llarg de les actes dels consells, s’hi troben trenta-una reunions registrades, 
començant com és costum amb el jurament dels jurats i consellers de les parròqui-
es el diumenge 6 de juny de 1400, i la primera assemblea celebrada al dia següent 
dilluns per a nomenar a l’escrivà (ff. 1v-2r). Mentrestant, la darrera reunió del 
consell registrada és el dissabte 21 de maig de 1401, vespra de la festa de cinquan-
tena de Pasqua, que acaba amb l’elecció dels jurats del següent període de govern 
corresponent als anys 1401-1402, el llibre d’actes del qual no es conserva (ff. 33v-
35v). L’elecció del mostassaf de la vila es registra el dimarts 28 de setembre, vespra 
de la festa de sant Miquel, amb el nomenament d’Arnau Sala, qui ja fou elet per 
a ocupar aquest mateix càrrec en 1391 (f. 13r-v). I el dimecres 22 de desembre, 
tercer dia abans de la festa de Nadal, apareix també, com era costum, l’elecció del 
justícia, en aquest cas Pere de Begues (f. 17v). 

Com en la resta dels llibres la varietat de temes que trobem a les actes és 
molt gran, la major part d’ells relacionats amb afers i negocis propis de l’adminis-
tració qüotidiana de la vila. En tot cas, comentarem breument aquelles qüestions 
de major transcendència per a la població, especialment les relacionades amb la 
corona i la situació financera com ja hem fet abans. Al respecte, el consell cele-
brat el dimecres 25 d’agost de 1400 inclou una lletra del nou rei Martí I, escrita 
a Barcelona el 22 de juliol, demanant ajut a la vila per sostenir les despeses de la 
coronació de la seua primera esposa, la regina Maria de Lluna, coronada el 23 
d’abril de 1399 i morta el 1406. Les instruccions eren clares, els jurats de Castelló 
devien possar-se en contacte directe amb els oficials de la tresoreria per complir 
amb l’ajut demanat (f. 8r-v). De fet, el dimarts 31 d’agost es presentarem davant 
del consell de la vila aquests oficials reials i digueren que com el rei havia fet mol-
tes despeses amb la coronació de la reina es trobava tant obligat amb els mercaders 
catalans que li prestaren els diners que, pràcticament, no podia eixir de la ciutat 
de Barcelona fins que tornara les dites quantitats (f. 9r).

En la reunió del diumenge 5 de setembre els jurats proposaren un ajut de 
525 florins d’or per al sosteniment de la coronació de la regina, els quals pagarien 
per parts, 150 florins dins de deu dies i la resta en novembre. Per recaptar-los es 
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faria una tributació extraordinària entre els veïns amb una aportació de 4 diners 
per cadascuna lliura de peita que hagueren declarat (f. 10v). La situació de la hi-
senda municipal s’evidenciava amb claredat el dimarts 28 de desembre. Després de 
vendre més censals per a sostenir els comptes, el síndic Pere de Reus presentava 
uns resultats de 25.042 sous de rebudes o ingressos front a 24.076 sous de dates o 
despeses, la qual cosa derivava en un balanç possitiu de 966 sous (f. 19v). Molts 
mesos després, en la reunió del consell del dissabte 21 de maig de 1401 surt una 
altra informació econòmica important. El comprador de les imposicions de l’any 
anterior havia estat Huguet Espàrrech i havia pagat un preu de 40.900 sous (f. 34r). 
L’estudi dels 61 registres que recull l’anomenat Libre albaranorum dels folis 50r-64r 
completa molt bé aquestes dades generals amb tot tipus de detalls comptables. 
D’altra banda, les nou lletres missives copiades als fulls 68r-71r proporcionen in-
formacions sobre temes reiteratius en la història de les relacions exteriors de la vila, 
com és el cas dels conflictes ramaders amb la ciutat de Terol i les seues aldees, que 
registren les tres darreres lletres copiades.

LLIBRE DE CONSELLS DE 1403-1404

Després del llibre anterior manca el corresponent al període 1402-1403. Per tant, 
es passa directament al darrer manuscrit dels quatre que editem ací, el referent als 
anys 1403-1404, que conté un munt de dades interessants per omplir, en la mesura 
del que siga possible, el buit que el precedeix. En definitiva, el llibre de Consells 
que analitzem tot seguit està enquadernat amb coberta de pergamí reutilitzat amb 
lligadures de fil de cànem i contracuberta o part posterior molt deteriorada. Són 
93 fulls de paper de dimensions 310 × 200 mm que estan numerats amb llapis en 
època recent amb àrabics als marges superiors drets. L’estructura interna la formen 
dos quaderns que agrupen els folis 1-49 i 50-93 respectivament. En blanc trobem 
els folis 61r-63v, 88v-89v i 91v-92v. Són els fulls que fan de separació entre les 
actes del consell i els albarans que comencen al f. 64r, entre els albarans i les lletres 
que s’inicien al f. 90r, i entre aquestes darreres i el f. 91r, dedicat específicament a 
lletres de veïns novells, darrere del qual continuen la resta de missives de nou, des 
del f. 93r fins al darrer full del llibre.

La primera part del manuscrit recull les actes de vint-i-set reunions del con-
sell de la vila de Castelló començant pel jurament dels nous jurats el diumenge 
3 de juny de 1403 i la celebració del primer consell l’endemà dilluns. La darrera 
reunió registrada correspon al dissabte 17 de maig de 1404, vespra de la festa 
de cinquantena de Pasqua i per tant data d’elecció de les persones següents que 
ocuparan els càrrecs de jurats (ff. 57v-60r). Les actes són normalment llargues de 
contingut, si les comparem amb les dels tres llibres anteriors, la qual cosa justifica 
que amb un nombre menor de reunions (27 front a 30-32) l’extensió del text 
siga major (60 fulles davant 35-36 o 50). L’elecció del mostassaf en la persona de 
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Bernat Pelegrí fou feta el divendres 28 de setembre de 1403 (f. 21r-v). I tres dies 
abans de Nadal, el dissabte 22 de desembre elegiren Guillem Loreta com a justícia 
de la vila (f. 37r-v).

Un dels temes més importants al qual fan referència les actes és la celebració 
de les Corts valencianes que el rei Martí I realitzà durant els anys 1401-1407. La 
convocatòria la va fer a Altura el 18 de juliol de 1401, encara que no s’iniciaren 
a Sogorb fins al 14 d’agost de 1402, amb el discurs d’obertura pronunciat pel rei 
el dia 20. Les pestilències patides en aquells temps obligaren a traslladar succesiva-
ment el lloc de les sessions a la mateixa vila de Castelló, la ciutat de València i, de 
nou, Sogorb i València, capital del regne on varen concloure el 28 de setembre  
de 1403, malgrat que la comissió responsable de recaptar i gestionar el donatiu al 
rei continuà treballant fins al 16 d’agost de 1407, data en la que es tancaren defi-
nitivament, convertint així aquestes Corts valencianes en les de durada més llarga 
de totes les celebrades al regne en tota l’època foral.6

El dissabte 25 d’agost de 1403 intervingué a la reunió del consell el pro-
curador en Corts de la vila, Pasqual Ferrando, per a explicar la seua activitat a la 
ciutat de Sogorb, on aleshores s’estaven celebrant les sessions parlamentàries. El 
seu treball s’havia centrat en atendre el plet que Bernat Colomer havia mogut 
davant del rei contra la vila de Castelló per raó d’un problema trobat als comp- 
tes de la hisenda municipal. De fet, els jurats li havien imposat una pena de  
2.000 sous per no tornar els diners que devia després d’administrar la comptabi-
litat municipal (ff. 12r-13r). El diumenge 9 de setembre el consell va decidir 
enviar també a les Corts de Sogorb al notari Ramon Joan per tal de donar suport 
al susdit procurador, i fins i tot restar allà perquè aquell tornara per a atendre els 
seus camps de vinyes (ff. 13v-14r). El divendres 14 de setembre el notari va en-
viar un missatge al consell castellonenc informant del «moviment que·l molt alt 
senyor rey fehie prestament de Segorb per entrar en València», amb la pròrroga  
de les sessions de les Corts i el seu trasllat a la capital del regne (f. 14v). Men-
trestant, el consell encarregà al procurador Pasqual Ferrando que en València  
manara fer un bell penó de la vila per a honrar-la en son lloc en les Corts  
(f. 15v). Així, el dissabte 22 de desembre de 1403 el mateix Ferrando informava 
al consell que hagués entés que en breu les Corts devien prendre fi i per això ell 
havia tornat de la ciutat de València (ff. 36v-37r).

El diumenge 10 de febrer de 1404 el procurador de la vila de Castelló a les 
Corts de València confirmà que les sessions eren acabades de cloure i que aquells 
greuges que restaren per proveïr serien tractats pels vint-i-quatre diputats electes, 
puix que les Corts havien estat finalitzades i llicenciades pel rei la vespra de sant 
Miquel a l’hora de mitjanit. Fins i tot, el procurador havia portat trasllat dels furs 

¶ 6 María Rosa muñoz pomeR, «Las Cortes 
y la Generalidad Valenciana durante el reinado 
de don Martín», en Martí l’Humà. El darrer rei 

de la dinastia de Barcelona (1396-1410). L’Inter-
regne i el Compromís de Casp, Barcelona, 2015, 
pp. 207-240. 
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que eren fets en les dites Corts pel rei Martí (ff. 47v-48r). Malgrat això, el diu-
menge 6 d’abril el procurador Ferrando detallava que entre els afers que restaven 
per finir a les Corts estava encara el de l’embotigament dels blats a què Xàtiva i 
Alzira s’oposaven. Emperò, l’advocat de la vila, Guillem Saera, li havia dit que si 
romania en les Corts segurament finiria també aquesta qüestió. I aquesta va ser la 
darrera informació que registren les actes d’aquest llibre al respecte (f. 53v).

Ara bé, una anàlisi curada dels continguts dels 89 registres d’albarans que 
trobem després a les fulles 64r-88r del manuscrit mostren moltes ordres de pa-
gament dirigides a Pasqual Ferrando en relació amb les Corts i els altres plets i 
qüestions que tenia oberts la vila de Castelló davant del rei. D’altra banda, ja hem 
dit abans que dins del petit grup de cinc lletres copiades que s’enviaren als jurats 
d’Almassora, Benassal i Onda, trobem un full de lletres referides a veïns novells 
que estan dirigides als jurats dels seus llocs d’origen com a certificatòries sense 
dubte a efecte de control fiscal: Andreu Fuster procedent de Borriol o Berenguer 
Ferrando, Pere Domingo i Guillem Escolà, els tres originaris d’Orpesa, els dos 
darrers pescadors d’ofici. La gent de l’artesanat i els comerciantes eren particular-
ment mòbils en centres econòmics com Castelló.7

GeRmáN NaVaRRo eSpiNach

Catedràtic d’Història Medieval
Universidad de Zaragoza

JoaquíN apaRici maRtí

Professor Ajudant Doctor de Didàctica de les Ciències Socials
Universitat Jaume I de Castelló

¶ 7 p. iRadiel, G. NaVaRRo, d. iGual i J. 
apaRici, Oficios artesanales y comercio en Castelló de 

la Plana (1371-1527), Castelló de la Plana, Funda-
ció Dávalos-Fletcher, 1995.
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CRITERIS DE TRANSCRIPCIÓ

  1. Seguir escrupulosament el manuscrit.
  2. Conservació de les grafies de l’original.
  3. Separació de les paraules segons la llengua moderna.
  4. Simplificació de les consonants dobles inicials.
  5. Regularització de l’ús de u i v, i del de i i j.
  6. La ce trencada (ç) ha estat restituïda quan ho exigeix la lectura.
  7. Normalització dels signes de puntuació, accents, guionets i apòstrofs 

segons el català actual. Quan una contracció no es possible en la nor-
mativa actual indiquem les elisions mitjançant el punt volat.

  8. Regularització de l’ús de majúscules: es farà el seu ús modern, sense 
tenir en compte el sistema emprat per l’escrivà.

  9. Utilització de ||núm. pàgina per indicar el canvi de pàgina.
10. Els interlineats apareixen entre \.../.
11. Reservem els claudàtors [...] per marcar els trossos il·legibles per taques 

d’humitat o per estar trencat el llibre. Quan podem restituir la paraula 
o paraules que segurament hi apareixiria pel sentit del text les posem 
dins del claudàtor.

 12. Evitem sempre que és possible l’ús del sic. Quan es evident que falta 
una paraula o una lletra per a la correcta interpretació, la restituïm entre 
parèntesis angulars <...>. Els errors de l’escrivà en l’escriptura d’una 
paraula els indiquem en nota al peu.

 13. Les paraules o frases amb ratlla passada les indiquem en nota a peu de 
pàgina, així com les anotacions al marge o les correccions.

 14. Quan l’original deixa un espai en blanc per oblit o per desconeixement 
d’una dada o d’una quantitat, ho indiquem així: (en blanc).

 15. Les xifres romanes les col·loquem entre dos punts.
 16. Utilització de la cursiva per als textos escrits en una llengua diferent al 

català (normalment en llatí).
 17. El signe tironià el transcrivim per et, ja que quan s’escriu de manera 

completa gairebé sempre apareix et.





L libre de Consells 

(Any 1391-1392)
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||Coberta Libre de consells de la vila de Castelló del temps [...] en Pere Moster, Pas-
qual Ferrando, Guillem Trullols e en Bernat Mut, jurats de la dita vila del any 
.mccc. noranta-hun e [...] finirà en l’any .m.ccc.xc.ii.1

Any .m.ccc.lxxxxi. finí en .lxxxxii.2

||1bis-r Ihesus ad sit [...].
Omnes. A .Vi. de de[embre] [...] Monserrat de [...] cent .xxi. b[orregos] los 

quals volie que [...] de la vila.

.ccc.l. sous censals de Bonanat M[artí] a .x. de [esborrat] e a .x. de noem-
bre, preu [...] .cc. sous.

||1bis-v [...] a .xxii. de maig any .xci. [...] per los honrats en Pere Moster [...] de 
traure .ii. dotzenes de [...].

¶ 1 Hi ha alguna anotació més, molt esborrada, 
amb tinta clara marró. A la contracoberta del 
pergamí hi ha una còpia d’un text (18 kalendes 
de juliol de 1343) sobre certa venda d’un cafís 
de terra vinya en el Coscollar, sotmesa a cens a 

l’almoina dels pobres de Barcelona, feta a favor 
d’Eximén Hivanyes de Miedes i els seus. En 
les signatures està la del bisbe de Barcelona. El 
notari és Sanç Navarro, de València. ¶ 2 A sota, 
amb tinta més fosca, hi fica: 1391-1392.
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Die dominica, .vª. mensis novembris anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. primo 
comptave.

Dilluns a .Vi. de noembre del dit any lo discret en Guillem Feliu, notari, 
manifestà .ciiii. moltons però dix que no·ls obligave com no havien stat sinó .iii. 
dies en lo bovallar.

Ítem, lo discret en Pasqual Ferrando, notari, manifestà que tenie .cccc. 
moltons.

Ítem, en Pere Miquel manifestà que tenie .cc. e .x. borregos.

Divendres a .Vi. de deembre manifestà .cxxxxiii. borregos en Jacme 
Monserrat.

En Ramon de Tous manifestà .c. moltons e los que comprarie.

||1r Ihesus.3

Libre de consells del temps dels honrats en Pere Moster, Pasqual Ferrando, 
notari, en Guillem Trullols e en Bernat Mut, jurats de la universitat de la vila de 
Castelló, la administració dels quals començà die dominica .xiiiiª. mensis madii anno 
a Nativitate Domini millesimo .ccc. nonagesimo primo, e finirà anno nonagesimo se-
cundo. Los quals damunt dits honrats jurats juraren e feren lo sagrament acostumat 
fer en poder del honrat en Berenguer Moliner, lochtinent de batlle de la dita vila, 
denant lo poble de aquella en la església de Madona Santa Maria de la vila desús 
dita, ans del Evvangeli cantant o dit. Et foren elets en consellers de aquell matex 
any los dejús scrits:4

Santa Maria: Salvador Penafell, maestre Domingo Rodrigo, Johan d’Alça-
mora, Guillamó Gomar, Jacme Roig, Berthomeu5 Pèriz, Bernat Mirales.

Sent Agostí: Berthomeu Giner, Lorenç Tauhenga, Pere Nàtger, Guillem 
Ripoll, Pere d’Arenys, Bernat Ribalta, Johan Alquècer.

Sent Pere: Bernat Cabeça, Bernat Andreu, Guillem Johan, Berenguer Serra 
menor, Pasqual Franch,6 Berenguer Marçal, Guillamó Palau, Ramon Ferrer, Ar-
nau Sala, Pere Strader, Ramon Johan, Benat Pelegrí.

Sent Johan: Berenguer Solà, Domingo Bataller, Berenguer Gilabert, 
Michel Guascó, Guerau Canet, Pere Muntanyà, Pere Ribaroja.

Sent Nicholau: maestre Arnau de Peralta, Bernat Bosch, Berthomeu 
Bosch, Bernat Cavaller, Berenguer Sala, Berenguer Miró, Bernat de Belda.

Sent Thomàs: Pere Pintor, Berenguer Guitart, Guillamó Català, Romeu 
Bonet, Michel Marbruscha, Pere Oliver, Nicholau Squerre.

¶ 3 Els fulls del manuscrit estan numerats en 
origen, amb nombres romans situats en l’angle 
superior dret del full recte. ¶ 4 Dividits en tres 

columnes verticals i dues files (tres parròquies 
dalt i tres sota). ¶ 5 Ratllat: Michel. ¶ 6 Ratllat: 
Pere Guerau.
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||1v Die lune, .xvª. mensis madii anno a Nativitate Domini .mº cccº. nonagesimo primo.
Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 

de Ramon de Belsa, crida, trompeta públich de la vila desús dita, en lo qual dit 
consell foren presents los honrats en Bernat de Libià, justícia de la desús dita vila, 
en Pere Moster, Pasqual Ferrando, Guillem Trullols e en Bernat Mut, jurats. 
Consellers: Bernat Cabeça, Johan d’Alçamora, Ramon Ferrer, Arnau Sala, Ra-
mon Johan, Pere Strader, Berenguer Sala, Guillem Johan, Domingo Bataller, Sal-
vador Penafell, Nicholau Squerre, Berenguer Guitart, maestre Domingo Rodrigo, 
Guillem Català, Pere Pintor, Bernat de Belda, Berthomeu Giner, Pere Munta- 
nyà, Guillamó Palau, Guillem Ripoll,7 Bernat Ribalta, Bernat Pelegrí, Bernat 
Bosch, Berenguer Miró, Michel Marbruscha, Pere Oliver, Pere Ribarroja, Michel 
Gascó, Lorenç Tauhenga, Bernat Mirales, prohòmens e consellers de la dita vila.

En lo qual dit honorable consell per los desús dits honrats jurats fonch pro-
posat que, primerament e ans de totes coses, los fos donat scrivà qui regís la scriva-
nia \del dit honrat consell e d’ells/ durant llur administració, e de aquell dit scrivà 
fos feta elecció, et enaprés que fos elet síndich e clavari. Ítem, que fos elet síndich 
e procurador quant és als pleyts e qüestions, com les dites persones e officiis la dita 
vila hagués mester de gran necessitat, e ells en loch, nom e veu de aquella.

Et feta la dita proposició per los dits honrats jurats, per lo dit honrat consell 
[fon] elet e donat per scrivà durant la administració dels dits honrats jurats, per un 
any sigüent, per sorts,8 ço és en Pasqual Bataller, notari.9

Et feta la dita elecció del desús dit scrivà, encontinent per lo honrat en Ber-
nat de Libià, justícia damunt dit, reebut primerament e abans sagrament per lo dit 
scrivà dels dits honrats10 jurats e de tots los consellers desús declarats, los quals eren 
presents en lo dit palau, per Déu e per los sants Quatre Evvangelis de aquell, de 
les llurs mans ||2r corporalment tocats segons forma de les ordenacions e segons és 
acostumat cas[cun] any, fon reebut homenatge de mans e de bocha dels desús dits 
honrats jurats e consellers e del dit scrivà sagrament e homenatge. Et per lo dit 
scrivà fonch reebut del dit honrat justícia lo desús dit sagrament e homenatge que 
donaran consell, favor e ajuda en fer lo dit quitament.

Fon ordenat per lo dit honorable consell, per tolre tota matèria de frau e 
de sospita, que los síndich e clavari qui de present serà elet e ordenat e tots los 
altres síndichs e clavaris qui enaprés per temps elets e ordenats seran \per lo dit 
consell/,11 no reeben ne donen alcunes quantitats de diners en loch, nom e veu 
de la dita universitat, sens que·l scrivà dels dits honrats jurats qui ara és e enaprés 
per temps d’aquí avant serà, a la dació e recepció de aquelles dites quantitats no 
hic sie present, lo qual dit scrivà encontinent que per lo dit clavari, en nom de la 

¶ 7 Ratllat: Pere Pintor. ¶ 8 Ratllat: com l. ¶ 9 Rat- 
llat: Et semblant dels dits honrats jurats fon elet en 
síndich e clavari del dit any per més veus, ço és, lo 

honrat en Pere Moster, lo sindicat del qual per mi, 
desús dit en Pasqual Bataller, notari e scrivà en lo 
present dia e. ¶ 10 Ratllat: justícia. ¶ 11 Ratllat: que.
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dita universitat, alcunes quantitats per aquell seran reebudes o donades, scrive de 
sa mà pròpria en lo libre del dit clavari lo que reebrà e donarà lo dit síndich. Et 
semblantment, de tot ço que en lo libre del dit clavari scriurà, sie tengut de fer 
libre e registre, lo qual romangue12 en poder del dit honrat consell. En altra ma-
nera, si·l dit síndich e clavari qui ara serà ordenat e los altres qui enaprés per temps 
seran, en absència del dit scrivà, alcunes quantitats donarà e reebrà en nom de la 
dita universitat, e per mà pròpria del dit scrivà, en lo libre e libres del dit síndich 
e síndichs \e clavaris/ aquelles dites quantitats, axí de reebudes com de dates e 
eco[...], scrites no seran, que no li sien admeses ne reebudes en compte de data13 
ans ho haje a pagar de ço del seu propri, ço que donat haurà, si per aquell la desús 
dita ordenació servada no serà en la forma desús dita.

Et feta la14 desús dita ordenació, encontinent per lo dit honrat consell fon 
elet en síndich e clavari del dit any, per més veus, ço és, lo honrat en Pere Moster, 
\notari/, lo sindicat del qual, sens revocació del sindicat fet al discret en Guillem 
Herau, notari, ciutadà de la ciutat de València, e altres per mi, dit Pasqual Bata-
ller, notari e scrivà dels dits honrats jurats, en lo present dia de huy fon reebut e 
en presència dels testimonis15 dejús scrits publicat. Et semblantment, fon elet en 
síndich e procurador als ||2v pleyts e qüestions de la dita vila sens revocació del sin-
dicat e procuració fet al discret en Guillem Erau e de altres síndichs e procuradors  
per la dita universitat e singulars de aquella constituhits ans de la confecció del pre- 
sent sindicat e procuració \feta/, ço és, lo discret en Berenguer Guitart, notari, lo 
sindicat del qual per mi, dit notari en lo present dia de huy fon reebut.

Presents testimonis foren de les dites coses en Pere Bondia e Michel Gue-
rau, vehins de la vila de Castelló.

Ítem, fon proposat per los dits honrats jurats que com a ells fossen estades 
trameses dues letres per los sis síndichs e elets dels tres braços del regne de Valèn-
cia, qui fan part en lo pleyt de les inhibicions, en la una de les quals ere declarat 
que trametessen a aquells per la segona talla del scrutini mil .dc.lx. <sous> que 
pertanyen a la dita vila. Et en l’altra, que trametessen un síndich al loch de Mun-
cada per hoir relació de la misatgeria que en lo dit loch serie feta, lo qual dit sín-
dich haje a ésser lo disapte primervinent. Per ço, supplicaren e requeriren al dit 
honrat consell que en les dites coses degués provehir e donar manera que la dita 
quantitat se haje, com lo dit síndich no y bestraurie un diner de ço del seu. Quant 
és al dit síndich trametedor a hoir la dita relació, lo dit consell acordà e ordenà 
que16 en Pere Miquel, síndich dels quatre síndichs constituhits, fos forçat17 de anar 
al dit loch de Muncada per fer la dita misatgeria.

¶ 12 Ratllat: al dit. ¶ 13 Ratllat sobre línia: ne de reebuda. 
¶ 14 Ratllat: dita. ¶ 15 Ratllat: des. 
¶ 16 Ratllat: hic. ¶ 17 Ratllat: que.
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||3r Die lune, .xxixª. mensis madii anno a Nativitate Domini millesimo .cccº. nonagesi-
mo primo.

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 
de Ramon de Belsa, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo qual foren 
presents los honrats en Pasqual Bataller, tinent loch del honrat en Bernat de Libià, 
justícia de la dita vila, en Pere Moster, Pasqual Ferrando e en Bernat Mut, ju- 
rats de la dita vila. Consellers: Berenguer Guitart, Bernat Miralles, Berthomeu 
Giner, Guillamó Palau, Bernat Bosch, Domingo Bataller, Arnau de Peralta, Gui-
llamó Català, Nicholau Squerre, Johan d’Alçamora, Berenguer Miró, Guillamó 
Ripoll, Guillamó Gomar, Domingo Rodrigo, Ramon Johan, Bernat Pelegrí, 
Berthomeu Pèriç, Miquel Marbruscha, Bernat Andreu, Ramon Ferrer, Beren-
guer Gillabert, Guillem Johan. Per gineroses: Guillem Miró, Ramon de Tous, 
dels quals dits generoses e de alcuns dels dits consellers qui no havien jurat fon 
reebut sagrament e homenatge en poder del dit honrat lochtinent de prestar e do-
nar conseyll, favor e ajuda al feyt del quitament.

Fon proposat per en Domingo Ferrer q<u>e com ell peytàs de moble 
.iiiie. lliures e aquell dit moble no tingués, e diverses vegades ho hagués proposat 
e no·n hagués curat res fer lo dit consell, per ço supplicà a aquell de paraula que li 
fos feta la justícia segons que als altres ere stada feta en \levament/ del moble. Lo 
consell acordà que si les dites .iiiie. lliures són quitades, que li sien levades fahent 
sagrament que no ha moble e, si no són quitades, que les quite.

Ítem, fon proposat per en Guillem Feliu, notari, un dels companyons dels18 
compradors de les imposicions del present any, que com per lo dit honrat justícia 
fos estada tolta una espassa a·n Campos, macip o servent de la imposició, e fos stat 
lo dit justícia pregat que la li tornàs e no·n haje volgut res fer, per ço supplicà al 
dit consell que li plagués de provehir en lo dit feyt. Lo consell acordà que·ls jurats 
parlen ab lo dit justícia del19 feyt de la spassa del dit Campos, que anant honesta-
ment hajen prorogància los moços de la sissa.

Ítem, fon proposat per en Bernat Pelegrí, notari e scrivà dels jurats passats, 
que com ell hagués haüts grans treballs e afanys en scriure los béns de cascun 
vehín de la dita vila per lo feyt del cequiatge, e de aquell hagués feyt e scrit libre, 
per ço supplicà al dit consell que fos pagat de fer lo dit libre e que li fos feyt al-
barà. Lo consell acordà que·l dit libre de cequiatge sie regonegut per los jurats e 
assessor proppassats e, de20 la \quantitat/ que conexeran, que·l dit Bernat Pelegrí 
deje haver \del dit libre/ que li sie feyt albarà.

¶ 18 Ratllat: imposicions.
¶ 19 Ratllat: feyt. ¶ 20 Ratllat: ço.
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Fon proposat per los honrats en Guillem Miró e en Ramon de Tous, ge-
neroses, que com cascun any, segons forma de fur nou, dien ésser admeses e ree-
buts en consellers ||3v dos generoses si en la dita vila hic \són/21 atrobats, e com los 
dits dos generoses hic sien en la dita vila atrobats, per tal requeriren lo dit consell 
que \aquells dits/ fossen assignats consellers per ço que alcun prejuhí a aquells en 
són privilegi no·ls fos feyt o enpetrat. Lo consell acordà que, servan lo dit fur, que 
fossen \assignats/22 dos generosos per consellers e nomenaren23 e assignaren per 
consellers generoses del present any, ço és, los honrats en Guillem Miró e en Ra-
mon de Tous, dels quals, segons forma de les ordenacions e segons és acustumat, 
fon reebut sagrament sobre los sants Quatre Evvangelis de Déu de les llurs mans 
corporalment \tocats/ e homenatge de mans e de bocha en poder del dit honrat 
lochtinent de justícia, de donar consell, favor e ajuda en lo feyt del24 quitament e 
de fer tenir e servar aquell segons forma de la carta25 del desús dit quitament e ca-
pítols en aquella enarrats e contenguts.

Ítem, fon proposat per Ramon de Belsa que com ell hagués en<can>tats 
e delliurats los guardianatge e cequiatge de la dita vila e no fos pagat,26 per ço27 
supplicà al dit honrat consell que·l fes pagar de sos treballs e afanys que n’avie 
sostenguts e sofferts, e que,28 de la quantitat que al dit honrat consell plaurie \do-
nar/,29 que li’n fos manat fer albarà al síndich. Lo consell acordà que al dit Ramon 
de Belsa per los dits treballs e afanys que havie haüts de encantar e delliurar los 
dits guardianatge e cequiatge que li \sien/30 donats .xV. sous e que de aquells li  
\sie/31 feyt albarà al síndich.32

Ítem, fon proposat per la dona na Verduna e supplicat lo dit honrat consell 
per scriptura que com per lo honrat en Ramon Johan, síndich del any proppassat, 
\li/ sien estades venudes dues fanecades de terra franques, per ço com aquelles no 
serien en taxa de peyta e, per consegüent, de la vila, e axí com a béns de la dita 
vila haje feta la dita venda, per ço supplicà al dit honrat consell que li plàcie fer 
revocar la venda per lo dit síndich feta de les dites dues fanecades, e de fer-li grà-
cia e misericòrdia de la quantitat que al dit honrat consell plaurà33 sobre ço que li 
és stat demanat per lo dit síndich de la dita peyta, com sie dona pobra e miserable 
e sie carregada ja34 molt en los béns que poseïx segons que per lo libre de vàlies 
appar. Lo consell acordà, present ||4r en Bernat Miralles, comprador de les dites 
dues fanecades de terra del dit síndich, e de volentat de aquell35 com dixés36 que 
per honor del dit honrat consell, pagant-li ço que y havie bestret al síndich, si al 
dit honrat consell plahie, que li plahie restituhir e tornar a la dita dona la dita ter-

¶ 21 Ratllat: serien. ¶ 22 Ratllat: elets. ¶ 23 Ratllat: hic. ¶ 24 Ratllat: dit. ¶ 25 Ratllat: e capítols. 
¶ 26 Ratllat: de. ¶ 27 Ratllat: requerí. ¶ 28 Ratllat: li. ¶ 29 Ratllat: que li’n fos donada. 

¶ 30 Ratllat: fen. ¶ 31 Ratllat: fos. ¶ 32 Marge esquerre: albarà. ¶ 33 Ratllat: del. 
¶ 34 Ratllat: per los. ¶ 35 Ratllat: que. ¶ 36 Ratllat: en lo dit consell. 
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ra, que la dita dona na Verduna pach al dit síndich les peytes degudes del temps 
que no ha peytat les dites dues fanecades de terra, e les mesions, e face ab acaba-
ment lo quitament de ço que seran taxades les dites dues fanecades et, lo plus, que 
sie restituhit a la dita dona com37 lo consell li’n face gràcia.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per en Pere Moster, jurat e clavari, 
que com a ell fossen stats trameses tres albarans d’en Guillem Erau, síndich de la 
dita universitat en València, ço és, un albarà del discret en Bernat Pellicer, notari 
de València, de dos florins deguts a aquell per scriptures per la universitat en la 
causa de appel·lació del mora<ba>tí que denant micer Johan Mercader se mena-
ve, e de la qual lo dit en Bernat Pellicer ere estat scrivà,38 vint-dos sous, lo qual 
albarà de reebuda fon scrit de mà pròpria del dit en Bernat Pellicer a .xVii. de 
maig del any present.

Ítem, altre albarà d’en Bernat Mulner, regent la scrivania de la Governació  
de València, de cent vint-nou sous deguts d’escriptures, ço és, de un procés39 
contra en Lopp Sànxiç, lo qual40 fon principat en letres .xiiiª. die mensis decembris 
anno a Nativitate Domini .mº.cccº.lxxxº.Viiiº., .xliii. sous, .ii. diners.

Ítem, del procés41 contra na Petronilla de Orssins, muller quondam del hon-
rat en Bernat Mercer, deffunct, principiat en letres \de .vª./42 die mensis ianuarii 
del any present, .lxª.Vi. sous, .iiiie. diners.

Ítem, per lo procés de la dona na Benveguda, muller quondam d’en Bernat 
de Meyà, principat en letres. xvª. die febroarii eiusdem anni, .xix. sous, .Vi. diners.

Et de les quals quantitats lo dit en Bernat43 Mulner feu albarà scrit de mà 
de aquell a .xViii. del mes de maig del any de la Nativitat de Nostre Senyor mil 
.ccc.xcª. hu.

Ítem, a micer Francesch Blanch, jutge de la causa de appel·lació entre la 
dita universitat, de una part, e la dona na Petronilla de Orsins de la altra part, per 
salarii de la judicatura, vint-dos sous, dels quals fon mostrat albarà de reebuda 
scrit de pròpria mà del dit micer Francesch Blanch a .xxiiii. de maig del dit any. 
Los quals albarans de ||4v reebuda mostrats al consell lo dit en Pere Moster, clavari, 
requerí que dels dits pagaments deguessen manar llur albarà del dit consell per ço 
que en son compte o reddició de aquell li fossen reebuts. Lo qual consell, vistes 
les letres del dit en Guillem Erau e los dits albarans de reebuda, manà fer albarà 
al dit en Pere Moster de manament per ço que, al retiment de compte, li fossen 
reebuts segons que és contengut en lo dit albarà.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per lo discret en Johan Adam, notari, 
que com per lo dit en Ramon Johan, síndich del any passat, li sie estada venuda 
fanecada e miga de terra de orts per preu de .lxx. sous, per certs censals dels he-

¶ 37 Ratllat: lo del. ¶ 38 Ratllat: d. ¶ 39 Ratllat: d’en.
¶ 40 Ratllat: fonch pri. ¶ 41 Ratllat: de na P. ¶ 42 Ratllat: xv. ¶ 43 Ratllat: muller.
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reus d’en Rocha, los quals lo dit síndich afferme no ésser en peyta, per ço suppli-
que al dit honrat consell que com ell sie pobre e miserable, que no sie gitat de 
possessió de la dita terra la qual és en taxa de peyta .ccc. sous, e que li sie feta 
alcuna gràcia de la peyta del dit censal com ell se offire pagar ço que al dit consell 
plaurà, e que entretant plagués al dit honrat consell que44 la dita venda no pasàs en 
cosa jutgada. Lo consell acordà que pus los .xxx. dies no són passats del temps 
que·l dit síndich feu la dita venda de la dita terra, que·l dit en Johan Adam pach 
al comprador de la dita terra los dits .lxx. sous e les mesions, e del plus de la dita 
peyta \dels dits censals/ li sie feta gràcia, pagan emperò lo quitament45 dels dits 
censals aytant com muntarà.

Ítem, fon proposat en lo dit consell e supplicat per en Johan Godes, Jacme 
Nadalies e per altres vehins de la dita vila que com per lo honrat consell en temps 
passat fos ordenat e feyt stabliment sobre lo nombre dels porchs e del teniment de 
la orta, que no·ls hic poguessen tenir, et lo dit stabliment, parlant ab honor del dit 
consell, redundàs en gran dan e prejuhí de aquells e de altres de la dita vila com 
ab los nodriments hajen a pagar los càrrechs e no sie guany sinó de guardians, per 
ço encara que·ls dits porchs no facen mal ni dan en la dita orta, los dits guardians 
fan rescatar los dits porcaters per lo acusament de la orta. Per ço, los dits propo-
sants suppliquen al dit honrat consell46 que li plàcie de47 corrigir ||5r e smenar la 
dita ordenació en tal manera que·ls dits porchs puxen anar per la orta ab son ban 
encars que mal o dan facen.

Lo consell acordà que·l dit stabliment o ordenació fos mitigat en la forma 
sigüent, ço és, que·ls porchs entrants en los eriaços de la dita orta, no havents ar-
bres ab fruyts madurs damunt o dejús, que no puxen ésser acusats per orta ne pa - 
guen lo ban per rahó de orta. Emperò, si lo senyor de la proprietat manarà al por-
quer o senyor dels porchs que no·ls mete en los eriaços o erriaç, e d’aquí avant los 
hic metrà, lo dit porquer pachc lladonchs lo ban ordenat de dos sous en la fi del 
dit stabliment ja feyt contengut.

Ítem, semblantment lo dit honrat consell stablí e ordenà que alcuna natura 
de bestiars menuts no gossen entrar en guareyts contra volentat del senyor de la 
proprietat, sots pena de quatre diners per cabeça, e la guarda de dia .iii. sous e de 
nit .V. sous, pagadors e partidors segons les altres penes dels altres stabliments per 
lo dit honrat consell feyts.48

Ítem, lo dit honrat consell provehí semblantment en los dos troços de terra 
que eren stats venuts per lo dit síndich axí com a béns de la vila, com no·ls atro-
bàs en taxa de peyta, los quals possehie en Bernat Guàrdia per títol49 de concambi 

¶ 44 Ratllat: entretant. ¶ 45 Ratllat: de ço. ¶ 46 Ratllat: que·ls.
¶ 47 Ratllat: revocar. ¶ 48 Marge esquerre: statutum. ¶ 49 Ratllat: que.
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que havie feyt ab en Berthomeu de Appiera, vehín de Almaçora, per un troç de 
terra que·l dit Bernat tenie en lo terme de Fadrell, que feyt compte de les peytes 
degudes e mesions fetes, que lo plus50 que extara (sic) que li sie tornat pagant em-
però lo quitament dels dits dos troços de terra.

Ítem, fon proposat per los dits honrats jurats e clavari que com ells hajen 
donat a encantar la peyta de .iiii. sous e .Vi. diners per lliura e no s’ich trob alcuna 
persona qui vuulle collir e plegar aquella, e pagar los \annuals dels/ censals que li 
seran liurats ensemps ab los capítols de la dita peyta per supportar los càrrechs que 
la villa fa e sosté, e als quals dits censals a pagar es obliga, per ço notificaren al dit 
honrat consell que ell hic degués provehir en lo feyt del delliurament com fos lo 
temps breu dins lo qual se degués delliurar, com a .Viii. de juny qui ere prop de-
vien ésser feyts pagaments, axí en la dita vila com en la ciutat de València, per lo 
peyter, e per ço que ||5v penes alcunes a la dita universitat no poguessen ésser acu-
sades. En altra manera, dixeren que protestaven que d’aquí avant per lo dit consell 
a ells culpa \alcuna/ no·ls pogués ésser donada com fossen apparellats de enseguir 
e complir tot ço que per lo dit honrat consell provehit e ordenat serà. Lo consell 
acordà que los jurats ensemps ab .Vi. hòmens elegidors per los de la parròquia, ço 
és, hun hom per parròquia, \qui/ sien assistents e presents lo dicmenje primervi-
nent en hora de vespres al retaule dels prohòmens prop lo pou de Madona Santa 
Maria situat, facen delliurament de la dita peyta al menys51 donant o52 baxant la 
dita peyta, a llur bona consciència. Los quals dits .Vi. hòmens encontinent foren 
denominats per cascuna parròquia, ço és, per la parròquia de Madona Senta Maria 
en Bernat Mirales; e per la parròquia de Sent Johan en Domingo Bataller; e per 
Sent Nicholau Arnau de Peralta; per Sent Pere Ramon de Tous; per Sent Agostí 
en Guillem de Ripoll, notari; e per Sent Tomàs en Berenguer Guitart, notari.

Et nomenats los dits .Vi. hòmens a requesta dels dits honrats jurats, per lo 
dit honrat lochtinent de justícia fonch manat a aquells dits .Vi. hòmens elets al dit 
delliurament, los quals eren presents en lo dit consell, e a cascun de aquells, sots 
pena de .l. morabatins d’or dels béns llurs propris als cofres del senyor rey appli-
cadores, que al dit dia en la dita hora sien en lo loch desús nomenat per53 veure 
fer lo delliurament per los dits honrats jurats fahedor de la dita peyta al menys 
donant, o avallant la quantitat de aquella. Et si alcun dels dits .Vi. nomenats hic 
entenie en traure la dita peyta, que y poguessen dir e traure aquella en cars que·ls 
romangés, no contrastant que fossen dels dits .Vi. nomenats.

Ítem, fon proposat per lo dit en Pere Moster, jurat e clavari, que com ell 
haje a trametre e donar grans quantitats de diners54 a diverses persones en la ciu-
tat de València e en altres parts, e no haje diners de la vila55 en son poder \que·ls 

¶ 50 Possible error per: plus. ¶ 51 Ratllat: ab. ¶ 52 Ratllat: basa.
¶ 53 Ratllat: fer lo dit delliura. ¶ 54 Ratllat: axí. ¶ 55 Ratllat: si no quals que.
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puxe trametre/, e no vulle bestraure del seu propri un diner per feyt de la vila, 
per ço requerí lo dit honrat consell que y provehís en manera que·l dit clavari po-
gués haver prestament diners ab los quals puxe pagar los deutes de la dita vila. En 
altra manera, protestà que si dan alcú pervenia a la ||6r dita vila, que no fos imputat 
al dit clavari ne béns seus.

Ítem, fon proposat per en Guillem de Ripoll, notari, que com son frare en 
Bernat Ripoll, notari ciutadan de València, axí com a procurador d’en Francesch 
de Manresa, donzell de casa del senyor rey, lo qual \dit en Manresa/ ha consigna-
ció sobre les56 penes dels quarts de .D. sous, hagués en lo dit nom subsituhit al dit 
en Guillem en cullir e levar les dites penes de quarts57 de la cort de la vila de Cas-
telló. Hoc encara, lo dit frare seu hagués arrendat del dit en Francesch de Manresa 
les penes58 a aquell pertanyents en la dita cort e altres59 a cert temps, segons que 
per cartes públiques se demostrave o·s porie mostrar. Et lo dit en Guillem de Ri- 
poll, en lo dit nom, de les dites cartes e substitució hagués feta presentació de pa-
raula al dit honrat justícia \e mostrades aquelles en sa forma a vull/, requirent-lo 
que li degués fer delliurar lo libre dels quarts de la dita cort per ço que ell pogués 
exhigir e levar aquells fahent la gràcia acustumada fer de les dites penes. A la qual 
dita presentació per part del síndich de la dita vila del any passat, fon feta per scrip-
tura [opposició] per la rahó en aquella dita [opposició] exprimida,60 et per lo dit 
honrat justícia retengut acord, lo qual encara no ha haüd ni publicat. Emperò, en-
tretant hac de consell que·ls dits quarts fossen meses en seqüestre e que no fossen 
exhigits ne levats per lo dit justícia ne per lo dit en Guillem de Ripoll tro que fos 
conegut al qual de aquells se pertanguessen. Et lo dit justícia, no obstant ço que 
desús, segons a·udiència del dit en Guillem de Ripoll és pervengut,61 haje reebuts 
alcuns quarts aprés que foren al dit justícia les dites cartes presentades. Et entre la 
dita vila e lo dit en Francesc de Manresa, marit e procurador de la honrada dona 
na Blancha, de e per rahon de la qüestió dels quarts, que fon temps62 ha passat, fos 
feta carta pública ab certs capítols en aquella expressats, la qual dita carta en pública 
forma mostrà a vull al dit honrat consell \e lesta/.63 Per ço, lo dit en Guillem de 
Ripoll, en lo dit nom, suppliquà al dit honrat consell que li degués servar la dita 
carta de assignació e no·l volgués fer pledejar ab la vila com no·n hagués mester.

Lo consell acordà, absent lo dit en Guillem de Ripoll, lo qual exhisqué de 
consell feta la dita proposició per aquell, que tot ||6v lo enantament [fet] e per la 
forma que ere estat enseguit, ensemps ab la carta de la dita consignació, fos tramés 
al honrat micer Berthomeu del Mas, advocat e assesor de la dita vila, e que fos 
enseguit ço que per aquell serà donat de consell sobre lo dit feyt.

¶ 56 Ratllat: quarts de la vila. ¶ 57 Ratllat: tro en la dita quantitat dels dits .d. sous. 
¶ 58 Ratllat: al dit en. ¶ 59 Ratllat: segons que. ¶ 60 Ratllat: e al dit en Guillem de. 

¶ 61 Ratllat: que l. ¶ 62 Ratllat: y ere. ¶ 63 Ratllat: e per la pena de aqu. 
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Ítem, fon proposat en lo dit consell per en Berenguer Miró, peyter, que 
com ell vulle donar compte e rahó de la dita peyta e vulle haver sa absolució del 
dit honrat consell, et per lo consell del any proppassat fossen stats assignats .Vi. hò-
mens, ço és, un hom per cascuna parròquia, e aquells no puxen haver64 ne lo jurat 
e clavari del any present, per ço supplicà al dit honrat consell que y degués prove-
hir. Et requerí al dit honrat lochtinent de justícia que degués manar al dit en Pere 
Moster, jurat e clavari desús dit, ab manaments penals, que li degués hoyr lo dit 
compte. Al qual dit en Pere Moster, a requesta del dit peyter, fon manat sots pena 
de .d. morabatins que fos present a la reddició del dit compte, lo qual dit en Pere 
Moster dix que si los .Vi. hòmens elets a hoir lo dit compte hic eren, que ell hic 
serie volenters. \En altra manera, que no y consentie en lo dit manament penal/, 
los quals dits .Vi. hòmens elets per lo dit consell \a hoir lo dit compte/ són los si-
güents, ço és, per la parròquia de Senta Maria, en Salvador Penafell; e per Sent Jo-
han, Berenguer Solà; e per Sent Nicholau, Arnau de Peralta; e per Sent Pere, Ber-
nat Cabeça; e per Sent Agostí, Berthomeu Giner; e per Sent Tomàs, Pere Pintor.

Die lune, .vª. iunii anno a Nativitate Domini .mº cccº. nonagesimo primo.
Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu de Ramon de Belsa, crida, trompeta e corredor públich de la dita vila, en 
lo qual dit consell foren presents los honrats en Bernat de Libià, justícia,65 Pere 
Moster, Pasqual Ferrando, \Guillem Trullols/ e Bernat Mut, jurats. Consellers: 
Berenguer Gillabert, maestre Domingo Rodrigo, Guillem Ripoll, Bernat Pelegrí, 
Guillem Miró, Ramon de Tous, Berthomeu Giner, Bernat Bosch, Guillamó Go-
mar, Arnau Sala, Ramon Johan, Berthomeu Bosch, Bernat Miralles, Pere Strader, 
Nicholau Squerre, Berenguer Guitart, Bernat Cavaller, ||7r Berthomeu Pèriç, Be-
renguer Miró, Jacme Roig, Pere Ribarroja [e] Johan d’Alçamora.

En lo qual dit consell fon proposat per en Guillem Feliu, notari, imposador 
ensemps ab d’altres, que com un jove del comanador hic compràs ordi per a obs 
del carrill e li fos demanada la imposició, e haje al·legat que no·n és tengut pagar 
com lo dit comanador sie franch; emperò, que ell ne serie davant lo official de 
Almaçora e lo dit en Guillem Feliu haje anar denant lo dit official en lo present 
dia de huy, en hora de vespres. Per tal suppliquà al dit honrat consell que y eligís 
un bon hom qui hic anàs per profit de la vila.

Ítem, fon proposat per en Ramon Muntanyés, balester de munt, que com 
ell se fos feyt vehí e hagués feyt sagrament e homenatge de servar la66 fealtat al se-
nyor rey e hagués menada sa muller, e de alcuns térmens circunvehins al terme de 

¶ 64 Ratllat: que.
¶ 65 Cada un dels noms porta a sobre un signe quadrat. ¶ 66 Ratllat: lealt.
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Castelló los cervos o cèrvies que s’ich matassen \dins aquells/ no fossen franchs de 
imposició, que supplicave al dit honrat consell que dels dits térmens lo deguessen 
fer franch de imposició. Lo consell acordà que per tal que les vinyes no fossen 
més tallades que \són,67 e per profit de la cosa pública/, que si·l dit Ramon ma-
tarà cervo68 o cèrvia fora los límits dels lochs franchs, que lladonchs lo síndich e 
clavari de la dita vila face compte ab los imposadors de ço que muntarà la dita im-
posició dels dits cervo o cèrvia, e pach-ho als dits imposadors e serà-li reebut en 
compte ab cautella de reebuda. Et semblantment, que al dit balester sien donats69 
.Vii. diners per lliura e no plus.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per los dits honrats jurats que com ells 
ensemps ab los .Vi. hòmens ellets a veure fer delliurament de la col·lecta70 de .iiiie. 
sous, .Vi. diners per lliura, lo dicmenje proppassat haguessen feyt encantar la dita 
peyta, hoc encara proferts donar a·quell o a·quells qui baxarien la dita peyta de 
mil e .d. sous enjús un florí per centenar, lo qual dit florí lo dit Ramon de Belsa 
portava en lo cap de una canya, e no hagués negun hom \qui volgués/71 baxar la 
dita peyta, et no haguessen poguda delliurar aquella. Per tal, notificaren les dites 
coses al dit honrat consell per ço que·l dit consell hic degués provehir per la ma-
nera que li plagués com ells se proferrisen de enseguir ço que al dit honrat consell 
plauria, et culpa alcuna no·ls pogués ésser donada, ||7v et que si penes acusaven per 
alcun credor o creedors, que aquelles dites penes fossen im[put]ades als béns de la 
dita universitat e no als seus. Hoc encara, que si [col·lecta] de meales hic havien 
a gitar, que·n ordenassen de quant la gitarien per ço que·l peyter qui collirà la 
col·lecta de la peyta de .iiiie. sous e .Vi. diners per lliura haje apllegar (sic) les dites 
meales per stalviar mesions e despeses a la dita vila.

Lo consell acordà que per tal72 que la peyta baxàs, que fos feyt préstech per 
la dita vila al dit peyter o collitor qui la dita peyta t<r>aurà de .cccc. florins 
d’or, e que·l dit peyter se haje cerquar aquells e, cerquats, que sie feyt sindicat73 
al discret en Pere Moster, síndich e clavari desús dit, que puxe carregar per a obs  
del dit peyter sobre los béns de la dita vila, a rahó de censa,l los dits .cccc. flo-
rins \solament/. Emperò, que·l dit peyter o collitor de la dita peyta haje a pagar  
\del seu propri/ la carta del censal que serà feyta per lo dit síndich a aquella per-
sona de la qual los dits quatre-cents florins se hauran, e lo annual de aquells, a son 
risch, perill e fortuna. Et que farà sagrament que dins cert terme en los capítols de 
la dita peyta en lo present dia ordenats sobre lo dit préstech, haver reemuts e qui-
tats aquells e haver carta de revenda de aquells, la qual lo dit peyter se haje a pagar 
de ço del seu propri \e tots altres contractes/. Et si no u fahie, que fos encorregut 
en pena de .ccc. florins d’or donadors e partidors sí e segons en los capítols de la 

¶ 67 Ratllar: eren. ¶ 68 Realment hi fica cerquo. ¶ 69 Ratllat: per. 
¶ 70 Ratllat: de les. ¶ 71 Ratllat: pa. ¶ 72 Duplicat i ratllat: per tal.
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dita peyta és largament contengut. Et semblant pena encorreguen los jurats si dins 
lo dit terme no faran fer execució en los béns del dit collitor \e/ principals obli-
gats en cars que no fes lo dit quitament dels dits .cccc. florins lo dit collitor, lo 
qual dit sindicat per mi, dit Pasqual Bataller, notari e scrivà dels dits honrats jurats, 
en lo present dia de huy74 \fonch/ reebut. E volch lo dit consell que aquell fos 
ordenat a consell dels discrets en Pere Moster e Pasqual Ferrando, jurats de la dita 
vila, et que·l dit delliurament de la dita peyta fahedor, per ço com alcuns qui hic 
entenien eren fora de vila, que fos prorogat a divendres primervinent.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per lo discret en Bernat Pelegrí, notari 
e scrivà en l’any proppasat, que com ell hagués sostenguts grans treballs e afanys 
de scriure los béns setis de cascun singular de la dita vila per rahon del cequiatge 
novellament ordenat, que plagués al75 ||8r dit honrat consell de fer-lo pagar dels dits 
[molts] trebaylls e afanys. Lo consell acordà que li sien donats per los dits libres a 
scriure e treballs76 \per aquell sufferts, per tot/, .iiiie. florins, e que de aquells li fos 
feyt albarà de manament al síndich que·ls hic pagàs.77

Die sabbati, .xviiª. mensis iunii anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. primo.
Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 

de Ramon de Belsa, crida, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo qual 
dit consell foren presents los honrats en Pere Strader, tinent loch del honrat en 
Bernat de Libià, justícia de la dita vila, en Pere Moster e en Guillem Trullols, 
jurats de la desús dita vila. <Consellers>: Jacme Roig, Ramon Johan, Bernat Mi-
rales, Arnau de Peralta, Pere de Cella, Domingo Rodrigo, Guillem Johan, Beren-
guer Guitard, Guillem Miró, Ramon de Tous, Guerau Canet, Guillamó Gomar, 
Pere Oliver, Domingo Bataller, Berthomeu Pèriz, Bernat Bosch, Pere Munta-
nyà, Berenguer Gillabert, Berenguer Malbruscha, Johan Alquècer, Miquel Gascó, 
Berthomeu Bosch.

En lo qual dit consell fon proposat per en Ramon de Belsa que com ell ha-
gués complit l’any que s’ere affermat per fer los affers de la vila, segons ere acostu-
mat que li diguessen \dir/ si·l havien mester d’aquí avant, e axí matex si·l volien 
affermar, com per honor del dit consell, en cars que mester lo hagués, que amave 
més servir78 a aquell que no en altre loch, jatsie que li proferissen donar major sa-
lari que no fehien ací. Lo consell acordà que·l dit Ramon sie affermat a un any et 
que per soldada del dit temps li sien donats .lxxx. sous acostumats, e les robes e 
calces e costures.

¶ 73 Ratllat: a carregar. ¶ 74 Ratllat: haguí per. 
¶ 75 Afegit en el marge inferior del full, 
trencat: Testimonis: Miquel Carbonell (ratllat: 

e en Bernat Pe) e Miquel B[...]. ¶ 76 Rat- 
llat: per tot. ¶ 77 Marge esquerre: albarà.  
¶ 78 Ratllat: a ac.
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Ítem, fon propossat per los honrats en Pere Miquel, Arnau de Peralta e lo 
dit en Guillem Trullols \e en Guillem Miró/, que com ells,79 axí com a diputats a 
rebre lo quitament de .xxx. sous per lliura per vigor del sagrament e homenatge 
que havien feyt fossen tenguts en lo .xxii. dies del present mes de juny donar e 
retre compte e rahó de les80 quantitats que havien reebudes del .xiii. dia de març 
proppassat tro al dit .xxii. dies del dit present mes de juny, per ço requerien al dit 
consell que li plagués de ||8v hoir-los lo dit [comp]te com se proferen donar e retre 
aquell. Lo consell acordà que fos vist e [rego]negut lo dit compte de ço que ha - 
vien reebut durant lo dit temps, et fon atrobat que havien reebut per rahon del 
dit quitament .dcc.xxxii. sous, \.Vi. diners/, les quals dites quantitats, segons 
relació feta per los desús pròxime nomenats diputats, dixeren que romanien en 
poder d’en Berenguer Moliner, diputat.

Ítem, fon proposat per lo dit en Pere Miquel que com al dit consell hagués 
plagut de trametre ell per misatger, per vigor de una letra per los81 síndichs e elets 
als honrats82 jurats tramesa, per lo feyt de les inhibicions. Et al dit en Pere, entre 
hanar \al loch de Muncada/, star e tornar de aquell dit loch de Muncada, hon de 
devie ésser feta relació del feyt de les dites inhibicions, hagués estat fora sa cassa 
per la dita rahó \.V. jorns/, que plagués al dit honrat consell de manar-li fer alba-
rà de .xxxV. sous qui munten los dits83 .V. jorns a rahó de .Vii. sous per cascun 
jorn. Lo consell acordà que li fos fet albarà de manament al dit síndich, que li pa-
gue la dita quantitat.84

Ítem, fon proposat per en Guillem Trullols que com entenés quitar los cen-
sals que la vila de Castelló annualment en certes pagues fa a·n Bonanat Monarch, 
notari ciutadà de València, ab llur pròpria messió, de tots los encartaments a la 
reempció e carregament de aquells fahedor necesàries, per ço supplicà al dit hon-
rat consell que y volgués constithuir un síndich85 qui hagués poder de quitar del 
dit en Bonanat Monarch lo dit censal e, enaprés, fer venda al dit en Guillem de  
aquell sí e segons havien feta al dit en Bonanat Monarch. Lo consell acordà que·l 
dit en Guillem Trullols, a son càrrech e messió, puxe quitar del dit en Bonanat 
Monarch los dits censals. Et mostrats los encartaments del dit en Bonanat Mo-
narch e lo quitament per lo dit en Guillem Trullols feyt de aquells, que de tants 
com mostrarà que haurà reemuts e quitats del dit en Bonanat, que de aquells lo 
dit honrat consell li farà carta de venda e rebrà en si lo càrrech de aquells.

¶ 79 Ratllat: fossen. 
¶ 80 Ratllat: reebudes que han. 

¶ 81 Ratllat: eet. ¶ 82 Ratllat: justícia e. 
¶ 83 Ratllat: jo. ¶ 84 Marge esquerre: albarà. 

¶ 85 Ratllat: a fer lo dit.
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||9r Ítem, fon proposat en lo dit consell per lo discret en Guillem de Ripoll, 
notari, que com ell axí com a substituhit de son frare, procurador d’en Manresa, 
lo qual ha assignació en los quarts de la dita vila de .d. sous hagués request lo d[it] 
honrat consell que li servàs la dita composició entre la muller del dit en Manresa e 
la dita villa feta de la dita assignació dels dits .d. sous, e que sobre la dita sua pro-
posició lo dit honrat consell se hagués retengut acord havedor ab consell de mi-
cer Berthomeu, advocat de la dita vila. Per ço, supplicà al dit honrat consell que 
aquell dit acord que havie haüd del dit micer Berthomeu li degués fer publicar, lo 
qual dit acord al dit en Guillem \fon/ publicat. Lo consell acordà que sie servat 
lo dit acord del dit micer Berthomeu en lo feyt de la dita composició sobre la dita 
assignació dels dits quarts.

Ítem, fon proposat per en Guillem Fullola que com ell degués peyta a la 
vila del temps passat e no hagués altres béns sinó un troç de terra lo qual volie  
derrenclir a la dita vila com no pogués treballar ni guanyar son viure; per ço 
supplicà al dit honrat consell que fos llur mercé de fer aquell franch de la dita 
peyta del dit temps passat e esdevinidor. Lo consell acordà que·l dit en Guillem 
Fullola derrenclín la dita terra a la dita vila, pagant emperò lo quitament de86 
aquella, que sie franch de la dita peyta axí del temps passat com del esdevenidor.

Ítem, fon proposat per en Pere Polo, caçador de mont, que com ell se fos 
affermat ab los prohòmens del loch de la Alcora a cert temps, lo qual encara no 
és finit. Et ell en lo terme del dit loch no atrobàs caça que pogués matar e hagués 
entés que en lo terme de la vila de Castelló hic havie caça de cervo e de porch, 
per ço87 dix al dit honrat consell que si a ell ere feta alcuna gràcia de la caça que 
matàs dins lo terme de la dita vila, que ell farie per guissa que les vinyes e plantes 
de la dita vila serien guardades dels dits cervos. Lo consell acordà que per lo profit 
que se’n88 enseguirà als vehins de la dita vila, que de tot cervo o cervia,89 porch o 
truja que \hajen/90 de mig any ansús, que·l dit Pere Polo matarà dins lo terme de 
la dita vila, que haje cinch sous per bèstia. Et que vene les dites carns a .Vii. diners 
la lliura e no pus, e que al dit for puxe vendre les dites carns.

Ítem, fon proposat per en Pere Lòppiç que com a ell demanassen tot lo qui-
tament de la peyta dels béns de llur pare, e aquell entenés de justícia que no de- 
vie pagar sinó mig quitament dels dits béns, \lo qual havie ja pagat/, per ço 
supplicà al dit honrat consell que degués metre lo feyt en poder del advocat de la 
vila e ||9v ell metrie’l en poder de altri savi de València e, si aquells conexien \per 
justícia/ que·n fos tengut de pagar ab integro tot lo dit quitament, que lladonchs 
ere apparellat de pagar aquell; e tro que fos conegut, que no li fos feta fer execu-

¶ 86 Ratllat: sos. ¶ 87 Ratllat: suppl. ¶ 88 Ratllat: porà.
¶ 89 Ratllat: que haje. ¶ 90 Ratllat: sien.
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ció del altre mig quitament. Lo consell acordà que li sie feta execució en ll[ibre]s 
del dit mig quitament que reste a pagar91 de aytant com sie degut.

Ítem, fon proposat per en Johan d’Alós que com ell fos stat taxat en contu-
màcia desmoderadament segons92 sos vehins,93 per ço supplicà al dit honrat consell 
que lo y degués reduhir a justícia. Lo consell acordà que, pus taxats eren estats 
llurs béns, que no y tocarie.

Ítem, fon proposat per Ramon de Belsa, saig e corredor públich de la dita 
vila, que com ell hagués encantat la peyta de .iiiie. sous, .Vi. diners per lliura e 
los pous94 de la dita villa, e aquells hagués delliurats, per ço supplicà al dit honrat 
consell que·l degués pagar de sos trebaylls. Lo consell acordà que li sien donats e 
pagats per sos trebaylls .xV. sous segons que cascun any és acustumat e de aquells 
manà que li fos feyt albarà al síndich.95

Ítem, fon proposat per los honrats jurats que com ací fos stat un porter del 
senyor duch qui demanave la cena de presència et ells, per scussar aquella, hajen 
informat micer Berthomeu del Mas, advocat de la dita vila, al qual han trameses 
translats dels privilegiis e inmunitats que a la vila de Castelló, axí per lo senyor 
rey ara regnant lladonchs duch, e confermat per lo senyor rey en Pere, pare del 
dit senyor \rey/, et per la \senyora/96 na Yolant,97 duquesa muller del dit senyor 
rey en Johan.98 Et del dit micer Berthomeu no havíem haüda resposta alcuna, per 
ço notificarem al dit honrat consell, per ço que no·l calgués applegar altra vegada 
consell, que y provehís en cars que haguessen resposta del dit micer Berthomeu. 
Lo consell acordà que·l dit feyt sie comanat als dits jurats e99 a la menys mesió 
que·n leven de carrera.

Ítem, fon proposat per lo honrat n’Azbert de Barberà, lochtinent de gover-
nador de riu d’Uxó a ensús, que com ell hagués entés que gran desbarat ere estat 
en la juhiria de València e aquella quasi del tot havien robada, et ell e lo batlle, 
justícia e jurats de la dita vila hic haguessen ||10r ja feta fer alcuna provesió per pre-
servar los juheus de la juhiria de la dita vila e béns llurs, per ço com són cofres del 
senyor rey, per ço requerí al dit honrat consell que sots virtut del sagrament de 
fealtat e homenatge que havien feyt al dit senyor rey, que100 li donàs consell, favor 
e ajuda en defendre e defensar los dits juheus e101 béns llurs en manera que·ls dits 
juheus fossen ben guardats e preservats de tot dan. En altra manera, que protesta-
va102 contra lo dit consell103 de tot dan e dapnatge,104 e requerí carta públicha. Et 
semblantment, lo dit honrat lochtinent de batlle dix que ell \pregave e requerie/105 

¶ 91 Ratllat : per lo dit pare seu en llurs béns.  
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al dit consell que com los dits juheus \stiguen/106 sots protecció e guarda del dit 
senyor rey, que plagués al dit consell que·ls volgués defendre107 e ajudar en mane-
ra que per alcuns \aquells dits juheus e béns llurs/ no fossen dampnificats, e que·ls 
haguessen per recomanats axí com aquells qui eren cofres del dit senyor rey. Lo 
consell acordà que per los dits honrats jurats fos feta resposta a la dita protesta-
ció feta per lo dit honrat lochtinent de governador al dit honrat consell, la qual 
dita resposta de volentat del dit honrat108 consell, en nom de aquell,109 per los dits 
honrats110 en Pere Moster e en Pasqual Ferrando, jurats de la dita vila, fon feta111 
al dit honrat lochtinent de governador en la forma sigüent:

Et los dits honrats \jurats/, vènia demanada e obtenguda, per si e·lls dits 
noms, universitat de la vila de Castelló e singulars de aquella, disentín a les dites 
protestacions si e en tant com sien o són ésser vistes fer contra la dita universi-
tat, béns llurs e singulars de aquella, e no en pus, responen en nom, loch e veu 
del dit honrat consell que·s offiren apparellats de defendre e sguardar los drets e 
regalies pertanyents al molt alt senyor rey, e de donar als dits honrats lochtinent 
de governador e batlle tot aquell consell, sforç, favor e ajuda que puxen e dejen 
en defensió dels juehus de la aljama de la dita vila112 tota vegada que requests ne 
seran, protestan que per ells no stà, ha stat ni starà de fer preservar los dits juheus 
e béns llurs en tant com en ells serà de tot dapnatge. Requirents que la present  
\resposta/ al peu de la dita requesta e protestació per lo dit honrat lochtinent de 
governador contra lo dit honrat consell feta, sie continuada e que la un sens113 
l’àls no sie delliurat, requirents carta pública a si ells dits noms ésser feta per con-
servació114 del dret de la dita universitat e singulars de aquella, e per haver me-
mòria en esdevinidor.

Testimonis: l’onrat en Pere de Monpalau, habitador de Culla, e Pere de 
Begues, de Castelló.

||10v Ítem, fon proposat per lo dit honrat n’Azbert de Barberà que com a ell fos-
sen degudes per lo honrat en Pere Monpalau alcunes quantitats de diners restants 
del preu de la tinença de Montornés, a pagar per lo dit en Pere de Monpalau. 
Et per part dels honrats deputats, per rahon del quitament que·l dit en Pere de 
Monpalau, per rahon de sos béns, havie a quitar, haguessen fetes diverses emperes  
en poder de certes persones dels preus que havien a pagar al dit en Pere dels 
quitaments que havien fets dels censals que fehien al dit en Pere, et de les dites 
quantitats lo dit en Pere de Monpalau li’n entenie a fer cessió e paga. Per ço,  
\pregà/115 al dit honrat consell que li plagués de donar loch a fer soltar les dites 

¶ 106 Ratllat: fossen. ¶ 107 Ratllat: fer ço. ¶ 108 Ratllada la «s» del plural. 
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enpares, majorment que·l dit en Pere de Monpalau, de les quantitats emparades, 
se profir apparellat decontinent de pagar lo mig quitament, e l’altre mig que fos 
sperat per lo dit en Pere tro a la festa de Nadal primervinent. Et si és atrobat que·l 
dit en Pere116 sie tengut pagar l’altre mig, que darà bones fermances al dit terme 
de pagar aquel e que·n lexarà en poder del dit honrat consell. Et de açò farien a 
ell, dit exponent, e al dit en Pere de Monpalau gran servi.117 Lo consell acordà 
que·l dit en Pere vingués al palau118 e que fos interrogat per los honrats jurats si 
la proposició feta per lo dit119 n’Azbert de Barrera120 ere feta de volentat d’ell. 
Et si li’n havie ell parllat, que·n dixés per ell, lo qual dit en Pere de Monpalau  
\personalment vench/ en presència del dit honrat consell \e fon/ feta a ell la dita 
interrogació per los dits honrats jurats, \lo qual interrogat/ dix que hoc, que d’ell 
ho havie e ell li’n havie parlat \al dit n’Azbert/. Et feta la dita resposta per lo dit 
en Pere de Monpalau fon acordat que, pagant lo dit en Pere mig quitament, de-
continent que del altre mig fos sperat tro a la dita festa donant fermances e bones 
seguretats, attés que·n lexave en poder del dit honrat consell.

Ítem, fon proposat per lo dit n’Azbert de Barberà que com la mora qui ere 
ja estada poch temps havie en la dita vila, e havie fetes de grans cures de huulls 
a·lcuns de la dita vila, li hagués tramés a dir que si·l dit consell volie que vingués, 
que ella hic vendrie, per ço121 dix al dit honrat consell si plahie que y vingués que 
ella hic vendrie. Lo consell dix que si·ch venie, que li fos feta122 \plaer/ que fer li 
pusque per la bona123 obra que y fa.

||11r Anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. primo, die lunne .xª. iulii.
[Fon] presentada per en Pere Puigmijà,124 correu del molt alt senyor [rey], 

als honrats en Pere Moster e en Guillem Trullols, jurats de la universitat de la vila 
de Castelló, una letra del dit senyor rey en la qual és ut sequitur:

Iohannes, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardine et Corsice, 
comesque Barchinone, Rosilionis et Ceritane, fidelibus nostris iuratis et probis hominibus 
ville Castellionis Planiciei Burriane, salutem et graciam. Ecce quod nos in illius nomine 
quo auctore omnia prosperantur decernimus coronationis nostre et illustris Yolandis regine 
Aragonum coniugis nostre carissime solemnia celebrare in hac civitate Cesarauguste die 
.xxixª. mensis novembris nunc proxime venientis. Et ad celebracionem huius dellibera-
vimus pro tanti acctus solemnitate maiori prelatos, barones et milites necnon universitates 
insignes civitatum, villarum et locorum regalium nostri domini <r>evocare omnia quam 
ob rem vos auctoritate rogamus atque requirimus firmiter iniungentes quatenus eligatis 
nonnullos ex vobis ut in similibus habetis de more laudabili qui coronationi protacte die 

¶ 116 Ratllat: per justícia. ¶ 117 Per servei. ¶ 118 Ratllat: on lo dit consell se ce. 
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et loco promissis infallabiliter interfuit honorem debitum nobis et dicte regine ut firmiter 
confidimus inpetrari.

Datum Cesarauguste, .xviiª. iunii anno a Nativitate Domini .mº.cccº. nonage-
simo primo.

Rex Iohannes.

Et presentada la dita letra, encontinent los dits honrats jurats dixeren que 
reebien la dit letra del dit senyor rey ab humil e deguda reverència et honor, pro-
ferints-se apparellats de enseguir e complir125 aquella e lo manament en aquella 
expressat sí e segons per lo honrat consell de la dita vila serà acordat e ordenat.

Die veneris, .xiiiiª. mensis iulii anno a Nativitate Domini .mº cccº. nonagesimo primo.
Fon ajustat e tengut consell en lo palau comú de la dita vila per veu de 

Ramon de Belsa, crida, trompeta e corredor públich de la desús dita vila, en lo 
qual foren presents los honrats en Bernat de Libià, justícia de la damunt dita vila, 
Pere Moster e Pasqual Ferrando, jurats de la próxime dita vila. Consellers: Jo-
han d’Alçamora, Guillamó Català, Pere Ribarroja, Miquel Gaschó, Pere Oliver, 
Berthomeu Bosch, Guillem de Ripoll, Bernat Pelegrí, Ramon Ferrer, ||11v Ramon 
Johan, [Ramon] de Tous, Romeu Bonet, Bernat Ribalta, Berenguer Solà, Arnau 
Sala, Berenguer [Mar]çal, Pere Nàtger, Berenguer Gilabert, Bernat Bosch, Guilla-
mó Gomar, Berenguer Sala, Lorenç Tauhenga, Arnau de Peralta, Berenguer Gui-
tart, Guillem Miró, Bernat [Mal]bruscha, Salvador Penaffell, Nicholau Squerre, 
Benat Cavaller, maestre Domingo Rodrigo, Jacme Roig.126

En lo qual dit consell fon proposat per lo discret n’Arnau Moster, prevere 
e vicari de la església de la vila de Castelló, \que com ell/ fos estat a la ciutat de 
Tortosa pochs dies havie passats, et en127 Forner, scriptor de letra formada, li ha-
gués dit que ell havie scrit un bell Saltiri lo qual li havie feyt scriure lo marmesor 
del reverent cardenal Guillem, lo qual dit cardenal per alcun temps ere estat rec-
tor de la dita església e aquell dit Saltiri per joya havie lexat a la dita església. Et 
jatsie que ell hagués scrit lo dit Saltiri per lo preu que s’avingué ab lo marmessor 
del dit cardenal, per .xV. lliures, però considerat lo dit Saltiri que ere fort bé scrit 
e de bona letra, dix que ere molt perdent. Perquè dix lo dit vicari que·l dit en 
Forner li havie dit que si la vila li volie trametre .Vi. florins, que almenys no fos 
tant perdent, per tot lo present mes de jullioll que ell aquell qui la dita vila hic 
trametrie liurant-li los dits .Vi. florins, que ere prest e apparellat de liurar lo dit 
Saltiri. En altra manera, que passat lo dit temps lo dit scriptor vendrie aquell com 
ne atrobàs .xl. florins e scriurie altre Saltiri a la dita vila o que li restituhire les 

¶ 125 Ratllat: los d.
¶ 126 Sobre cada nom apareix ratllat un quadrat. ¶ 127 Ratllat: Forneer.
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dites .xV. lliures. Lo consell acordà que pus lo dit Saltiri ere acabat, com fos ho-
nor de la dita vila que en Johan Tauhenga, segristà en lo present any de la dita128 
església, que don e bestrague .V. o .Vi. florins per haver lo dit Saltiri dels emolu-
ments o esdeveniments129 del segristanatge.

Ítem, fon proposat per lo discret en Nadal Gombau, notari, que com per lo 
consell celebrat e tengut en temps passat fossen estats promeses a·n Andreu Gom-
bau, natural de la dita vila, \qui present ere denant lo dit consell, lo qual devie/ 
en ajutori del seu rescat130 \per ço com ere catiu e/ pres en terra de moros, quant 
fos exit de catiu. Et aquell dit n’Andreu hagués de gran necesitat los dits .x. flo-
rins, per ço supplicà al dit honrat \consell/ que ell per llur bonea li volgués donar 
aquells, pus que promeses li eren stats. Lo consell,131 vist e hoyt lo notament \del 
consell/132 en temps passat feyt, manà ésser feyt albarà dels dits .x. florins al sín-
dich de la dita vila.133

||12r Ítem, fon proposat del feyt de na Abella, de la \prosequció/134 que li fehie 
lo inquisidor, si volie que a sa justícia que la vila se n’emparés. Lo consell acordà 
que per los jurats li sien fetes \fer/ aquelles letres favorables que fer pusquen a 
pròpria mesió de la dita na Abella.

Ítem, fon proposat en lo dit consell que com lo camí de la mar \stigue/ 
fort mal e que a penes ne poden passar bès<ti>es, ans com ne passen sich cuyden 
spatlar, que·l deguessen adobar \e fer scurar l’escoredor/. Lo consell acordà135 
que·l camí sie adobat per lo síndich e l’escorredor sie scurat.

Ítem, fon proposat per en Guillem Feliu, notari, imposador ensemps ab 
d’altres, que com lo comanador de Villafameç faïe comprar ací civada per un jove 
de (sic) e per a obs de les bèsties del carrill. Et aquella dita civada deje pagar im-
posició e no deje ésser francha, et de la dita rahó sie stat scrit al honrat micer 
Berthomeu del Mas, advocat de la dita vila. Per ço suppliquà al dit honrat consell 
que·l degués defendre com lo dit comanador li havie feyt citar denant lo official 
per la demanda que li feye per rahon de la dita imposició, a messió de la vila. Lo 
consell acordà136 que per menar la dita qüestió a mesió de la vila per defendre les 
imposicions, sie feyt un procurador lo qual los dits imposadors eligiran.137

Ítem, fon proposat per lo discret en Ramon Johan, notari, per en Guillem 
Trullols lo qual dix que jahie malalt e no podie venir al consell, que com lo dit en 
Guillem Trullolls del seu proprii hagués reemut e quitat d’en Bonanat Monarch, 
notari de València .ccc.l. sous censals morts, los quals la dita vila li fehie cascun 
any en cert termini. Et mostràs la carta del dit censal in sui forma e la carta de re-

¶ 128 Ratllat: vila. ¶ 129 Ratllat: de la dita església. 
¶ 130 Ratllat: qui lladonchs ere. ¶ 131 Ratllat: 
acordà. ¶ 132 Ratllat: per lo dit honrat. ¶ 133 Marge 
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venda, e la àpocha, e altres cartes fahents per la dita rahó138 per ço supplicà al dit 
honrat consell que ell per llur bonea degués fer sindicat al discret en Pere Moster 
jurat que hagués poder de vendre los dits .ccc.l. sous139 censals al dit en Guillem 
Trullols o aquell a qui ell volgués. Lo consell acordà que sie feyt sindicat al dit en 
Pere Moster solament a vendre los dits .ccc.l. sous censals al dit en Guillem ||12v 
Trullols o aquell qui ell volrà, lo qual dit sindicat per mi, Pasqual Bataller \notari 
e scrivà del dit honrat consell e jurats/ al dit acte tan solament fonch reebut en lo 
present dia de huy, que és divendres que·s comptat a .xiiiiº. de jullioll.

Testes: Petrus Michaelis, mercator, et Guillemus Felicis, notarius, vicini ville Cas-
telionis.

Ítem, fon proposat per lo discret en Ramon Johan, notari, que com per lo 
peyter del any proppasat li fossen estades fetes alcunes vendes axí com a síndich 
tunch e jurat de la dita vila e de aquelles dites vendes hagués a fer revendes e a  
revendre los béns que per lo dit peyter per peyta deguda en lo dit nom li eren 
stats venuts. E lo seu poder sie finit, per ço supplicà al dit honrat consell que li 
plagués donar poder bastant de revendre los dits béns que per lo dit peyter li eren 
stats venuts e fer àpocha dells preus de aquells axí com140 si fos síndich, com sens 
que no fes les dites vendes ell no141 podie donar compte del seu sindicat. Lo con-
sell donà e atorgà al dit en Ramon Johan que ell en lo dit nom tan solament puxe 
fer142 vendre los béns de aquells qui la peyta pagada no hauran143 per aquell preu 
o preus144 que porà, e fer àpocha dels preus que reebrà. Et los béns de la dita vila 
obligar per les dites vendes fer, haver e tenir.

Testes qui suppra.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per lo honrat en Guillem Miró que com 
en temps passat en cascun pou de la dita vila hagués cadenes, per ço que quant les 
cordes noves eren meses en lo pou que no sabie tant l’aygua com fehie sens aque-
lles, per ço supplicà al dit honrat consell que en cascun pou fossen fetes cadenes. 
Lo consell acordà que sien fetes \cadenes de ferre/ a cascun pou de la dita vila.

Die sabbati, .xvª. mensis iulii anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. primo.
Fon tengut e celebrat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu de Ramon de Belsa, crida, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo 
qual foren presents los honrats en Bernat de Libià, justícia de la dita vila, en Pere 
Moster, ||13r Pasqual Ferrando e en Bernat Mut, jurats de la vila de Castelló. En 
Guillem Miró, Johan d’Alçamora, Ramon de Tous, Guillem de Ripoll, Lorenç 
Tauhenga, Guillamó Català, Berthomeu Pèriz, Bernat Malbruscha, Berenguer 

¶ 138 Ratllat: que plagués al. ¶ 139 Duplicat: 
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Solà, Berthomeu Bosch, Romeu Bonet, Bernat Ribalta, Pere Muntanyà, Bernat 
Bosch, Nicholau Squerre, Guillamó Palau, Bernat Andreu, Ramon Johan, Be-
renguer Guitart, Ramon Ferrer, maestre Domingo Rodrigo, consellers.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per en Domingo Ferrer, çabater, que 
com en lo libre de vàlies hic fossen taxats per los seus béns mobles .iiii. lliures e 
aquell dit moble no hagués, per ço supplicà al dit honrat consell que li plagués de 
fer-les-li tolre axí com a d’altres145 les havien toltes. Lo consell acordà que146 ja y 
havie ordenat desús, e que allò que havie ordenat fos seguit, e no àls.

Die mercurii, .xixª. iulii anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº.147 primo.
Fon tengut e celebrat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu de Ramon de Belsa, crida, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo 
qual dit consell foren presents los honrats en Bernat de Libià, justícia de la vila de 
Castelló. Pere Moster, Pasqual Ferrando e en Bernat Mut, jurats de la dita vila. 
Consellers: Berenguer Guitart, Berenguer Gillabert, Berthomeu Bosch, Jacme 
Roig, Miquel Gascó, Miquel Malbruscha, maestre Domingo Rodrigo, Guillamó 
de Ripoll, Arnau Sala, Guillem148 Miró, Bernat Pelegrí, Guillamó Català, Ro-
meu Bonet, Guerau Canet, Bernat Andreu, Ramon Ferrer, Ramon Johan, Johan 
d’Alçamora, Lorenç Tauhenga, Berenguer Solà, Pere Oliver, Berenguer Marçal, 
Arnau Sala, Salvador Penafell, Bernat Bosch e Bernat Cabeça.

En lo qual dit consell fon proposat per en Johan Barbarrosa que com a ell 
fossen stades fetes alcunes vendes de béns per en Jacme Vives, peyter de .iiii. sous, 
.Vi. diners per lliura, et \de/ aquelles dites vendes ||13v a ell fetes per lo dit peyter 
per ço que·l seu compte de sindicat li sie reebut haje a revendre aquells dits béns 
que són de la dita vila. Et lo seu sindicat sie finit, per ço supplicà al dit honrat 
consell que a aquell fos donat plen poder de fer les dites vendes ab ço que en fer 
aquelles hic sie necessari, ratifican e conferman tot ço que per aquell ere estat feyt 
après que·l dit seu sindicat fonch finit. Lo consell donà e atorgà \plen poder/ al 
dit en Johan Barbarrosa que ell axí com a síndich ratifican e confermant tot ço 
que per aquell ere estat feyt e enseguit, puxe vendre tots los béns que són de la 
dita vila los quals a aquell per lo dit peyter li són estats venuts e reebre los preus e 
fer àpocha e altres149 coses necesàries a fer les dites vendes tan solament.

Ítem, fon proposat per en Guerau Canet axí com a parent e conjuncta per-
sona d’en Johan de la Torre, que com al dit en Johan de la Torre sien degudes 
quantitats diners per les marques e penyores que són executades feytes per los 

¶ 145 Ratllat: ne hav. ¶ 146 Ratllat: fos.
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montadors del sòl de Teroll \de les ovelles de aquell/ e lo dit honrat consell ha-
gués pagat alcuns e a ell non hagués alcuna cosa pagat, per ço supplicà al dit hon-
rat consell que fos llur bonea que fos manat fer albarà al síndich \de ço que degut 
li fos/. Lo consell acordà que sie vist e regonegut per los dits jurats ço que sie 
degut al dit en Johan de la Torre \de les dites penyores/ e de ço que150 atrobaran 
que li sie degut que li sie feyt albarà al síndich.

Ítem, fon proposat per Pere Polo, balester de mont, que com ell hagués 
cerquat gran te<mp>s tot lo terme de la dita vila e veés que tenie a prop molons 
de altre terme e que quasi pochs cervos se porien ferir o matar dins lo dit terme, 
per ço supplicà al dit honrat consell que151 si ell li volie fer gràcia dels dits .V. sous 
dels cervos que mourie en lo dit terme jatsie que·ls nafràs o matàs dins altre terme 
\e farie/152 sagrament que aquell153 per aquell que mourie \dins lo dit terme de 
la dita vila/ e matarie, portarie a la dita vila, que ell hic treballarie en tal manera 
que los dits cervos los hic farien pocha nosa, e les plantes serien ben guardades. 
Lo consell acordà que si·l dit Pere Polo farà sagrament que·l cervo o cèrvia del dit 
temps a ensús de mig any ja per lo dit consell ordenat lo qual \nafrarà o/ matarà 
dins ||14r altre terme \serà aquell per aquell lo qual/ haurà mogut o treyt del terme 
de la dita vila,154 e aquell portarà a la dita vila, que per cascuna cabeça dels dits 
cervo o cèrvia haje .V. sous.

Die sabbati, .xxixª. mensis iulii, anno a Nativitate Domini .mº cccº. nonagesimo primo.
Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la dita vila per veu de 

Ramon de Belsa, crida, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo qual 
foren presents los honrats en Bernat de Libià, justícia de la dita vila, en Pere Mos-
ter, Pasqual Ferrando e Bernat Mut, jurats de la desús dita vila. Consellers: en  
Johan d’Alçamora, Bernat Miralles, Guillem de Ripoll, Jacme Roig, Pasqual 
Franch, Guillamó Cat[alà], Nicholau Squerre, Berenguer Gilabert, Berthomeu 
Pèriz, Miquel Gascó, Domingo Bataller, Bernat Bosch, Pere Oliver, Berenguer 
Solà, Guerau Canet, Bernat Pelegrí, Ramon Johan, Arnau de Peralta, maestre 
Domingo Rodrigo, Berenguer Marçal, Pere Strader e en Berenguer Miró.

En lo qual dit consell fon proposat per lo honrat en Lop Sànxiz de Dicas-
tiello que com a ell fos degut lo salari dels diornals que fèu lladonchs stant lochti-
nent de governador a requesta del síndich de la dita vila en diverses lochs per fer 
marques e penyores de hòmens del termenal de Terol, per integrar alcuns vehins 
de la dita vila del bestiar que per los montadors del dit termenal a aquells dits ve-
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hins pasturan e pexen les erbes155 en lo dit termenal aempran e usan dels privile-
giis \atorgats a la dita vila/ los ere stat156 pres, penyorat e marcat, per ço supplicà 
al dit honrat consell que·l dit salari li fos pagat. Et que axí matex lo dit consell lo 
degués satisfer dels trebaylls e afanys que havie sostenguts en157 fer venir a perfec-
ció la qüestió dels de Terol e la universitat de la dita vila, la qual, Déu volent, mi-
gançant los seus trebaylls e de altres persones lo dit feyt ere vengut a bona perfec-
ció e acabament. Lo consell acordà que per los dits honrats jurats sie feta resposta 
al dit en Lop Sànxiz de Dicastiello sobre la proposició per aquell denant lo dit ||14v 
honrat consell feta.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per los dits honrats jurats que com per 
lo<s> pexes que porten a la taula de la pescateria \de la dita vila/ podrits, los quals 
alterats ab d’altres pexos158 se’n seguesquen grans infeccions [de] les quals ixen dels 
dits pexos podrits, e los ayres se’n corrompen, e per les dites corrupcions159 se en-
jendren en les gents malalties, per ço supplicaren lo dit honrat consell que y de-
gués provehir e fer alcunes bones ordenacions e stabliments, per ço que les dites 
infeccions fossen del tot toltes e foragitades. Et feta la dita proposició per los dits 
honrats jurats, per lo dit honrat consell fon feta la ordenació e stabliment següent:

Lo160 honrat consell de la vila de Castelló, per profit e utilitat de la cosa pú-
blicha, stablí e ordenà que tot hom qui portarà peix en la dita vila per vendre161 
haje aquell venut ans que en si alterat no sie. En altra manera que·l mustaçaff, vist 
aquell e conegut per aquell que·l dit peix no sie bo e sufficient, que encontinent 
puxe fer lançar aquell fora la dita vila axí ab manaments penals com ab altres le-
guts destrenyments. Enadim encara lo dit honrat consell per ço que la dita vila sie 
pus denejada de les dites infeccions, que lo mustaçaff o son lochtinent cascun jorn 
a la esquella de vespres sonant, sie en la plaça per regonéxer los dits pexos e per 
enseguir ço que·s pertany per vigor del present stabliment, sots pena de .lx. sous, 
la meytat al senyor rey, et l’altra meytat a la obra del mur e vaylls de la dita vila.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per lo discret en Ramon Johan162 que 
com a ell stant síndich e clavari de la dita vila fossen estats venuts alcuns béns 
setis163 per lo peyter del any proppassat de alcuns hòmens de la dita vila qui no 
havien pagada la peyta de .iii. sous e .Vi. diners per lliura al dit peyter. Et ell axí 
com a síndich per lo poder a aquell per lo honrat consell atorgat e donat haje feta 
alcuna venda de béns setis a·n Guillamó Steve, los quals dits béns fan cens e los 
senyors ||15r [a]tenens s[...]aturen les fadigues per .xxx. dies e és [...] p[...] haver 
diners ne expedir lo seu compte tro que·ls dits .xxx. dies sien pasants, per ço 
supplicà al dit honrat consell que·l hagués per scussat hoc encara degués prove-
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hir a les vendes que havie a fer e donar consell per qual manera164 se haurie en 
fer aquelles. Lo consell acordà per dar spaxament al dit en Ramon Johan que a 
cascú de aquells165 dels quals les vendes \dels béns sitis/ per lo dit peyter al dit 
síndich són estades feytes per peytes degudes, vulles que sien propriis de aquell o 
que sie[...] [tu]dor, curador o procurador de aquell al qual los dits béns setis són 
estats venuts, sie manat personalment, si atrobats seran166 dins la vila de Castelló, 
que dins sis dies primers vinents aprés lo manament feyt sigüents hajen pagada la 
quantitat per la qual les vendes seran fetes. En altra manera que·l dit síndich del 
any proppassat revene aquells dits béns. Et que per la present gràcia la qual lo 
consell fa a·quells als quals alcuns béns sien venuts, no sie feyt alcun prejuhí a les 
vendes ja fetes ne a les ordenacions per la vila fetes de aquells qui no hauran pagat 
peyta e seran venuts béns seents, ans romanguen en sa força e vallor.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per la dona na Verduna que com ella 
fos apparellada donar e pagar167 aquell a qui lo honrat consell plaurà, tres florins 
\d’or/ de la peyta deguda del temps passat de la terra que ere stada atrobada que 
no \ere/ en la talla de peyta, per ço supplicà al dit honrat consell que de l’altra 
quantitat de peyta deguda li plagués fer gràcia com sie dona168 vídua e pobre. Lo 
consell acordà que la dita terra que no és en peyta169 la qual no és \stada/ taxa-
da que de present li sie taxada \segons sos vehins/. Et aquella taxada que ço que 
muntarà \la dita terra/ de peyta per los anys passats que sie pagat entegrament per 
aquella e que170 li’n sie feta gràcia.

||15v Dimarts, a .xxii. de agost any .m.ccc.xc. hun.
Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 

de Ramon de Belsa, crida, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo qual 
dit consell foren presents los honrats en Bernat de Libià, justícia de la dita vila, en 
Pere Moster, Pasqual Ferrando, en Guillem Trullols e en Bernat Mut, jurats de 
la universitat de la damunt dita vila. Domingo Bataller, Berenguer Miró, Gue-
rau Canet, Nicholau Squerre, Pere Muntanyà, Miquel Marbruscha, Berthomeu 
Bosch, Miquel Gullabert, Miquel Gascó, Berthomeu Pèriç, Berenguer Solà, Be-
renguer Guitart, Guillamó Català, en Guillem de Ripoll, notari, maestre Domin-
go Rodrigo, Bernat Pelegrí, [Pere] Strader, Guillamó Gomar, Bernat Bosch, Ber-
nat Andreu, Ramon Johan, Ramon Ferrer, Berthomeu Giner, consellés.

En171 lo qual dit consell fon donat compte e rahó per los honrats en Pere 
Miquel e en Guillem Trullols diputats ensemps ab d’altres a reebre los quitaments 
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dels hòmens peyters e altres vehins e habitants en la dita vila a rahó de .xxx. 
sous per lliura de les quanitats per aquells reebudes de .xxi. dies del mes de juny 
proppassat tro172 a .xxii. dies del present mes de agost, que són dos meses segons 
forma e tenor dels capítols ordenats per lo dit honorable consell e confermats per 
lo senyor duch, sobre los enfranquiments e quitaments.

Et primerament en presència del dit honrat consell una e moltes de vegades 
fon comptat e asumat tot ço e qualque cosa per los en Pere Miquel e en Guillem 
Trullols, diputats, ere stat reebut dels dits dos meses per rahon dels dits quitaments 
e enfranquiments de les dites peytes a la dita rahó de .xxx. sous per lliura. Ena-
xí que ab .dcc.xxxii. sous, .Vi. diners que restaven en poder d’en Berenguer 
Moliner diputat \segons compte per aquell al dit honrat consell doant a .xVii. de 
juny del present any/ los quals de aquell dit en Berenguer per lo dit en Pere Mi-
quel diputat foren reebuts, fon atrobat per just compte moltes vegades asumat e 
prescrutat segons dit és que·ls dits en Pere Miquel e en Guillem Trullols han ree-
buts e venguts en llurs poders, .xViiM.cc.xlV. sous.

Ítem, enaprés en presència del dit honrat consell fon comptat e asumat una 
e moltes vegades que de les reebudes sobredites fetes per \los dits/173 ||16r en Pere 
Miquel e \en Guillem Trullols/174 dels dits quitaments e enfranquiments haurien 
quitats e reemuts de les persones dejús scrites los censals dejús scrits segons que 
clarament mostraren ab cartes de compres per aquell fetes en nom seu e dels altres 
companyons seus diputats a fer los dits quitaments, les quals cartes de compres per 
aquell fetes ab [al]tres contractes de vendes per los síndichs ça enrere de la dita 
universitat fetes dels censal<s> dejús scrits foren liurats175 al discret en Guillamó 
Feliu, notari scrivà dels dits diputats.

Et primerament foren pagats per lo dit en Pere Miquel \e en Guillem Tru-
llols/ axí com a diputats per ells e per los altres companyons seus a·n Arnau Alle-
gre, mercader, tudor per la cort de València assignat a Jacmeta, germana llur, filla 
del dit n’Arnau Allegre, perayre, per mil sous censals que de aquell foren com-
prats e reemuts a obs de la dita universitat, .xiiM. sous.

Ítem, foren pagats per los dits diputats al176 a mossén Giner Rabaça, habita-
dor en València, per .d. sous censals que de aquell quitaren, compraren e reeme-
ren a obs de la dita universitat per ells e per los altres diputats, .VM.d. sous.177

Ítem, los dits diputats donaren compte que dels dits censals quitats que ha-
vien pagat de prorata les quantitats següents, primerament al dit n’Arnau Allegre, 
tudor desús dit, .cccc.xVi. sous, .Viii. diners.

Ítem, al dit mossén Giner Rabaça e prorata, .lxxxiii. sous, .iiii. diners.

¶ 172 Ratllat: a .iiii. dies. ¶ 173 Ratllat: los dits. ¶ 174 Ratllat: en Guillem Trullols.
¶ 175 Ratllat: a·n. ¶ 176 Possiblement sobra: al.

¶ 177 Ratllat: .vm. sous e .d. sous.
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Ítem, fon donat compte per los dits diputats que havien estat fora de sa 
cassa per quitar lo censal del dit n’Arnau Allegre, .iiii. jorns qui a rahon de .Vii.178 
sous per cascun jorn fan, .xxViii. sous.

Ítem, per altres .iiii. jorns que stigué en quitar los .VM.d. sous del dit mos-
sén Giner Rabaça a la dita rahó, .xxViii. sous.

Ítem, paga per les reevendes que li feren les persones desús dites, .xi. sous.
Ítem, donaren compte que havien pagat als saigs per sos treballs e salari de 

fer los manaments que·ls manaven fer e per fer vendes e penyores, .xxii. sous.
||16v Ítem, costà paper toschà per a obs de scriure los dits comptes, reebudes e 
dates, .xViii. diners.

Enaxí que fon atrobat per just e clar compte que egualades reebudes ab da-
tes, messions e diornals e salaris de contractes haurien més reebut que donat, ço és 
.cliiii. sous, .Vi. diners.

Enaxí que és ver e cert per evidència del dit compte per los dits deputats 
donat de les dites reebudes e dates per ells fetes que encara reste e roman en po-
der179 dels dits diputats \com de aquells/180 de present no pot ésser feyt quitament 
alcú de censal, .cliiii. sous, .Vi. diners.

Ítem, fon proposat en lo dit consell181 per en Jacme Solà que com a ell en 
temps passat aempran \e pasturan/ les erbes del termenal del sòl de Terol e per no 
perdre lo privilegii, franquees e libertats a la dita vila contribuents e habitants en 
aquella atorgats per lo senyor rey tunch existent duch, li fosen estades penyorades 
e marquades .xxxi. cabeça de bestiar lanar, per ço supplicà al dit honrat consell 
que·l degués fer pagar de ço que·l dit bestiar per cabeça ere stat taxat. Lo con- 
sell acordà que sie vist que fon taxat lo dit bestiar per cabeça e182 que de la quanti-
tat que muntarà que li sie feyt albarà al síndich.183

Ítem, fon proposat per en Johan de la Torre que com a ell sien deguts per 
la dita vila per rahon de les marques e penyores que a aquell foren fetes de cert 
nombre de cabeces del seu bestiar per los montadors del sol de Teroll, que mun-
ten a .cccc.xii. sous segons184 que per lo honrat en Pasqual Ferrando jurat fon 
feta relació, per ço supplicà al dit honrat consell que li fos manat fer albarà. Lo 
consell acordà que li sie feyt albarà de la dita quantitat.185

Ítem, fon proposat per en Berenguer Bondia en nom d’en Guillamó Bar-
berà sogre de aquell, que com a aquell fos estat penyorat ||17r e marquat cert nom-
bre de bestiar en lo termenal de Terol per los montadors del dit termenal, per 
ço supplicà al dit honrat consell que li plagués de manar fer albarà al síndich \de 

¶ 178 Ratllat: jorns. ¶ 179 Ratllat: en poder del dit en. ¶ 180 Ratllat: e dels quals. 
¶ 181 Ratllat: que. ¶ 182 Ratllat: que li sie. ¶ 183 Marge esquerre: albarà. 

¶ 184 Duplicat i ratllat: segons. ¶ 185 Marge esquerre: albarà.
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paga/ de ço que li186 és estat taxat per cabeça lo dit bestiar. Lo consell acordà que 
li sie feyt albarà semblant que als altres, vist que li sie degut.187

Ítem, fon proposat en lo dit consell per en Domingo Barta que com ell ha-
gués comprat un troç de terra axí com a béns d’en Matheu Villarroig gran temps 
ha, e per aquell dit troç hagués quitat [mitja] lliura e quarta segons que ere stat ta-
xat en lo libre de vàlies, \lo quitament de/ aquella dita mitja lliura e quarta hagués 
pagada als diputats188 segons que mostra per carta pública per los deputats a aquell 
feta de la quantitat que muntava la dita mitja lliura e quarta reebuda per lo discret 
en Guillem Feliu, notari e scrivà dels dits diputats. Et segons que appar per lo li-
bre de compres e vendes feyt aprés lo quitament189 a ell no serien stades \meses 
en compte de quitament/190 les dites mitja lliura e quarta ans ha pagades aquelles 
als peyters qui són estats aprés que paga lo quitament de aquelles dites mitja lliura  
e quarta, per ço supplicà al dit honrat consell que li plagués de fer-li manar albarà 
\de paga/ al síndich \del temps que havie pagat aquelles/. Lo consell acordà que 
sie vist quants anys ha pagada la dita mitja lliura e quarta aprés que la quitació e 
que li sie feyt albarà de ço que haurà pagat als peyters.191 Fon atrobat que havie 
pagat per .Vii. anys qui fan192 .xxiii. sous, .Vi. diners.193

Ítem, fon proposat en lo dit consell per en Lorenç Valentí, pessador de les 
farines, que com a ell sien deguts de son salari194 de pessar les dites farines sexanta 
sous de la primera terça qui195 comença a .Viii. de abrill proppassat e finí a .Viii.196 
dies del present mes de agost197 per un any que plagués al dit honat consell que li 
fos feyt albarà. Lo consell acordà que li sie feyt albarà de la dita quantitat.198

Ítem, fon proposat per en Guillem Manoller e per en Guillamó Salvat,199 
guardians de la céquia Major de la dita vila, que com a ells los sie deguts sinquan-
ta sous de son salari de la primera terça \de mig any ço és a cascun de aquells 
.xxV./, que plagués al dit honrat consell que·ls fos feyt albarà. Lo consell acordà 
que·ls sie feyt albarà de la dita terça.200

||17v Ítem, fon proposat per en Domingo Vives, \tunch peyter/, que com ell ha-
gués donat son compte al honrat en Johan de Barbarrosa, tunch síndich, jurat e cla-
vari en temps pasat de la peyta de .iiii. sous e .Vi. diners per lliura e de la col·lecta 
de les mealles a rahó de .x. diners per lliura, que plagués al dit honrat consell201 
que si axí ere com ell havie explicat que li fos feta absolució de les dites col·lectes. 

¶ 186 Ratllat: sie sma. ¶ 187 Marge esquerre: albarà. 
¶ 188 Ratllat: arree e ell cuy. ¶ 189 Ratllat: ell e.  
¶ 190 Ratllat: levades de la seua peyta. ¶ 191 Ratllat: 
que sie endreçat al síndich. ¶ 192 Ratllat: .xxiii. 
sous, .vi. diners. ¶ 193 Marge esquerre: albarà.  

¶ 194 Ratllat: del. ¶ 195 Ratllat: fon començà de un 
any qui. ¶ 196 Ratllat: de ago. ¶ 197 Ratllat: de un.  
¶ 198 Marge esquerre: albarà del pes, nota. ¶ 199 Rat- 
llat: que com a ell, a ells. ¶ 200 Marge esquerre: al- 
barà guardinas, nota. ¶ 201 Duplicat i ratllat: consell.
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Et feta la dita proposició per lo dit en Domingo Vives encontinent los dits honrats 
jurats en presència del dit honrat consell interrogaren lo dit en Johan de Barbarro-
sa qui present ere en lo dit consell, si·l dit en Domingo Vives havie donat compte 
de les dite col·lectes, ne si ell se tenie per content d’ell, lo qual dit en Johan de 
Barbarrosa respòs e dix que·l dit en Domingo Vives li havier donat compte de les 
dites col·lectes e que·s tenie per content de ell. Perquè lo dit honrat consell haüda 
la dit relació del dit en Johan de Barbarrosa feu absolució e difinició al dit en Do-
mingo Vives de les dites col·lectes e de ço que aquelles muntaven, la qual per mi, 
Pasqual Bataller, notari e scrivà dels dits honrat consell e jurats, fon reebuda.

Ítem, fon proposat per los honrats jurats que com los honrats diputats vol-
guessen fer reevenda del troç de terra de orts que en Francischo d’Aguillar havie 
comprada d’ells axí com a béns d’en Anthon Lòppiç per pagar lo quitament que·ls 
ere e és degut per lo dit n’Anthon Lòppiç per rahon de la peyta de .iiii. sous e 
.Vi. diners per lliura per los seus béns. Et lo dit en Anthon Lòppiç202 e, o, en Pere 
Lòppiç axí com a procurador de aquell haje protestat contra los dits deputats e a 
la dita protestació sie stat satesfeyt e sobre aquella hic sie stat pronunciat contra lo 
dit n’Anthon. Et per part de la dita vila et de la dita pronunciació sie stada dema-
nada correcció e per los dits honrats diputats denegada la dita correcció. Et del  
dit denegament de correcció se sie apparellat e lo cars no sie appel·lable, per ço li 
sie denegada la dita appel·lació. Et enaprés segons que·l honrat en Pasqual Ferran-
do diu lo dit Pere Lòppiç li ha dit que ell ne vol star a tot ço que·l honrat micer 
Berthomeu del Mas,203 advocat de la dita vila, ne dirà, per ço intimaren al dit 
honrat consell les dites coses proferints-se de enseguir ço que al dit honrat consell 
plaurà. Lo consell acordà que la dita revenda del dit troç de terra de orts sie feyta 
e que del preu de aquell se’n face quitament per los dits honrats diputats.

Testimonis: Guillem Feliu et Petrus Miquel.

||18r Ítem, fon proposat en lo dit consell per los honrats jurats que com ells ha-
guessen haüda una letra del honrat mossén en Pere d’Artés, maestre racional del 
senyor rey, en la qual los fahie a saber que dins cert termini en la dita letra ex-
presat hic fos tramessa una persona abta en feyt de comptes e que satesfés alcuns 
duptes que en \Berenguer/204 Lagostera, hoydor de aquells dits comptes, hic fe-
hie sobre la administració feta per lo discret en Pere Moster, administrador de les 
rendes del senyor rey, los quals dits duptes en la fi dels dits comptes en lo translat 
que trami[...]. Et los quals dits duptes en plener consell e la letra a ells tramessa 
per mi, Pasqual Bataller205 scrivà dels dits honrats jurats fon lesta. Et que axí ma-
tex li donassen compte dels mil sous de cena que en Pere de Begues, tunch batle  

¶ 202 Ratllat: pare d’en Pere Lo.
¶ 203 Ratllat: assesor. ¶ 204 Ratllat: Ferrer. ¶ 205 Ratllat: notari. 
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reebé dels imposadors per la dita vila, qué són feyts ni en poder de qui són, e 
lo que a mos206 a satisfer als dits comptes207 se’n portàs cautela qui·ls tenie, ni en 
poder de qui eren \los dits mil sous de cena/. Et de .cc. et .Vi. sous que resta-
ren de un compte, qui·ls té. Per ço notificaren la dita letra al dit honrat consell 
que y degués provehir com fos perill en la triga per rahon de les penes que·l dit 
mossén en Pere d’Artés hic ha imposades si al dit dia no hic és tramés lo hom 
segons dit és, com sich haurien en los dits affers com ells fossen apparellats de 
enseguir ço que per lo dit honorable consell los serà de consell donat e no als. 
Lo consell acordà que per ço que·l compte de la administració que havie regi-
da en208 Per Moster de les rendes del dit senyor rey no fos dilatada ni allongada 
e que pogués haver sa absolució de la dita administració, que·ls dits mil sous o 
aytanta quantitat com haje mester lo dit en Pere Moster per rahon de la admi-
nistració209 de les dites reendes que aquella manleu del discret en Pasqual Fer-
rando, notari, e que face a aquell dit en Pasqual aquella carta de deute ab totes 
aquelles penes, sagraments, hostatges, renunciacions e obligacions de béns que al 
dit en Pasqual Ferrando plaurà e volrà e ab tot<e>s altres seguretats que·s con-
vindran, com de les dites coses a fer lo dit honrat consell li’n done tot poder ||18v 
al dit en Pere Moster,210 jurat e clavari tot poder e facultat de manlevar la dita 
quantitat e de obligar tots los béns de la dita universitat e singulars de aquella e 
de qualsevol de aquells. Et que per donar lo dit compte e satisfer als dits duptes 
que y vaje lo dit honrat en Pere Moster com sabie en que roman de finar lo dit 
seu compte mils que nengú altre de present.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per lo dit honrat en Pere Moster que 
com a ell fos estada tramesa una letra exparsa per en Lagostera, hoïdor dels comp-
tes, que degués parlar ab los prohòmens de la dita vila que·l volguessen remunerar 
dels trebaylls e afanys que havie sofferts e sostenguts en arreglar lo compte dell dit 
en Pere Moster e per211 cor ab veritat segons que fon explicat per lo dit en Pere 
Moster gran affany ne havie haüd lo dit en Lagostera e que bona obra212 hic ha-
vie feta. Et si mester l’avien mils hic treballarie e de \millor/213 cor que no si no 
\n’avie/ res, per tal lo dit en Pere intimà al dit consell ço que per lo dit en La-
gostera li ere214 stat scrit per ses letres per ço que aquell hic provehisque e orden 
ço que li plaurà com ell215 e sos companyos sie apparellat de enseguir ço que per 
aquell los serà manat. Lo consell acordà que sien donats al dit en Lagostera per los 
trebaylls e afanys que ha sufferts dels dits comptes deu florins d’or per a civada e 
que de aquells sie feyt albarà al síndich.216

¶ 206 Ratllat: a dar. ¶ 207 Ratllat: sens. ¶ 208 Rat - 
llat: Pere Domingo. ¶ 209 Rat llat: de la dita.  
¶ 210 Ratllat: de. ¶ 211 Ratllat: per la bona obra.  

¶ 212 Ratllat: li hav. ¶ 213 Ratllat: bon. ¶ 214 Rat- 
llat: serà. ¶ 215 Duplicat i ratllat: e sos. ¶ 216 Mar-
ge esquerre: albarà de retenció.



51

||19r Die martis, .vª. septembris anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. primo.
Fon ajustat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ra-

mon de Belsa crida, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo qual foren 
presents los honrats en Bernat de Libià, justícia de la dita vila, en Guillem Tru-
llols, Pasqual Ferrando e en Bernat Mut, jurats de la desús dita vila. Consellers: 
en Domingo Bataller, Guillamó Palau, Berenguer Guitart, Bernat Bosch, Guilla-
mó Català, Bernat Cabeça, Miquel Marbruscha, Arnau Sala, Berenguer Guitart, 
Domingo Rodrigo, Ramon Johan, Bernat Pelegri, notari, Ramon Ferrer, Jacme 
Roig, Salvador Penafell, Bernat Mirales, Arnau de Peralta, Bernat Andreu, Be-
renguer Sala, Nicholau Squerre, Guillamó Gomar, Pere Ribarroja.

En lo qual dit consell fon proposat per en Apparici Merlo e per Domingo 
Torres, guardians del terme de la vila de Castelló,217 per ells e per sos companyons 
que com a ells fossen deguts cent .xVi. sous de la primera terça qui finí en lo mes 
de agost proppasat del prsent any, per ço supplicaren al dit honrat consell que·ls 
manàs fer albarà al síndich. Lo consell acordà que·ls sie feyt albarà de la dita quan-
titat de la dita primera terça ab modificació que per lo honrat síndich e clavari sie 
feta fer218 crida pública en la plaça de la dita vila que dins cert terme tot hom a qui 
los dits guardians sie tengut219 per feyt de esmenes que vingue per pagar-se com 
lo dit síndich los220 farà taula.

Ítem, fon proposat per en Guillem Barberà que com ell221 fos ignorant de 
la forma e manera per la qual cascun vehí de la vila de Castelló aprés que per los 
montadors del termenal de Terol lo y ere penyorat e marquat lo bestiar pasturant 
e pexent les erbes en lo dit termenal. Et ara hagués entesa e sabuda la dita forma, 
per ço supplicà al dit honrat consell que pus ell és nomenat en lo nombre dels 
altres vehins qui lladonchs semblantment foren marcats e hagués feta resposta al 
síndich semblant que feren los altres, e és apparellat jurar e fer sagrament e donar 
informació de testimonis si mester serà segons forma dels privilegiis, que·ls plàcie 
de fer-li manar albarà al síndich de ço que li és degut del nombre del bestiar que 
li prengueren los montadors. Lo222 consell acordà que sie reebut sagrament del dit 
en Guillem Barberà del nombre del bestiar e de la valor e reebut lo dit ||19v sagra-
ment que de ço que li sie degut \per la dita vila/223 servada la taxació feta per lo 
dit honrat lochtinent de governador224 sobre lo dit bestiar que li sie feyt albarà.

Ítem, fon proposat per en Johan Barbarrosa en lo dit consell que com225 ell 
hagués donat compte de la administració que feta havie axí com a síndich, jurat e 
clavari de la dita vila en temps passat226 als elets e diputats per lo dit honrat consell 

¶ 217 Ratllat: que com. ¶ 218 Ratllat: crida per r. ¶ 219 Ratllat: que. 
¶ 220 Ratllat: li. ¶ 221 Ratllat: no. ¶ 222 Marge esquerre: albarà. 

¶ 223 Ratllat: que li sie feyt albarà. ¶ 224 Ratllat: que li. ¶ 225 Ratllat: los. ¶ 226 Ratllat: et hay.
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a hoir lo su compte e [...] mostrat a aquells totes les cauteles, axí de dates com de  
reebudes, e aquell dit compte no li volguessen finar ans lo passaven per noves  
de dia en dia, per ço supplicà al dit honrat consell que fos llur bonea227 e li pla- 
gués de fer-li fer finar lo seu compte com ell ere apparellat si alcuna cosa havie a 
tornar de restituhir ho decontinent, e que si la vila li havie a tornar que lo y re-
situhís semblantment, en altra manera greu que li serie, dix, que haurie recors al 
senyor rey. Lo consell acordà que de feyt que·l honrat en Pere Moster, síndich sie 
vengut a la dita vila que·l justícia si request ne serà, forç e constrengue lo dit sín-
dich228 e als altres elets e diputats a hoir lo dit compte \ab manaments penals/ en 
manera que sie vist si lo dit en Johan ha a tornar o a cobrar e que li sie feta justícia.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per los dits honrats jurats que com a 
ells sie estada tramessa una letra per part del noble en Roger de Muncada, por-
tantveus de governador en lo regne de València, en la qual los mane que vista la 
present letra tramtessen .i. hom de la dita universitat per explicar a la universitat 
del que per lo dit noble mossén en Roger serie informat. Et la qual dita letra en 
presència del dit honrat consell fon lesta. Et lesta aquella, requeriren al dit honrat 
consell que eligís un hom qui anàs a la ciutat de València per misatger segons sè-
rie de la dita letra, e per fer ço que en aquella dita letra ere contengut. Lo consell, 
hoyda la dita proposició per los dits honrats jurats feta, eligí per misatger per qui 
anàs al dit noble mossén en Roger, ço és, lo discret en Pasqual Ferrando, notari, al 
qual manaren que decontinent sich degués partir.

||20r Ítem, fon proposat en lo dit consell per los honrats jurats que com alcuns 
pescadors trahents en lo terme de la dita vila no portassen a la dita vila tot lo 
peix que trahien sinó un covenet fort chich e venien l’altre peix a revenedors229 
e aquells dites revenedors se’n portassen lo dit peix que compraven230 fora la dita 
vila per la qual rahó la dita vila no podie ésser basta de peix, per ço supplicaren al 
dit honrat consell que hic degués fer stabliment alcú231 contra los dits pescadors en 
manera que no gossassen vendre lo peix a revenedors si dochs los dits revenedors 
no·l portaven232 a vendre a la dita vila e açò sots certa pena majorment pus los dits 
pescadors podien vendre a bon for los dits pexos.

L’onrat233 consell de la vila de Castelló per profit e utilitat de la cosa públi-
ca, stablí e ordenà que nengun pescador qui trasque234 peix en lo terme de la dita 
vila no \gos ni presumesque/235 vendre lo peix que traurà dins lo desús dit terme 
a la mar ne en altre loch del damunt dit terme a revenedor o revenedors sots pena 
de .lx. sous partidors en aquesta forma, ço és lo terç al senyor rey, lo terç a la 

¶ 227 Ratllat: que li. ¶ 228 Ratllat: ab manaments 
penals. ¶ 229 Ratllat: fora la dita vila. ¶ 230 Ratllat: 
fora e no pogués. ¶ 231 Ratllat: sobre lo dit peix.  

¶ 232 Ratllat: a re. ¶ 233 Marge esquerre: sta bli-
ment. ¶ 234 Ratllat: lo. ¶ 235 Ratllat: sie tan ossat 
ne de vendre aquell peix que traurà, vendre.
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vila e lo terç al acusador. Relevats e exceptats aquells revenedor o revenedors qui 
compraran lo dit peix e portaran aquell a vendre a la \pescateria/236 de la dita vila, 
los quals en la pena del present stabliment no vol lo dit consell que encorreguen, 
servant emperò la forma e manera desús dita.

Die veneris, .xxiiª. septembris anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. primo.
Fon feta la letra certificatòria infrasegüent:
Al molt honorable e molt savi mossén en Pere d’Artés, cavaller e conseller 

del molt alt senyor rey e maestre racional de la sua cort, de nós los jurats de la 
vila de Castelló, salut ab aquella honor e reverència que·s pertany. Com en lo 
compte a vós donat e retut per part de la universitat de la dita vila de les dues 
||20v annades de les rendes del dit senyor rey regides e administrades per en Pere 
Moster, les quals finiren en lo mes de deembre proppassat, sien stats feyts duptes 
al dit compte, lo primer que·l dit en Pere Moster, administrador o regidor de 
les dites rendes e drets, tunch haurie donat compte de reebuda del censal en di-
ners e de certs blats que cascun any fan de cens al dit senyor rey de una annada, 
per què ab la present vos certificam que·l dit en Pere Moster tunch reebé lo dit 
censal e blats de una annada com l’altra annada, la qual devie ésser collida en la 
festa de Nadal proppasat, haje collit e reebut lo discret en Pasqual Ferrando, re-
gidor e administrador aprés [or]denat per lo consell. Et de aquell censal e blats 
darà compte e rahó de la dita col·lecta e reebuda del dit censal de diners e blats 
e del arrendament de blat del molí soterrani, lo qual lo dit en Pere Moster havie 
arrendat en son temps a dos anys. Encara sie estat per vós dit maestre racional 
posat en dupte que sie donada rahó de aquelles duo milia .c.xix. sous, .V. di-
ners, mealla, los quals del dit compte de les dites dues annades egualades reebu-
des ab dates serien més les dites reebudes que les dates qui habia reebuts los dits 
.iim.c.xix. sous, .V. diners, mealla o en poder de qui ere, per què ab la present 
certificam que la dita quantitat ha reebuda del dit en Pere Moster lo dit en Pas-
qual Ferrando, qui aprés de aquell dit en Pere Moster és regidor e administrador 
de les dites rendes, e aquella quantitat té en son poder, la qual reebé del dit en 
Pere Moster en dues pagues o solucions, la una paga fon de .dcccc.xiii. sous 
mealla. Et l’altra paga de mil .ccVi. sous237 .V. diners, de la qual resta lo dit en 
Pasqual feu àpocha al dit en Pere Moster e cautela, com de la solució dels dits 
.dcccc.xiii. sous mealla ja hagués feta cautela de reebuda al dit en Pere en la 
absolució del compte per en Pere Moster donat als jurats e consell de la admi-
nistració de les dites reendes. En testimoni de les quals coses fem-vos la present 
certificació ab lo sagell del nostre officii sagellada.

Datum Castilione, die .xxiiª. septembris anno a Nativitate Domini .mº.cccº.
xcº. primo.

¶ 236 Ratllat: dita plaça. ¶ 237 Ratllat: .vi. diners.
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Dilluns a .xxV. de setembre any .xc. hun, l’onrat en Guillem de Ripoll, 
notari, jurà per lochtinent de jurat del honrat en Guillem Trullols, jurat, en poder 
del honrat en Guillem Miró, batlle de la vila de Castelló.

Testimonis: Pere Miquel e Pasqual de la Espasa.

||21r Die iovis, .xxviiiª. septembris anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. primo.
Fon ajustat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ra-

mon de Belsa crida, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo qual foren 
presents los honrats en Bernat de Libià, justícia de la desús dita vila. En Pasqual 
Ferrando, en Guillem Trullols e en Bernat Mut, jurats. Berenguer Miró, Pere 
Muntanyà, Bernat Andreu, Berenguer Gillabert, Miquel Marbruscha, Arnau Sala, 
Guillamó Palau, Berthomeu Giner, Berthomeu Pèriç, Bernat Mirales, Bernat 
Bosch, Guillamó Català, Salvador Penafell, Ramon Ferrer, Bernat Pelegrí, Gue-
rau Canet, Guillamó Gomar, Pasqual Franch, Lorenç Tauhenga, Pere Strader, 
maestre Domingo Rodrigo, Nicholau Squerre, consellers.

En lo qual dit consell fon proposat per n’Alleot de Lach, maestre de gra-
màtica, que com a ell fossen deguts de la derrera paga del primer any ja finit per 
la dita vila238 per legir gramàticha e lògica en la dita vila, del salari a aquell promès 
donar per cascun any per la dita vila, cent sous, per ço supplicà al dit honrat con-
sell que de aquells li manàs fer albarà de paga. Lo239 consell acordà que li sie feyt 
albarà dels dits cent sous.

Ítem, fon proposat per en Ramon Miquel que com la villa se prengués 
de la sua terra240 ultra les fites que y eren posades, que plagués al dit consell que 
aquella terra li degués comprar per ço que no·n vingués en desgrat ab aquells qui 
la se’n portaven. Lo consell acordà que la dita terra sie fitada e enaprés feta crida 
pública per la dita vila e per los lochs acustumats.

Ítem, fon proposat per aquell matex en nom d’en Miquel Giner, qui ere 
exit de catiu e ere natural de ací, que li plagués de fer alcuna gràcia en adjutori del 
seu rescat.

Ítem, fon proposat per n’Arnau Agramunt que com ell hagués acaptat per 
un any e pus a la obra de la dita vila e hagués plegat per lo dit temps la quantitat241 
de diners que ere en una bossa que portà denant lo dit honrat consell, e aquella 
fos apparellat de delliurar242 al dit honrat consell, per ço supplicà lo dit honrat 
consell quey fos elet altre home qui acaptàs a la dita obra. Lo consell acordà que·l 
dit n’Arnau Agramunt don e delliure la quantitat que té en son poder de la dita 

¶ 238 Ratllat: per tenir, regir. ¶ 239 Marge esquerre: albarà. ¶ 240 Ratllat: per. 
¶ 241 Ratllat: que er. ¶ 242 Ratllat: aquell que·l consell.
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obra a·n Ramon Ferrer, lo qual per lo dit honrat consell és estat assignat que 
acapte a la dita obra.

Ítem, fon proposat per en Pasqual Franch que com a la bonea del dit hon-
rat consell hagués plagut ell haver regit per .i. any l’officii de la mustaçafia e du-
rant lo dit temps hagués preses dels terces de la dita [mustaçafia] tro en quantitat 
de .xxii. sous, e de aquells hagués fets fer ||21v fer243 landes per a la pescateria, per 
ço supplicà al dit honrat consell que dels dits terços que pertanyen e són de la di-
ta vila que són en son poder li plagués fer gràcia segons que als altres mustaçafs  
fehien. Lo consell acordà que li sie feta gràcia dels dits terces.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per lo religiós frare Pere Ponç, lector 
de sent Agostí, que com per honor de la dita vila ell entenés romanir en lo dit 
monestir jatsie que en altra vila a aquell fessen majors avantatges, emperò que 
quant ere en lo loch que estaven ara de present, que no y entenie romanir com 
açò244 fos verdaderament sinó quod en loch de pressó, hoc encara que en aquell dit 
monestir sich eren fetes morts, e que entenie que Déu les permetie de fer, per ço 
que aquell dit monestir fos mudat en altre loch. Per ço supplicà al dit honrat con- 
sell que li plagués donar e assignar loch on pogués ésser construhit lo dit mones-
tir, com ell entenés haver gràcia e licència del senyor rey, ho allí on245 ja ere estat 
construït e dedificat fora los murs, ho en l’alberch hon està n’Oller, asaunador, 
prenén246 l’alberch d’en Libià. Et que de açò hagués llur resposta com ja sich fore 
partit si no sperant la dita resposta, per ço \que/247 pogués notificar al provincial 
com tinguessen capítol per manera que fahent ço que desús ell vos provehirie de 
.iiii. o de altres frares millors e pus abtes de mi, jatsie la mia insuficiència sie fort 
pocha. Lo consell248 elegí les persones sigüents que anassen veure los dits lochs 
ensemps ab lo dit frare Ponç, e vistes aquelles que·n fessen relació al dit honrat 
consell per ço que y pogués mils ésser acordat e \fer/249 la resposta que sich me-
resqués, les quals persones elets són ut sequitur, primerament en Berenguer Miró, 
en Bernat Pelegrí, Pasqual Franch, Lorenç Tauhenga, Guerau Canet, Bernat An-
dreu, Ramon Ferrer e n’Arnau Sala.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per en Casanoves per si e per los altres 
qui anaren250 de manament del justícia e dels jurats ab dos laüts ab lo senyor duch 
per descobrir les mars251 a aquell dit senyor qui anave en una galiota per mar, que 
com ell e sos companyons haguessen navegat tro a la ciutat de Tortosa ab lo dit 
senyor duch e la dita vila los hagués promés pagar, que plagués al dit honrat con-
sell de pagar-los de sos trebaylls e afanys. Lo consell acordà que·ls hòmens dels dits 
dos laüts sien pagats de la anada tro a Pa- ||22r níscola e de la tornada tro que són 

¶ 243 Duplicat. ¶ 244 Ratllat: per. ¶ 245 Ratllat: 
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estats ací. Et ço que·ls serà taxat per los jurats252 e que de allò los sie feyt albarà al 
síndich. Foren taxats per los dits honrats jurats de volentat del dit consell, ço és als 
.Vi. hòmens que anaren ab lo253 laüt d’en Pasqual del Mas, cinquanta e cinch sous, 
e als .iiii. hòmens qui anaren ab lo laut d’en Domingo Belsa, trenta-huyt sous e 
.Vi. diners.254

Ítem, fon proposat per en Linynà que com la villa li fes pagar .i. lliura per la 
terra que té lo fill d’en (en blanc) del qual són pare ere stat tudor, e ell no tingués 
en la dita villa sinó les casetes en que stà, per ço supplicà al dit honrat consell que 
li fes justícia. Lo consell acordà que sie vist per los jurats e que li sie feta justícia.

Ítem, fon proposat per en Joha Barbarrosa que com diverses vegades ha-
guessen regonegut lo seu compte de la claveria e sindicat del temps que ere estat 
síndich, de ço que havie reebut e pagat per la dita vila. Et ara ultimament fos es- 
tat aclarit ço que havie a cobrar de la dita vila, per ço supplicà al dit honrat con - 
sell que, haüda relació dels jurats qui han hoyt lo dit seu compte de la quantitat 
que faran relació que la vila255 li deurà, que li plagués fer albarà \e que li fos feta 
a par absolució e diffinició/. En lo qual dit consell l’onrat en Pasqual Ferran-
do, jurat, feu relació que·l dit en Johan Barbarrosa havie a cobrar de la dita vila 
per ço com serie stat atrobat que haurie més despés256 per la dita vila que reebut, 
mil huyt-cents .lxxxV. sous, .ii. diners mealla. Per què lo dit honrat consell,257 
hoyda la dita relació, acordà que li fos feyt albarà de la dita quantitat.

Ítem, fon proposat per en Bernat Bosch que com ell hagués entés que del 
açut s’ere trenquat bon troç e feyt bon portell en manera que per la céquia no ve-
nie aygua. Et per la dita rahó hic hagués tramés en Guillamó Manoller qui veés si 
ere ver ço que li ere stat dit. Et lo dit en Guillamó, retornat, dix que gran portell 
sich ere feyt en lo dit açut en manera que si no·s adobave que no vendrie gens de 
aygua per la dita céquia. Lo consell acordà que·l258 dit açut sie adobat al pus cost 
que pusche en manera que la vila haje aygua la qual ha de gran necesitat per sem-
brar e per les venemes.

||22v Et com segons forma de furs e privilegiis del regne de València sie provehit 
e ordenat que cascun any axí com ere ordenat elegir mustaçaf en lo dita del bena-
venturat sent Miquel arcàngell en la ciutat de València e viles del dit regne, la dita 
elecció és mudada e ordenada fer la vespra del benaventurat sent Miquel. Et com 
lo present dia de huy que és dijous sie vespre de la festa del benaventurat sent Mi-
quel, per tal lo dit honrat consell enantà a fer elecció del officii de mustaçafia qui 
en l’any esdevenidor regisque lo dit officii, segons orde dels dits furs e privilegiis. 

¶ 252 Ratllat: e de aquell dit. ¶ 253 Ratllat: hun.  
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Et fon rebut ans e primerament de tots los consellers sobredits sagrament per les 
scrivà del honrat consell e jurats.259 Enaxí que feta la elecció sobredita foren atro-
bats de més veus en Pere de Reus, Bernat Cabeça, Arnau Sala, Bernat de Belda, 
Bernat Miralles e Domingo Cestret, los noms dels quals per si e de separadament 
foren meses e interluses en sis redollins de cera vermella, los quals dits redollins 
tots ensemps en presència dels dits consellers foren meses en un bací d’aygua per 
lo honrat en Guillem Miró, batlle de la dita vila. Et dels quals dits redollins foren 
preses .iii. redollins per lo fill de n’Arnau Roselló, de pocha edat, e donats per 
aquell. Et liurats al dit honrat batlle en les mans de aquell. Et uberts per aquell, lo 
dit honrat batlle nomenà e donà al dit honrat consell per mustaçaf de la dita vila 
en l’any esdevenidor, ço és, n’Arnau Sala, vehín de la dita vila.

Die mercurii, .xviiiª. octobris anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. primo.
Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 

de Ramon de Belsa, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo qual fo-
ren presents los honrats en Bernat de Libià, justícia de la desús dita vila. En Pere 
Moster, Pasqual Ferrando, en Guillem Trullols e en Bernat Mut, jurats. Maestre 
Domingo Rodrigo, en Guillem Ripoll, Bernat Pelegrí, Berenguer Miró, Romeu 
Bonet, Ramon Johan, Berthomeu Bosch, Arnau Sala, Berenguer Guillabert, Gui-
llem Johan, Jona d’Alçamora, Miquel Gascó, Pere Muntanyà, Bernat Cavaller, 
Bernat Cabeça, Miquel Marbruscha, Guillemó Català, Guillamó Gomar, Beren-
guer Guitard, Jacme Roig, Guerau Canet, consellers.260

En lo qual dit consell fon proposat per los honrats en Pere Miquel e en 
Guillem Trullols, diputats a reebre lo quitament de .xxx. sous per lliura, dients 
que segons forma del privilegi e carta del dit ||23r quitament, ells fossen tenguts 
donar compte e rahó al .xxii. dies dels dos meses segons que en la dita carta és 
contengut per vigor del sagrament e homenatge per ells feyt, prestat e donat, per 
ço dixeren que volien donar261 compte e rahó de les reebudes que havien fetes del 
.xxii. dia del mes de agost pus proppasat tro al present dia \de huy/, que·s comp-
tava .xViii. dies de octubre, lo qual dit compte los dits honrats diputats en pre-
sència del dit honrat consell donaren, e fon atrobat que aquells havien reebudes 
del dit temps ençà tro al present dia de huy, ço és262 mil .cxxV. sous, .ix. diners. 
los quals263 com no se’n pogués fer quitament romangueren en poder del dit hon-
rat en Pere Miquel mil .cxxV. sous, .ix. diners.

Ítem, fon proposat per lo honrat en Guillem Miró, batlle de la vila de Cas-
telló, que com ell hagués entés que alcuns entenien impetrar del senyor rey letra 

¶ 259 Ratllat: de fer. Et feta. ¶ 260 Sobre cada un dels noms, un quadrat. 
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o carta que poguessen ésser justícia de la dita vila, per ço notificà e intimà al dit 
honrat consell que y degués fer alcuna provissió264 contra aquells qui volien haver 
o impetrar les dites carta o letra pus que j·avien per ordenació de furs e privilegiis 
com la265 ordinació de justícia cascun any fahedora se devie fer e que puix ell ha-
vie jurat servar e tenir furs e privilegiis que aquells entenie tenir e servar, e que si 
alcuna carta o letra del dit senyor rey per alcun de la vila li266 serie presentada, que 
no la obehirie parlant ab humil reverència del dit senyor, sinó que farie e servarie 
ço que per furs e privilegiis del regne de València ere tengut tenir e servar, la qual 
proposició requès que fos per mi, dit notari e scrivà, scrita en lo present libre de 
consell. Lo consell respòs a la dita proposició que com ell de present no sabés ni 
entenés que alcú presumís de impetrar la dita letra de ésser en lo officii de justí-
cia, e encara no fos lo temps de fer la267 elecció, que si en lo dit temps \o abans/ 
podie ésser sabut que alcú hagués impetrada semblant letra que prestament lo dit 
consell scriurie al dit senyor rey que plagués a la sua altea que degués revocar la 
dita letra com fos contra furs e privilegiis del dit regne, e en cars que·l dit senyor 
rey no la volgués revocar, que y provehirien segons que per fur e rahó atrobarien 
ésser fahedor, e procehirien semblantment contra lo impetrant en manera que al-
tres volents semblants letres impetrar hic prenguessen eximpli.

Ítem, fon proposat per en Pere Miquel que com la268 parròquia \en la qual 
ell habitave e stave/ hagués a rebre los decorriments de les més aygües que cahien 
en la dita vila, que no ||23v les altres. Et per les aygües que entraven lo vayll de la 
dita villa per les boteres les torres de la dita parròquia leument se poguessen des-
trovir e descalçar, per tal intimà e notificà al dit honrat consell ans del dan dona-
dor, que y degués fer alcuna bona provessió en les dites coses en manera que les 
boteres fossen stretes per manera que solament poguessen per aquelles discórrer 
les aygües que sich deven discórrer, e que per aquelles alcuna persona no·n pogu-
és passar, e les fonaments de les dites torres fossen perservats e conservats. En altra 
manera protesta que no fos imputat a la dita parròquia. Lo consell acordà que les 
dites boteres sien stretes en manera que solament ne pusche passar269 una filla de 
aygua, e no persona alcuna. E que allí hon han romput sie adobat o feyt adobar 
per lo síndich270 e que sie regonegudes les torres e271 que hic proveïssen en ma-
nera que les dites torres no puschen venir a menys per los descalçaments que fa la 
dita aygua que entre en lo vayll.

Ítem, fon proposat per lo honrat n’Arnau Sala, mustaçaf en l’any present de 
la dita vila, que com272 a Déu e al dit honrat consell hagués plagut ell regir lo offi-
cii de mustaçafia, per ço supplicà al dit honrat consell que li plagués segons que 
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ere acustumat de donar a aquell licència que pogués fer gràcia o gràcies aquella 
o aquelles que a ell ben vist fos. Lo consell donà licència al dit mus<ta>çaff que 
puxe fer gràcia o gràcies segons que ben vist li serà.

Ítem, lo dit honrat consell eligí per administrador e regidor del spital de la 
dita vila, ço és, en Berthomeu Fonoll, vehín de la dita vila.

Ítem, fon proposat en lo dit honrat consell per lo discret en Ramon Johan, 
notari, en nom de la dona na Rosellona, muler ça enrere d’en Arnau Rosselló, 
deffunct, que com ella no tingués lo bestiar que ere en lo libre de vàlies scrit, ni 
alcun moble ans de aquell cascun any havie pagades les meales com hagues guitat 
aquell, per ço supplicà al dit honrat consell que·l dit bestiar li sie levat del273 nom-
bre de les liures de la sua peyta. Lo consell acordà que pus la dita dona ha quitat 
lo dit bestiar e no té aquell, que li sie tolt e levat de la sua peyta.

||24r Ítem, fon proposat per en Johan Barbarrosa que pus a Déu havie plagut que 
ell havie donat son bon compte de la administració que havie feta en loch de la 
dita vila del temps que274 ere estat clavari e síndich de la desús dita275 segons que 
al dit honrat consell ere cert, per ço supplicà al dit honrat consell que li plagués 
fer dues coses, la primera que li fos feta sa absolució e diffinició; la segona que de 
la quantitat que havie albarà de manament,276 la qual la dita vila li devie, que li 
fos pagada ans que·n fes requesta al lochtinent de governador, o que·n fes cessió 
alcun hom de València e de açò li farie gran plaer.277 Et axí matex que alcunes 
vendes que li eren stades donades en paga278 com de aquelles possehions no·n po-
gués haver diners, e ere apparellat aquelles notificar al dit honrat consell que de 
la quantitat que muntaran les dites vendes que li sie manat fer albarà. Lo consell 
acordà que pues lo dit en Johan de Barbarrosa havie donat son compte que li fos 
feta absolució e finició, la qual per mi, Pasqual Bataller, notari fonch reebuda en  
lo present dia de huy.

Ítem, semblantment lo dit honrat consell, haüda relació del discret en Ra-
mon Johan, síndich en l’any pus proppasat,279 que en Berenguer Miró li havie do-
nat compte e rahó de la peyta de .iiii. sous e .Vi. diners per lliura, e de la col·lecta 
de les meales a rahó de .xii. diners per lliura, feu al dit en Berenguer Miró, peyter 
en l’any proppasat, absolució e diffinició.

Testes: discretus Raymundus de Pauls, notarius, et Iacobus Villamanya, cerdo, vici-
ni ville Castilionis.

Ítem, lo honrat consell ordenà sobre la proposició feta per los honrats jurats 
sobre lo adobament del camí del Coyll de la Garrofera, que aquell sie adobat per 
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lo síndich e clavari280 encontinent que haje ben plogut es puxe ben cavar lo dit 
camí lla hon mester serà.

Dilluns,281 a .iii. de deembre anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. primo.
Fon ajustat e plegat consell en lo palau \comú/ de la vila de Castelló per 

veu de Ramon de Belsa, \saig e/ crida, trompeta e corredor públich de la dita vi- 
la, en lo qual foren presents los honrats en Bernat de Libià, justícia ||24v de la vila 
de Castelló. Pere Moster, Pasqual Ferrando, Bernat Mut e en Guillem de Ripoll, 
lochtinent del honrat en Guillem Trullols, jurats. Consellers: Berenguer Miró, 
Berenguer Gillabert, Arnau Sala, Pere Pintor, Berenguer Guitart, Bernat Cabeça, 
en Guillem Johan, Pere Strader, Nicholau Squerre, Domingo Bataller, Bertho-
meu Pèriç, Bernat Bosch, Berthomeu Bosch, Ramon de Tous, Salvador Penafell, 
Berthomeu Giner, Pere282 Muntanyà, Bernat Ribalta, Bernat Cavaller, Lorenç 
Tauhenga e maestre Domingo Rodrigo, Miquel Marbruscha, Bernat Pelegrí, Ar-
nau de Peralta.

En lo qual dit consell fonch proposat per lo honrat en Pere Moster, jurat, 
síndich e clavari de la vila de Castelló, que com ell hagués bestreytes e pagades en 
profit e utilitat de la dita vila a diverses persones moltes e grans quantitats de di-
ners e de aquelles no hagués albarans \però que·n havie/283 feyt de manament del 
dit honrat <consell>, per ço supplicà al dit honrat consell que li plagués de ma-
nar-li fer los284 dits albarans per ço com de diverses quantitats que ell havie paga-
des volgués fes285 diverses albarans.286 Et les quals quantitats per menut eren scrites 
en dues cèdules de paper les quals al dit honrat consell exhibuí e en lo libre de la 
sua claveria per mà pròpria del scrivà dels dits honrats jurats e consell. Lo consell 
acordà que li sien feyts los dits albarans de les quantitats per lo dit síndich bestretes 
e pagades, e manà fer aquelles.287

Ítem, fon proposat per lo honrat n’Arnau288 Sala, mustaçaff en lo present 
any, que com los pescadors de la dita vila289 no portassen sinó un cove de peix a la 
dita vila, e lo altre venesen a mercadés, e de aquell havien tant com de dos covens 
venent a vull, e lo peix que no·s devie vendre almenys sinó a dos diners la lliura 
se venia a .iiii. diners la lliura e més, e que ere gran dan de la cosa pública, per ço 
supplicà al dit honrat consell que y degués provehir e fer per manera que·l peix 
se venés a pes, e cascú haurie son dret si entenie que vendre a pes fos pus profi-
tós que vendre a vull, almenys en lo temps del Carnal.290 \L’onrat consell/ stablí 
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e ordenà \sobre lo feyt del peix de vendre a vull/ segons que és escrit en lo libre 
||25r del dit mustaçaff, en lo present dia de huy de mà pròpria d’en Pasqual Bata-
ller, notari e scrivà dels dits honrats jurats, que la ordenació ja feta per aquell dit 
consell en temps passat sobre lo fors dels pexos a .xxVi. de abrill del any .m.ccc.
lxx. quatre, del temps del Carnal, sie servada aytant com al dit consell plaurà \e 
no pus/. Et que l’establiment e ordenació del peix ja feta prima die febroarii en lo 
present any, e altres, sien servades salvu que los dits peixs se venen e hajen a ven-
dre a pes, e no a vull, dins lo dit temps de Carnal.

Ítem, fon proposat per los dits291 honrats jurats que com a ells e a llurs com-
panyons fossen stades fetes moltes clamors dels corredors qui lla on ells se volien292 
feyen vendre vi, e que no anaven sinó en loch cert, e que alcuns vehins e natu-
rals de la dita vila li havien dit que serien corredors de bon grat. Et que hostaler 
ni aquell qui té taverna de vi per a revendre no devie ésser admés en l’officii de 
corredor. Per tal los dits honrats jurats intimaren e notificaren les dites coses al dit 
honrat consell per ço que y fes aquella provesió que volgués. Lo consell acordà 
que a present sien remoguts del dit officii de corredoria solament los hostallés 
e tavernés, en lo altres que sien feta inquisició segons forma de les ordinacions 
antig<u>es contra los altres corredors, e si atrobarà aquells haver comés alcuna 
frau, o feta alcuna collusió, o ésser venguts contra forma e tenor de les dites or-
denacions antigues, que leu la pena de .lx. sous de aquells, e ultra açò293 que sien 
privats del officii de corredoria per a tots temps. Et manà lo dit honrat consell 
que·l present stabliment e dejús scrit fos scrit e notat en lo libre del mustaçaf, e 
fermat per lo batlle, e publicat per veu de trompeta per la plaça de la dita vila, lo 
qual és segons que·s segueix:

Lo honrat consell de la vila de Castelló, per profit e utilitat de la cosa pú-
blica,294 stablí e ordenà que295 \los/ hostallers ni taverners de la vila no ussen \ni 
sien tam osats que gossen usar/ de officii \públich/ de corredoria sots pena de 
.lx. sous \per cascuna vegada que·n usaran de cap/ donadors e partidors ço és 
lo terç al senyor rey, lo terç al comú de la dita vila, et lo terç al acusador, e ultra 
açò296 per lo dit honrat consell per vigor del present stabliment \revoque los sta-
bliments/297 per lo dit honrat consell feyts e ordenats que <ho>stalés o tavernés 
poguessen ésser corredors.298

||25v Ítem, fon proposat per los dits honrats jurats que com a ells sie donat a en-
tendre que alcuns299 vehins de la dita vila per ço que hajen lo justiciat e que sien 
justícies en l’any sdevenidor hajen impetrades o fetes impetrar letra o letres del 
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senyor rey. Et de aço deje ésser feta alcuna ordenació o stabliment per lo dit hon-
rat consell contra aquells qui semblants letres hauran impetrades del dit senyor, 
majorment com aquelles, parlant ab300 subjectiva reverència del dit senyor, sien 
expresament contra fur, per ço notificaren \al dit honrat consell/ llo que·ls ere es-
tat donat a entendre. Et que y provehís per aquella forma que li plagués com ells 
eren apparellats de enseguir ço que per lo dit honrat consell301 hic serà provehit e 
ordenat. Lo consell acordà que sie feyt stabliment302 contra aquells qui semblants 
letres han impetrades o de aquí avant impetraran \si de fur pot procehir/303 que 
en lo dit officii \de justiciat/ per null temps no puxen ésser elets304 ni ésser en 
aquell, lo qual stabliment sie feyt \per los dits honrats jurats e vist e regonegut per 
lo/305 honrat micer Berthomeu del Mas, advocat de la dita vila, per ço que sie feyt 
per tal forma que per esdevenidor alcun dan a la dita vila no pogués esdevenir.306

Ítem, fon proposat en lo dit consell per los dits honrats jurats e síndich que 
com per en Pere Strader e en Berenguer Miró, peytés de .iiii. sous, .Vi. diners 
per lliura e de la col·lecta de les meales, los haguesen protestat ab scriptura dients 
que·ls fos donat compliment de liures ab què poguessen pagar los deutes dels cen-
sals que·ls eren estats donats, com les liures de la peyta dels dits .iiii. sous e .Vi. 
diners e de la col·lecta, haüd sguard a·çò que havien a donar cascun mes de la dita 
col·lecta de meales al síndich, e que les gents se volien quitar e que bonament no 
restaven mil lliures peyteres307 e que los deutes que·ls eren donats a pagar pujaven 
a summa e quantitat de dehuyt mília sous, levat lo salari de aquells e les reebudes, 
ab la dita col·lecta pujaven a .xi. o .xiiM. sous, segons que en la dita protestació e 
scriptura és contengut, als que fos imputat a la dita vila si penes s’i acussaven per 
a la qual dita protestació se retinguen acord, per ço notificaren la dita protestació 
al dit honrat consell que y provehís per aquella forma e manera que volgués. Lo 
consell acordà que fos feta resposta a la dita protestació per los dits ||26r honrats ju-
rats en aquella manera que fer se degués, ni·s pertangués.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per los dits honrats jurats que com la 
torre la qual havie feta fer la vila fos cayguda e derrocada e stigue fort dolenta-
ment, e uns dien que és culpa del maestre \qui la féu/, altres que és culpa d’en 
Bernat Maurell, manobrer de aquella, per ço que si ell la hagués feta cubrir e fetes 
fer canals que no fore cayguda. Per ço los dits honrats jurats notificaren e intima-
ren les dites coses al dit honrat consell e que308 ço que provehirie eren apparellats 
de enseguir. Lo consell acordà que fos vist lo compte del dit en Bernat Maurell, 
manobrer desús dit.
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Ítem, fon proposat per los dits honrats jurats que com lo portal d’en Pas-
sanant se haje a fer nou, e ells hic haguesen menat a veure un hom piquer de la 
Alcora per saber quant ne valrie que·l fes de nou a son cost e mesió, e hagués dit 
que .l. florins. Et axí matex haguessen entés que en Pineda, piquer de ací, lo farà, 
per ço notificaren-\ho/ al dit honrat consell per ço que y acordàs què volie que 
fessen. Lo consell acordà que·ls dits honrats jurats ab alcuns bons prohòmens de 
la vila parlen ab adosos los dits piquers, e que aquell que millor obra face e per 
menys, que·l facen fer de nou.

Ítem, fon proposat per en Bernat Frexanet que com a ell fos stat manat per 
lo honrat n’Arnau Sala, axí com a mustaçaf, que degués adobar l’enfront del portal 
que ere caygut com ell ho degués fer, e jatsie que·l alberch ell \lo/ hagués com-
prat e fos seu que és damunt lo dit portal, e que hagués a tornar ço que ere caygut 
que no y bastarie, ans derrenclie e desemparave aquell al dit honrat consell suppli-
cant aquell que en honor de Déu hic volgués haver son esguard ja que ell perdie 
lo dit alberch, que no·l perdés de tot. Lo consell acordà que·l dit en Bernat Fre-
xanet haje la fusta del dit alberch emperò que ell a son cost e messió los derroch e 
l’arch que ||26v sie de la vila.

Dimecres, a .Vi. de deembre anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. primo. 
Fon ajustat e tengut consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 

de Ramon de Belsa, corredor públich e trompeta de la dita vila, en lo qual foren 
presents los honrats en Bernat de Libià, justícia de la vila de Castelló. En Pere 
Moster e en Bernat Mut, jurats de la dita vila. Consellers: Bernat Cabeça, Ramon 
de Tous, Berenguer Guitart, Pere Pintor, Miquel Marbruscha, Berenguer Mar-
çal, Berthomeu Giner, maestre Domingo Rodrigo, Arnau Sala, Berenguer Miró, 
Pere Strader, Pere Muntanyà, Pere Ribarroja, Guillamó Català, Miquel Gaschó, 
Arnau de Peralta, Ramon Johan, Berenguer Guillabert, Bernat Pelegrí, Guillamó 
Palau, Pasqual Franch, Guerau Canet.

En lo qual dit consell fon proposat per los honrats jurats que com per en 
Berenguer Miró e en Pere Strader, peyters, los fos stat protestat per scriptura e  
en lo consell proppassat ho haguessen intimat, e no y hagués feta alcuna provessió. 
Et ells haguessen mester de present .lx. lliures que poguessen pagar alcuns censals 
que·ls venien sobtadament a pagar, e de la gent no poguessen haver la última ter-
ça, per ço com ||27r dien que·s volen quitar a Nadal e que més se avien returar la 
miga peyta que si la havien a cobrar309 del peyter. Et trobaven un bon hom qui·ls 
fehie plaer de les dites .lx. lliures emperò que volien que·l síndich en nom de la 
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vila ab los dits peyters se obligàs. Per ço lo dit honrat en Pere Moster, síndich e 
clavari, dix al dit consell que si ell volie que·s obligàs en nom de la vila que u farie 
volents, e que si no u volie que no si obligarie, e per ço los ho notifica que en cars 
que penes si acussassen que310 als dits jurats non pogués ésser donada alcuna culpa.

Divendres,311 a .xxii. de deembre, anno a Nativitate Domini .mº.cccº. nonagesi-
mo312 primo.

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 
de Ramon de Belsa, crida trompeta e corredor públich de la dita vila en lo qual 
foren presents los honrats en Bernat de Libià, justícia. Pere Moster, Pasqual Fer-
rando e en Bernat Mut, jurats de la dita vila. Consellers: Berenguer Miró, Bernat 
Cabeça, Guillamó Català, Ramon de Tous, Guillem de Ripoll, notari, Pere Pin-
tor, Berthomeu Bosch, Bernat Pelegrí, notari, Bernat Bosch, Miquel Marbrus cha, 
Guerau Canet, Berenguer Solà, Salvador Penafell, Berthomeu Giner, Guillem Jo-
han, Berenguer Guitart, Ramon Ferrer, Bernat Mirales, Miquel Gaschó, Johan 
d’Alçamora, maestre Domingo Rodrigo, Pere Strader, Nicholau Squerre, Jacme 
Roig, Bernat Cavaller, Lorenç Tauhenga, Guillamó Palau.

En lo qual dit honrat \consell/ per lo honrat en Pere Miquel diputat ab 
d’altres a rebre lo quitament de .xxx. sous per lliura segons serie e tenor de la 
carta del dit quitament en lo present dia de divendres que·s comptave a .xxii. de 
deembre, donà compte de les reebudes que havie fetes de .xViii. \dies/ de oc - 
tubre proppassat com tro al dit .xViiien. dia del proxime dit mes hagués donat 
compte segons que per lo presen tlibre desús appar, tro al dit present dia de di-
vendres. E fon atrobat que havie en son poder de les reebudes que havie fetes 
per rahó del dit quitament, los quals n’Arnau Real diputat ||27v ensemps ab d’al- 
tres confessà haver hauts e reebuts \del dit en Pere Miquel/ e los quals restaren en 
poder del dit n’Arnau, mil .cc.lxViii. sous, .iii. diners.313

Ítem, fon proposat per en Pere Miquel que com ell fos dels elets del feyt de 
Terol, e hagués haüda letra dels àrbitres de part de Teroll que dins .x. dies fos en-
semps ab los altres qui ésser-hic havien en lo dit feyt, per ço supplicà al dit honrat 
consell que per llur bonea hic deguessen elegir altra persona qui en loch d’ell hic 
anàs com ell fos occupat de sos affers de present als quals no podie defallir. Lo 
consell acordà que fos feyt correu als dits àrbitres que·ls placie de prorrogar lo feyt 
tro a Quaresma com314 los jurats qui hic han <a> anar fossen occupats dels affers 
de la vila, per ço com havien a delliurar les imposicions a .xViii. dies de giner.
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Ítem, fon proposat per en Pere Borraç, pescador, que com ell lo peix que 
trahie, aportava a la vila per servir aquella, e havie estat gran temps que a penes 
ne podien haver per la corrent que ere en la mar, per ço supplicà al dit honrat 
consell que fos llur bonea que li degués afegir un diner per lliura del peix que 
portarie almenys315 al dia de dejuni, e que si venie peix a llur casa a miga nit que 
no encorregués en la pena del stabliment si no·l metie en la caseta de la pescateria, 
mas que per lo maytí decontinent fos tengut de portar-lo a la pescateria. Lo con-
sell acordà que no tocarie al stabliment per ell feyt sobre lo for del peix e lo que 
havie feyt sobre lo portar tot lo peix a la dita taula venint de mar e no girant-se a 
casa per descarregar aquell.

Lo consell manà ésser feyt albarà a·n Lorenç Valentí, pesador de les fari-
nes, de .lx. sous que li eren deguts de son salari per tenir lo pes de la vila de la 
segona terça.316

L’onrat consell manà ésser feyt albarà a·n Pere Moster, Johan d’Alçamora, 
Pasqual Ferrando, Bernat Hostallés, Berenguer Guitard e Pasqual Bataller, qui són 
estats consellers del dit honrat en Bernat de Libià per lo seu temps317 de .lx. sous 
ço és a cascun de aquells .x. sous.318

Lo honrat consell manà ésser feyt albarà a·n Domingo Barta e companyos 
seus, guardians del terme de la dita vila,319 de cent .xVi. sous, .Viii. diners de la 
segona terça.320

||28r Lo honrat consell manà ésser feyt albarà a n’Avellot de Lach, maestre de 
gramàtica, de la primera terça del segon any de cent sous.321

Et com segons forma de furs e privilegiis del regne de València cascun any, 
ans del tercer dia del dia de Nadal se degués fer elecció de justícia en la dita vila 
per lo honrat consell. Et huy que és divendres dia del endemà de sent Tomàs, e és 
tercer ans del dia de Nadal, de necesitat deje ésser feta la dita elecció de justícia per 
l’any esdevenidor. Per tal los dits honrats justícia e jurats manaren a mi, Pasqual 
Bataller, \scrivà dels dits honrats jurats e consell/, que ans que en fer la dita ellecció 
fos procehit reebés de tots los dits consellers sagrament sobre los sants Evvangelis 
que servarien les ordinacions les quals mi, dit \scrivà/, notari, foren lestes al dit 
honrat consell. Et enaprés per mi, desús dit scrivà, fon reebut sagrament de tots 
los desús dits consellers sobre Déu e los sants Evvangelis de aquells de les mans de 
aquells corporalment tocats segons forma de les dites ordenacions. Et foren elets 
.iiii. prohòmens del dit consell, \ço és, Bernat Pelegrí, Lorenç Tauhenga, Miquel 
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Gascó, Arnau Sala/, los quals donats per aquells e cascun de aquells veus al dit 
officii de justícia foren presents ab los dits honrats justícia e jurats \a reebre les/322 
veus dels altres consellers. Enaxí que feta \la/ elecció sobredita, foren atrobats de 
més veus Johan d’Alçamora, Bernat Miralles, Bernat Cabeça, Pere de Reus, Be-
renguer Moliner e Pasqual Franch, los noms dels quals per si e separadament fo-
ren meses e incluses en sis redolins de cera vermella, los quals dits .Vi. redolins per 
lo honrat en Guillem Miró, batlle de la dita vila, en presència del dit honrat con-
sell, foren meses en un bací de aygua. Et meses los dits redolins, de aquells foren 
preses per .i. infant de pocha edat .iii., e donats e liurats per aquell al dit honrat 
batlle en les \sues/ mans323 lo\qual/ dit honrat batlle uberts los dits .iii. redolins 
nomenà e donà al dit honrat consell qui en l’any esdevenidor regesque lo dit offi-
cii de justícia, ço és, l’onrat en Berenguer Moliner. 

Ítem, fon proposat per los dits honrats jurats que com fos temps que les im-
posicions se deguessen encantar e haguessen entés que alcuns capítols de aquelles 
merexien correcció, per ço notificaren al dit honrat consell si les farien encantar 
ab los capítols del any pasat, o que y deguessen provehir. Lo consell acordà que 
dimarts que·s tendrà consell que sien vists los dits capítols e si han mester esmena 
que lladonchs lests aquells serà vist e tantost se començaran a encantar.

||28v Die martis, .xxvi. die mensis decembris anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº.iiº. 
Fon ajustat e plegat consell en lo palau \comú/ de la vila de Castelló per 

veu de Ramon de Belsa, crida, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo 
qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia de la dita vila, Pere 
Moster, Pasqual Ferrando e en Bernat Mut, jurats de la dita vila. Consellers: Ar-
nau Sala, Bernat Mirales, Domingo Bataller, Guerau Canet, Pere Pintor, Guilla-
mó Català, Ramon Ferrer, Pere Ribarroja, Miquel Gaschó, Miquel Marbruscha, 
Jacme Roig, Pere Muntanyà, Bernat Bosch, Romeu Bonet, Berthomeu Giner, 
Bernat Andreu, Berenguer Marçal, Guillamó Palau, Bernat Cabeça, Johan d’Al-
çamora, Bernat Cavaller, Berenguer Gillabert, Guillamó Gomar, Berenguer Solà, 
Pere Oliver, Guillem Johan, Berthomeu Bosch, Berenguer Miró, Pere Strader, 
Bernat Pelegrí, notari, maestre Domingo Rodrigo, Lorenç Tauhenga, Guillem 
Ripoll, notari, Ramon de Tous, Arnau de Peralta.

En lo qual dit honrat consell fon proposat per lo honrat en Berenguer Mo-
liner, justicia en l’any present de la vila de Castelló, que pus a Nostre Senyor Déu 
havie plagut e al honrat consell, de elligir ell en lo officii de justícia. Et segons 
forma de furs e privilegiis del regne de València ell pogués fer gràcia o gràcies 
de les penes o calònies que denant ell serien acussades o meses per alcuns vehins  

¶ 322 Ratllat: al donar de les. ¶ 323 Ratllat: apar.



67

de la dita vila, segons que ben vist li324 seria, per ço notificà al dit honrat consell si 
volie e li plahie que fes gràcia o gràcies de les dites penes o calònies, aquelles que 
ben vist li seria, ho no. Lo honrat consell acordà que·l dit honrat justícia face e ús 
de les gràcia o gràcies segons forma de privilegiis del dit regne e sí e segons que 
los justícies \anthichs/ en temps passat han acostumat de usar.

Ítem, com lo honrat en Guillem Trullols, vehín quondam de la dita vila, 
deffunct, en l’any proppassat fos estat elet per lo dit honrat consell en l’officii de 
jurideria ensemps ab d’altres, e segons dit és fos mort e passat de aquesta present 
vida, e sie necessari que sie feta elecció de jurat per mort de aquell, per tal lo dit 
honrat consell en lo present dia de huy, que és lo segon dia aprés de la dita festa 
de Nadal que és comptat a .xxVi. dies del dit mes de deembre, fon feta elecció 
de jurat segons forma e ordinacions de la dita vila, presents e assistents .iiii. pro-
hòmens a rebre les veus dels consellers, ço és, Bernat Cavaller, Miquel Marbrusc-
ha, Bernat Bosch, Berenguer Gilabert. ||29r Enaxí que foren atrobats per sufficietns 
e de més veus en lo dit officii de jurat en Johan d’Alçamora, Domingo Bataller, 
Bernat Miralles, Pere de Tous, Arnau Agramunt e Miquel Gaschó, los noms dels 
quals cascun per sí scrit en son albarà apartadament foren meses en .Vi. redolins 
de cera vermella, los quals foren liurats per los honrats jurats en mans del honrat 
en Guillem Miró, batlle, lo qual dit batlle en presència del dit honrat consell mès 
aquells en un bací de aygua, e meses aquells325 fon-ne pres un del<s> dit<s> re-
dolins per .i. infant ignocent de pocha edat, e per aquell dit infant lo dit redolí 
fon mès en mans del dit honrat batlle, qui per règer lo dit officii de jurat los donàs 
jurat en l’any sdevenidor al dit honrat consell, lo qual dit honrat batlle en persona  
del dit honrat consell donà per jurat en l’any sdevenidor e per règer lo dit officii de  
juraderia, ensemps ab los seus companyons, ço és, l’onrat en Domingo Bataller.

Et feta la dita elecció del dit honrat jurat, encontinent lo dit honrat justícia 
reebé sagrament del dit en Domingo Bataller, jurat, que \bé/ e lealment se haurie 
en lo dit officii de juraderia, e en tot ço que al dit officii se pertangués. Et per mi, 
dit Pasqual Bataller, \scrivà del dit honrat consell e jurats,/ fon reebut homenatge 
de mans e de bocha del dit honrat jurat de servar lo quitament e de donar favor 
a aquell segons forma de la carta del dit quitament. Et semblantment per mi, dit 
scrivà, fon reebut homenatge de mans e de bocha del dit honrat justícia de fer 
servar lo dit quitament e de donar favor a aquell.

Et enaprés en lo pròxime dit dia, com segons forma de furs, stabliments e 
ordinacions de la dita vila se degués fer elecció de segristà per règer la església de 
la dita vila, per tal lo dit honrat consell feu elecció de segristà segons forma de les 
dites ordinacions, presents e assistents .iiii. prohòmens del dit honrat consell, ço 
és, Pere Pintor, Guillamó Català, Bernat Andreu e Romeu Bonet. Et enaxí que 

¶ 324 Ratllat: fos. ¶ 325 Ratllat: foren.
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foren atrobats per sufficients e de més veus en lo dit officii de segristania, ço és, 
Ramon Ferrer, Salvador Penafell, Johan Barbarrosa, Bernat de Belda, Guillamó 
Català e Berenguer Solà, los noms dels quals cascun per si en son albarà apartada-
ment foren meses en .Vi. redolins de cera vermella, los quals foren liurats per lo 
dit honrat consell en mans del dit honrat justícia, e per aquell dit justícia en pre-
sència del dit honrat consell foren meses en un bací de aygua, dels quals dits .Vi. 
redolins foren-ne preses per .i. infant ignocent .iii. redolins e aquells per aquell 
dit infant foren meses en mans <del> dit honrat justícia qui donàs per l’any esde-
venidor, et ||29v preses e ubertes los dits .iii. redolins a poch instant del dit dia,326 lo 
dit honrat justícia donà per segristà en l’any esdevenidor e per règer la església de 
la dita vila, ço és, l’onrat en Bernat de Belda.

Ítem, semblantment327 com segons forma de les dites ordinacions degués 
ésser feta elecció de cequier, per tal lo dit honrat consell, asistents .iiii. prohò-
mens del dit consell a rebre les veus, ço és, Pere Strader, Guerau Canet, Arnau de 
Peralta, en Guillem de Ripoll, notari, enantan a fer elecció de cequier. Et foren 
atrobats per sufficients e de més veus Pere Pintor, Guillamó Company, Guillamó 
Miquel, Miquel Gaschó, Bernat Miralles, Bernat Andreu, los noms dels quals cas-
cun per si scrit en son albarà foren meses en .Vi. redolins lo dit honrat justícia en 
presència del dit honrat consell mès aquelles en un bací de aygua dels quals per .i. 
infant de pocha edat foren-ne preses .iii. e liurats al dit honrat justicia, los quals 
per lo dit honrat justícia foren uberts e uberts encontinent lo dit honrat justícia 
donà per cequier e qui regís la dita céquia en l’any sdevenidor, ço és, lo honrat en 
Guillamó Miquel.

L’onrat consell de la dita vila assignà qui en l’any esdevenidor acaptés al 
bací dels pobres vergonyants en la església de la dita vila, ço és en Guillamó Cata-
là e en Johan Barbarrosa.

Ítem, fon proposat per los dits honrats jurats que com fos temps de encantar  
les imposicions e haguessen entés que alcuns capítols de les dites imposicions me-
rexien correcció e esmena, per ço notificaren al dit honrat consell si volie que328 
les dites imposicions fossen encantades ab los capítols que ja eren stades delliu-
rades o si volen que aquells dits capítols fossen vists e regoneguts per ells, e sis 
prohòmens \per lo dit honrat consell elegidors/ en lo present dia de dimarts aprés 
menjar, e de ço que farien en los dits capítols que·n fessen relació al dit hon-
rat consell. Per ço notificaren les dites coses al dit honrat consell per ço que y 
provehís axí com li plagués e volgués. L’onrat consell eligí sis prohòmens ço és 
un prohom de cascuna de les .Vi. parròquies, ço és, ||30r per Senta Maria, Ramon 
Ferrer; per Sent Johan, Miquel Gaschó; per Sent Nicholau, Arnau de Peralta; per 

¶ 326 Ratllat: e ora. ¶ 327 Ratllat: segons. ¶ 328 Ratllat: ells.



69

Sent Pere, Ramon de Tous; per Sent Agostí, Lorenç Tauhenga; per Sent Tomàs, 
Guillamó Català. Los quals ab los dits honrats jurats fossen presents per regonéxer 
los dits capítols de les dites imposicions e que ço que·ls donarie vigares que me-
resqués esmena e correcció que fos esmenat, adobat e corregit, e que·n fessen 
relació al dit honrat consell. Atenent a resquesta dels dits honrats jurats lo dit dit 
justícia manà als dits sis prohòmens de cascuna parròquia que en lo dit dia aprés 
menjar fossen en lo palau de la dita vila ab los dits honrats329 jurats per regonéxer 
los dits capítols sots pena de cent morabatins dels béns llurs pròpriis e de cascun 
de aquells als cofres del senyor rey applicadors.

Dimarts, a .ii. de giner any mil .ccc.xc ii. En Ramon Lobet e Guillamó 
Ferrer, vehins de la vila de Castelló, juraren per guardians de la céquia de la vila 
de Castelló en poder del honrat en Guillamó Miquel, cequier en l’any present de 
la dita vila.

Testimonis: Guillem Feliu e en Bernat Colomer, notari, vehins de Castelló.

Die sabbati, .viª. mensis ianuarii anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. secundo.
Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu de Ramon de Belsa, crida trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo 
qual foren presents los honrats en Guillem Feliu, lochtinent del honrat en Be-
renguer Moliner, justícia de la dita vila, Pere Moster, Pasqual Ferrando, en Do-
mingo Bataller e en Bernat Mut, jurats. Consellers: Ramon de Tous, Guillamó 
Ripoll, Berenguer Miró, Bernat Miralles, Lorenç Tauhenga, Bernat Cabeça, Pas-
qual Franch, Miquel Marbruscha, Pere Pintor, Berthomeu Bosch, Berenguer Gi-
llabert, Nicholau Squerre, Salvador Penafell, Pere Ribarroja, Berthomeu Giner, 
Guillamó Palau, Ramon Ferrer, maestre Domingo Rodrigo, Pere Strader, Arnau 
Sala,330 Pere Muntanyà, Pere Oliver, Berenguer Sala, en Berenguer Guitard e Mi-
quel Gaschó, en Johan d’Alçamora, Guillamó Català, en Guerau Canet, Arnau de 
Peralta, Romeu Bonet.

En lo qual dit consell fon proposat per los honrats jurats que com los peytés 
los demanassen compliment de lliures per pagar los annuals dels censals que ha-
vien a pagar per la dita vila a diverses persones com les lliures que·ls eren estades 
donades en lo libre de aquelles no eren completes als dits censals a pagar, hans ha-
vien pagat més censals que no muntaven les dites ||30v [...] lliures331 e hagués temor 
que si per aventura penes eren acusades per los creedors que no u hagués a pagar 
la vila com ells forte no·n serien en culpa per ço que dit és, per ço notificaren les 
dites coses al dit honrat consell que y provehís per aquella manera que li plagués, 

¶ 329 Ratllat: justi.
¶ 330 Ratllat: Guillamó Miquel. ¶ 331 Ratllat: per.
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hoc e axí matex que·ls fos donat poder que poguessen delliurar les imposicions al 
més de preu donant asistents los .Vi. prohòmens los quals per lo dit honrat con-
sell hic serien assignats. Més encara, que provehisen si entenien ni volien332 que 
les dites imposicions se venessen ab los censals als imposadors que seran assignats 
pagar e si·ls serà donat translat dels dits deutes e aquell dit translat puxe regoné- 
xer tot hom qui entene en aquelles, ans del dit delliurament. Lo333 consell acordà 
que·ls dits honrats jurats ab alcuns prohòmens de la dita vila vejen e hoyen comp-
te als peyters e de ço que atrobaran facen relació al dit consell. E serà y provehit 
en lo feyt dels peyters dels sis prohòmens que sien assistents acordà lo dit hon-
rat consell que hic sien aquells per aquells .Vi. que foren ab los334 honrats jurats 
a regonéxer los capítols de les imposicions com lladonchs hic fossen assignats de 
cascuna parròquia un hom. Del feyt del translat dels deutes que sie donat al dit en 
Ramon e que corregue les imposicions e que mostre a aquell o aquells qui hic en-
tendran en comprar les dites imposicions los capítols ab lo translat dels dits deutes 
que·ls seran assignats pagar per cascun mes. Et que lo dit honrat consell done po-
der e licència als dits honrats jurats que assistents e presents los .Vi. prohòmens los 
quals foren \presents/ a regonéxer los dits capítols puxen vendre les dites imposi-
cions a aquell o aquells qui més de preu hic donarà. Quant al feyt del asegurament 
\de les fermances e principals obligats/ que·l dit honrat consell reebrà aquelles.

Ítem, fon proposat per lo dit n’Arnau Real, diputat ensemps ab d’altres a 
reebre lo quitament de .xxx. sous per lliura, com ell fos sols en la taula e no po-
gués haver en Guillamó Feliu, notari, qui ere scrivà dels dits diputats per occupa-
ció de sos affers, ni saigs qui anassen a fer penyores o que fessen vendes de les pos - 
sessions, que ell los assignarie e nomenarie de aquells no havien quitat, per ço 
supplicà al dit honrat consell que costituís un síndich ||31r qui tragués los dits béns 
que li serien venuts. Lo consell acordà que al feyt del quitament que y sie donada 
tota favor que puxe ni deje als dits diputats axí per execució com en altra manera, 
e que síndich no y sie constituït.

Anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. secundo, die lunne .viiiª. mensis ianuarii.
Denant los honrats en Pere Moster e Pasqual Ferrando, jurats de la vila de 

Castelló, comparech lo honat en Guillamó Miquel, cequier de la céquia Major de 
la dita vila, e a requesta de aquell los dits honrats jurats manaren fer a aquell al jus-
tícia del loch de Almaçora la letra infrasegüent:

Al honrat lo justícia del loch de Almaçora, o a son lochtinent, de nós los 
jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per les presents vos certificam que·l 
honrat consell de la dita vila en lo present any ha elet e assignat en cequier de la 
céquia Major de la dita vila lo honrat en Guillamó Miquel, vehín de la dita vila, 

¶ 332 Ratllat: que·ls. ¶ 333 Ratllat: honrat. ¶ 334 Ratllat: dits.
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lo qual en poder del honat en Berenguer Moliner, justícia de la dita vila, ha jurat 
e feyt sagrament de haver-se bé e lealment en lo dit officii de cequier, segons és 
fet acustumat en temps passat per los altres cequiers en lo començament de llur 
officii o regiment. Et ha reebuts per guardians de la dita céquia en Ramon Lobet 
e en Guillamó Ferrer, àlias Manoller appellat, los quals han jurat en poder del dit 
honrat cequier de haver-se bé e lealment en lo dit guardianatge de la desús dita 
céquia, e en fer verdaderes relacions de les coses als dits guardians pertanyents. 
Perque de les dites coses vos certificam requirents-vos que de ço que per lo dit 
cequier o guardians requests serets, alcun rogant o fahén parada haurà regat o feta 
parada e no tornarà la aygua a la céquia mare o girarà aquella a perdició o en altra 
manera, hauran comeses les penes dins vostre terme, segons forma de les sentèn-
cies, feta relació, façats o fer façats execució realment e de feyt segons que és di-
finit e determenat per sentències entre nós e vós, e universitats promulgades. En 
testimoni de les quals coses trametem-vos la present letra ab lo segell del officii a 
nós comanat segellada.

Scrit en Castelló, a .Viii. de jener anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. 
secundo.

Die \sabbati/,335 .xxª. ianuarii anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. secundo.
Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 

de Ramon de Belsa, saig e corredor públich de la dita vila, en lo qual foren los 
honrats en Berenguer Moliner, justícia de la dita vila, en Pere Moster, en Pasqual 
||31v Ferrando, en Bernat Mut e en Domingo Bataller, jurats de la dita vila. Conse-
llers: en Guillem336 de Ripoll, Bernat Miralles, Berenguer Solà, Berenguer Gilla-
bert, Pere Muntanyà, Guillem Palau, Berthomeu Pèriz, Berthomeu Bosch, Pere 
Oli[ver], Miquel Marbruscha, Bernat Bosch, Nicholau Squerre, Bernat Andreu, 
Ramon de Tous, Arnau Sala, Pere Ribarroja, Salvador Penafell, maestre Domin-
go Rodrigo, Jacme Roig, Berenguer Miró, Arnau de Peralta, Guerau Canet.

En lo qual dit consell fonch proposat per en Bernat Andreu que com ell 
ensemps ab en Domingo Bataller fossen estats assignats per lo dit honrat consell 
a captar al bací dels catius, e haguessen complit lo temps e més avant, e son cosí 
germà en Clarevaylls per lo qual ell acaptave fos mort.337 Per ço, supplicà al dit 
honrat consell que li plagués de assignar altres .ii. prohòmens que acaptassen com 
fossen apparellats de delliurar aquells les quantitats que havien acaptades. Lo hon-
rat consell assignà per acaptadors als dits catius per un any, ço és, en Pere Munta-
nyà e Pere Ribarroja.

¶ 335 Ratllat: iov, mercurii, .xxvii. 
¶ 336 Ratllat: Feliu. 

¶ 337 Ratllat: que per.
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Ítem, fon proposat per lo discret en Bernat Colomer, notari, que com ell 
hagués treytes les imposicions de la vila de Castelló e del terme de aquella a un 
any per preu de .xliim.dccc.l. sous e hagués a segurar lo dit preu a volentat del 
dit honrat consell, per ço notificà al dit honrat consell les fermances e principals 
obligats que ell entenie a donar per seguretat, ço és, lo honrat en Guillem Miró, 
Domingo Bataller, Rodrigo Çanou, n’Arnau Sala e Francesch Sala, vehins de la 
dita vila, e que ere apparellat donar les dites fermances tota hora que les volgessen 
reebre, e que si lo dit honrat consell ne volie plus, que ere apparellat de donar-ne 
mes. Lo consell acordà que fossen reebudes les fermances dels desús dits.

Ítem, fon proposat per en Domingo Vives que com al retiment del seu 
compte no li fossen stades reebudes totes les faltes ans de aquelles li eren detus bé  
.l. sous, per ço supplicà al dit honrat consell que de ço que muntaran les dites 
faltes li fos feyt albarà de paga. Lo honrat consell acordà que·ls honrats jurats en-
semps ab alcuns prohòmens vejen e regoneguen les dites338 ||32r [fal]tes e que339 
aquelles [...] seran justes que les li reeben e les altres no, que quen [facen] relació 
en \lo/ consell primervinent.

[Lo] honrat consell manà que fos feyt albarà a·n Ramon de Belsa per los 
tre[baylls] e afanys que havie sufferts e sostenguts en encantar e delliurar les dites 
imposicions de .xx. sous.

Ítem, fon proposat per en Johan Barbarrosa que com ell stant tunch síndich 
e clavari de la vila de Castelló fossen stades fetes alcunes vendes per los peyters 
de alcuns béns setis de aquells qui no havien pagada la peyta de .iiii. sous e .Vi. 
diners per lliura. Et enaprés ell hagués liurades les dites vendes a·n Roiç, que no 
tragués, e ell no trob alcuna persona340 qui hic donàs .i. diner dels dits béns, com 
no tinguen preu et no sie rahonable que ell ho degués perdre majorment que li 
sien estades donades en son compte, per ço suplicà al dit honrat consell que y fes 
justícia. Lo consell acordà que sien regonegudes les dites vendes e de ço que no·s 
porà alcuna cosa atrobar que li sie reebuda en falta.341

Ítem, fon proposat per en Ramon Johan que com ell hagués donat e retut 
son compte als honrats jurats del present any presents los sis prohòmens elets per 
lo dit honrat consell a hoir lo dit seu compte, e tingués apparellada de delliurar 
la quantiat que restave en son poder de ço que havie més reebut que donat, e en 
Pere Moster, síndich e clavari de la dita vila, lo qual havie impugnat lo sue compte  
no volgués reebre la dita quanitat tro que hagués donat translat als diputats de les  
vendes que ell havie fetes axí com a síndich e clavari tunch axí com a béns de la  
dita vila e que hagués haüds .xxx. sous que restaven en poder d’en Pere de 

¶ 338 Afegit al final del full: testimonis Pere Mut e Johan Barlaçot.
¶ 339 Ratllat: de. ¶ 340 Duplicat i ratllat: persona. ¶ 341 Ratllat: e de.
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Reus, de aquells mil sous del ajust los quals per ell foren pagats al dit en Pere, per 
ço suplicà al dit honrat consell que li degués fer sa absolució e definició de la ad-
mi-||32v nistració de la dita clavari com fos app[arellat] de delliurar los .cccc.xxii. 
sous, .iii. diners mealla que restaven en son poder segons lo dit compte342 e de 
haver ço que·l d[it en] Pere Moster havie dit. Lo consell feu absolució e defini- 
ció al dit en Ramon Johan de la administració \del/ sindicat e clavaria haüda 
relació dels jurats e de altres prohòmens del dit honrat consell qui foren presents 
a hoir lo dit compte, la qual per mi, Pasqual Bataller, notarien lo dit dia fonch 
reebuda e publicada segons que en los meus libres de notes se conté, la qual dita 
absolució \quant fos/ en sa forma fonch manat a mi per lo dit honrat consell que 
aquella no delliuràs al dit en Ramon Johan tro que hagués enseguit ço que desús, 
la qual dita quantitat en presència del dit honrat consell comptada reebé lo dit en 
Pere Moster, síndich, del dit en Ramon Johan.

Ítem, fon proposat en lo dit honrat consell per lo honrat en Pere Moster, 
síndich e clavari, que com ell en profit e utilitat de la dita vila e per pagar alcunes 
quantitats que la dita vila devie, hagués bestretes alcunes quantitats segons que 
mostrave en una cèdula de paper per menut, la qual dita cèdula en presència dl 
dit honrat consell mostrà o legí les quantitats per ell pagadues, les quals eren scri-
tes en la dita cèdula, per ço supplicà al dit honrat consell que li fos feyt albarà e 
albarans de les dites quantitats. Lo consell acordà que de les dites quantitats li sie 
feyt albarà o albarans de retenceó. Lo honrat consell attés que·l terme del quita-
ment ere curt e breu, acordà que per cascun dels diputats fos tengut un mes la 
taula del quitament e que aquells que ells veurien que·s posguessen quitar que·ls 
fessen fortça sí e segons que ells conexerien que·s degués fer, e que açò fessen tro 
que altre manament haguessen del dit honrat consell.343

||33r [Di]mecres, a .Vii. de febrer any .m.ccc.xcº. dos. 
Fon ajustat e tengut consell [en] lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu de Ramon de Belsa, corredor [púb]lich de la dita vila, en lo qual foren pre-
sents los honrats en Berenguer Moliner, justícia de la dita vila, en Pere Moster, 
Pasqual Ferrando, Domingo Bataller e en Bernat Mut, jurats de la dita vila. Con-
sellers: Bernat Cabeça, Johan d’Alçamora, Bernat Pelegrí, Arnau Sala, Guillamó 
Català, Miquel Marbruscha, Pere Oliver, Ramon Ferrer, Berenguer Gillabert, 
Berthomeu Pèriç, Nicholau Squerre, Jacme Roig, Pere Ribarroja, Berenguer 
Miró, Pere Strader, Romeu Bonet, maestre Rodrigo, Guerau Canet, Bernat Mi-
ralles, Ramon de Tous, Bernat Andreu, Berenguer Marçal, n’Arnau de Peralta.

¶ 342 Ratllat: com ell.
¶ 343 Marge esquerre: albarans del síndich.
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En lo qual dit honrat consell fon donat compte e rahó per lo honrat n’Ar-
nau Real, diputat ensemps ab altres, a rebre los quitaments dels hòmens peyters e 
altres vehins e habitants en la dita vila a rahó de .xxx. sous per lliura de les quan-
titats per aquell reebudes de la col·lecta de la festa de Nadal proppasada.

Et primerament en presència del dit honrat consell una e moltes de vegades 
fon comptat e asumat tot ço que qualque cosa lo dit n’Arnau Real durant la dita 
col·lecta e taula del dit quitament havie reebut a la dita rahó de .xxx. sous per 
lliura. Enaxí que ab la quantitat que·l dit n’Arnau Real havie reebuda del dit en 
Pere Miquel diputat del temps que344 aquell dit en Pere Miquel havie tenguda la 
dita345 taula del quitament segons que per lo libre del quitament appar com restàs 
en llur poder fon atrobat que·l dit n’Arnau Real ha reebuts e son venguts en llur 
poder, .xiiim.dc.lxii. sous.346

Ítem, enaprés lo dit n’Arnau Real en presència del dit honrat consell347 donà 
compte e rahó que de les dites quantitats per aquell reebuts havie reemuts e quitats 
de les persones deiús scrites los censals deiús scrits segons que clarament mostrà ab 
carta de revenda, la qual carta ensemps ab d’altres contractes de vendes per los sín-
dichs ça enrere de la dita universiat feta e fetes del censal deiús scrit foren liurades 
tallades al discret en Guillem Feliu, notari e scrivà dels dits honrats diputats.

Et primerament foren donats e pagats per lo dit n’Arnau Real o per lo dit 
en Guillem Feliu en nom de aquell a la dona na Brunassén Scrivà, e a Johanet 
Scrivà, fill e hereu d·en Guillem Scrivà, segons que per carta de revenda feta en 
València \a .xxiiii. de giner del present any/ en poder [de] Jacme Garcia [...] per 
[...] censals que de aquells foren comprats e reemuts [...] de la [dita] universitat 
.xiim. sous.

||33v Ítem, fon donat compte que havie pagat prorata del dit censal a la dita dona 
e Johannet, cent .xlVii. sous, .iiii. diners.

Ítem, donà compte que havie donats e pagats a Pere S[a]rrés e Ramon348 de 
Belsa, saigs, per trebaylls e afanys de fer les vendes dels quitaments e altres mana-
ments per los dits diputats, .xxii. [sous].

Ítem, donà a·n Pere Làtzer, notari de València, per cerquar la carta de grà-
cia, .iiii. sous.

Ítem, donà a·n Aspert qui dix que li mostrarie la carta de gràcia e anà ab lo 
dit en Guillem Feliu a Patraix, .ii. sous.

Ítem, foren donats al dit en Guillem Feliu per .V. jorns que estech fora sa 
casa per fer lo dit quitament, a rahó de .Vii. sous per cascun jorn, .xxxV. sous.

Ítem, a·n Ramon Ganyà, notari, qui li ajudà a donar recapte a fer lo dit 
quitament, .xi. sous.

¶ 344 Ratllat: han. ¶ 345 Duplicat i ratllat: dita. 
¶ 346 Xifra duplicada al marge dret: .xiiim.

dc.lxii. sous. ¶ 347 Ratllat: de les dites. ¶ 348 Du-
plicat i ratllat: Ramon. 
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Ítem, a·n Jacme Garcia qui feu en pública forma la carta de revenda, .xi. sous.
Ítem, a un hom qui anà ab lo dit en Guillem Feliu per .iii. jorns, .Vii. sous.
Ítem, costà paper, .iii. diners.
Enaxí que fon atrobat per just e clar compte que egualades reebudes ab da-

tes, mesions, diornals e salaris e contractes, haurie més reebut que donat, ço és mil 
.cccc.xxii. sous, .i. diner.

Enaxí que és ver e cert per evidència del dit compte per lo dit n’Arnau 
Real, diputat, donat de les dites reebudes e dates per ell fetes que encara reste e 
roman en poder del dit n’Arnau Real mil .cccc.xxii. sous, .i. diner.

Ítem, fon proposat per lo discret en Bernat Pelegrí, notari, que com en la 
qüestió que en Johan de Monçó, vehín del loch de Almaçora, \òlim de la vila de 
Castelló/, ha349 ab los \tunch justícia e/ jurats passats, per rahon de la demanda  
de injúries contra aquells e tunch justícia proposada, se fossen fetes diverses scrip-
tures en poder d’en Andreu \Martí/, notari e scrivà del honorable consell, ||34r per 
ço com yo entrevingu[í] en lo dit pleyt axí com a procurador350 [dels] tunch \jus- 
tícia e/ jurats de la dita vila. Et lo dit scrivà hagués feta [...]ar a ell una letra de 
vet que dins cert terme en la dita letra [...]t offich explicar hagués feta paga al dit 
scrivà de les [di]tes scriptures [e] ell hagués requestes [...] de principals seus que  
y donassen recapte en manera que ell fos solt del dit vet, a axí matex que fos pa-
gat de sos trebaylls e afanys que havie sostenguts per càrrech de la sua procuració. 
Ítem, fon enadit a la sua proposició per lo discret en Bernat Hostalés, tunch justícia, 
que com per lo honorable consell tunch celebrat fos estat promés de guardar de 
dan ell e los jurats contra los quals ladonchs fonch intemptada la dita demanda. Et 
lo dit en Johan de Monçó los fos condempnat en les mesions segons que per actes 
appar, e no poguessen haver llur procés. Per tal notificaren les dites coses al dit 
honrat consell que y degués provehir en manera que·l dit procés se hagués com 
fos perill en la triga e que fossen preservats de dan. Lo consell acordà que·l dit sín-
dich haje diners e que compte ab lo dit scrivà les dites scriptures e que pach aque-
lles aytant com muntaran \e altres mesions que si sien fetes/ e que·n face relació e 
serà-li feyt albarà et que·l dit procés sie haüd de aquell a qui fonch comanat com 
segons appar per letra del dit en Guillem Herau als jurats tramessa ell ha351 reebut 
lo dit procés per mans d’en Nadal d’Alguayra qui lo y portà lladonchs a València.

Lo honrat consell de la vila de Castelló, per bé, profit e utilitat de la cosa 
públicha, stablí e ordenà que alcun hom strany o privat \de qualsevol ley, condi-
ció o estament sie/ no gos o presumesqua fer o fer fer alcun pont o ponts en los 
escorredors, ço és en l’escorredor de la Mar, en l’escorredor de Benizeyt, en l’es-
corredor appellat d’en Trilla, en l’escorredor appellat de la Plana, e en l’escorredor 

¶ 349 Ratllat: ab la vila, o. ¶ 350 Ratllat: de la dita. ¶ 351 Ratllat: haver.
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appellat d’en Rodrigo d’Arenys, sots pena de .V. sous per quantes que vegades 
contrafarà, applicadors ço és lo terç al senyor rey, lo terç al comú de la dita vila et 
lo terç al acusador.352 Et semblant pena dels dits .V. sous encorreguem e cometen 
aquell o353 aquells qui en los dits scorredors hauran feyt pont, o ponts, si donchs 
dins dos dies comptadors aprés publicació de la present crida a avant aquells \qui 
los dits354/ ponts o pont hic hauran355 feyts no desfaran o amouran aquells, tornan 
al primer estament. Et que·l justícia qui ara és o per temps serà puxe fer execució 
\e levar/ les dites penes dels contrafahents ab acusador o sens acusador. Et que·l 
dit present stabliment dur aytant quant al dit honrat consell plaurà e no pus.

[Fer]ma d’en Guillem Miró, balle, savu·l dret de senyor.

||34v Posthea vero die iovis, .viiiª. febroarii anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. 
secundo, Ramon de Belsa, saig e corredor \públich/ e crida, trompeta de la dita 
vila, cridà e publichà lo present stabliment en la plaça de la desús dita vila.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per lo discret en Johan Tauhenga en  
nom e veu d’en Bernat Andreu, tudor dells fills d’en Nicholau Clarevaylls, def-
funct, que com al dit en Nicholau estant catiu en terra de moros alcunes quanti-
tats en singularitat fossen estades acaptades \e lexades/ a aquell, que supplicave al 
dit honrat consell que les dites quantitats fossen donades e delliurades al dit tudor 
per aydar al matrimoni de la filla del dit en Nicholau quant Deus volgués que·s 
fes lo dit matrimoni. Lo consell acordà que tot ço que qualque cosa356 en singu-
laritat fos estat lexat o acaptat al dit en Nicholau Clarevaylls, que sie donat e de-
lliurat al dit en Bernat Andreu tudor desús dit.

Ítem, fon propossat per lo discret en Guillem Feliu, notari, per nom d’en 
Goçalbo Sanç qui és catiu en terra de moros, que com en Pere Daudé, mercader 
de València, los haje scrit que si han la moneda que ell los haurà lo dit Goçalbo a 
Pasqua Florida propvinent. Et per part del dit en Goçalbo Sanç en lo acapte que 
se·s feyt als .iii. catius e ço que en singularitat és estat acaptat357 e lexat al dit Go-
çalbo vendrie a part del dit en Goçalbo .xl. florins e de aquells los havie dit en 
Domingo Bataller que podien fer compte. Et per la part del dit en Nicholau que 
li’n venen .xx. florins com solament se degue applicar als .ii. catius qui resten en 
la dita terra catius, e no altres. Per ço supplicà al dit honrat consell que li degués 
prestar los dits .lx. florins com ell se proferís donar bones seguretats e fermances 
de aquell a volentat del dit honrat consell. Lo consell acordà que·ls dits .lx. flo-
rins sien prestats al dit en Guillem Feliu per a obs de la rempció d’en Goçalbo, lo 
dit en Guillem Feliu asseguran aquells ab bones fermances e principals deutors e 
obligats e no en altra manera.

¶ 352 Marge esquerre: stabliment scoredors. ¶ 353 Ratllat: aqui·ls. ¶ 354 Duplicat: dits. 
¶ 355 Ratllat: amoguts e desfeyts. ¶ 356 Ratllat: de dit. ¶ 357 Ratllat: al dit.
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Ítem, fon proposat per en Bernat Cabeça que com en Pere de Nesa en lo 
dia que·ls dits catius foren cativats fos estat ell semblantment pres per moros \e és 
catiu de present/. Et los seus antecessors fossen estats358 vehins e naturals de la vila 
de Castelló. Et lo dit en Nicholau Clarevalls fos mort en lo dit cativatge segons 
que ere stat rahonat per lo dit en Johan Tauhenga desús. Et lo dit en Pere de 
Nessa fos estat acullit en lo acapte dels dits tres catius per volentat del dit honrat 
consell de cert temps a ençà \ans de la mort del dit en Nicholau/ segons que per 
notament feyt per lo dit honrat consell pot e deu apparer, per ço supplicà al dit 
honrat consell que en ajuda del rescat o reempceó fahedora del dit ||35r Pere de 
Nessa fos acullit e donada part de ço que pertanguera al dit en Nicholau del acap-
te359 feyt en general als dits .iii. catius si fos viu. Lo consell acordà que la quanti- 
tat que vendrà a part del dit en Nicholau Clarevaylls del dit acapte exceptat ço 
que en singularitat li serà estat lexat acaptat o donat, que aquella dita quantitat sie 
dividida e departida per eguals parts entre los dits Guillamó Matheu, Goçalbo e 
Pere de Nessa, catius.

Lo consell manà ésser feyt albarà a·n Guillem Feliu de .xlii. sous que mun-
ten les scriptures que ell, axí com a scrivà dels honrats diputats ha reebudes per 
part de la dita vila \en la qüestió d’en Pere Lòppiç/. Ítem, d’altra part de un flo- 
rí per sos trebaylls e afanys de aydar al scrivà dels honrats jurats a fer compres e 
vendes e de aregllar lo libre de .iiii. sous, .Vi. diners per lliura als peyters.

Ítem, fon proposat per lo dit en Guillem Feliu en nom d’en Ponç Dezponç, 
lo qual havie treyta la céquia Major de la vila de Castelló a escurar e aerbar a cert 
temps, que com per lo diluvi que ere estat poch temps ha passat en la dita vila 
e terme de aquella fossen cayguts alcuns ribaços en la dita céquia e aquells, se-
gons sèrie de la carta, no·n sie tengut de traure, et alcuns ne sien estats treyts, per 
ço supplicà al dit honrat consell que li hagués misericòrdia e que·ls ne fes traure 
de la dita céquia com ne vingués dan a la dita vila gran. Et que si·l dit en Ponç 
Dezponç los havie a traure que si desfarie e que a la vila no serie res, et que no·l 
volguessen desfer. Lo consell acordà que jatsie que la vila no y fos tenguda en 
traure los dits ribaços, que sens prejuhí que·l dit síndich li pach la meytat de ço 
que ha costat de traure.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per lo honrat en Berenguer Moliner, 
justícia de la dita vila, que com a ell fos estat acussat que un hom de la dita vila 
qui havie muller se jahie ab una dona maridada e que açò li ere prest e apparellat 
de fer mostrar si aquell volie seguir lla on ell li dirie, e aquell dit justícia per evitar 
scàndell o que la muller de aquell qui fehie lo dit adulteri ab lo dit hom no ma-
tàs lo marit de aquella, e lo acusador lo instigàs que li donàs son terç de la pena 

¶ 358 Ratllat: natu. ¶ 359 Ratllat: si fos viu.
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del establiment que ere estat feyt per lo dit honrat consell en temps passat, per  
ço notificà al dit honrat consell que volie que ne enseguís e si·n levarie la pena 
contenguda en lo dit stabliment. Lo honrat consell vista la pràticha del dit establi-
ment e attés lo scàndill, perill e morts que leugerament se porien enseguir, revo- 
||35v ca e hac per revocat lo dit stabliment de la dita rahó en temps passat feyt, axí 
per lo temps passat com per lo temps esdevenidor, e que de aquell per lo dit jus-
tícia axí per lo temps passat com per lo temps esdevinidor no puxe ésser usat ne 
levades penes per [part] de aquell.

Ítem, on proposat en lo dit consell per lo honrat en Pere Moster, síndich 
e clavari de la dita vila, que com ell en nom de la vila hagués a pagar diverses e 
grans quantitats [de] diners a diverses persones e no tingués diners de la vila ne sa-
bés de on ne pogués haver, per ço notificà al dit honrat consell que fes per mane-
ra que hagués diners ab què pogués pagar ço que li demanaven e ço que ell devie 
e per lo dit honrat consell ere estat manat fer360 albarà. Lo consell acordà que per 
pagar ço que ere degut per lo dit síndich e per haver diners a mesions a la vila que 
sien fetes cèdules a .iiii. diners per lliura.

Dimecres, a .xxViii. de febrer any .m.ccc.xcº. dos.
Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu de Ramon de Belsa, crida, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo 
qual dit consell foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia. En Pere 
Moster, en Pasqual Ferrando, Domingo Bataller e Bernat Mut, jurats de la dita 
vila. Consellers: Bernat Cabeça, Johan d’Alçamora, Ramon de Tous, Berenguer 
Miró, Bernat Cavaller, Pere Muntanyà, Jacme Roig, Miquel Gaschó, Pere Pin-
tor, Berenguer Gillabert, Romeu Bonet, Guerau Canet, Bernat Bosch, Ramon 
Johan, Bernat Andreu, Berenguer Guitart, Ramon Ferrer, maestre Domingo Ro-
drigo, Arnau de Peralta, Pere Strader, Nicholau Squerre, Salvador Penafell.

En lo qual dit consell fon proposat per los honrats jurats que com lo dit 
honrat consell en lo present any hagués ordenat que·ls pescadors o venents peix 
en la dita vila haguessen a vendre en Carnal als fors ordenats en Carnal, tro al 
temps de la Quaresma, per tal los dits honrats jurats dixeren que en lo temps pre-
sent de la Quaresma fos provehit e ordenat la manera e com los dits pescadors o 
venedors de peix vendrien aquells en Quaresma. Per tal lo dit honrat consell ||36r 
feta la dita proposició concordantment feu legir los stabliments e ordinacions fetes 
en temps passat en lo temps de la Quaresma ço és la ordenació feta per lo dit con-
sell a .xV. dies de febrer en l’any de la Nativitat de Nostre Senyor .m.ccc.lxxii. 
ab los capítols consequtius, lo primer dels quals dits capítols comence, Ítem, que 

¶ 360 Ratllat: lo present.
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alcun pescador o pescadora estrany o privat no gos etc. Et lo últim dels dits capí-
tols comence: Ítem, ordenam, e fineix partidora ut supra.

Et lests los dits stabliments e ordenacions, consideran aquells ésser bons e 
útils al ben del comú de la dita vila, lo dit honrat consell volch que aquella dita 
ordenació, sots lo dit kalendarii ordenada e feta en lo dit temps de Quaresma, fos 
servada e tenguda per los dits pescadors o [vene]dors de peix ab los dits capítols 
consecutius e fets ensemps ab la dita ordenació. Emperò que per la present orde-
nació no fos feyt prejuhí a la ordenació o stabliment per lo dit honrat consell feyt 
en portar lo peix a la pescateria tota ora de dia e de nit que aquell dit peix serà 
portat a la dita vila, ans aquell sie e romangue en sa força e valor.

Ítem, fon proposat per lo honrat en Pere Moster, un dels \àrbitres/ diputats 
\e ellets/ per part de la dita vila ensemps ab en Bernat Cabeça361 en lo feyt de Te-
rol, que com ells haguessen a estar al loch de Villaformosa per decissir e determe-
nar ensemps ab los altres àrbitres elets per part de Terol la qüestió del feyt \de la 
entrega/362 que la vila de Castelló363 demane. Et per part de Terol semblantment 
ere demanat sots pena de cent florins d’or applicadors a la part obedient, per tal 
lo dit en Pere Moster notificà al dit consell si li plahie que ell364 e sos companyós 
qui ja \hic/ eren estats hic anassen o no, e que si al dit consell plahie que de ço 
del seu reembrie .ii. florins. Lo consell acordà que·l dit en Pere Moster ensemps 
ab en Bernat Cabeça, en Pasqual Ferrando, advocat, e axí com a procurador subs-
tituhit d’en Pere Miquel, qui ja hic ere stat axí com a síndich, attés que·l dit en 
Pere Miquel havie proposat que ell no y porie anar per les mercaderies que havie 
a rebre de present dels carnicers de la dita vila e de altres, hoc e axí matex que pus 
lo dit en Pasqual Ferrando hic anave per advocat que axí hic podie entrevenir axí 
com a síndich e que estalviarien .x. [sous] per cascun jorn a la vila, e en Guillem 
Feliu axí com a scrivà. 
||36v Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt al honrat en Pere Moster, síndich 
e clavari de la dita vila, albarà o albarans de les quantitats que havie pagades e des-
peses per la dita vila a diverses persones.365

Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt albarà al dit en Pere Moster de 
cinch dies que anà al loch de Almaçora per afers de la vila e a·n Pasqual Ferran-
do de .iiii. dies e366 als hereus d’en Guillem Trullols de .ii.367 dies a rahó de .V.368 
sous. Ítem, al dit en Pasqual Ferrando de .iii. dies que estech entre anar, star e 
tornar de València per parlar ab mossén en Roger \a rahó de .Vii. sous per cascun 
jorn/ per profit de la dita vila que havie ja tramés letra als jurats que li trametessen 
un d’aquells per parlar ab ell, a rahó de .Vii. sous per cascun jorn.

¶ 361 Ratllat: que com en lo conv. ¶ 362 Ratllat: de 
les mesions. ¶ 363 Ratllat: havie fetes en requere. 
¶ 364 Ratllat: hic anàs. ¶ 365 Els tres ítems que 

segueixen porten al marge esquerre escrit: 
albarà. ¶ 366 Ratllat: a·n Guillem. ¶ 367 Ratllat: 
.iii. ¶ 368 Ratllat: .iiii.
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Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt albarà al dit en Pasqual Ferrando 
de .iii. dies qui estech a València entre anar, star e tornar, axí com administrador de  
les rendes del senyor rey per fer paga del preu de les dites rendes de .Vim. sous, 
que són deguts en la ciutat de València a certes persones, lo .xV. dia de febrer, a 
rahó de .x. sous que·ls se retingue. Ítem, de altra part \manà ésser feyt albarà a·n 
Pere Moster/ de .V. dies a la dita rahó qui estech a València per satisfer als duptes 
que eren stats feyts per en Lagostera, maestre racional del senyor rey, \al369 comp-
te del dit en Pere/ de les dues annades que \el dit en Pere Moster/,370 òlim admi-
nistrador, havie tengudes e administrades. Ítem, al dit en Pasqual qui ha bestrets 
a·n Domingo Johan qui portà371 letra d’en Lagostera que donassen los comptes, 
\.xii. sous/. Ítem, a un correu qui portà translat dels duptes que fehie en Lagoste-
ra en la reddició del compte del dit en Pere Moster, .iii. sous.

Die sabbati, secunda marcii anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. secundo. 
Fon tengut e ajustat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 

de Ramon de Belsa crida, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo qual 
foren presents los honrats en Guillem Feliu, lochtinent del honrat en Berenguer 
Moliner, justícia de la dita vila, en Pere Moster, Pasqual Ferrando, Domingo Ba-
taller e ||37r Bernat Mut, jurats de la dita vila. Consellers: en Bernat Miralles, Ber- 
thomeu Giner, Ramon Johan, Bernat Bosch, Guillamó Català, Pere Strader, 
Nicholau Squerre, Berenguer Solà, Miquel Marbruscha, Berenguer Gilabert, Pere 
Oliver, Salvador Penafell, Miquel Gaschó, Guerau Canet, Romeu Bonet, Ber-
thomeu Pèriç, Guillamó Palau, Jacme Roig, Ramon de Tous, Berenguer Gui- 
tart, Berenguer Miró, Bernat Cavaller e Arnau Sala, maestre Domingo Rodrigo e 
en Bernat Pelegrí, notari.

En lo qual dit consell lo honrat mossén Pere d’Artés, maestre racional de 
la cort del senyor rey, presentà al dit honrat consell e jurats una letra del372 molt 
alt senyor rey, closa e sagellada ab lo segell menor del dit senyo<r>, la tenor de 
la qual és ut sequitur, la qual per mi, Pasqual Bataller, notari e scrivà del dit hon - 
rat consell e jurats, fon lesta en plener conseyll:

Lo rey.373

Pròmens. Sapiats que nós havem manat al amat nostre mossén Pere d’Artés, 
maestre racional de la nostra cort, que·n faça fer alcuna obra qui és fort necesària 
en lo nostre reyal de València, la qual obra nós havem e tenim fort acor<d>, e en  
special car sens aquella nós com fossen allí no poriem posar en manera alguna  
en lo dit reyal. Et com nós prestament, si plau a Déu, hi entenam ésser e no  

¶ 369 Ratllat: dit en Pe. ¶ 370 Ratllat: en Pere Mos - 
ter. ¶ 371 Ratllat: translat dels comptes. ¶ 372 Rat-

llat: dit. ¶ 373 Marge esquerre: letra del molt alt 
senyor rey.
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hajam diners al present de que·s puxa fer la dita obra, per ço vos pregam afec-
tuosament que en tot ço e quant lo dit maestre racional vos dirà e us explicarà de 
part nostra, conullats dar plenera fe e complir-ho per obra, si de res nos entenets a 
servir e complaure. Certificants-vos que·l servey que ara nos farets haurem en son 
cars e loch a memòria.

Dada en Barchinona, sots nostre segell menor, a .Vii. dies de febrer del any 
de la Nativitat de Nostre Senyor .m.ccc.xc. dos.

Rex Iohannes.

Et lesta e presentada la desús dita letra, encontinent los dits honrat consell e 
jurats dixeren que eebien la desús dita letra ab humil deguda reverència e honor, 
supplicant al dit mossén en Pere d’Artés que sobre aquella serie haüda dellibera-
ció, e aquella delliberació haüda, resposta a la dita letra e creença de e per part del 
senyor rey per vigor de la dita letra explicada.

Paulo post dicta die, lo dit honrat consell explicà la resposta al dit molt hono-
rable mossén en Pere d’Artés de la dita letra e creença [per a]quell explicada en la 
forma següent:
||37v Ço és, que com les rendes e dret del senyor rey de la vila de Castelló fossen 
empenyorades, et salva al altea del dit senyor rey e honor del dit mossén en Pere 
d’Artés, maestre racional, fos contra los pactes e promissions del empenyorament 
de les dites reendes, supplican a aquell en persona del dit senyor rey que hagués 
per scusats los dits consell, justícia e jurats en no enseguir la374 explicació e reques-
ta per aquell feta.

Et feta la dita resposta, encontinent lo dit molt honorable mossén en Pere 
d’Artés pregà e requerí lo dit consell que, com lla llur requesta no \entenés és-
ser/375 dampnosa al dit consell, que per reverència del dit senyor rey e per honor 
de aquell deguessen lo dit acord o resposta millorar. Lo qual dit consell comanà 
als dits jurats que responessen al dit mossén en Pere d’Artés per moltes rahons 
perseverants en la desús dita resposta. Et que d’aquí avant la volentat e ordenació 
del dit consell no fos pasada.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per lo honrat en Ramon de Tous que 
com ell e tots los consellers qui ara són e aprés que fon ordenat lo quitament són 
estats consellers, justícia e jurats, han jurat e feyt homenatge de donar favor al feyt 
del dit quitament. Et molts \de la dita vila/ tinguen e posehixen diverses posse-
sions dels quals no porien ni poden mostrar títol de compra ni de establiment, 
que per los síndichs passats \ni present<s>/ los sie stat feyt, e aquells béns no són 
estats quitats ni de present paguen peyta alcuna, ans se tenen aquells sens pagar la 

¶ 374 Duplicat i ratllat: la. ¶ 375 Ratllat: fos.
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peyta ordinària ni altra talla imposada per la dita vila. Et de aquells dits béns se po-
rie fer gran quitament e aydarien a les col·lectes de les mealles, per ço notificà al 
dit honrat consell les dites coses376 que y degués fer alcuna provesió que fos bona. 
Lo consell acordà que sie feta crida pública que tot hom \o tota dona/377 strany 
o privat, de qualsevol ley, condició o estament, sie que tingue terra, vinya o altra 
qualsevol possesió \la qual/ per los síndichs passats ||38r o present li \sie/378 stada 
venuda o establida \que no fos atrobada en taxa de peyta/ que degue379 mostrar 
la carta de la dita compra o establiment, o mostrar com haje quitat e que tingue 
en peyta o li sie mès en libre de comptres e vendes, als dits honrats jurats dins cert 
temps, en altra manera que si no u faran, que la vila s’o puxe pendre e alienar a 
qui·s volrà, axí com a cosa380 pròpria de aquella.

Disapte, a .ix. de març, any .m.ccc.xc. dos.
Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló, per veu 

de Ramon de Belsa, saig e corredor públich de la dita vila, en lo qual foren pre-
sents los honrats en Berenguer Moliner, justícia de la dita vila, en Pere Moster, 
Pasqual Ferrando, Domingo Bataller e en Bernat Mut, jurats. Consellers: Guillem 
de Ripoll, Ramon Johan, Arnau Sala, Ramon de Tous, Berthomeu Pèriz, Gui-
llamó Palau, Salvador Penafell, Nichoalu Squrre, Berenguer Solà, Jacme Roig, 
Lorenç Tauhenga, Bernat Cabeça, Miquel Gaschó, Berenguer Marçal, Bernat 
Cavaller, Pere Strader, Berenguer Miró, Guerau Canet, Pasqual Franch, [Arna]u 
de Peralta, Bernat Pelegrí, Guillamó Gomar.

||38v En lo qual dit consell fon feta relació per los honrats en Pere Moster e 
Pasqual Ferrando per ells e per en Bernat Cabeça, arbitre ensemps ab lo dit en 
Pere Moster sobre lo article o qüestió que ere stada romasa a decisir del feyt del  
montago, ço és que ells eren stats lo dicmenje proppassat al loch de Villaformo-
sa e allí avien trobats Miquel Péreç de Medes, \Johan Arauet/ e Pero Sercolla, 
qui hic eren per part de la ciutat e aldees de Teroll, e foren tots ensemps en un 
loch e parlant dels dits affers trobaren que·l compromés que ere stat feyt entre 
les dita ciutat e aldees \de Teroll/ de una part e ells per part de la dita vila de 
Castelló de la part altra ere finit. Enaxí que en res no·n havien pogut enantar 
però que·ls havien dit que de nou fos feyt compromés sobre lo dit article com 
allí hagués síndich axí per la dita ciutat e aldees de Teroll ab poder bastant de 
fer atorgar e fermar lo dit compromés e que·l dit en Pasqual381 havie dit que 
ell ere substituhit d’en Pere Miquel, síndich, e que no havie poder de fermar 

¶ 376 Ratllat: e que li. ¶ 377 Ratllat: de qualsevol. 
¶ 378 Ratllat: fos. ¶ 379 Ratllat: degués. 
¶ 380 Ratllat: sua. ¶ 381 Ratllat: dix. 
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lo dit compromés però que·n parlarien al consell e qualque cosa lo consell ne 
acordàs, que de allò ells los trametrien letra e resposta, e per tal forma se parti-
ren del dit loch.

Et feta la dita relació, lo dit honrat consell acordà que fos scrit als desús dits 
certificats los que per occupació de affers no havien pogut ajustar consell, però 
que farien son esforch e poder de ajustar aquell, e tengut lo dit consell certificar 
aquells de ço que per lo dit consell serie acordat.382

Lo consell dix que desplahie a aquell com lo temps ere finit. Et que per  
les quantitats les quals la universitat havie a cobrar que altra vegada fos compromés 
\en les persones desús dites/, e decontinent los dits en Bernat Cabeça e en Pere 
Moster dixeren que no reebrien càrrech de compromés383 noveyll pus lo primer 
ere finit. Et per ço lo dit consell acordà que fos scrit per los dits en Bernat Cabeça 
e en Pere Moster al honrat don Johan Arauet de la intenció e acord del dit consell.

Lo honrat consell manà ésser feyt albarà a·n Pere Moster e Bernat Cabeça, 
en Pasqual Ferrando e Guillem Feliu de .iiii. jorns qui eren estats fora la dita vila 
al lcoh de Villaformosa per lo feyt de Terol, ço és, a cascun de aquells de .xl. sous 
que són en summa .clxxx. sous.384

L’onrat consell de la vila de Castelló per bé e utilitat de la cosa públicha 
et per ço com per experiència ere vist e atrobat que·ls porchs e lo bestiar lanar 
stalviarien los guareyts e acapten les vinyes del terme de la dita vila de que s’ere \
seguit/, e·s seguie gran dapnatge als vehins e habitants en la dita vila, per tal lo dit 
honrat consell concordantment e en alcuna cosa no discrepant stablí e ordenà que 
null hom strany o privat ||39r vullés carnicers o altres qui compraran o hauran mol-
tons per desfer en les carniceries de la desús dita vila, no sien tan ossats que gossen 
o presumesquen metre o fer metre alcun linatge del dit bestiar385 \ni/ porchs en 
blats, vinyes, guareyts, moyls o no molyls, caliuoses o no caliuoses del primer dia 
de setembre prop vinent a avant.386 Et si u faran que sien encorreguts per cascuna 
cabeça del dit bestiar lanar en pena de .Vi. diners, e per cascuna cabeça dels dits 
porchs en pena de .Viii. diners. Et cinch sous la guarda, donadós e partidós ço és 
\la meytat/387 al senyor rey. Et l’altra meytat al senyor de la proprietat o heretat, 
e si guardià hic haurà que la dita meytat sie partida terç per terç. \Et si seran atro-
bats los dits porchs o bestiars en les dites vinyes, blats o guareyts segons dit és de 
nit que paguen les dites penes en doble/. Revocam en totes coses e per totes lo 
establiment toquant als carnicers e altres que aseguren bestiars per tallar en les di-
tes carniceries de la dita vila.

¶ 382 Tot aquest ítem està ratllat. ¶ 383 Aquestes 
línies estan en el full se güent, unides mit-
jançant una línia. ¶ 384 Marge esquerre: albarà. 

¶ 385 Ratllada la forma plural «s» en totes  
les paraules. ¶ 386 Marge esquerre: stabliment.  
¶ 387 Ratllat: lo terç.
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||39v Dimarts, a .xii. de març any .m.ccc.xc. dos.
Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu de Ramon de Belsa ab so de trompeta en lo qual foren presents los honrats  
en Berenguer Moliner, justícia de la dita vila, en Pere Moster, Pasqual Ferrando  
e en Bernat Mut, jurats de la dita vila. Consellers: Pere Muntanyà, Berenguer 
Gillabert, Miquel Gaschó, Pere Pintor, Salvador Penafell, Berenguer Guitart, 
Nicholau Squerre, Miquel Marbruscha, Bernat Andreu, Berthomeu Giner e Ber-
nat Pelegrí, Berenguer Miró, Ramon Johan, Pere Strader, en Guillem Johan, 
Guillamó Palau, Johan d’Alçamora, Bernat Cavaller, Berthomeu Pèriz, Romeu 
Bonet, Guerau Canet, Arnau Sala, maestre Arnau de Peralta.

En lo qual dit consell fon proposat per los honrats jurats que com ells en lo 
dia de disapte proppassat haguessen haüda una letra d’en Guillem Erau, síndich de 
la dita vila388 e ciutadà de València, \del feyt de les egües de la sentència que ere 
stada donada contra la vila e condepnada en les mesions/, la qual per mi, Pasqual 
Bataller, notari e scrivà del dit honrat consell e jurats a requesta de aquells en plener 
conseyll fon lesta, per ço dixeren e notificaren al dit honrat consell les dites coses 
apparellats de fer e enseguir ço que al dit honrat consell plaurà. Lo consell acordà 
sobre lo dit feyt que en Pasqual Ferrando, qui sab la389 qüestió de les dites egües e 
hic és entrevengut en los dits affers, que vaje a la ciutat de València e que parle ab 
micer Berthomeu que orden la appel·lació390 contra la dita sentència, e que aquella 
pos denant los jurats de la ciutat o denant qui·s pertangue en Guillem Erau, sín-
dich, e que·n requerien carta pública391 e que la face fer en forma pública al scrivà 
qui la dita appel·lació reebrà e legirà, en cars que aquella no li volguessen reebre o 
admetre. Et per ço, sí e en cars que·l dit micer Berthomeu del Mas no vol[gués] ||40r 
ordenar la dita appel·lació, que·l dit en Pasqual Ferrando la ordenàs, e que aque- 
lla posàs axí com a síndich392 substituhit d’en Berenguer Guitart, síndich als pleyts, 
\lo/ qual fos393 substituhit394 en cars que·l dit en Guillem Erau recusàs per no ésser 
maltractat ab los jurats de la dita ciutat de posar aquella dita appel·lació.

Dissapte, a .xVi. de març, en l’any de la Nativitat de Nostre Senyor. m.ccc.xc. dos.
Fon tengut e ajustat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 

de Ramon de Belsa, saig e corredor públich, ab so de trompeta, en lo qual foren 
los honrats en Berenguer Moliner, justícia de la dita vila, en Pere Moster, Pasqual 
Ferrando e en berant Mut, jurats de la dita vila. Consellers: Pere Ribarroja, Be-
renguer Sala, Berthomeu Bosch, Berenguer Guitart, Ramon Ferrer, Ramon Jo-
han, Berenguer Marçal, Salvador Penafell, Berthomeu Pèriç, Pere Oliver, Bernat 
Andreu, Berenguer Solà, Miquel Marbruscha, Pere Muntanyà, Guerau Canet, 

¶ 388 Ratllat: qui està en, e habite. ¶ 389 Ratllat: 
dita. ¶ 390 Ratllat: de la dita. ¶ 391 Ratllat: en cars. 

¶ 392 Ratllat: ab qualse. ¶ 393 Ratllat: donat poder. 
¶ 394 Ratllat: en lo dit acte tan solament.
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Bernat Cavaller, Miquel Gaschó, Guillamó Palau, Guillamó Català, Berenguer 
Miró, Bernat Pelegrí, Ramon de Tous, Johan d’Alçamora.

En lo qual dit honrat consell fon proposat per los dits honrats jurats que 
com ells en lo dia de divendres proppassat haguesen haüdes dues letres, una d’en 
Guillem Erau, \síndich/, e altra d’en Guillem Feliu, qui ere a València, les quals 
hoyrien e foren lestes en lo dit consell plener per mi, Pasqual Bataller, scrivà del 
dit honrat consell e jurats. Et lestes aquelles,395 notificaren al dit consell ço que per 
aquells los ere stat escrit, tramés e en les dites letres se contenie, ço \és/, que ja  
havien hoyda la letra que·l dit en Guillem Herau los havie ja tramesa que·ls jurats 
\de València/, de paraula e sens scrit, havien donada sentència de les egües contra 
nosaltres, e que·ns havien condepnats en les mesions. Et ara,396 en les dites dues 
letres se conté que han taxades les dites mesions e que pujen a cent .xii. florins, e 
sous més. Et \que/ per ||40v haver aquelles ja havien fetes emparar totes e qualsevol 
bèsties o coses que fossen de hòmens de Castelló e, en special, havien emparades 
e entenien a vendre lo rocí d’en Bernat Colomer e lo mull d’en Jacme Roig e 
d’altres. Per tal dixeren en lo dit consell que·ls plàcie acordar per quinya forma 
volrà lo dit consell que y sie provehit ans que més mesions no s’ic facen. Lo con-
sell acordà que·ls dits .cxii. florins e .iiii. sous sien trameses a València e que·ls 
donen per aquella forma que micer Berthomeu consellarà en manera que appare-
gue que axí com a forçats pagam les dites mesions, e que açò sie en càrrech dels 
dits honrats jurats e síndich397 de trametre la dita quantitat prestament, ans que 
més mesions no s’ich facen.398

Ítem, fon proposat en lo dit consell per lo honrat en Jacme Coyll, jurat del 
loch de Almaçora, que com segons forma de la sentència arbitral entre la univer-
sitat del dit loch donada e promulgada e la universitat de la dita vila, se deguessen 
soguejar totes les terres399 del regadiu del terme de la dita vila per saber lo nombre 
de les jovades, e per ço encara com alcuns hòmens de Almaçora entendran en 
traure la céquia a escurar e erbar segons que és stada delliurada per los dits jurats 
qui de present són al senyor bisbe dins lo dit loch, per ço supplicà e requerí al dit 
honrat consell que li plagués de haver bon acord sobre ço que per aquell de part 
de la universitat del dit loch los ere stat explicat e proposat. Lo consell acordà que 
les terres que són del regadiu de la céquia Major que sien soguejades per quadre-
lles, e que aytantes jovades com muntarà la quadrella que allò sie scrit, abatuts 
cèquies e cavallons que no vajen en compte de la terra, e de present taxe al dit en 
Bernat Cavaller e a·n Pere Marquo, soguejadors, per llur salari de cascun jorn, ço 
és a cascun de aquells .iii. sous. Et al hom o scrivà qui tendrà la corda e scriurà  
\lo nombre/ [de les] ||41r dites terres, per salarii de cascun jorn .ii. sous. Et que si 

¶ 395 Ratllat: requirie. ¶ 396 Ratllat: lo dit. ¶ 397 Ratlalt: de haver-se.
¶ 398 Ratllat: e que. ¶ 399 Ratllat: del ter.
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la universitat de Almaçora tramet ací soguejador qui sie assistent al dit soguejar, e 
scrivà per scriure, que feyt lo dit soguejament de les dites terres de la dita vila per 
semblant manera hic sie tramés per la dita vila en Bernat Cavaller, qui sie present 
al dit soguejar400 de les terres del regadiu del loch de Almaçora, e scrivà per scriu-
re lo nombre de les jovades de les dites terres.

Die martis, .xxviª. marcii anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. secundo.
Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu de Ramon de Belsa, crida, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo 
qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia de la dita vila, en 
Pere Moster, Pasqual Ferrando, en Domingo Bataller e Bernat Mut, jurats. Con-
sellers: Johan d’Alçamora, Berenguer Miró, Bernat Pelegrí, Jacme Roig, Nicho-
lau Squerre, Berenguer Solà, Miquel Marbruscha, Berenguer Gillabert, Romeu 
Bonet, Pere Pintor, Ramon de Tous, Bernat Andreu, Pasqual Franch, Ramon 
Ferrer, Pere Strader, Ramon Johan, Berthomeu Bosch, Berenguer Guitart, Arnau 
Sala, Miquel Gaschó, Bernat Cabeça, Arnau de Peralta.

En lo qual dit consell fon proposat per en Guillamó Ferrer, àlias appellat 
Manoller, que com a ell axí com a guardià de la céquia Major de la dita vila stant 
cequier en Berthomeu Bosch, de la paga de sent Johan proppassat li sien deguts 
.xxV. sous per son salari a ell restants a pagar, prega al dit honrat consell que li fos 
manat fer albarà de paga. Lo consell manà ésser feyt albarà al dit en Guillamó dels 
dits .xxV. sous.401

Ítem, fon proposat en lo dit consell per en Pasqual Franch, vehín de la dita 
vila, que com ell hagués comprat lo molí \d’oli/ appellat d’en Merades, quon-
dam, deffunct, lo qual és tengut sots directa senyoria del molt alt senyor rey a cert 
cens, fadiga e loïsme e altre plen dret emphiteòtich, e les basses del dit molí bona- 
ment no hajen scorredor per hon discórreguen aprés que·l oli de aquelles és triat 
en lo temps que·l dit molí mol, per la qual cosa de aquelles isqué \e hix/ grans402  
\corrupcions/ e infeccions per ço com \aquelles/ no han hon discórrer. Et serie 
millor per utilitat de la cosa pública, per tolre les dites infeccions e per profit del 
dit molí, qui és tengut sots senyoria del dit senyor rey, si al dit honrat consell pla-
hie, que les dites basses poguessen discórrer en la dita filla appellada d’en Pinós, per 
canons qui passassen dejús la céquia Major de la dita vila, e les dites infeccions \e 
corrupcions/ cessarien e serie ||41v gran profit e utilitat a la dita vila e als habitants 
en aquella. Et que ell dit en Pasqual Franch, a son cost e mesió, farie lo dit scor-
redor en lo dit loch. Et ell e los seus senyors del dit molí ab llur pròpria messió e 
despesa mantendrien e tendrien en condret lo dit scorredor. Per ço prega al dit 

¶ 400 Ratllat: del nombre. ¶ 401 Marge esquerre: albarà. ¶ 402 Ratllat: pudor.
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honrat consell que pues alcun dan a la dita vila no venie, que li plagués donar li-
cència de fer lo dit scorredor majorment que·l molí de la dona na Estella, appellat 
de na Guimerana, qui no és tengut sots senyoria del dit senyor rey, haje e prengue 
scorredor per a llur basses en la filla del molí Soterrani, e açò és cert e està en ve-
ritat e que·l dit seu molí no403 deje ésser de pijor condició que·l dit molí de la dita 
dona na Estella. Lo consell, entesa la dita proposició del dit en Pasqual Franch, 
acordà que·l dit en Pasqual Franch a son cost e mesió face e puixe fer lo dit scorre-
dor en lo dit loch a conexença dels dits honrats jurats per bé del comú e utilitat de 
la dita vila. Et que·l dit en Pasqual Franch per ell e per los seus, per tots temps, sien 
tenguts de ço del llur propri tenir en condret lo dit scorredor en cars que·s derruís 
o·s trenquàs, e de açò face carta a la dita vila e oblig sos béns. Et si e, en cars que 
per rahon del dit scorredor de present o en esdevenidor aclun dapnatge a alcun 
hereter \ne venie/ o de ncesitat havie a pendre terra per obrir e sostenir aquell, 
que·l dit en Pasqual Franch e los seus hajen a pagar e satesfer aquell dan404 com 
lo dit consell atorgue de fer lo dit scorredor al dit en Pasqual Franch quant pot e 
en ell és per tolre les dites infeccions e corrupcions que se’n seguexen, e per aug-
mentció del censal del dit senyor rey sens prejuhí emperò e dampnatge de altre.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per <lo> honrat en Pere Moster, jurat, 
que com ell, per evitar més mesions que leugerament se pogueren fer si no ere do-
nat recapte a pagar les \quantitats per les/405 quals \los/ jurats de València havien  
fetes \vendre certes bèsties/406 de hòmens de la vila de Castelló en públich en-
cant, per rahon de les despeses en les quals lo síndich de la dita vila ere estat con-
dempnat per la qüestió de les egües d’en Guillem Segarra, de València, fos estat a 
la ciutat de València e hagués pagat los preus de les dites bèsties a aquell qui les 
havien comprades e per lo rescat hagués lexat vendre la sua mulla, la qual li tragué 
en Ayç de Villareal per ço que no apparegués que voluntariament ell pagàs les di-
tes quantitats. Et de la sentència que·ls dits jurats donaren de nua paraula sens scrit 
lo discret en Guillem Herau, axí com ||42r a síndich, se fos appel·lat, la qual appel-
lació li fon407 denegada e de la dita denegació e taxació de mesions altra vegada lo 
dit en Guillem Herau se fos appel·lat e request carta pública, la qual per mi, Pas-
qual Bataller, scrivà dels dits honrats jurats, en presència del dit honrat consell fon 
lesta ensemps ab una letra que portà del dit en Guillem Herau dels motius que·ls 
dits jurats havien fets en donar e promulgar la dita sentència, per ço dix, notificà 
al dit consell, lestes les dites carta e letra, que y provehís pus que les appel·lacions 
tenien les quals havie ordenades micer Berthomeu del Mas e que dins .xxx. dies 
se havie a representar aquell qui les portave denant lo senyor rey, o sa audiència. 
Et que·l dit micer Berthomeu li havie dit que lo consell hic trametés un hom 

¶ 403 Ratllat: deurie. ¶ 404 Ratllat: al dit here. ¶ 405 Ratllat: penyores.
¶ 406 Ratllat: de béns. ¶ 407 Ratllat: atorgada.



88

discret e savi qui u sabés rahonar al dit senyor que li denyàs per llur mercé de res-
servar-se en si lo feyt tro que·l dit senyor rey fos dins lo regne de València, com 
de present altra justícia no porien aconseguir majorment pus havien feta fer la dita 
execució de les dites mesions.

Et lo dit honrat consell entesa la dita proposició e relació feta per lo dit en 
Pere Moster, \attés/ que dins los dits .xxx. dies la dita appel·lació se havie a pre-
sentar denant lo dit senyor al[...] que serie deserta, acordà408 que per los dits affers 
a exercir e fer que y anàs lo dit en Pere Moster, qui sabie lo feyt en què estave, lo 
qual per lo dit honrat consell per més veus, \com fos discorde del misatger/, fon-
ch elet en misatger per anar al dit senyor rey, ço és lo dit en Pere Moster.

Ítem, fon proposat per lo dit en Pere Moster que com ell hagués pagades di-
verses quantitats per la dita qüestió de les egües e hagués estat .V. dies a la ciutat de  
València, que li fos feyt albarà de tot. Lo consell manà que li fos feyt albarà de les 
quantitats que havie pagades, les quals declarà en presència del dit consell e dels 
dits .V. diornals a rahó de .Vii. sous per cascun jorn.409

||42v Dimarts, a .xVi. de abbrill any .m.ccc.xc. dos.
Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 

de Ramon de Belsa, corredor e crida, trompeta de la dita vila en lo qual foren 
presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia. Pere Moster, Pasqual Ferran-
do, Bernat Mut e Domingo Bataller, <jurats>. Consellers: Berenguer Guitard, 
Bernat Andreu, Romeu Bonet, Pere Oliver, Pere Muntanyà, Michel Gaschó, 
Ber thomeu Bosch, Bernat Bosch, Pere Pintor, Miquel Marbruscha, en Guillem 
de Ripoll, Berenguer Miró, Guillem Palau, en Guillem Català, Johan d’Alçamo-
ra, Berenguer Gillabert, Arnau Sala, Guerau Canet, Ramon de Tous.

En lo qual dit consell fon donat compte e rahó per lo honrat en Berenguer 
Moliner, diputat ensemps ab d’altres a rebre los quitaments dels hòmens peyters 
e altres vehins e habitants en la dita vila a rahó de .xxx. sous per lliura, de les 
quantitats per aquell reebudes de la col·lecta de la festa de Nadal proppassada.

Et primerament en presència del dit honrat consell, una e moltes vegades 
fonch comptat e asumat tot ço e qualque cosa <que> lo desús dit en Berenguer 
Moliner, axí com a diputat, havie reebut per via del dit quitament. Enaxí que ab 
mil e .cccc.xxii.410 sous, .i. diner que·l dit en Pere Miquel tenie en son poder, 
los quals lo dit en Berenguer Moliner reebé de aquell, fon atrobat clar que·l dit en 
Berenguer Moliner per rahon del dit quitament havie reebut .iiim.cccc.xlVii. 
sous, .i. diner.

¶ 408 Ratllat: per més veus. 
¶ 409 Marge esquerre: albarà R. 

¶ 410 Ratllat: .xxiii.
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Ítem, enaprés lo dit en Berenguer Moliner en presència del dit honrat con-
sell dix que havie quitats de la dona na Caterina, muller quondam d’en Jacme Fer-
rer, congrer de València,411 .ccc. sous censals per preu de .iiim.dc. Dels quals 
mostrà carta de revenda feta per la dita dona a la universitat, reebuda per en Jac-
me Garcia e mostrà la carta dels dits .ccc. sous censals que la dita universitat li 
fehie cascun any, a .ix. del dit mes de abril, .iiim.dc. sous.

Ítem, que havie pagats de prorata a la dita dona dels dits tre<e>nts sous 
censals per lo temps passat, .cc.lxV. sous.
||43r Ítem, que havie fetes de mesions entre anar, star e tornar, per fer lo dit qui-
tament e contracte de revenda e soltament de emperes que eren estades fetes412 
a·n Guillem Feliu, notari, qui portà la dita quantitat a la dita dona, .xlV. sous.

Enaxí que fon atrobat per lo dit compte que eguallades reebudes ab dates, 
e dates ab reebudes, que·l dit en Berenguer Moliner havie més despés e pagat que 
no reebut, ço és los quals lo dit en Berenguer Moliner ha a cobrar .cccc.lxii. 
sous, .xi. diners.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per en Guillamó Miró que com ell per 
manament dels honrats jurats fos anat ab los hòmens qui·s dien monteros a les 
marjals per mostrar a aquells los passos e per ajudar-los a cremar les marjals, com 
dixen que·ls dits monteros si la marjal se podie cremar que exermarien los porchs 
senglars. Et se’n fos trigat de sos affers per .V. jorns, per ço prega al dit honrat 
consell que dels dits trebaylls lo degués satisfer.

Et lo dit en Pere Moster narrà largament la sua misatgeria que havie feta al 
senyor rey e tot ço que hic havia pogut fer, ço és que del feyt de la appel·lació de 
les egües micer Guillem de Vayllsecha, vicicanceller del dit senyor rey, li havie dit,  
no donant conseyll, que entenie que·l dit senyor rey, attés que Castelló havie per 
sospitoses tots los juristes de València, que assignarie jutge en loch competent a 
la dita appel·lació però que haurien sí a fer grans mesions per què ell, veent que·l 
senyor rey no podie assí reservar lo dit feyt e que si la dita appel·lació no·s prose-
guie que serie deserta, per evitar mesions e despeses a la dita universitat, substituhí 
en lo dit feyt, en les actes tan solament, lo discret en Pere Lop, notari qui ere allí 
per413 la vila de Murvedre, e pregà a aquell que per evitar deserció de la appel-
lació que cascun mes se representàs denant lo dit vicicanceller, estan e perseveran 
en la dita appel·lació, e que·n requerís carta públicha e que fes continuar aprés de 
la presentació que ell havie feta denant ell a·n Johan de Riglos, notari qui havie 
reebuts los actes. Et per ço que no·s volie plenir del ||43v dit consell, dix e respòs al 
dit micer Guillem de Vayllsecha que ell parlarie ab lo consell e ço que·n acordàs  

¶ 411 Ratllat: segons. 
¶ 412 Ratllat: al dit. ¶ 413 Ratllat: la se.
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que ell lladonchs scriurie al dit substituït per quinya forma sich haurie. Et que axí 
matex havie demanat que·l temps del quitament fos allargat a tres anys, per ço 
que·s poguessen quitar los que no s’eren quitats. Et que un diner per dret de sagell 
ni per altra manera la dita vila no·n volrie haver donat. Et que·l dit micer Guillem 
de Vayllsecha li havie respost que la cort, \axí/ per reverència de la pasió414 de 
Nostre Senyor Jhesuchrist415 com de la Resurrecció, que no usarie tro passada tota 
la semana de Pasqua. Et que lladonchs ell ne parlarie ab lo dit senyor rey e que 
entenie que acabarie però que a costar haurie a la dita universitat. Per tal lo dit 
en Pere Moster notificà al dit honrat consell tot ço que havie enantat en los dits 
feyts416 per ço que·l dit honrat consell hic provehís segons que ben vist li fos.

Ítem, lo dit en Pere Moster dix que com ell ab sa cavalcadura e un hom ab 
altra qui li portave la maleta de les sues robes e altres enantaments \que se’n por-
tave/ fos estat a la ciutat de Barchinona per manament del dit honrat consell per 
parlar ab los senyor rey o ab son canceller, e per evitar mesions fos anat e tornat 
en .xiii. jorns, e per lo cuytament de les jornades qui eren estades prou grans ha-
gués afollada417 la sua mulla, ço que no volguera per .xxx. florins e418 la terra ere 
fort cara de viandes. Et hagués despés de ço del seu proprii be .xx. florins e plus. 
Per ço pregà al dit honrat consell que fos per manera que·n fos guardat de dan e 
que li fos feta alcuna ajuda al salari. Et que li fos feyt albarà de .ii. florins que ha-
vie donats a micer Tomàs Johan, qui havie fetes relació al dit vicicanceller del feyt 
de la dita appel·lació, e per los trebaylls e afanys que n’ach per veure e regonéxer 
la dita carta, e de .V. sous e .Vi. diners que havie donats al dit en Johan de Rig-
llos que li continuàs la presentació de la appel·lació que ell havie feta, e \los/ al-
tres actes que·s seguirien enaprés de aquella. Lo honrat consell per més veus com 
fos419 divers de la ajuda, acordà e manà que fos fet al dit en Pere Moster albarà de 
retenció de .xiii. jorns a rahó de .x. sous per cascun jorn, servan la ordenació ja 
feta per lo dit honrat consell que són .cxxx. [...] que no li fos feta alcuna ajuda o 
gràcia de àls, e dels d[...] florins e mig.420

||44r Dimarts, a .xxiii. de abril anno a Nativitate Domini .mº.cccº. nonagesimo secundo.
Fon applegat e justat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 

de Ramon de Belsa, crida, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo qual 
foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia de la desús dita vila. En 
Pere Moster, en Pasqual Ferrando, Bernat Mut e en Domingo Bataller, jurats. 
Consellers: Berenguer Miró, Bernat Pelegrí, Arnau Sala, Guillamó Català, Ra-

¶ 414 Duplicat i ratllat. ¶ 415 Ratllat: no usarie. 
¶ 416 Ratllat: e que·l co. ¶ 417 Ratllat: les sues bé. ¶ 418 Ratllat: bé temps que ere. 

¶ 419 Ratllat: di verses. ¶ 420 Marge esquerre: albarà R.
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mon Johan, Bernat421 Bosch, Guillamó Gomar, Berenguer Sala, Pere Ribarroja,  
Pere Muntanyà, Berenguer Gillabert, Berenguer Solà, Bernat Cavaller, Guerau 
Canet, Berenguer Guitart, Arnau de Peralta, Berthomeu Giner, Pere Strader, 
Bernat Mirales, maestre Domingo Rodrigo, Bernat Cabeça, Pere Pintor, en Gui-
llem Johan, Johan d’Alçamora.

En lo qual dit honrat consell fon proposat per los honrats jurats que com ells 
haguessen entés que la dona na Anthoneta, muller quondam d’en Bernat Pinell, 
per pagar-se de sa dot e creix fes córrer e subastar los drets e accions del dit quon-
dam marit seu e aquells entenés delliurar prestament, segons que per lo corredor 
de la cort del dit honrat justícia ere estat cridat e notificat, a tot hom qui hic en-
tenés que hic fos aliter que ell delliurarie aquells al més de preu donant. Et per ço 
que havien entés que·l dit en Bernat Pinell havie carta contra la universitat de la 
dita vila de .Viim. sous poch més o menys, que devie a aquell del temps que·l dit 
en Bernat Pinell fonch síndich e clavari de la dita vila. Et per ço, ans del delliu-
rament fahedor dels dits drets e accions del dit en Bernat Pinell, per ço que culpa 
alcuna als dits honrats jurats no pogués ni puxe ésser donada, notificaren les dites 
coses al dit honrat consell offerints-se apparellats tot ço e qualque cosa per lo dit 
honrat consell provehit, ordenat e manat serà. Lo consell entesa la dita proposició 
acordà que·l honrat en Pasqual Ferrando vaje a la ciutat de València pestament ab 
la dita carta o translat de aquella e que narre e recompte a micer Berthomeu del 
Mas, advocat de la dita vila, lo dit feyt. Et \que face per manera/ que·l dit micer 
Berthomeu del Mas hic prest e don son consell e ordén en lo dit feyt ço que s’i 
merexerà de fer per tota aquella manera que ell dictarà ni consellerà, e que port 
ordenat per ço que la vila no perde son dret.

||44v Lo consell acordà que sie feyt albarà a·n Lorenç Valentí, pesador, que li són 
deguts de la derrera terça del any qui fini a .Viii.422 dies del present mes, ço és de 
.lx. sous.423

Lo consell acordà que sie feyt albarà a·n Guillamó Miró qui anà per .V. 
jorns424 per manament dels jurats ab los hòmens qui meteren foch als marjals per 
mostrar a aquells los pasos de les dites marjals, com dixeren que exermarien les  
dites marjals de porchs fréstechs com se diguexen ésser caçadors de mont, a rahó de  
.ii. sous, .x. diners.425

Lo consell acordà que per los trebaylls e afanys \e diornals/ que·l discret en 
Bernat Pelegrí, \notari/, axí com a procurador dels honrats jurats en temps passat 
havie sostenguts \e feyts/ en lo pleyt d’en Johan Pintor, vehín de Almaçora, que 

¶ 421 Ratllat: Berthomeu. ¶ 422 Ratllat: del. ¶ 423 Marge esquerre: albarà R. 
¶ 424 Ratllat: de licènc. ¶ 425 Marge esquerre: albarà R. 
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lo fessen donació <de> deu florins426 e que haje a pendre en compte en aquells 
dits .x. florins, .iiii. florins e mig que·l dit en Johan Pintor deu a la vila, los quals 
lo dit en Pere Moster, síndich de la dita vila, havie bestrets al savi qui acordà lo 
procés per part de aquell. Et que de aquells li fos feyt albarà al síndich, de paga.427

Dimecres, a .xxiiii. de abril anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. secundo.
Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 

de Ramon de Belsa, crida, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo qual 
foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia de la dita vila, en Pere 
Moster, Pasqual Ferrando, en Domingo Bataller e en Bernat Mut, jurats. Con-
sellers: en Bernat Cabeça, Johan d’Alçamora, Ramon de Tous, Berenguer Miró, 
Guillem Català, Miquel Gaschó, Nicholau Squerre, Salvador Penafell, Bertho-
meu Pèriç, Romeu Bonet, Pere Ribarroja, Guerau Canet, Berenguer Solà, Pas-
qual Franch, Berenguer Guitart, Pere Strader, Guillem de Ripoll, Bernat \Pele-
grí/, Berenguer Marçal, maestre Domingo Rodrigo.

En lo qual dit honrat consell, lo honrat mossén en Pere d’Artés, \cavaller/, 
conseller e maestre racional de la cort del molt alt senyor rey, presentà al dit hon-
rat consell e jurats en lo palau comú de la dita vila ajustat una letra del dit senyor 
rey \en paper scrit e en lo dors de aquella/ closa e sagellada428 ||45r ab cera vermella 
ab lo sagell secret del dit senyor rey, la qual dita letra és de la sèrie e tenor sigüent:

Lo rey.
Pròmens. Per altres letres vós havem scrit acomanants en aquelles creen-

ça al amat conseller e mestre racional de la nostra cort mossén en Pere d’Artés, 
pregant-vos que les restes que teníets de les nostres reendes liuràssets al dit nostre 
mestre racional, los quals devia per ordinació nostra convertir en la obra del nos-
tre reyal de València, del qual és obrer major, la qual cosa segons relació del dit 
nostre mestre racional a nós feta, havem entés vosaltres possant-hi dilacions e ex-
cusacions fer o complir havets contradit e recusat, de què som molts maravellats, 
on com nós entenam, Déus volent, dins breus dies ésser en aqueix regne e posar 
en lo dit reyal ab nostra cara companyona la reyna e les infantes filles nostres, lo 
qual si acabat no ere de obrar, axí com comentat és, ho hi poríem ben posar. Et 
vullam que en tot cars, et si jamés nos entenets servir ni complaure de les dites 
nostres reendes de aquexa vila que tenits nostres, responats al dit nostre mestre ra-
cional axí com a obrer major nostre del dit reyal, pregam e manam-vos affectuo-
sament que totes dilacions e excusacions a part posades e si jamés servir-nos en-
tenets, segons dit és, donets decontinent les restes desús dites al dit nostre mestre 
racional o a qui ell volrà en nom seu, cobran emperò d’ell àpocha de reebuda car 

¶ 426 Ratllat: presos de. ¶ 427 Marge esquerre: albarà. ¶ 428 Ratllat: en cera.
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nós manam ab la present al dit nostre mestre racional que en lo temps de vostre 
compte, vosaltres restituhits la dita àpocha, tot ço e quant pagat li haurets per la 
dita rahó en vostre compte reeba e admeta, tot dubte remogut, com nós axí vu-
llam de certa sciència ésser feyt.

Dada en Barchinona sots nostre segell secret, a .x. dies d’abril del any 
.m.ccc.xc.ii.

Rex Iohannes.

E lesta e presentada la dita letra, encontinent lo dit honrat consell, justícia e 
jurats dixeren que reebien aquella \dita letra del dit senyor rey/ ab humill e degu-
da reverència e honor.

Et illice, lo dit honrat mossén en Pere d’Artés dix de paraula que com lo 
||45v dit senyor rey volgués venir en aquest regne e aço no pogués fer sens que  
\en/ lo reyal de València no hic fos cuberta una cuyna, cambra e recambra per 
al dit senyor e429 .iii. scalles que sich havien a fer, e a fer les dites coses hagués 
mester diners. Per ço pregà al dit honrat consell que en honor del dit senyor430 
rey qui·ls havie scrit, e per amor d’ell, que la resta de les reendes del dit senyor, 
les quals la vila de Castelló té empenyorades per certs censals que la dita vila en 
si carregà de e per a obs del dit senyor, com ell se proferís apparellat fer àpocha 
al dit senyor rey de la dita resta en la qual la dita vila serie guardada de tot dan, 
com lo dit senyor rey ni ell semblantment no hagués en propòsit que a la dita 
vila ne vingués dan en son empenyorament. Lo consell431 hoyda la dita letra e la 
proposició feta per lo dit mossén en Pere d’Artés, acordà que en honor del dit 
senyor rey e per la causa exprimida en la dita letra, ab protestació que per la da-
ció fahedora per lo discret en Pasqual Ferrando, notari, administrador del present 
any de les dites reendes, de la resta de les dites rendes, no pogués ésser treyt a 
conseqüència en esdevenidor ni feyt o enjendrat alcun dan o prejuhí a la dita vila 
en les cartes dels empenyoraments, ans aquelles sien \e romanguen/ en sa força, 
fermetat e vallor, que la dita resta que restarà en poder del dit administrador sie 
delliurada al dit mossén en Pere d’Artés432 ab la dita pro<tes>tació, e que ell face 
ab lo dit senyor \rey, en la cautela que farà a la dita vila de la recepció de la resta 
de les dites reendes/, que·ns salvu tot nostre dret en les cartes dels empenyora-
ments, e per la recepció fahedora de la dita resta de e per a obs del dit senyor, 
no sie feyt alcun prejuhí a la dita vila en lo dret que ha \e li pertany/ en les dites 
reendes \de e per vigor dels empenyoraments/433 per lo dit senyor a la dita vila 
feyts de les dites sues reendes.

¶ 429 Ratllat: escal·les.
¶ 430 Ratllat: e per amor d’ell.

¶ 431 Ratllat: vista.
¶ 432 Ratllat: quant haje feta.

¶ 433 Ratllat: durant l’empenyorament.
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||46r Disapte, a .iiii. de maig anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. secundo.
Fon tengut consell en lo palau comú de la vila de Castelló, lo qual fon ajus-

tat per veru de Ramon de Belsa, crida, trompeta de la desús dita vila, en lo qual 
foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia de la damunt dita vila. 
En Pasqual Ferrando, Bernat Mut e en Domingo Bataller, jurats.434 Consellers: 
Arnau de Peralta, Bernat Miralles, Nicholau Esquerre, Jacme Roig, Ramon Fer-
rer, Johan d’Alçamora, Miquel Marbruscha, Guerau Canet, Bernat Pelegrí, Be-
renguer Miró, Bernat Andreu, Berenguer Solà, Ramon Johan, Ramon de Tous, 
Berenguer Sala, Berenguer Guillabert, Pasqual Franch, Miquel Gaschó, Bernat 
Cabeça, en Guillem Johan.

En lo qual dit consell per los honrats mossén en Pere d’Artés, conseller \e 
maestre racional de la cort/ del molt alt senyor rey, e en Ramon de Soller, batlle 
general del regne de València, conseller del dit senyor, fon presentada al honrat 
consell, justícia e jurats de la dita vila, una letra del dit senyor \closa/, el dors de 
aquella ab lo segell menor del dit senyor rey en cera vermela empremtat segellada, 
la qual per mi, Pasqual Bataller, notari e scrivà dels dits honrats jurats, a requesta 
dels desús dits, en presència del dit honrat consell plener, fon lesta e publicada, la 
sèrie e tenor de la qual dita letra és ut sequitur:

Lo rey.
Com en ajuda del matrimoni de nostra molt cara filla la infanta dona Yo-

llant ab lo rey de Nàpols hajam necessària vostra bona e presta subvenció, la 
qual en aytal cars vosaltres e los altres naturals e sotdmeses nostres no podets ni 
devets scusar, pregam-vos e us requerim e manam axí afectuosament e expressa 
com podem, que la dita subvenció nos façats en tal manera que puxam complir 
a açò a que per rahon que·l dit matrimoni som tenguts e obligats. Et farets ço 
que devets e loablament havets acustumat e a nós per consegüent per agrada-
ble servey, que y grayrem, e us ho darem a sentir per obra en son cars e loch. 
Et sobre aquest fey dats plenera fe a tot ço que us diran de nostra part los amats 
e feels consellers nostres mossén Pere d’Artés, maestre racional ||46v de la nostra 
cort, e mossén n’Aznar Pardo de la Casta, e en Ramon de Soller, batlle general 
del regne de València, e los dos o la un d’ells e complits per obra axí com si nós 
personalment ho dehiem.435

Dada en Barchinona436 sots nostre segell menor, a .xxVi. de març del any 
.mº.cccº. noranta e dos.

Guillem de Vallsecha.
In [presente] .ixº.

¶ 434 Ratllat: de la.
¶ 435 Ratllat: deyem.
¶ 436 Ratllat: Barch.
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E lesta e presentada la desús dita letra encontinent los dits honrats consell, 
justícia e jurats dixeren que reebien la dita letra del dit senyor rey ab humil degu-
da reverència e honor.

Ítem, enaprés fon explicada per los dits honrats mossén en Pere d’Artés e 
en Ramon de Soller la creença del dit senyor rey, dients que com en aquest tan 
gran matrimoni se fossen proferts grans dons e fetes moltes mesions e havien mes-
ter grans ajudes de moneda per ço que·l dit senyor rey pogués complir ço que ha-
vie promés en ajuda del dit matrimoni, per ço pregaren e requerien al dit honrat 
consell en nom del dit senyor rey que la dita vila fes presta subvenció al dit senyor 
axí com lo dit senyor rey confiave de la dita vila, e que fes per guisa que s’avin-
gués bé ab ells, en altra manera que haurien a fer publicar per lo notari qui ab ells 
anave la taxa que ere estada feta per lo dit senyor a la dita vila, e que no·n haurien 
tan bon mercat. Et decontinent, publicada la dita taxa, vendrie lo governador de 
València per fer la execució437 quant ells no la farien per res.

Et encontinent, los dits honrats jurats en nom e veu del dit honrat consell 
demanaren vènia438 al dit honrat consell e a ells ésser atorgada439 la qual per los de-
sús dits honrats mossén en Pere d’Artés e en Ramon de Soller los fon atorgada.

Et obtenguda la dita vènia, los dits honrats jurats en nom e veu del dit hon-
rat consell dixeren als desús dits mossén en Pere d’Artés e batlle que com lo dit 
consell per vigor de la carta del quitament que havien440 del dit senyor rey, tunch 
stant duch, per la qual se demostrave que·l dit senyor volie la dita vila e singulars 
de aquella ésser excepta de tot do per qualsevol manera fos demanat dins ||47r .x. 
anys, los quals encara no eren finits, se pogués ben defendre, però que sguardant 
lo cars per lo qual la dita subvenció se demanave que de llur pobre poder farien 
la dita subvenció al dit senyor rey de ço que porien, pregants als desús dits que 
ells volguessen haver sguart a la misèria e inòpia que ere en aquesta vila per rahon 
del dit quitament, e haver-se benignament en la dita demanda per ells feta, e que 
fessen per manera que açò que demanarien que la dita vila ho pogués ben suppor- 
tar e que no hagués a venir a despoblació com per ço que la dita vila sostenie e 
sosté e és carregada e oppressa de molts càrrechs, molta gent se’n ere exida \de la 
dita vila/ e anada en altres parts. Et que feyt loch per ells, lo consell hic acordarie 
per tal manera que la letra del dit senyor rey serie \servada/441 e ells se’n tendrien 
per contents de la resposta que·l dit consell los farie.

Et enseguit ço que desús, encontinent lo dit honrat consell acordà que·ls 
honrats en Berenguer Moliner, justicia, e en Pasqual Ferrando ab los dos seus 
companyons anassen als dits mossén en Pere d’Artés e en Ramon de Soller per 
saber llur intenció de ço que entenien a demanar a la dita vila.

¶ 437 Ratllat: de ço que serie. ¶ 438 Ratllat: a ells, e. 
¶ 439 Ratllat: et obtinguda. 

¶ 440 Ratllat: d’en. ¶ 441 Ratllat: obeïda. 
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Et a poch instant anats \los dits honrats jurats retornats/ feren relació al dit 
honrat consell de ço que havien trobat ab los desús nomenats e442 dixeren que de-
manaven a la dita vila .iim. e .d. florins. Et que ells havien-los respost que aquella 
quantitat la dita vila no porie pagar, ans venien encorrats de anar-se’n en altres 
parts ab ço poch que·ls ere romàs, com ja fossen quasi desfeyts per rahon del qui-
tament. Et que lladonchs los dits mossén en Pere d’Artés e en Ramon de Soller 
apartare-se’n d’ells e parlaren entre ells, e aprés que hagueren parlat dixeren que 
no podien pus baxar de mil florins, e fon-los respost segons que desús per los dits 
honrats jurats. Et lladonchs los dits mossén en Pere d’Artés e en Ramon de Soller 
dixeren que, sguardant la misèria e inòppia de la dita vila e los grans càrrechs que 
sostenie e per reverència de Déu, jatsie que n’esperaven reprehensió del dit se-
nyor443 e feren sagrament que no baxaven pus de .dccc. florins, e que haguessen 
presta resposta de la intenció del dit consell. Et que si açò no volie atorgar, que 
ells taxarien la dita vila en pus gran quantitat e en aquella los serie feta execució. 
Per què lo dit honrat consell, entesa la dita proposició dels dits honrats justícia  
e jurats, acordaren que·ls dits honrats justícia e jurats retornassen als dits senyors e 
que diguessen a ells que ||47v com ells no haguessen pogut ajustar plener consell ni 
alcuns prohòmens los quals per ordenació feta per lo dit honrat consell en sem-
blant cars devien ésser appellats, que demà que serie dicmenje farien tenir consell 
e que appellarien los dits prohòmens e que de allò que acordat serie per lo dit 
honrat consell haurien resposta, decontinent tengut lo dit consell.

Et los dits honrats justícia e jurats anats e retornats dixeren que havien feta 
la dita resposta als dits honrats mossén en Pere d’Artés e en Ramon de Soller, que 
ere estada acordada per lo dit honrat consell. Et que havien dit que bo serie que·ls 
dits consellers e prohòmens hic fossen appellats en sentin-sse per tolre diversitat 
e scandells, però que·ls cerfificaven que·l dit dia de dicmenje serien per lo maytí 
<en> Almaçora o a Villa-real, e allí los trobarien. Et si resposta no·ls ere feta en 
lo dit dia de dicmenje, que ells taxarien la dita vila en contumància.

Dicmenje, a .V. de maig en l’any de la Nativitat de Nostre Senyor .m.ccc.xc. dos.
Fon ajustat e tengut consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 

de Ramon de Belsa, crida, trompeta de la dita vila en lo qual foren presents los 
honrats en Berenguer Moliner, justícia. En Pere Moster, Pasqual Ferrando, Do-
mingo Bataller e en Bernat Mut, jurats. Consellers: en Johan d’Alçamora, Beren-
guer Miró, Berenguer Sala, Pere Muntanyà, Miquel Marbruscha, Berenguer Gi-
llabert, Pere Oliver, Miquel Gaschó, Berthomeu Pèriz, Berenguer Marçal, Bernat 
Andreu, Salvador Penafell, Pere Strader, Ramon Ferrer, Berenguer Guitart, Ar-

¶ 442 Ratllat: declarà. ¶ 443 Ratllat: que.
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nau de Peralta, Guillamó Català, Guerau Canet, Pasqual Franch, Bernat Miralles, 
Ramon Johan, Arnau Sala, Guillamó Gomar, Romeu Bonet e Pere Pintor.

En lo qual dit honrat consell presents lo discret maestre Pere Castellot, en 
Pere de Reus, en Johan Tauhenga, notari, Domingo Ferrer, Guillamó Miquel  
e Pere Palau, los quals lo dit honrat consell havie feyts entrar per sentir de la pro-
ferta que acordarien que fessen en ajuda del dit matrimoni, explicà que com ja ha-
guessen entés ço que per los dits senyors los ere estat respost, que no abaxarien dels 
dits .dccc. florins en jús, e que axí ho havien jurat e que de [...] que per lo dit 
honrat consell serie acordat que havie anar Alm[açora] ||48r o a Villa-real on los dits 
senyors serien segons havien ja a ells rahonat, per ço notificaren al dit honrat con-
sell que acordàs lo pus profitós a la dita vila, e que guardàs aquella de dan e elegís 
aquells hòmens que li plagués que fossen trameses als dits senyors per fer resposta.

Et encontinent lo dit honrat consell volch saber llur intenció dels prohò-
mens qui no eren de consell desús dits, la qual intenció per cascun de aquells fonch  
explicada, concloent que pus la dita demanda no podie ésser escusada per fur ni 
per dret, ni per la carta del dit quitament, que finassen graciosament ab los dits 
senyors, e que no volguessen molt contrastar ab aquells contra llur intenció pus 
havien rahonat que no podien pus baxar de ço que havien dit.

Et enseguit ço que desús, encontinent lo dit honrat consell en absència dels 
deús proxime nomenats qui no eren de consell, acordà que·ls honrats en Beren-
guer Moliner, justícia, en Pere Moster, Pasqual Ferrando, jurats, ensemps ab los 
dits maestre Pere Castellot, en Pere de Reus e en Bernat Cabeça e en Guillem 
Johan, si anar hic volien, aprés menjar anassen als dits senyors llà on fossen, Alma-
çora o a Villa-real, sens salari, e que finassen del dit feyt al mills que poguessen, e 
al menys que poguessen, recomptan la gran inòpia de la dita vila e que fessen per 
manera que444 de la quantitat que haurien a donar que haguessen, si fer se podie, 
gran e larga spera.

Lo honrat consell acordà que fos feyt albarà al dit en Pasqual Ferrando qui 
ere stat tramés per manament del dit honrat consell a la ciutat de València per 
haver consell de micer Berthomeu del Mas, advocat de la vila, sobre445 los drets e 
accions que la dona na Anthoneta, muller quondam del dit en Bernat Pinell, de-
funct, per pagar-se de sa dot fehie vendre com per aquella fos affermat que ella 
tenie sentència per la qual se demostrave la dita vila ésser tenguda al dit en Bernat 
Pinell en .Viim. sous per rahon del sindicat e clavaria que·l dit en Bernat Pinell 
havie regida com apparegués que hagués més donat e pagat que reebut, ço és de 
.iiii. dies a rahó de .Vii. sous qui són .xxViii. sous.446

¶ 444 Duplicat: que. ¶ 445 Ratllat: ço que·ls.
¶ 446 Marge esquerre: albarà.
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||48v Dilluns, a .Vi. de maig anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. secundo.
Fon ajustat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ra-

mon de Belsa, crida, trompeta de la dita vila, en lo qual foren presents los honrats 
en Berenguer Moliner, justícia. En Pere Moster, Pasqual Ferrando, en Domingo 
Bataller e en Bernat Mut, jurats de la dita vila. Consellers: Bernat Andreu, Ra-
mon Ferrer, Miquel Marbruscha, Pere Pintor, Pere Ribarroja, Berenguer Gilla-
bert, Bernat Miralles, Pasqual Franch, Jacme Roig, Guillamó Palau, Berthomeu 
Pèriz, en Guillem Johan, maestre Domingo Rodrigo, Arnau de Peralta, Ramon 
Johan, Guerau Canet, Arnau Sala, Bernat Pelegrí, Romeu Bonet, Bernat Bosch, 
Bernat Cavaller, Pere Strader, Miquel Gaschó, Berenguer Guitard, Bernat Cabe-
ça, Berenguer Miró.

En lo qual dit consell fon proposat per los honrats jurats que com ells en-
semps ab los .iii. prohòmens elets per lo dit consell fossen stats al loch de Alma-
çora e haguessen molt parlat ab los desús dits mossén en Pere d’Artés e en Ramon 
Soller, e pregants aquells que ells en honor de Déu, e haüd sguard a la inòpia e 
misèria e necesitat de la dita vila447 e per llur bonea, volguessen baxar dels dits 
.dccc. florins tro en quantitat de .d. o sis-cents florins,448 e que de allò farien 
gran gràcia a mercé a la dita vila e habitants en aquella, e que ells los donassen 
bona resposta. Et que los dits mossén en Pere d’Artés e en Ramon Soller havien 
jurat, presents los dits .iii. elets prohòmens qui presents eren en lo dit loch d’Al-
maçora, que ells no podien baxar a menys quantitat dels dits .dccc. florins, e 
que havien pahor que no·n fossen represes per lo dit senyor rey com aytant ho 
havien baxat. Per què los dits honrats jurats notificaren les dites coses al dit honrat 
consell per ço que y fes a la provissió que fos de bé. Lo consell acordà que pus  
la dita demanda no podie ésser scusada e los desús dits senyors no volien baxar 
dels dits .dccc. florins, que los dits honrats en Pere Moster e en Pasqual Ferran-
do anassen a la villa de Villa-real e que·s gitassen en braços dels desús dits senyors 
\et que finassen ab ells/ pregants aquells que ells per llur bonea, pus no volien 
baxar dels dits .dccc. florins, que almenys que fos donat gran termini449 e spera 
en manera que la dita vila hagués spay de haver e traure los dits .dccc. florins.450

||49r Die dominica, .xxviª. madii anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. secundo.
Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 

de Ramon de Belsa, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo qual foren 
presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia de la dita vila, en Pere Mos-
ter, Pasqual Ferrando, en Domingo Bataller, en Bernat Mut, jurats de la dita vila. 
Consellers: Berenguer Miró, Pere Estrader, Arnau Sala, Salvador Penafell, Miquel 

¶ 447 Ratllat: que ells. ¶ 448 Ratllat: almes.
¶ 449 Marge esquerre: per tot setembre. ¶ 450 Ratllat: dels.
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Gaschó, Berthomeu Giner, Ramon Ferrer, Pere Oliver, Berenguer Guillabert, 
Pere Muntanyà, Guerau Canet, Johan d’Alçamora, en Guillem de Ripoll, Bertho-
meu Bosch, Bernat Cabeça, Berenguer Sala, Ramon Johan, Bernat Pelegrí, Bernat 
Andreu, Berenguer Solà, Bernat Miralles, Romeu Bonet, en Ramon de tous.

En lo qual dit consell fon proposat per en Domingo Marquo e en Guimerà 
que com ells no haguen loch on poguessen tenir les sues abelles per ço prega-
ren al dit honrat consell que plagués a aquell de fer-hic alcuna bona provesió en 
manera que les abelles no perissen, e haguessen loch on estaguessen segons anti-
gament los ere estat donat e assignat loch. Lo consell acordà que les dites abelles 
stiguen del barranch de la Contesa amunt, et del camí de les donacions a avayll, 
aytant com al dit honrat consell plaurà.451

Ítem, fon proposat per en Domingo Vives, especier, que com alcunes fal-
tes e nichils fossen stades atrobades en les liures de la peyta et aquelles dites faltes 
aytant com muntassen devien ésser a ell pagades a rahó de .x. diners per lliura, les 
quals foren a ell regonegudes per lo honrat en Pere Moster, jurat e clavari, segons 
que per aquell al dit honrat consell serà feta verdadera relació, per ço pregà al dit 
honrat consell que de .l. sous que muntaven les dites faltes li fos manat fer albarà 
al síndich. Lo consell haüda relació del dit en Pere Moster que havie examina-
des e regonegudes les dites faltes, e que muntaven als dits .l. sous, manà que de 
aquells dits .l. sous li fos feyt albarà de paga.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per Apparici Merlo que com a la bo-
nea del dit honrat consell hagués plagut desemparar a ell alcunes quantitats ||49v de 
diners que eren en poder d’en Pere Muntanyà, les quals li devie per preu de un 
troç de vinya que de aquell havie comprada, e en poder de aquell restàs encara 
alcuna quantitat de diners, e aquells no li volgués delliurar sens manament del dit 
honrat consell, et aquell de qui havie comprades unes cases li demanàs diners e 
li volgués fer execució en sos béns, per tal pregà al dit honrat consell que li pla- 
gués desemparar la dita restant quantitat aytant com muntarà lo preu de les dites 
cases. Lo consell acordà que sie solta la empara al dit n’Apparici per pagar béns se-
tis que comprarà e no per altra manera.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per lo discret en Guillem Feliu, notari, 
que com fos estat scrivà en lo feyt del compromés que ere estat feyt entre la vila e 
los de la ciutat e aldees de Terol, e aquell dit compromés e sentència hagués feyt 
en forma públicha, per ço pregà al dit honrat consell que·l452 pagàs de ço que fos 
just. Lo consell acordà que·ls dits contractes sien vists e regoneguts, e enaprés ta-
xats per los dits honrats en Pere Moster e en Pasqual Ferrando.453

¶ 451 Marge esquerre: albarà. ¶ 452 Ratllat: que li. ¶ 453 Ratllat: e aquells.
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Ítem, fon proposat en lo dit consell per en Domingo Torres, per si e per 
sos companyons guardians del terme de la dita vila, que com a ells fos degut lo sa-
lari de la última paga454 e terça455 de un any lo qual ere ja finit, per ço pregà al dit 
honrat consell que li fos feyt albarà de ço que pertanye a ell e llurs companyons. 
Lo consell acordà que sie feyt albarà als dits guardians de la dita terça de ço que 
degut los serà.456

Ítem457 fon proposat per en Ramon de Belsa, saig, que com ell hagués ser-
vit als dits honrats jurats per llur temps e li fos deguda la soldada del dit temps que 
són .lxxx. sous458 e los vestits que li acostumen cascun any donar, per ço pregà 
al dit honrat consell que li fos manat fer albarà. Lo consell acordà que li fos feyt 
albarà de la dita quantitat e vestidures.

Vide ultra in presenti manu, a .lxii. sub tali sig+no. Testes.459

||50r Libre de albar<a>ns del honrat consell de la vila de Castelló del any mill 
.ccc. noranta-hu.

Del consell de la vila de Castelló en lo present dia e dejús scrit tengut e cele-
brat en lo palau comú de la dita vila, al honrat lo discret en Pere Moster, clavari 
e jurat de la dita vila, saluts e honor. Com segons letres del discret en Guillem 
Erau, notari síndich de la460 universitat de la dita vila en València, sien stats tra-
meses albarans que de vós dit clavari, serien estades reebudes les quantitats dejús 
següents degudes a cascun de aquells per la dita universitat, ço és d’en Bernat 
Pellicer, notari de València, scrivà de la causa de appel·lació que·s menave denant 
lo honrat micer Johan Mercader, jutge de la dita appel·lació de la qüestió o causa 
del morabatí, a vint e dos sous, dels quals fon mostrat albarà scrit de mà del dit 
en Bernat Pellicer a .xVii. de maig del any present. Ítem, d’en Bernat Mulner, 
regent la scrivania de la Governació general, altre albarà scrit de mà pròpria llur 
en València a .xViii. de maig del dit any, de cent-vint e nou sous deguts d’es-
criptures en la dita cort de la Governació, ço és, del procés contra en Lopp Sàn-
xich de Dicastiello, principiat en letres .xiii. die decembris anno a Nativitate Domini  
.mº.cccº.lxxxº viiiº., .xliii. sous, .ii. diners. Ítem, del procés contra na Petroni-
lla, principiat en letres de461 .v. die ianuarii anni infrascripti, .lxVi. sous, .iiii. diners. 
Ítem, del procés contra na Benvenguda, muller quondam d’en Bernat de Monya, 
principiat en letres .xv. die febroarii anni suscripti,462 .xix. sous, .Vi. diners. Ítem, a 
micer Francesch Blanch, jutge de la causa de appel·lació entre la dita universitat 
de una part e la dita na Petronilla de la altra, per salari de judicatura, vint e dos 

¶ 454 Ratllat: terça. ¶ 455 Ratllat: del any. ¶ 456 Marge esquerre: albarà. 
¶ 457 Marge esquerre: albarà. ¶ 458 Ratllat: per ço. ¶ 459 Frase afegida al marge inferior esquerre. 

¶ 460 Ratllat: ciutat. ¶ 461 Ratllat: .xv. die. ¶ 462 Ratllat: suscrip.
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sous, de les quals fon mostrat albarà scrit de mà pròpria del dit micer Francesch 
a .xxiiii. de maig del dit any. De les quals quantitats lo dit consell manà ésser 
feyt lo present albarà a vós dit clavari per ço que al vostre retiment de compte 
ab les dites cauteles \e aquelles restituhín/ sien reebuts [en] lo dit vostre compte.  
Datum Castillione in palacio dicti consilii [...] mensis madii anno a Nativitate Domini 
.mº.cccº.xcº. primo.

||50v Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster jurat, síndich e 
clavari de la dita vila, saluts e honor. \Donats e pagats/ a Ramon de Belsa, crida, 
trompeta e corredo públich de la desús dita vila, per rahon del encantament e 
delliurar463 \los/ guardianatge464 \dels guardians del terme de la sobre dita vila/, 
cequiatge de la céquia Major de la damunt dita vila, \quinze sous los quals/465 a 
aquell \per lo dit honrat consell són estats taxats e ajutgats/ per llur salari e tre-
baylls.466 Et dels quals per lo dit honrat consell tengut e celebrat en lo palau comú 
de la desús dita vila dilluns a .xxix. de maig del any present e dejús scrit li és estat 
manat fer lo present albarà,467 lo qual ensemps ab albarà de reebuda vos retenits en 
vós, per ço que aquells \restituhín/ vos sien reebuts en \compte/ en la reddició 
del vostre compte. Datum Castillione in palacio comuni dicte ville, die .xxixª. mensis 
madii anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. primo.468

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, síndich e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Bernat Pelegrí, notari, 
per rahon de scriure los libres del cequiatge de la céquia Major de la desús dita 
vila e trebaylls e afanys per aquell sostenguts en lo feyt del dit cequiatge, quaran- 
ta e quatre sous de reals, los quals a aquell per lo dit honrat consell són estats469 
taxats e ajutgats \per les scriptures dels dits libres e trebaylls per aquell sufferts/. 
Et dels quals per lo dit honrat consell li és stat manat fer lo present albarà, dilluns 
a .V. de juny del present any e dejús scrit, lo qual dit albarà \ensemps/ ab albarà 
de reebuda en vers vós retenits per ço que mostrants \e restituhín/ aquells a la 
reddició del vostre compte vos seran reebuts en compte. Datum Castellione die  
.vª. mensis iunii, anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. primo.470

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, síndich e clavari 
de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Pere Miquel,  
\mercader/ de la dita villa vehín, al qual són deguts per rahon del salarii e tre- 
ball de anar per misatger per la dita villa al loch de Muncada per hoir relació del 
feyt de les inhibicions per la letra tramessa als jurats de la desús dita villa per los 
elets e deputats \sobre/ lo feyt de les inhibicions, per .V. jorns que li covench 
star fòra de sa casa, entre anar, star e tornar \en aquella/, a rahó de .Vii. sous per 

¶ 463 Ratllada la forma en plural, i: per aquell 
feyts axí del. ¶ 464 Ratllat: com del. ¶ 465 Ratllat: 
sien deguts. ¶ 466 Ratllat: quinze sous de reals.  

¶ 467 Ratllat: de manament. ¶ 468 Al marge es-
querre: factum. ¶ 469 Ratllat: ajutgats. ¶ 470 Al 
marge esquerre: factum.
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cascun jorn, .xxxV. sous, dels quals per lo dit honorable consell tengut e cele- 
brat en lo palau comú de la dita villa die .xviiª. iunii anni presentis et subscripti li és 
estat manat fer lo present albarà, lo qual ensemps ab albarà de reebuda471 vos rete-
nits per ço que aquells mostra[nts e] ||51r restituhín, la dita quantitat vos serà reebu-
da en lo compte vostre de datum scriptum Castilione, die .xviiª. mensis iunii anno a 
Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. primo.472

Del consell de la villa de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat, síndich e 
clavari de la dita vila, saluts e honor. Com per lo honorable consell de la dita vila 
en temps passat tengut e celebrat in palacio comuni dicte ville a .Vi. de deembre anno 
a Nativitate Domini .mº.cccº.lxxxº viº. fossen stats promeses a·n Andreu Gom-
bau, natural de la dita vila qui lladonchs ere catiu en Bogia, terra de moros, per 
adju[tori] del seu rescat, deu florins d’or de la ley de Aragó corribles, et473 per què 
us manam que donets al dit Andreu Gombau los dits deu florins com de aquells 
per lo consell del present any celebrat en lo dit palau die .x[v]iiiª. mensis iulii anni 
presentis et infrascripti \al qual lo notament feyt per lo consell en temps passat fonch 
mostrat/ li és estat manat fer lo present albarà, lo qual ab albarà de reebuda vos 
retenits, et \per ço que/ mostrants e restituhín aquells los dits .x. florins vos se-
ran preses en compte de dates a la dació del vostre compte.474 Scrit en Castelló, a 
.xiiii. dies de jullioll en l’any de la Nativitat de Nostre Senyor mil .ccc.xc. hun.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Ramon de Belsa, trompeta e 
corredor públich per cridar,475 encantar e delliurar la col·lecta de la peyta de .iiii. 
sous e .Vi. diners per lliura, e la col·lecta de les meales, e per encantar e delliurar 
los pous de la dita vila, per \son/ salari e trebaylls,476 .xV. sous, dels quals per lo 
dit honrat consell tengut en lo palau comú de la dita vila a .xiiii. dies de jullioll 
del present any e dejús scrit li és estat manat fer lo present albarà477 lo qual en-
semps ab albarà de reebuda vos retenits en vós com aquells mostrants e restituhín 
la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit en Castelló, a .xiiii. dies de ju-
lioll, en l’any de la Nativitat de Nostre Senyor .m.ccc.xc. hu.478

||51v Del consell de la vila de Castelló al honrat en Ramon Johan, síndich e cla-
vari \de la dita vila/ en l’any proppassat, saluts e honor. Jatsie per nos sie estada 
feta venda de dues fanecades de terra \de la dona na/479 Verduna a·n Bernat Mi-
rales, per preu de cent .xxi. sous, per ço aquelles no eren stades atrobades segons 
que per vos fon affermat en alcuna taxa de peyta per les peytes degudes del temps 
passat a la dita vila, per ço manam-vos que retenguts en vós .V. florins \d’or/ que 
munten les peytes ordinàries e les col·lectes de meales que per la dita dona ces-

¶ 471 Ratllat: del dit en Pere Miquel. ¶ 472 Al 
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notament al dit consell fonch mostrat. ¶ 474 Ratllat: 

scriptum. ¶ 475 Ratllat: subastar. ¶ 476 Ratllat: de 
les dites coses. ¶ 477 Ratllat: de mà. ¶ 478 Al marge 
esquerre: factum. ¶ 479 Ratllat: axí com a béns de na.



103

sarien ésser stades pagades per lo temps que fon ordenat lo libre de vàlies que lo 
plus \restant del dit preu/ que són480 sexanta e .Vi. sous com lo dit honrat consell 
tengut e celebrat481 en lo palau de la dita vila, a .xxix. de maig del present any e 
dejús scrit, li sie stada feta gràcia, donets e restituhiscats a la dita dona per lo pre-
sent albarà, lo qual ab cautela de reebuda vós retenits per ço que aquells mostrant 
e restituhín los dits sexanta e .Vi. sous a la reddició del vostre compte vos seran 
reebuts e admeses en dates. Scrit en Castelló, a .xxix. de maig en l’any de la Na-
tivitat de Nostre Senyor .m.ccc.xc. e hun.482

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Lorenç Valentí, pessador de les 
farines, sexanta sous483 los quals a aquell són deguts484 de salari per tenir lo pes485  
\de la desús dita vila/ e pessar les dites farines, de la primera terça qui comença a 
.Viii. de abrill proppassat e finí a .Viii. dies del486 mes de agost487 del present any. 
Et dels quals dits .lx. sous per lo dit honrat consell488 li és estat manat fer lo pre-
sent albarà, a .xxii. de agost del present any, lo qual ensemps ab cautela de reebu-
da retenits en vós e mostrants e restituhín aquell la dita quantitat vos serà reebuda 
en compte. Scrit en Castelló, a .xxii. de agost en l’any de la Nativitat de Nostre 
Senyor .m.ccc.xc. hun.489

\Posthea vero die iovis, .xxiiiiª. octobris anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº 
secundo,490 de manament dels honrats en Pere Miquel e Bernat Cabeça jurats, fon 
feyt altra vegada al dit en Lorenç lo desús dit albarà./

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Guillamó Manoller e a·n Gui-
llamó Salvat, guardians de la céquia Major de la dita vila, per llur salari de mig any 
qui finí en lo mes de \agost/491 proppassat de guardar la dita céquia \de la primera 
paga/, cinquanta sous. Et dels quals per lo dit honrat consell los estat manat fer lo 
present albarà, a .xxii. de agost del present any, lo qual ab albarà de reebuda en 
\vós/ vos retenits e mostran aquells la dita quantitat vos serà reebuda en comp-
te. Scrit en Castelló, a .xxii. de agost, en l’any de la Nativitat de Nostre Senyor 
.m.ccc.xc [hu].492

||52r Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat, síndich e 
clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Johan de la Torre, qua-
tre-cents e .xii. sous, los quals a aquell493 per la dita vila són deguts de, e per rahon 
de .xliiii. ovelles .xi. moltons e .iiii. mardans que li són estats preses e marquats 
per los montadors del termenal de Terol del seu bestiar \pasturan e pexen en lo dit 
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termenal/ segons informació de testimonis per aquell donada al honrat en Fran-
cesch Miró, lladonchs lochtinent de governador del rivu d’Uxó a ensús, en absèn-
cia del honrat en Lop Sànxez de Dicastiello, tunch lochtinent de governador. Et les 
quals dites ovelles, moltons e mardans al dit en Johan de la Torre per lo dit honrat 
lochtinent de governador ab consell de494 pròmens de la dita vila foren \mudades 
e/ taxades495 segons que \en/496 la pronunciació feta per lo dit honrat lochtinent 
de governador appar \és mostre/. Et dels quals dits .cccc. e .xii. sous per lo dit 
honrat consell celebrat a .xxii. de agost del present any li és stat manat fer lo pre-
sent albarà, lo qual ensemps ab cautela de reebuda vos retenits com aquells mos-
tran e restituhín les dites quantitats vos seran reebudes en compte. Scrit en Caste-
lló, a .xxii. de agost, en l’any de la Nativitat de Nostre Senyor .m.ccc.xc. hun.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Apparici Merlo e Domingo  
\Barta/497 guardians del terme de la dita vila, per ells e per llurs companyons, cent 
.xVi. sous \e .Viii. diners/ de reals, los quals als dits guardians són deguts de llur 
salari de la primera paga de la \primera terça qui finí en lo/ mes de agost prop-
passat \de aquells treents cinquanta sous/, et dels quals dits .cxVi. sous \.Viii. 
diners/ per lo dit honrat consell a aquells és estat manat fer lo present albarà \a .V. 
de setembre del any present e dejús scrit/ lo qual ensemps ab cautela de reebuda 
vos retenits car aquells mostran e restituhín la dita quantitat vos serà reebuda a la 
reddició del vostre compte. Scrit en Castelló, a .V. <de> setembre, en l’any de  
la Nativitat de Nostre Senyor mil .ccc.xc. hun.498

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n [Domingo] Barta .xxiii. sous499 
.Vi. diners los quals aquell ha pagats als peyters ||52v de500 .Vii. anys \passats a ra- 
hó de .iiii. sous, .Vi. diners per lliura per/ miga lliura e quarta que peytave un 
troç de terra que comprà d’en Matheu Villaroig, et de la qual dita miga lliura e 
quarta lo dit en Domingo Barta paga lo quitament segons que en àpocha per los 
honrats deputats a aquell feta de .xxii. sous e .Vi. diners que muntave la dita miga 
llira e quarta, a .xii. de agost del any .m.ccc.lxxx. tres és contengut. Et la qual 
dita miga lliura e quarta tro ara, a la festa de sent Johan \Baptista proppassada,/ no 
li fon tolta.501 Et dels quals dits .xxiii. sous e .Vi. diners502 per lo dit honrat con-
sell celebrat a .xxii. de agost del present any li és estat manat fer lo present albarà  
lo qual ensemps ab cautela de reebuda vos retenits, car aquells mostran e resti-
tuhín la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit en Castelló, a .xxii. de 
agost en l’any de la Nativitat de Nostre Senyor .m.ccc.xc. hu.503
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Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat, síndich e 
clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Johan Barbarrossa, spe - 
cier, \vehín de la desús dita vila,/ mil .dccc.lxxxV. sous, .i. diner e meala,504 
los quals a aquell són deguts per la dita vila per ço com segons lo seu libre per 
aquell feyt de les505 reebudes, dates e despeses ell stant síndich e clavari de la dita 
vila en temps passat fetes, ha demostrat ell haver més despés \e donat/ que ree-
but, ço és la desús dita quantitat, de les quals per los honrats506 en Pasqual Fer-
rando e en Guillem Trullols, jurats en lo present any, qui foren \presents/507 a 
hoir lo compte donat per lo dit en Johan Barbarrossa ensemps ab los altres elets 
e assignats per lo dit honorable consell de la sua claveria, en presència del dit 
honrat consell, fon feta relació que la dita vila havie a tornar al dit en Johan Bar-
barrossa los dits mil .dccc.lxxxV. sous, .i. diner, meala. Et508 que de les quals 
dites quantitats lo dit honrat consell celebrat en lo palau509 comú de la dita vila, 
a .xxViii. de setembre del any present e dejús scrit manà ésser fet a vós dit sín-
dich lo present albarà de paga, lo qual ab cautela de reebuda vos retenits, per ço 
\com/510 mostrant e restituhín aquells a la reddició del vostre compte les dites 
quantitats vos seran reebudes e admeses.511 Scrit en Castelló, a .xxViii. de setem-
bre en l’any de la Nativitat de Nostre Senyor mil .ccc.xc. hun.512

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat, síndich e 
clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Annellot de Lach cent 
sous, los quals a aquell per la dita vila són deguts513 per tenir e legir regir scola 
de gramàticha en [la dita] ||53r vila, de aquells [.c.] sous los quals per la dita vila a 
aquell són estats promeses \donar/ per .ii. anys, ço és per cascun any .cc. sous. 
Et los quals dits cent sous són de la última paga514 \de/ mig any \proppassat/ del 
primer any515 \que·l dit n’Anellot se/ affermà per maestre de gramàticha ab la dita 
vila. Et dels quals516 \dits cent sous/ per lo dit honrat consell tengut e celebrat a 
.xxViii. de setembre del any present e dejús scrit, li és stat manat fer lo present 
albarà de paga, lo qual ab cautela de reebuda vos retenits com aquells mostrant e  
restituhín la dita quantitat dels dits cent sous vos serà reebuda a la reddició del 
[vostre] compte. Scrit ut suppra.517

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat, síndich 
e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Domingo Belsa, An-
thoni Moster, Bernat Salla e Guillamó Pollpiç, qui anaren ab ell en lo seu laut en 
servi del senyor duch tro a Paníscola, de manament dels518 honrats jurats per lurs 
trebaylls e afanys, trenta-huyt sous e .Vi. diners de reals, segons que per los dits 
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honrats \jurats/ és estat taxat. Et dels quals per lo dit honrat consell celebrat en lo  
palau comú de la dita vila a .xxViii. de setembre del present any e dejús scrit  
los és estat manat fer lo present albarà, lo qual ab albarà de cautela \de ree buda/ 
de aquells vos retenits e mostrant aquells la dita quantitat vos serà reebuda en 
compte. Scrit ut suppra.519

Del consell de la vila de Castelló520 al honrat en Pere Moster, jurat, síndich 
e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Pasqual del Mas, vehín 
de la dita vila, per si e per los cinch hòmens qui anaren ab ell ensemps en la sua 
barcha al loch de Paníscola en servey del senyor duch, de manament dels honrats 
jurats, per llurs trebaylls e afanys, cinquanta e cinch sous de reals, los quals a aquell 
foren taxats per los dits honrats jurats. Et dels quals per lo dit honrat consell li és 
estat manat fer lo present albarà a .xxViii. de setembre del present any e desús 
scrit, lo qual ab albarà de reebuda de aquell vos retnits per ço que aquells mostrant 
la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit ut suppra.521

Del consell de la vila de Castelló522 al honrat en Pere Moster, jurat, síndich 
e clavari de la dita vila, \saluts e honor/. Com vós en l’encant de la peyta de .iiii. 
sous e .Vi. diners per lliura e de les meales de .Vi. diners per lliura de volentat 
dels jurats e prohòmens asociats per baxar a menys preu hajats bestreyts e pagats523 
.xxxiii. sous per ço de aquells524 manam ésser feyt a nós albarà,525 per tal que·n 
sien reebuts en compte. Scrit en Castelló, a .iiii. de deembre anno a Nativitate Do-
mini .mº.cccº.xcº. primo.526

||53v Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat, síndich e 
clavari de la dita vila, saluts e honor. Com vos hajats donats e pagats a·n Bernat 
Steve, manyà, per tenir en condret los pous de Senta Maria, lo pou Nou e lo pou 
de Vinamargo, setanta .iiii. sous, e de aquells feta àpocha e per la àpocha .i. sou. 
Et a·n Vicent Piquó per salari del pou d’en Miró, .xxViii. sous. Et a·n Guillamó 
Marqués per salari del pou d’en Guardiola, .xxViii. sous. Et de aquells feta a vós 
àpocha e per la àpocha .i. sou. Per tal manam-vos fer lo present albarà de dates 
per ço que al retiment del vostre compte vos sien reebuts. Scrit ut suppra.527

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats donats e pagats a·n Simó Lòppiç, 
correu qui portà un procés a micer Berthomeu del Mas, de una qüestió que·l 
comanador de les Coves havie moguda contra los imposadors, [.iii.] sous. Et al  

¶ 519 Al marge esquerre: factum. ¶ 520 Ratllat: saluts e hon. 
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dit Simonet d’altra part per lo procés d’en Johan Pintor que duix a València  
al dit micer Berthomeu del Mas, cinch sous. Et a·n Pere Bernat de Almaçora qui 
portà una letra del discret en Guillem Herau del feyt de la cena que·l senyor duch 
demanave, .i. sou. Ítem, a·n Nadal d’Alguanyra qui portà translat dels privile-
gis528 del quitament per scussar la cena al dit micer Berthomeu, cinch sous. Et a·n 
Puigmigà, correu del senyor rey qui portà letra per la coronació que·s devie fer a 
.xxix. de octubre, cinch sous, .Vi. diners. Et a·n Matheu Erau, fuster, per obres 
fetes al pou Nou segons és largament contengut en vostra data, .xix. sous. Et al 
dit en Matheu Erau per dos poals nous que feu al pou de senta Maria, deu sous. 
Et per .x. sous qui foren donats per una cèrvia e un porch frestechs que matà dins 
lo terme de la dita vila529 Pere Polo. Et a·n Lop Sànxez de Dicastiello, olim loch-
tinent de governador, per força e descret del lochtinent de governador de rivu 
d’Uxó a ensús, e per les rahons contingudes en vostra data, cent .l. sous, e per la 
àpocha .i. sou. Per tal, manam-vos fer lo present albarà per ço que les dites quan-
titats vos sien reebudes al retiment de vostre compte. Scrit ut suppra.530

||54r Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat, síndich 
e clavari de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats donats e pagats a·n Ber-
nat Guasch de Burriana per una letra que portà de galeres de moros, .ii. sous. Et 
a·n Ramon de Paüls qui portà un procés a València a micer Berthomeu e a·n 
Guillem Erau actitat denant lo official de la Plana contra en Johan Pintor, .V. 
sous. Ítem, a·n Simon Lòppiç qui portà letres al dit en Guillem Erau síndich,  
.V. sous. Et cinquanta e cinch sous qui portà per donar a micer Aymerich Donat  
per acordar la sentència del procés d’en Pintor, e de la vila. Et per .xViii. sous, .ii.  
diners qui foren donats lo dia de senta Maria de agost en oques. Et .Vi. sous,  
.Vi. diners als juglars segons largament és scrit en vostra data. De les quals quan-
titats manam a vós ésser feyt lo present albarà per ço que al retiment del vostre 
compte vos sien reebuts en dates. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat, síndich e 
clavari de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats donats e pagats al discret en 
Pasqual Ferrano, notari administrador de les reendes del senyor rey, per les rahons 
contengudes en vostra data, mil .ccVi. sous, .V. diners. Et per la àpocha .i. sou. 
Per tal manam-vos fer lo present albarà per ço que al retiment del vostre compte 
les dites quantitats vos sien reebudes en dates. Scrit ut suppra.531

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat, síndich 
e clavari de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats donats e pagats a diverses 

¶ 528 Ratllat: de la dels.  ¶ 529 Ratllat: Domingo.
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persones per lo present \e servi/ que fonch feyt al senyor duch per un parell de 
pagos, cinquanta sous. Ítem, .xx. parells de polles532 e per portar aquells denant lo 
dit senyor e per mesions de saig .lix. sous, .iiii. diners, segons que en vostra data 
és largament contengut. Et als porters del dit senyor duch, .xi. sous. Ítem, a·n 
Simon Lòppiç qui portà a cordar lo procés d’en Anthon Lòppiç sobre lo feyt del 
quitament a micer Anthoni d’Alagó, .xVii. sous, .Vi. diners.533 Et per una trom-
peta qui fon comprada per vós en València segons és [notat] en la data, .xViii. 
sous534 .Vi. diners. De les quals quantitats [manam]-vos fer lo present albarà per 
ço que al retiment del vostre compte [les dites] quantitats vos seran reebudes en 
compte. Scrit ut suppra.535

||54v Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat, síndich 
e clavari de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats bestreyts, donats e pagats 
a micer Aymerich Donat per la part pertanyent a·n Johan Pintor, del procés que 
havie acordat segons és contengut largament en una data, cinquanta-cinch sous, e 
per despeses fetes en l’escorredor e camí de la mar segons és contengut en vostra 
data, e en lo qüern de les despeses .cccc.xxx.ix. sous. Et a diverses persones 
hajats pagat per adobar lo camí de la Garrofera per les rahons contengudes en 
vostra data, e una cèdula .xxiii. sous. Et axí matex hajats donats e pagats per des-
peses fetes axí en obrir l’escorredor del vayll com per esdallar lo vayll e per ado- 
bar la casa del pes, e per altres mesions e despeses contengudes e declarades en 
vostra data, .cxxix. sous, .iii. diners, de les quals quantitats lo dit consell manà 
ésser feyt lo present albarà per ço que en lo retiment del compte vos sien ree-
buts en dates. Scrit536 en Castelló a .iiii. dies de deembre anno a Nativitate Domini  
.mº.cccº.xcº. primo.537

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Domingo Barta, Apparicii Mer-
lo e sos companyos per ésser guardians del terme de la dita vila per llur salarii e 
trebaylls de la segona terça538 cent .xVi. sous, .Viii. diners, los quals a aquells són 
deguts per la dita vila per guardar lo dit terme539 de aquells .ccc.l. sous qui·ls  
promés donar la dita vila per un any segons que en carta pública és conten-
gut. Et dels quals dits .cxVi. sous, .Viii. diners lo dit honrat consell manà ésser  
a aquells feyt lo present albarà, lo qual ensemps ab albarà o cautela de reebuda 
de aquells vos retenits per tal que a la reddició del vostre compte aquells vos sien 
reebuts en compte de dates. Scrit en Castelló, a .xxii. dies de deembre, anno a 
Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. primo.540
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Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster jurat, síndich e 
clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Lorenç Valentí per \te-
nir/541 lo pes de la dita vila e per pessar les farines de llur salari, \sexanta sous/ de 
la segona terça qui finí a .Viii. dies542 del present mes de deembre,543 et dels quals 
per lo dit honrat consell li és estat manat fer lo present albarà \de paga/, lo qual 
ab albarà de reebuda vos retenits per ço que mostrant aquells [la] dita quantitat 
vos serà reebuda en compte. Scrit ut suppra.544

||55r Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat, síndich e  
clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a Ner del Lach, maestre de 
gramàtica, per legir en la dita vila de gramàticha e de lógica, cent sous, los quals a  
aquell són deguts per la dita vila de la primera paga del segon any, et dels quals 
per lo dit honrat consell li és estat manat fer lo present albarà \de paga/, lo qual 
ab cautela de reebuda de aquell vos retenits per ço que mostran aquells la dita 
quantitat vos serà reebuda en compte de545 data. Scrit ut suppra.546

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat, síndich e 
clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Pasqual Ferrando, Johan 
d’Alçamora, Berenguer Guitard, Bernat Hostallés, e a·n Pasqual Bataller, notari, 
per ésser consellers ensemps ab vós del honrat en Bernat de Libià, justícia de la 
desús dita vila en l’any proppassat, cinquanta sous, ço és a cascun de aquells .x. 
sous, e retenits-vos de les quantitats que en vostre poder vendran .x. sous per 
vostre salari. Et de les quals quantitats lo dit honrat consell manà ésser feyt \a 
aquells/ lo present albarà lo qual ab547 reebuda de cascun de aquells vos retenits,548 
et seran-vos rebuts en compte. Scrit en Castelló, a [...] de deembre.549

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat e clavari 
de la vila de Castelló, saluts e honor. Com vós per causes necesàries e profitosses 
a la dita vila hajats bestrets \e pagats/ en certes coses les quals per menut explicàs 
en presència del dit honrat consell \segons que en una cèdula de paper la qual al 
dit honrat consell mostràs e legís/ noranta .Viii. sous, .ii. diners550 ere scrit. Ítem, 
a·n Ramon de Paüls qui portà .iª. letra a·n Arnau Real qui ere a Belloch com fos 
un dels sis diputats del quitament que fos prest en la dita vila per tenir la dita tau-
la sí e segons los altres diputats companyons seus ho havien feyt,551 .iii. sous, .Vi. 
diners. Ítem, a·n (en blanc) Ferrer per fer ajutori a la mudada que feu en la dita 
vila552 de portar la roba, \de volentat del consell/ .xxii. sous, \les quals quantitats 
pujen a summa de .cxxiii. sous, .Viii. diners. Et/ de les quals quantitats lo dit 
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honrat consell manà ésser feyt \a vós/553 lo present albarà \per ço que al retiment 
del vostre compte les dites quantitats vos sien/554 preses e reebudes en compte \de 
dates/. Scrit555 en Castelló a .xx. de556 giner anno a Nativitate Domini .mº.cccº.
xcº. secundo.557

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats bestreyts, donats e pagats a·n Ber-
nat Allegre, corder, per558 .Vii. jorns qui estech entre anar, star e tornar per lo 
feyt de Teroll, e portà letres a .iii. hòmens559 del termenal de Terol a rahó de .iii. 
sous per \cascun/ jorn, .xxVii. sous. Ítem, al discret frare Balester, per sermons 
que fèu en honor de la [dita] vila en diverses festes \en la església de la dita vila/, 
.xxii. sous. Ítem, a560 Johan Fayamans qui portà [...] d’en Guillem Herau,561 no-
tari \de València/, .Vi. diners. Ítem, al encant562 \lo dia que·s delliurà la/ ||55v im-
posició563 a aquells qui \dehien en/564 les dites imposicions per ço que muntassen 
a més \de preu/, .xiii. florins. Ítem, per .iii. claus \que compràs/ per refermar lo 
retaule del banch dels prohòmens, .Vi. diners. Ítem, a·n Pasqual Bataller, notari, 
per fer absolució a·n Ramon Johan de la administració que havie regida axí com 
a jurat e clavari en l’any passat, .xi. sous, segons que en la dita cèdula ere conten-
gut, \les quals quantitats pujen en summa .c xc iiii. sous/, per tal manam-vos 
fer lo present albarà per ço que al retiment del vostre compte les dites quantitats 
vos565 sien reebudes en compte de dates. Scrit ut suppra.566

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Ramon de Belsa, saig e corredor 
públich de la dita vila, per trebals e affanys per ell fets e sostenguts en encantar e 
delliurar les imposicions de la desús dita vila e terme de aquella, per llur salari, 
.xx. sous, dels quals lo dit honrat consell manà ésser feyt a aquell lo present alba-
rà, lo qual ab albarà de reebuda de aquell vos retenits e sera us reebuda en compte 
de dates. Scrit en Castelló.567

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat al discret en Guillem Feliu, notari, 
los quals a aquell són deguts per scriptures per ell reebudes axí com a scrivà dels 
honrats diputats en la qüestió que és entre la dita vila de una part, e n’Anthon568 
Lòppiç de la part altra, sobre lo feyt del quitament, quaranta .ii. sous. Ítem, de al-
tra part .xi. sous los quals a aquell són estats taxats per los trebaylls e afanys per ell 
sostenguts en ajudar a compres e vendes e ar<r>eglar los libres dels peyters. Et de 
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les quals quantitats lo dit honrat consell manà ésser feyt lo present albarà, lo qual 
ab cautela de reebuda vos retenits en vós, e les dites quantitats vos seran reebudes 
en compte. Scrit en Castelló, a .Vii. de febrer del any .m.ccc.xc. dos.569

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, notari ad-
ministrador de les rendes del senyor rey, per lo honorable consell de la dita vila 
elet e diputat, daluts e honor. Com vós hajats stat per570 feyts de la571 administra-
ció \de les dites rendes/572 a la ciutat de València per .iii. dies per pagar .Vim. sous 
\censals/ del preu de les dites rendes que·s fan a certes persones de la dita ciutat 
en lo mes ||56r de febrer, e per portar aquelles \per los quals vos són deguts/ a ra-
hon de .x. sous per cascun jorn, .xxx. sous.573

Ítem, de altra part hajats a·star a la dita ciutat entre anar, star e tornar per 
feynes de les dites reendes per .v. dies per satisfer als duptes que lo honrat en 
Guillem \[Bernat de]/ Lagostera, lochtinent de mestre racional \en regne de Va-
lència,/ fehie en lo compte que en Pere Moster havie donat de les sues dues an-
nades574 stant tunch administrador de les dites rendes, qui a la dita rahó vos són 
deguts cinquanta sous.575

Ítem, hajats donat e pagat a·n Domingo Johan qui portà letra del dit en 
Lagostera qui se’n dreçave als jurats de la dita vila que576 de les dites reendes, 
.xiii. sous.577

Ítem, hajats donat e pagat a un correu qui portà translat dels duptes578 feyts 
al compte579 de en Pere Moster, .xii. sous. \D’altra part a altre hom qui portà  
letra que sots certa pena aguesen feyta [...]/.Les quals dites quantitats a vós degu-
des són en summa quaranta e cinch sous, dels quals per lo dit honrat consell a 
vós és estat manat fer lo present albarà \lo qual vos retenits/580 per ço que de les 
quantitats de les dites reevendes que en vostre poder pervendran vos puxats rete-
nir los dits \quaranta e .v. sous/581 e al retiment del vostre compte aquells vos sien 
preses582 e reebuts en compte.583 Scrit en Castelló, a .xxViii. de febrer, en l’any 
.m.[ccc.]xc. dos.584

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat, síndich e 
clavari de la dita vila, saluts e honor. \Donat e pagat/585 a·n Pasqual Ferrando586 
per .iiii. dies que anà al loch de Almaçora ensemps ab vós per parlar ab lo senyor 

¶ 569 Al marge esquerre: factum. ¶ 570 Duplicat.  
¶ 571 Ratllat: dita. ¶ 572 Ratllat: entre anar, 
star e tornar. ¶ 573 Al marge esquerre: factum.  
¶ 574 Ratllat: que stat. ¶ 575 Aquesta anotació 
està cancel·lada amb ratlles. ¶ 576 Ratllat: 
donassen compte. ¶ 577 Aquesta anotació està 
cancel·lada amb ratlles. ¶ 578 Ratllat: que·l 

dit en Lagostera havie. ¶ 579 Ratllat: del dit.  
¶ 580 Ratllat: de [retenció], lo qual. ¶ 581 Ratllat: 
.xc. e .v. sous. ¶ 582 Ratllat: en compte. ¶ 583 Rat- 
llat: \per lo hoidor de aquell/. ¶ 584 Marge 
esquerre: [cor]reu, [.xii.] sous. ¶ 585 Ratllat: com 
ans al honrat. ¶ 586 Ratllat: \jurat/ sien deguts 
.xii. sous de una part. 



112

bisbe per affers de la dita vila, \.xx. sous/.587 Ítem, de altra part \per/588 .xxi. 
sous per .iii. dies que anà a València per parlar ab lo honorable589 en Roger de 
Muncada, lochtinent de portant veus de governador \en lo regne de València, a 
rahó de .Vii. sous per cascun jorn/590 de les quals \quantitats que són591 .xxxxi. 
sous/ per lo dit honrat \consell/ a aquell és estat manat fer lo present albarà, lo 
qual ensemps ab albarà de reebuda de aquell vos retenits, e les dites quantitats vos 
seran reebudes en compte. Scrit ut suppra.592

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, síndich e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Com hajats593 donats e pagats ço és [a·n] Andreu 
Martí, notari e scrivà de la cort del official \.lxxVii./594 sous, los quals [mana]
ve a aquell a pagar per scriptures del procés d’en Johan Pintor per la qüestió per 
aquell ||56v dit en Johan Pintor \ha/ moguda contra en Bernat Hostallés, tunch jus-
tícia, e en Bernat Cabeça, e Roi Pèriz de Cella, jurats. Ítem, a·n Bernat Pellicer, 
notari, per scriptures per aquell reebudes axí com a scrivà del pleyt de appel·lació 
que·s menave denant lo honrat micer Francesch Blanch entre en Guillem Herau, 
síndich, e la filla de maestre Pere Ros595 los quals bestragué en Bernat Colomer, 
notari, en València, .xiii. sous. Ítem, a·n Pere Forés qui portà letres al dit en 
Guillem Herau a València e a·n Belsa, correu, qui portà letres del dit en Guillem 
Herau, .xiiii. diners. Ítem, a·n Guillamó Cuncabella, qui fonch logat per .i. dia 
a tirar terra al abeurador del pont de la moreria per la céquia que descorre en lo 
camí, .ii. sous e .Vi. diners,596 de les quals quantitats que són en summa noranta 
.Vii. sous, .Viii. diners. Lo dit honrat consell manà a vós ésser feyt lo present al-
barà lo qual vos retenits ab cautela de reebuda e seran-vos reebudes en compte. 
Scrit ut suppra.597

Del consell de la vila de Castelló598 al honrat en Pere Moster, jurat e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat als hereus d’en Guillem Trullols, \
defunct/, per .ii. dies que anà al loch de Almaçora \axí com/599 jurat per feyts 
de la dita vila per parlar ab lo \senyor/ bisbe \a rahó de .V. sous per jorn/,600 .x. 
sous, e a vós \sien deguts/ per v[ostre] salari de \.iiii./601 dies que anàs al dit loch 
per affers de la dita vila \ensemps ab en Pasqual Ferrando602 e per .i. dia que anàs 
ab lo honrat en Bernat de Libià qui fonch citat denant l’official de Almaçora e 
covench anar ab aquell axí com a jurat/, .xxV. sous de les quals quantitats que 
són en summa .xxx. e cinch sous lo dit honrat consell manà ésser feyt lo present 
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albarà, lo qual vos retenits603 per ço que al retiment del vostre compte604 vos sien 
reebudes en compte. Scrit ut suppra.605

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, notari e 
administrador de les rendes del senyor rey, saluts e honor. Donats e pagats al dis-
cret en Pere Moster, notari, per .V. jorns que li ha convengut star en la ciutat de 
València per satisfer als duptes que eren stats feyts per lo honrat en Berenguer 
Lagostera, lochtinent de maestra racional en lo regne de València, en lo comp-
te per lo dit en Pere Moster, olim administrador de les dites rendes, retut de la 
administració per ell tenguda e regida per dues anyades a rahó de .x. sous per 
cascun jorn, cinquanta sous. Ítem, de altra part que ha pagats per haver l’albarà de 
difiniment del dit maestre racional e per altres despeses pagades per rahon de la 
creddició del dit compte, .xxii. sous, de les quals quantitats que pujen en summa 
.lxxii. sous lo dit honrat consell ha manat ésser feyt a aquell lo present albarà lo 
qual ab cautela de reebuda vos retenits e les dites quantitats vos [seran] reebudes 
en lo vostre compte. Scrit ut suppra.606

||57r Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat, síndich 
e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Pasqual Ferrando, 
Bernat Cabeça e a·n Guillem Feliu ço és a cascun de aquells .xl. sous, los quals 
a aquells e cascun de aquells són deguts per la dita vila, per .iiii. jorns qui són 
estats fòra la dita vila al loch de Villaformosa, per \los/ feyts de Terol \ensemps 
ab vos, a rahó de .x. sous per cascun jorn/607 a vós semblantment per la dita 
rahó vos sien deguts .xl. sous, los quals vos puscats retenir en vós dels diners 
que en vostre poder vendran. Et de les quals quantitats que pujen a summa608 
de cent .lx. sous, lo dit honrat consell a aquells e a vós ha manat ésser feyt lo 
present albarà de paga e de retenció, lo qual ensemps ab cautela o albarà de ree-
buda de aquells vos retenits e les dites quantitats vos seran reebudes a la reddició 
del vostre compte. Scrit en Castelló, a .ix. de març en l’any de la Nativitat de 
Nostre Senyor .m.ccc.xc. dos.609

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat, síndich e 
clavari de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats bestrets, donats e pagats ço 
és a·n Anthoni Andrés, notari de València, lo qual havie comprades .iii. bèsties de 
hòmens de la vila de Castelló, ço és un mull d’en Jacme Roig per .xiiii. lliures 
.x. sous. Ítem, un rocí d’en Bernat Colomer, notari, per .lxxV. sous. Ítem, un 
rocí d’en Soller per .ci. sous, les quals los jurats de la ciutat de València havien 
fetes vendre en públich encant per rahon de despeses en les quals havien comdep-

¶ 603 Ratllat: ab reebuda dels dits hereus. ¶ 604 Ratllat: les dites quantitats. 
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nat lo síndich de Castelló sobre la qüestió de les egües a requesta d’en Guillem 
Segarra de València. Ítem, hajats pagats \de altra part/ a·n Arnau Ayç, vehín de 
Villareal, qui comprà la vostra mulla, la qual havien feta vendre los dits jurats per 
la dita rahó, setanta florins. Ítem, a·n Guillem Herau síndich de la dita vila, un 
florí d’or lo qual havie bestret a·n Berthomeu de Villalba, notari e scrivà dels dits 
honrats jurats de València per les appel·lacions que havie reebudes de la dita qües-
tió e per metre aquelles en forma públicha. Et a vós sien deguts per vostre salari 
de .V. dies a rahó de .Vii. sous per cascun jorn per portar les dites quantitats e per 
fer atres affers \per la/610 dita vila, .xxxV. sous \los quals vos retenits/. Et de les 
quals quantitats que pujen en summa mil .cc.lxxxii. Sous lo dit honrat con- 
sell ha manat ésser a vós feyt lo present albarà, lo qual vos retenits e mostrant 
aquell les dites quantitats vos seran reebudes en compte. Scrit en Castelló, a 
.xxVi. de març en l’any de la Nativitat [de] Nostre Senyor mil .ccc.xc. dos.611

||57v Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Guillamó Ferrer, àlias appellat 
Manoller, guardià de la céquia Major de la desús dita vila, .xxV. sous \los quals a 
aquell són deguts per ésser guardià/ estant cequier en Berthomeu Bosch.612 Et los 
quals dits .xxV. sous són de la paga de sent Johan Babtista del mes de juny prop-
pasada. Et dels quals per lo dit honrat consell a aquell és estat manat fer lo present 
albarà lo qual ab cautela de reebuda de aquell vos retenits e la dita quantitat vos 
serà reebuda en compte. Scrit en Castelló, a .xxVi. de març anno a Nativitate Do-
mini .mº.cccº.xcº. secundo.613

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moser, jurat e clavari de  
la dita vila, saluts e onor. Com vós hajats bestrets, donats e pagats en la ciutat  
de Barchinona ço és al honat micer Tomàs Johan, savi en dret, qui feu relació de - 
nant lo honrat micer Guillem de Vayllseca, vicicanceller del614 senyor rey, de la 
supplicació que ere per vós estada615 donada al dit senyor del feyt de les appel-
lacions que la dita vila, o en Guillem Herau, notari de València, síndich per aque-
lla, \propossà/616 denant los honrats jurats de la ciutat de València de la sentència 
o pronunciació que donaren contra la dita vila a requesta d’en Guillem Segarra 
sobre lo feyt de les egües, .xxVii. sous, .Vi. diners. Ítem, a·n Johan de Riglos, 
notari per \scriure e registrar/617 lo procés de la appel·lació e de la presentació 
que per vós ere stada feta davent lo dit vicicanceller de les dites appel·lacions, .V. 
sous e .Vi. diners. Ítem, de altra part sien deguts a vós per vostre salari de .xiii. 
jorns qui sots stat a la ciutat de Barchinona per affers de la dita vila, a rahó de .x. 
sous per cascun jorn, .cxxx. sous.618 Et de les quals \quantitats qui pujen ab lo 

¶ 610 Ratllat: de la. ¶ 611 Marge esquerre: factum. I dibuix de cercle. 
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dit vostre salari a summa de .clxiii. sous/ per lo dit honrat consell a vós és estat 
manat lo present albarà de paga \e de retenció/619 lo qual mostrant les dites quan-
titats vos seran reebudes en compte. Scrit en Castelló, a .xVi. de abril anno predicto 
.xcº. secundo.620

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Lorenç Valentí per pesar les 
farines de la dita vila .lx. sous, los quals a aquell són deguts de la derrera terça 
del any, lo qual dit any finí a .Viii.621 dies del mes de abril. Et dels quals per lo dit 
honrat consell a aquell és estat manat fer lo present albarà, lo qual ab cautela de 
reebuda vos retenits e seran-vos reebuts en compte. Scrit en Castelló, a .xxiii.  
de abril del any desús dit.622

||58r Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Guillamó Miró per .V. jorns 
qui anà per manament dels honrats jurats ab los hòmens qui·s623 dehien caçadors 
de mont, per mostrar los passos de les marjals com dixexen que exermarien les 
dites marjals de porchs senglars si les podien cremar e per ajudar-los a cremar 
aquelles per sos trebaylls e afanys .x. sous. Et dels quals per lo dit honrat con-
sell a aquell és estat manat fer lo present albarà, lo qual ab cautela de reebuda de 
aquell vos retenits e mostrant aquells la dita quantitat vos serà reebuda en comp-
te. Scrit ut suppra.624

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat e clavari de 
la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Pasqual Ferrando, notari, 
per .iiii. jorns qui ha estat a València per demanar de consell a micer Berthomeu 
del Mas, advocat de la dita vila, sobre la quantitat que·ls hereus d’en Bernat Pinell 
affermaven que·ls625 havie a tornar la dita vila del temps que·l dit en Bernat Pi- 
nell fonch síndich e clavari de la dita vila, a rahó de .Vii. sous per cascun jorn, qui 
són .xxViii. sous, dels quals per lo dit honrat consell a aquell és estat manat fer 
lo present albarà [lo] qual vos retenits ab albarà de [...] e mostrant aquells la dita 
quan[titat] vos serà reebuda en compte. Scrit626 en Castelló a .V. de ||58v maig.627

Del consell de la vila de Castelló, al honrat en Pere Moster, jurat, síndich e 
clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Domingo Vives, specier,  
vehín de la dita vila, cinquanta sous de reals, los quals a aquell són deguts per 
.lx. lliures per faltes e nichills de lliures del temps que ere peyter lo dit Domingo  
de la col·lecta de les meales de .x. diners per lliura628 les \quals/ dites .lx. lliures 
de faltes \a rahó de .x. diners per lliura/ pujen en summa e quantitat dels dits 

¶ 619 Ratllat: per ço. ¶ 620 Marge esquerre: factum. 
Di buix de cercle. ¶ 621 Ratllat: del. ¶ 622 Marge 
es querre: factum. ¶ 623 Ratllat: dien. ¶ 624 Marge 

esquerre: factum. ¶ 625 Ratllat: devie la. ¶ 626 Rat-
llat: ut suppra. ¶ 627 Marge esquerre: factum.  
¶ 628 Ratllat: segons que per vós. 



116

cinquanta sous629 segons que per vós fon feta relació en plener consell. Et de la 
qual quantitat lo dit honrat consell manà ésser feyt \a aquell/ lo present albarà,  
lo qual ensemps ab albarà de reebuda de aquell vos retenits e mostrants aquells la 
dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit en Castelló, a .xxVi. de maig, 
any .m.ccc.xc. dos.630

Del consell de la vila de Castelló, al honrat en Pere Moster, jurat, síndich e 
clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat al<s> honrats en Pasqual Fer-
rando, Domingo Bataller e Bernat Mut e a les filles e hereues del honrat en Gui-
llem Trullols, deffunct, \o tudor de aquelles/ per exercir l’officii de juraderia en 
la dita vila per un any, ço és al dit en Pasqual Ferrando cent sous631 e per exercir 
l’officii de assesoria ensemps ab vós dit en Pere Moster,632 cinquanta sous. Al dit 
en633 Bernat Mut, .c. sous. A·n Domingo Bataller, per mig any qui ha regit lo dit 
officii, cinquanta sous, e634 al dit en Guillem Trullols, tudor o hereues de aquell 
per lo mig any que·l dit en Guillem Trullols havie regit lo dit officii \ans que no 
morís/, cinquanta sous. Et de les quals quantitats que pujen en summa treents 
sous lo dit honrat consell ha manat ésser feyt a aquells lo present albarà, lo qual 
ab albarà o cautela de reebuda de aquells vos retenits e mostrant aquells les dites 
quantitats vos seran reebudes en compte. Scrit ut suppra.635

Del consell de la vila de Castelló, al honrat en Pere Moster, jurat e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Bernat Steve, manyà, vehín de 
la dita vila, per diverses obres que ha fetes de e per la dita vila, axí en fer cadenes, 
anelles, cèrquols e adobar los poals \als pous/ de la dita vila, com per claus e altres 
coses que·l dit Bernat, manyà, ha fetes a ops de la dita vila segons que vós, dit cla-
vari ho legís e publicàs al dit honrat consell en una cèdula per maneut, huytanta-
set sous, .Vi. diners, de les quals quantitats lo dit honrat consell ha manat ésser a 
aquell feyt lo present albarà, lo qual ab cautela de reebuda de aquell vos retenits e 
mostrant aquella les dites quantitats vos seran reebuts en compte. Scrit ut suppra.636

||59r Del consell de la vila de Castelló, al honrat en Pere Moster, jurat e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Ramon de Belsa, saig, per toquar 
la trompeta e \fer/ altres manaments per los honrats jurats de la damunt dita vila 
per sos trebaylls e afanys per llur salari de un any segons que per lo honrat con-
sell li és estat637 promés, huytanta sous.638 Ítem, per les639 robes, .lxVi. sous, .Vi. 
diners. Ítem, per lo drap de les calces, .Vi. sous. Ítem, per lo baxar del drap640 de 
les dites robes e calces, .xViii. diners.641 Ítem, per lo sartre, .xii. sous, segons que 
és acustumat de les quals quantitats que pujen en summa cent .lxVi. sous, lo dit 

¶ 629 Ratllat: a la dita rahó. ¶ 630 Marge esquerre: 
factum. ¶ 631 Ratllat: per la dita rahó, .c. sous.  
¶ 632 Ratllat: \de la desús dita vila/ .l. sous.  
¶ 633 Ratllat: Pere. ¶ 634 Ratllat: a les dites f.  

¶ 635 Marge esquerre: factum. ¶ 636 Marge es-
querre: factum. ¶ 637 Ratllat: tramés. ¶ 638 Ratllat: 
e llurs co. ¶ 639 Ratllat: vestits. ¶ 640 Ratllat: .xii. 
diners. ¶ 641 Ratllat: segons que és. 
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honrat consell mane fer lo present albarà lo qual ab cautela de reebuda de aquell 
vos retenits e seran-vos reebuts en compte. Scrit ut suppra.642

Del consell de la vila de Castelló, al honrat en Pere Moster, jurat e clava-
ri de la dita vila, saluts e honor. Com a vós sien deguts per vostre salari \treents 
sous, ço és/ de la juraderia, e clavaria \de un any/ doents cinquanta sous, e per 
ésser assessor ensemps ab lo discret en Pasqual Ferrando en los feyts de la dita vila, 
cinquanta sous, per tal643 lo dit honrat consell manà a vós ésser feyt lo present al-
barà \dels dits .ccc. sous/ per ço que de les quantitats \de la dita vila/ de diners 
que en vostre poder pervendran vos puxats retenir aquells mostrant lo present 
albarà. Scrit ut suppra.644

Del consell de la vila de Castelló, al honrat en Pere Moster, jurat e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Domingo Torres e com panyons 
llurs per ésser guardians del terme de la dita vila per la derrera terça que·ls és de-
guda de un any, lo qual és finit, cent .xVi. sous, .Viii. diners, de les quals quanti-
tats lo dit honrat consell ha manat a vós ésser feyt lo present albarà lo qual ab al-
barà de reebuda de aquells vos retenits e mostrant aquell la dita quantitat vos serà 
reebuda en compte. Scrit en Castelló ut suppra.645

Del consell de la vila de Castelló, al honrat en Pere Moster, jurat, síndich 
e clavari de la dita vila, saluts e honor. Com vós dit clavari per adobar lo palau e 
fer tressol en aquell, e un sostre en la una part del palau en lo qual són posats di-
verses arneses e apparellaments de armes \e devallar la terra del dit palau/ despeses 
les quantitats sigüents contengudes en una cèdula de paper la qual per menut fon 
lesta en plener consell. Et semblantment en la dita cèdula haviets pagats per alme-
nares a reffer, claus maestre<s>, e per un parell de poals nous al pou de Vinamar-
go. Et per fusta que fon comprada per fer travesers als pous d’en Guardiola e de 
Vinamargo. Et per altres adobs als dits pous, e jornals fets [per] n’Erau, fuster, que 
munten a summa e quantitat les dites despeses ||59v e mesions, doents \.xxViii. 
sous, .Vi. diners/646 segons és contengut largament en \la dita/647 cèdula. Et de 
les quals quantitats lo dit consell manà a vós fer lo present albarà per ço que a la 
reddició del vostre compte les dites quantitats vos sien reebudes. Scrit ut suppra.648

Del consell de la vila de Castelló, al honrat en Pere Moster, jurat, síndich 
e clavari de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats pagades les quantitats de-
jús scrites, ço és a·n Pere Sànxiç per un translat que fèu del feyt de Terol e aquell 
fonch portat a Villaformosa, .iii. sous. Ítem, a·n Romeu Marçà per .iii. dies que 
anà a València ab la appel·lació ordenada per lo feyt de les egües d’en Segarra, 

¶ 642 Marge esquerre: factum. 
¶ 643 Ratllat: manam. ¶ 644 Marge esquerre: factum. ¶ 645 Marge esquerre: factum. 

¶ 646 Ratllat: .xxvi. sous. ¶ 647 Ratllat: una. ¶ 648 Marge esquerre: factum.
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.Viii. sous, .Vi. diners. Ítem, com en Bernat March demanàs restitució de im-
posició per un hom de València, jatsie aquella no degués haver però per evitar 
scàndells e mesions e no contendre fon acordat per desviar aquella qüestió que·l 
dit clavari donàs .xi. sous. Ítem649 a·n Pineda, piquer, qui anà ab un jurat per ado-
bar los cavellats de les almenares, .iii. sous. Ítem, a·n Francesch Maçó qui portà 
letra d’en Guillem Herau de la taxació de les despeses de les egües, .xii. diners. 
Ítem, a·n Pere Miró per levar la terra del portal d’en Passanant, .ii. sous, .Vi. di-
ners. Ítem, los quals donàs a·n Pere Mareny, notari de casa del senyor rey, lo qual 
ere ab los honorables mossén en Pere d’Artés e en Ramon de Soller qui fehien 
les demandes per la infanta Ysollant, per despeses de la carta debitòria que reebé 
dels .dccc. florins, .xi. sous. Ítem, que foren donats al dit Marçà per una letra 
que portà al dit en Pere Mareny ab lo translat del quitament, .xii. diners. Ítem, 
a·n Anthoni Soller per .iª. letra que portà d’en Guillem Herau, .Vi. diners. \Ítem, 
als jutglars e trompeta per lo servi que feren lo dia de Pasqua Florida de sonar e650 
beure, .ii. sous, .Vi. diners/. Les quals quantitats que pujen en summa .xliiii. 
sous651 lo dit consell mane a vós ésser feyt lo present albarà per tal que us sien ree-
budes en compte. Scrit ut suppra.652

Del consell de la vila de Castelló, al honrat en Pere Moster, jurat e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Pasqual Bataller, notari, per ésser 
scrivà del dit honrat consell e jurats per llur salari de un any, cent sous, dels quals 
per lo dit honrat consell és estat manat a aquell fer lo present albarà lo qual ab 
albarà de reebuda de aquell vos retenits e seran-[vos] reebuts en compte. Scrit en 
Castelló lo primer dia de juny.653

||60r Del consell de la vila de Castelló, al honrat en Pere Moster, jurat, síndich e 
clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat al discret en Berenguer Gui-
tart, notari, per lo càrrech del sindicat e procuració \quo ad lites/ que ha sostengut 
per la dita vila per llur salari, cinquanta sous, dels quals per lo dit honrat consell és 
estat manat fer a vós lo present albarà, lo qual ab cautela de reebuda de aquell vós 
retenits e seran-vos reebuts en compte. Scrit ut suppra.654

Del consell de la vila de Castelló, al honrat en Pere Moster, jurat e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Vicent Piquó, Anthoni Tàrrega, 
a·n Miquel Segarra e Pere Segarra, per lo servey que feren ab llurs sturments en lo 
dia de Pasqual Florida proppasada, .xi. sous, dels quals per lo dit honrat consell és 
estat manat a vós fer lo present albarà, lo qual ab cautela de reebuda de aquells vos 
retentis e sera us reebuda en compte. Scrit ut suppra.655

¶ 649 Ratllat: que. ¶ 650 Realment hi figura «a». ¶ 651 Ratllat: .vi. diners, per ço. 
¶ 652 Marge esquerre: factum. ¶ 653 Marge esquerre: factum. 
¶ 654 Marge esquerre: factum. ¶ 655 Marge esquerre: factum.
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||61v (en blanc).

||62r Vide retro in presenti manu, a xlix. Testes sub tali sig+no.
Lo honrat consell manà ésser <fet> albarà als honrats jurats de llur salari e al 

síndich semblantment de llur salari, e als assesors de llur assesoria.

Lo honrat consell manà ésser feyt o feyts albarà o albarans al honrat síndich 
e clavari de ço que havie despés en nom de la universitat.

Ítem, lo honrat consell manà ésser feyt albarà de un florí als jugllars qui fe-
ren so lo dia de Pasqual Florida proppassada.656

Ítem, fon proposat per lo discret en Guillem Feliu, notari, que com ell en-
semps ab lurs companyons haguessen comprades les imposicions de la vila de Cas-
telló e terme de aquella per dos anys ja passats, per certs preus segons que en 
cartes ere contengut. Et hagués donat compte dels preus de aquelles ço és que 
havie mostrades àpoques al honrat en Pere Moster, síndich e clavari, per les quals 
se domostrave ell haver pagats los dits preus en censals e violariis als quals la dita 
vila ere tenguda e obligada, e los quals en los capítols ab los quals compraren les 
dites imposicions eren scrits e declarats, e de aquells no restave alcuna quantitat de 
diners, per ço pregà al dit honrat consell en presència del qual mostrà a vull totes 
les àpoques en públicha forma de les dues annades, que de les dites dues annades a 
ells e companyons llurs fes absolució. Lo honrat consell haüda relació del dit hon-
rat en Pere Moster, qui dix en presència del dit honrat consell que havie vistes 
totes les dites àpoques de les dites dues annades, e que aquelles regonegudes mun-
taven tant los preus de les dites imposicions com los censals e violariis que·ls eren 
estats donats a pagar, e que no restave alcuna quantitat de diners en poder dels 
dits imposadors, fèu absolució e diffinició al dit en Guillem Feliu present, e a llurs 
companyons, de les dites dues annades absents, la qual per mi, Pasqual Bataller, 
notari e scrivà dels dits honrats jurats en lo present dia de huy fon reebuda.

Testimonis: Pere de Begues e Johan Piulart, de Castelló.

Ítem, fon proposat per (en blanc) menescal que com ell entenés usar de offi-
cii de menescalia e star en la dita vila, si li volien donar per soldada per cascun any, 
.ccc. sous, e que·l fessen franch de ost e cavalcada e de peyta e de [...] per ço 
notificà al dit consell657 [...] feyt e dix658 que li fes resposta [...]. [Lo co]nsell acordà 
que si·l dit menescal [...] aturar en la dita vila, e usar del [dit seu o]fficii, que li darà 
per cascun any .c. sous tro en .l. sous [...]659 per a obs de loguer [...] e que ell les 
se loch, e farà aquell franch [...] par[tic]ular tan solament e de [...] si ja no compra-
ve béns seents de la impo[...] [ser]ie franch per res, e que [...] dit a ell per los jurats.

¶ 656 Marge esquerre: del fet de les armadures de València. ¶ 657 Ratllat: e pregà. 
¶ 658 Ratllat: a aquell. ¶ 659 Ratllat: a .iiii. florins 
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||62v Disapte, primer dia de juny en l’any de la Nativitat de Nostre Senyor .m.ccc.
xc. dos.

Fon ajustat e plegat en lo palau comú de la dita vila per veu de Ramon de 
Belsa, crida, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo qual foren presents 
los honrats en Berenguer Moliner, justícia. En Pere Moster, Pasqual Ferrando, en 
Domingo Bataller e Bernat Mut, jurats. Consellers: en Guillamó Català, Beren-
guer Gillabert, Jacme Roig, Arnau Sala, Berthomeu Giner, Romeu Bonet, Sal-
vador Penafell, Miquel Gaschó, Bernat Pelegrí, Bernat Bosch, Berthomeu Bosch, 
Guerau Canet, Guillamó Palau, Arnau de Peralta, Berenguer Miró, Pere Strader, 
Bernat Miralles, Guillamó de Ripoll, maestre Domingo Rodrigo, Berthomeu Pè-
riz, Miquel Marbruscha, Ramon Johan, Ramon de Tous, Bernat Cabeça. 

Com segons privilegiis del senyor rey en Jacme e furs del regne de València 
sie statuit, provehit e ordenat que elecció de jurats sie feta cascun any en la vespra 
de la festa de Pasqua de Cinquagèsima. Et com huy qui és disapte sie vespra de 
la dita festa, e deja ésser feta elecció de jurats en la dita vila del any esdevenidor, 
per tal lo dit consell enantà a fer elecció dels dits jurat. Enaxí que presents .iiii. 
prohòmens ço és Ramon Johan, Berenguer Miró, Guillamó Palau, maestre Do-
mingo Rodrigo, e los dits justícia e jurats a la dita elecció a fer cascun d’ells dits 
consellers donà per si mateix .iii. persones en jurats de la dita vila. Et donades les 
dites veus, foren atrobats de més veus a jurats Arnau de Peralta, Bernat Cabe-
ça, Guillamó Feliu, Pere Miquel, Arnau Agramunt, micer Johan,660 los noms dels 
quals intercluses en .Vi. redolins de cera vermella e aquells gitats en un bací de 
aygua per lo honrat en Guillem Miró, batlle de la dita vila, dels quals .Vi. redo-
lins foren preses per .i. infant ignorant .iiii. redolins, los quals preses en les mans 
per lo dit honrat batlle, e aquell a part a un depart del dit consell,661 obrí los dits 
redolins, e donà per jurats de la dita vila per l’any esdevenidor ço és Pere Miquel, 
Guillamó Feliu e Bernat Cabeça. E enaprés662 lo dit honrat batlle prés aytants .ii. 
redolins per los ginerosos en \los quals ere scrit Ramon de Tous e en l’altre en 
Bernat de Libià/, e mès aquells en lo dit bací, e de aquells fon pres un dels dits .ii. 
redolins per lo dit infant, e mès en mans del dit honrat batlle, lo qual obrí aquell e 
donà per jurat per los ginerosos ço és en Bernat de Libià.

Ítem, elegí lo dit consell .Vi. prohòmens per hoir lo compte del honrat en 
Pere Moster, síndich e clavari del any proppasat, e finit en lo <dia> de huy, \e 
donar los consellers/ ço és per la parroquia de Senta Maria, Ramon Johan. Ítem, 
per Sent Johan, Pere Ribarroja; per Sent Nicholau, Bernat de Belda; per Sent 
Pere, Pasqual Franch; per Sent Agostí en Guillamó [Rip]oll; per Sent Tomàs, 
Guillamó Català.

¶ 660 Ratllat: e per generosos Ramon de Tous \e Bernat de Libià/. 
¶ 661 Ratllat: en pres. ¶ 662 Ratllat: pres.
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||63r Ítem, elegí lo dit consell per donar los consellers del any esdevenidor ço és 
per senta Maria.663

Ítem, fon proposat en lo dit consell per en Bernat Prats, menescal, que pla-
gués al honrat consell de millorar en ço que li ere ja stat promés donar per cascun 
any de salari, com fos poch e bonament no li vendrie contra als, e de ço que acor-
dàs que li fos feta resposta si plahie a aquell. Lo consell acordà664 perseverant en665 
ço que dix e respós desús a la proposició primerament feta per lo dit menescal, 
la qual fèu a aquell lo discret en Pere Moster, jurat, en nom del dit consell, salvu 
que per loguer de cases que li sien donats [...] sous e no plus, segons dit ha desús.

Ítem, lo honrat consell manà ésser feyt albarà al discret en Berenguer Gui-
tart, notari, per ésser síndich als pleyt<s>, de .l. sous.666

Ítem, lo dit consell manà ésser feyt albarà a·n Pasqual Bataller per ésser scri-
và del dit honrat consell e jurats, de cent sous.

Ítem, lo dit consell manà ésser feyt albarà a·n Pasqual Ferrando e a·n Do-
mingo Bataller per .i. diornal que anaren <a> Almaçora per veure los volsos que 
eren cayguts en la céquia Major, a cascun de aquells .iiii. sous, .Viii. sous.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per en Pere Mut que pus a Déu havie 
plagut que·l havie minvat de llur vista, e no podie treballar axí com d’abans fehie, 
que plagués al dit consell de667 tornar les liures que peytave a justícia, com fos 
molt taxat e més que los béns no valien. Lo consell acordà que per reverència de 
Déu e haüd sguard al dit en Pere Mut que viu668 ab gran dolor e és pobre que no 
pot bastar a pagar la peyta, que li sie feta gràcia de la meytat ||63v de ço que munte 
la sua peyta.669 Et que la dita gràcia dur aytant com al dit consell plaurà, e no plus. 
Et que per la dita gràcia no sie feyt prejuhí al quitament dels .xxx. sous per lliu-
ra com ans totes les liures que peyte lo dit Pere Mut per los seus béns quit670 \e/ 
haje a quitar lo dit Pere.

Ítem, com fos feta relació en lo present consell per los honrats en Pasqual 
Ferrando, Domingo Bataller, jurats, que per rahó de alcuns prejuhís que eren stats 
feyts en la céquia Major de la dita vila671 en lo terme672 de Almaçora per alcuns 
vehins del dit loch, segons a aquells ere estat manifestat per en Bonanat Dezpont, 
lo qual tenie arrendada la dita céquia per los jurats de Castelló. Et aquells dits pre-
juhís haguessen fets tornar a rahó e egualtat. Et continuam la dita céquia venint 
vers la vila de Castelló havien vists molts prejuhís fets en la dita céquia. Et aque-

¶ 663 Anotació cancel·lada amb ratlles. ¶ 664 Ratllat: que. ¶ 665 Ratllat: la ra. 
¶ 666 Marge esquerre: albarà. ¶ 667 Ratllat: tro. ¶ 668 Ratllat: sot. 

¶ 669 Ratllat: aytant. ¶ 670 Ratllat: lo dit Pere e. ¶ 671 Ratllat: per. ¶ 672 Ratllat: del. 
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lla dita céquia o quexeres staven a perill de ruyna e eren derruides o trencades,  
a culpa d’en Johan d’Alçamora senyor del molí appellat d’en Alçamora, per ço ere 
culpa de aquell com la dita céquia la qual lo dit molí és obligat tenir en condret del 
entrant de la céquia veylla o partidor on la dita céquia veylla se en girasse del dit 
partidor a enjús, lo dit673 en Johan d’Alçamora no haje scurada d’ora a hora e de  
sol a sol segons se pertany. Et674 entant que per no scurar de ora a hora e de sol  
a sol la dita céquia és enrunada tant que fa sobrepujar l’aygua675 que ha posades 
les quexeres en ruyna. Et desmodadament l’aygua salte en la céquia veylla, per tal 
lo dit consell provehí e ordenà que fos request ab scriptura lo dit en Johan d’Al-
çamora que deje decontinent scurar la dita céquia de ora a hora e de sol a sol, en 
manera que la aygua puixe discórrer sens dan de la dita universitat e del comú de 
aquella, e que les quexeres o argamases no sien ne puxen ésser dirruides676 o dap-
nificades e d’altra manera que del dan evident e del fahedor sie imputat a aquell 
e béns llurs, e proprietat e usufruyt del dit molí com pus largament puxe ésser 
ordenat e protestat offerint-se decontinent levar les almenares e donar loch que la 
céquia puxe ésser scurada. Et en cars que request enseguir no volrà, que si e quant 
la universitat o arrendador de la dita céquia scurarà, que·l dit en Johan sie forçat 
d’escurar ||64r aquella de hora a ora, e de sol a sol, segons antigament se escurave. 
Et que l’aygua en la dita céquia no sie tornada tro sie vist si serà bé scurada o no 
per los jurats qui lladonchs seran o altres persones destinadores o ordenadores per 
los dits jurats, noresmenys, si prestament lladonchs lo dit scurrament feyt no serà 
que·ls dits jurats \ab lo cequier major de la dita céquia/ loguen hòmens e facen 
scurar la dita céquia a mesió del dit en Johan e càrrech del dit molí, les quals me-
sions fahedores per via de arrendament del dit molí vel als, sien pagades e recobra-
des decontinent que fetes seran. Semblantment que les canalls que passen sobre 
la céquia veylla sien refeytes e adobades o fer adobar e reparar per los desús dits 
jurats e cequier a mesió del dit en Johan e càrrech del dit molí, com per lo derrui-
ment de les dites canals de la dita céquia \veylla/ sien enrunada. Et los heretats en 
terme de Fadrell no puxen regar sens parada o enrunament que han a fer en la dita 
céquia hoc encara retenen per allò lo cequiatge, les quals coses sien manifestades e 
intimades per los jurats qui de present són als jurats esdevenidors. Et si·ls dits jurats 
sdevenidors seran necligents que sie imputat aquells e lurs béns. Et noresmenys 
encórreguen en pena de cent sous cascun dels dits jurats \si acusada serà/ applica-
dors677 la novena part al senyor rey, e la \.Viii./678 part al comú de la dita vila.

Ítem, com fos proposat en lo dit consell que los peyters no volien pendre 
en compte la miga peyta a aquells qui havien \portats diners per/679 quitament a 
quitar .ccc. sous de la dona na Caterina, muller quondam d’en Ferrer, congrer de 

¶ 673 Ratllat: molí. ¶ 674 Ratllat: per ço. ¶ 675 Duplicat. ¶ 676 Duplicat i ratllat.
¶ 677 Ratllat: a la vila. ¶ 678 Ratllat: \de/, novena. ¶ 679 Ratllat: feyt per qui. 
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València, los quals quità en Guillem Feliu, per tal lo consell acordà e provehí que 
tots aquells qui havien portats e pagats diners680 al dit quitament a fer que·ls sie 
pres en compte681 mig quitament.

Ítem, lo honrat consell, justícia e jurats absolven e remeten en tant com 
en682 ell<s> és, totes e qualsevol penes que sien estades comeses per lo<s> dits 
consellers.

||65v (en blanc).

||66r Letres de aquells que van ab los bestiars a Teroll.
Als molt honrats los judeç, regidors e altres qualsevol officials de la ciutat e 

alde<e>s de Teroll, o a·quells als quals les presents pervendran, o presentades se-
ran, o a llurs lochtinents, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per 
tenor de les presents [vos certificam], que en Pere Marquo, vehín nostre, per vigor 
de una sentència entre la dita vila e vosaltres últimament pronunciada sobre los 
aemprius del termenal de la dita ciutat e aldees de aquella va ascí ab treents qua-
ranta caps de ovelles ab cordés, per péxer, pasturar e aemprar los vostres térmens 
segons forma de la dita sentencia, per què a instància del dit vehín nostre manam a 
aquell fer la present letra testimonial ab lo sagell del nostre officii segellada.

Datum Castilione, die .xviiª. mensis madii, anno a Nativitate Domini .mº.cccº. 
nonagesimo primo.

En lo qual nombre de bestiar lanar són enteses e compreses certes cabres \e 
cabrits/ les quals van ab les dites ovelles. Data ut suppra.

Als molt honrats los judeç, regidors e altres qualsevol officials de la ciutat e 
aldees de Teroll, o a quells als quals les presents pervendran, o presentades seran, 
o a llurs lochtinents, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per 
tenor de les presents vos certificam que en683 Bernat Ribalta, vehín nostre, per vi- 
gor de una sentència entre la dita vila e vosaltres ultimament pronunciada sobre 
los aemprius del termenal de la dita ciutat e aldees de aquella va ascí ab treents \e 
tretze/ caps de ovelles ab corders, per péxer, pasturar e aemprar los vostres tér-
mens segons forma de la dita sentència, en lo qual nombre de ovelles són enteses 
e compreses certes cabres e cabrits les quals684 van ab les dites ovelles. Per què a 
instància del dit vehín nostre manam a aquell fer la present letra testimonial ab lo 
sagell del nostre officii segellada.

Datum Castilione, die .xviiª. mensis madii, anno a Nativitate Domini .mº.
cccº.xcº. primo.

¶ 680 Ratllat: ab los. 
¶ 681 Ratllat: lo dit. 
¶ 682 Ratllat: els. 

¶ 683 Ratllat: Pere Marquo.
¶ 684 Ratllat: ab les.
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Als molt honrats los judeç, regidors e altres qualsevol officials de la ciutat 
e aldees de Teroll, o a quells als quals les presents pervendran, o presentades se-
ran, o a llurs lochtinents, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. 
Per tenor de les presents vos certificam que en Berenguer Solà, vehín nostre, per  
vigor de una [sentència] entre la dita vila e vosaltres últimament pronunciada 
[sobre los aemprius del] termenal de la dita ciutat e aldees de [aquella va así ab 
qua]tre-cents setanta caps de ovelles ab corders, [per péxer, pasturar e a]emprar 
los vostres térmens segons forma [de la dita sentència per què a] instància del dit 
||66v vehín nostre manam a aquell fer la present letra testimonial ab lo sagell del 
nostre officii segellada.

Data ut suppra.

Als molt honrats los judeç, regidors e altres qualsevol officials de la ciutat e 
aldees de Teroll, o a quells als quals les presents pervendran, o presentades seran, 
o a llurs lochtinents, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per 
tenor de les presents vos certificam que en Martí Dar[...], vehín nostre, per vigor 
de una sentència entre la dita vila e vosaltres ultimament pronunciada sobre los 
aemprius del termenal de la dita ciutat e aldees de aquella va así ab quaranta caps 
de corders squillats per péxer, pasturar e aemprar los vostres térmens segons for-
ma de la dita sentència, per què a instància del dit vehín nostre manam a aquell 
fer la present letra testimonial ab lo sagell del nostre officii segellada.

Datum Castilione, die .xxixª. mensis madii, anno a Nativitate Domini .mº.
cccº.xcº. primo.

Anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. primo, die iovis .xxxi. et ultima mensis au-
gusti.685

De manament dels honrats jurats fon feta fer a·n Bernat Ribalta, vehín de la 
dita vila de Castelló, la letra sigüent:

Als honrats los jurats de Mosquerola, o a llurs lochtinents, de nós los jurats 
de la vila de Castelló, saluts e honor. A la vostra honrada amistat per les presents 
significam denant nós ésser comparegut en Bernat Ribalta, vehín nostre, dient 
que ell serie agreujat aquí per rahon de un ban qui haurie a pagar per rahon de 
entrament de cert bestiar de aquell dit en Bernat qui·s diu que serie feyt en una 
possesió d’en Berthomeu Mayques. Per [ço] affectuosament vos pregam que·l dit 
vehín nostre vos plàcia ben tractar e supportar per ço que nosaltres hajam rahó de 
ben tractar e supportar los vostres vehins, offerints-nos apparellats fer per vosaltres 
tota hora aquelles coses que enseguir e complir puxam.

Datum Castilione, ut suppra.

¶ 685 Ratllat: per augusti. Denant los honrats jurats en Pere Moster.
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||67r [...] Almaçora.
[Als honrats lo] justícia e jurats del loch de Almaçora e a cascun de aquells 

o a llurs [lochtinents], de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. 
Com en públich [encant] la céquia de la vila de Castelló qui passe per lo vostre 
terme a escurar e a erbar sie estada delliurada a·n B[onanat] Dezpont, vehín de 
la dita vila, a tres anys a rahó de [.V.] diners, mealla, per quartó per cascun any, 
segons appar e és cert del dit arrendament per carta pública feta en la dita vila e 
reebuda per lo discret en Bernat Pelegrí, notari, a [.iiii.] dies del mes de maig del 
any present e dejús scrit. Et los senyors o les terres regants de la [aygua] de la dita 
céquia dins vostre terme sien tenguts pagar al dit en Bonanat Dezpont per rahon 
del dit arrendament la quantitat desús dita, ço és los dits .V. diners mealla per 
quartó per cascun any dels dits .iii. anys [acabe] decontinent per lo primer any 
la una paga. Et al començament del segon any l’altra paga. Et al començament 
del terç any altra paga. Et encara en lo dit arrendament per pacte686 són estades 
donades a plegar al dit arrendador totes les quantitats degudes per los regants les 
terres de la aygua de la dita céquia en terme de Almaçora e de Fadrell, la qual 
fon arrendada a·n Ramon Ferrer e a·n Ramon de687 Toraffré, vehins de la desús 
dita villa, a .iii. anys, ab carta pública reebuda per lo discret en Johan Tauhen-
ga, notari, a .xxiii. de jullioll del any688 mil .ccc.lxxx.Viii. lo qual arrenda-
ment fon feyt als dits Ramon Ferrer e Ramon Torafré per .iiiim.dccc.l. sous 
[per cascun any], dels quals los dits .iii. anys cascun regant de la aygua de la dita 
céquia serien e són tenguts pagar a rahó de quartó, per cascun any, .ii. sous, .ix. 
diners. Per tal, ab la present intimam a vós e cascun de vós les dites coses. vos re-
querim que al dit en Bonanat Dezpont decontinent liurets e liurar façats lo libre 
dels cequiatges desús dits clarificats e donets e prestets e donar e prestar façats al 
dit plegador o altres plegadors en loch de aquell axí en los dits .v. diners e mea-
lla com en los dits .ii. sous, .ix. diners per quartó deguts de .iii. anys que serien 
per689 cascun any dels dits .iii. anys, .Viii. sous, .iii. diners per quartó, favor e 
ajuda axí com se pertany, co[...] [...] en semblant cars siam apparellats fer per vós 
semblants coses [...] rahó donants.

Datum in villa Castillionis, die [...] anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. 
primo.

||67v (en blanc).

¶ 686 Ratllat: special. 
¶ 687 Ratllat: tro.

¶ 688 Ratllat: de la Nativitat de. 
¶ 689 Ratllat: \cascun/ los dits .iii. anys .xi. sous.
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||68r [Letre]s de aquells qui eren juheus e ara són novellament christians.
[Die marti]s, .xviiiª. iulii anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. primo.

Denant los honrats jurats de la vila [de Castelló] comparech Matheu Spà-
rech, àlias Salamó Aspenyo appellat, e a requesta de aquell fon feta la letra sigüent:

[Als honrats] tots universes e sengles officials e loch de senyoria tinents 
als quals les pre[sents] pervendran o presentades seran, o a llurs lochtinents, de 
nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per tenor de les presents vós 
e cascun de vós certificam que com Salamó Aspenyo a[...]rdaner olim juheu ap-
pellat, hagués comanat690 alcunes robes e terliços [a] alcuns vehins691 sotsmeses 
al districtual e juredicció de qualsevol de vós. Et axí matex sien a aquell degu-
des quantitats de diners per los vehins de cascun de vós, axhí chrestians com 
sarrahins. Et ara lo dit Salamó Aspenyo inspirat per gràcia divinal haje rebut 
lo sant babtisme en la sglèsia de la dita vila, e fet crestià. Et ha nom Matheu 
Spàrech, lo qual dit Matheu n’és padrí de fons de aquell, ha requests nós que a 
[vós] e cascun de vós fos scrit ut suppra. Per tal, instant e requirent lo dit Mat-
heu Spàrech, olim Salamó Aspenyo appellat, vós e qualsevol de vós requerim e 
de part nostra la amistat de qualsevol de vós affectuosament pregam que al dit 
Matheu Spàrech, olim appellat Salamó Aspenyo, axí com a chrestià e vehín de 
la dita vullats favorejar e ben tractar, axí com de cascun de vós confiam e soltar 
e fer soltar qualsevol emperes si serien estades feytes de béns de aquell e fer res-
tituhir e tornar ab integro tot ço que davant vosaltres mostrarà ésser seu propri, 
màxime que segons fur e privilegii del regne de València per lo senyor rey en 
Pere, de bona memòria lladonchs regnant, en Corts generals ordenat, lo dit 
Matheu Spàrech, olim appellat Salamó Aspenyo, per reebre lo dit sant babtisme 
no pert alcuna cosa de sos béns, ans aquells dits béns que ans del dit sant bab-
tisme havie, e a si pertanyen, retenen e són propris de aquell [...] sant babtisme 
reebut. Com nós siam apparellats als vehins de qualsevol de vosaltres ben trac-
tar en llur dret, e fer per vosaltres e qualsevol de vós semblants coses e majors 
tota vegada justícia migançant.

Datum Castelione, die .xviiiª. iulii anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. primo.

[Die] mercurii, .xixª. iulii anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. primo.
A requesta d’en Matheu [Spà]rech, olim Johana Alger, juheu appellat, per 

los honrats jurats fon feta [la] letra testimonial següent:
Als honrats tot universes e sengles officials e loch de senyoria tinents, als 

quals les presents pervendran o presents seran, o a llurs lochtinents, de nós los 
jurats de la vila de Castelló, [saluts e hon]or. Per les presents cascun de vosaltres 
certificam que Matheu [Spàrech], appellat Johana Aljer, juheu, il·luminat692 per 

¶ 690 Ratllat: alcuns vehins. 
¶ 691 Ratllat: de cascun de vos. ¶ 692 Ratllat: de la gràcia. 
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[gràcia] divinal ha [re]but lo sant babtisme en la església de la dita vila [e fe]t chris-
tià693 [a] nom Matheu Spàre[ch], per tal instant lo dit Matheu Spàrech, olim [ape]
llat Johanna [Al]jer, vós e cascun ||68v de vós pregam que lo dit Matheu Spàrech 
vullats ben tractar axí com a chrestià e vehín qui és de la dita vila. En testimoni de 
la qual cosa manam a aquell ésser feta la present letra testimonial ab lo sagell de la 
[dita] vila sagellat.

Datum Castelione, die .xixª. iulii anno predicto a Nativitate Domini .mº.cccº.
xcº. primo.

Die iovis, .xxª. iulii anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. primo.
Los honrats jurats manaren fer semblant letra testimonial als dejús nomenats 

en Ramon de Tous e Bernat [Ca]beça en la forma sigüent:
Als honrats tot universes e sengles officials e loch de senyoria tinents, als 

quals les presents pervendran o presents seran, o a llurs lochtinents, de nós los 
jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per tenor de les presents vós \e cas-
cun de vós/ certificam que \en/ Ramon de Tous, olim appellat Davi Xabi, e  
\en/ Bernat Cabeça, germà de aquell. olim nomenat Mossé Xabi, juheus, ins-
pirats per gràcia divinal han reebut en la església de la dita vila lo sant babtisme 
e feyts chrestians e tornats a la fe catòlica, per tal instants los desús dits vós e 
cascun de vós pregam que vullats ben tractar los dits Ramon de Tous e Bernat 
Cabeça ça enrere appellats Mossé e Davi Xabi.694 En testimoni de la qual cosa 
manam a aquells \fer/695 la present letra testimonial ab lo sagell de la dita vila  
\de Castelló/ sagellada.

Data ut suppra.

Die mercurii, .xxviª. iulii anno predicto .xcº. primo.
De manament dels honrats jurats fon696 feta fer a·n Bernat Colomer, sartre, 

ça enrere appellat Jafudà Cabbo, la letra infrasegüent:
Als honrats tot universes e sengles officials o loch de senyoria tinents, e al-

tres persones privades qualsevol, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e 
honor. Significam cascun de vós que Bernat Colomer, sartre, vehín de la dita vila, 
lo qual [solia] ésser appellat Jafudà Cabbo, juehu, ha reebut lo sant babtis[me en 
la es]glésia de Madona Santa Maria de la dita vila. Et ha pres [nom Bernat] Colo-
mer, per què de les dites coses ab la present ab lo sagell del n[ostre ofi]cii sagellada 
cascun de vós certificam, pregants vós e cascun [de] vós affectuosament que al dit 
Bernat Colomer a[xí] com a chrestià en t[otes] coses favorejets.

Data ut suppra.697

¶ 693 Ratllat: \res[...] a dita vila/ e lo que al dit nom 
és del padrí qui de fons qui \de/ aquell. ¶ 694 Ratllat: 

e són vehins de la dita vila. ¶ 695 Ratllat: ésser feta.  
¶ 696 Ratllat: fer. ¶ 697 Marge esquerre: factum. 
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||69r [Ítem], semblant letra fon manada fer a·n Pere Miquel, ça enrere appellat 
Içach Bivaig, de manament dels dits honrats jurats en la forma següent:

Als honrats universes e sengles officials, o loch de senyoria tinents e altres 
persones privades qualsevol, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. 
Significam-vos que Pere Miquel, sartre, vehín de la dita vila lo qual solie ésser 
appellat Içac Bivaig, juheu, ha rebut lo sant babtisme en la església de Santa Maria 
de la desús dita vila. Et ha pres nom Pere Miquel, per què de les dites coses ab698 
la present sagellada ab lo segell del nostre officii vos certificam, pregants cascun de 
vós que·l dit Pere, axí com a chrestià en totes coses favorejets.

Data ut suppra.

Ítem, semblant letra fon manada fer a·n Bernat Padrels, qui solie ésser appe-
llat Jusue Abbenemies, juheu, de manament dels dits jurats.

Als honrats universes e sengles officials, o loch de senyoria tinents e al-
tres persones privades qualsevol. De nós, los jurats de la vila de Castelló, saluts e 
honor.699 Significan cascun de vós que Bernat Padrells, [qui] solie ésser appellat 
Jusue Abbenemies, juheu, ha reebut lo sant babtisme en la sglésia de senta Maria 
de la desús dita vila. Et ha pres nom Bernat Pradells, per què de les dites coses700 
cascun de vós ab la present ab lo sagell del nostre officii sagellada certificam, pre-
gants cascun de vós que·l dit Bernat Parells en totes [co]ses favorejets.

Data ut suppra.701

Ítem, semblant letra fon manada fer a·n Pere Cabeça, àlias appellat Jafudà 
Xabbi, juheu, en la forma sigüent:

[Als] honrats universes e sengles officials, o loch de senyoria tinents e altres 
persones privades qualsevol, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e ho-
nor.702 Significam-vos que Pere [Ca]beça, que solie ésser appellat Jafudà Xabbi, ha 
reebut lo sant babtisme en la sglésia de santa Maria de la dita vila. Et ha pres nom 
Pere Cabeça. Per tal ab la present letra ab lo segell del nostre officii segellada cas-
cun de vós certificam, pregants703 cascun de [vós] \afectuosament/ que·l dit Pere 
Cabeça [favorejets] en totes coses.

Data ut suppra.

||69v Die ven[eris], .xxviiiª. iulii anno a Nativitate Domini millesimo .cccº. nonagesimo 
primo.

[De ma]nament dels honrats jurats fon feta a·n Manuel Oliver, sartre, ça 
enrere [appellat Mossé] Tudelí, la letra següent:

¶ 698 Duplicat i ratllat. ¶ 699 Ratllat: per les.
¶ 700 Ratllat: vos certificam. ¶ 701 Marge esquerre: factum.

¶ 702 Ratllat: certificam. ¶ 703 Ratllat: vos e.
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Als honrats universes e sengles officials o loch de senyoria tinents [e altres 
perso]nes privades qualsevol, de nós los jurats de la vila de Castelló [saluts e ho-
nor]. Significam vós que Manuel Oliver, que solie ésser appellat Mossé Tudelí, 
sartre, [ha reebut] lo sant babtisme en la església de nostra dona Sancta Maria de 
la dita vila [e pres] nom Manuel Oliver. Per tal704 cascun de vós ab la present ab 
l[segell del] nostre officii sagellada, certificam, pregants cascun de vós affectuosa-
ment que·l dit Manuell Oliver, axí com a chrestià, en totes coses favorejets.

Data ut suppra.705

Die lune, .xxxiª. iulii, anno predicto.
Fon feta semblant letra de manament dels dits honrats jurats a·n Ramon de 

Tous, sartre, ça enrere appellat Jacob Andalí, en la forma sigüent:
Als honrats universes e sengles officials, o loch de senyoria tinents e altres 

persones privades qualsevol, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e ho- 
nor. Significam-vos que en Ramon de Tous, qui solie ésser appellat Jacob Andalí, 
sartre, ha rebut lo sant babtisme en la església de nostra dona Santa Maria de la 
dita vila. Et ha pres nom Ramon de Tous. Per tal cascun de vós ab la present letra 
testimonial ab lo segell del nostre officii sagellada certificam, pregants706 cascun de 
vós \afectuosament/ que lo dit en Ramon de Tous, axí com a chrestià en totes 
coses favorejets.

Data ut suppra.707

Dicta die et anno.
Fon feta fer semblant letra de manament dels dits honrats jurats a·n Azbert 

de Barberà, ça enrere appellat Ju[cef Namen], en la forma sigüent:
Als honrats universes e sengles officials, o loch de senyoria tinents e [altres] 

persones privades qualsevol, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. 
Significam-vos que n’Azbert de Barberà, que solie ésser appellat Jucef Namen, ha 
reebut lo sant babtisme en la església de nostra dona Santa Maria de la dita vila. 
Et ha près nom n’Azbert de Barberà. Per tal cascun de vós de les dites coses ab la 
present ab lo sagell del nostre officii sagellada certificam, pregants cascun de vós 
que lo dit n’Azbert de Barberà en totes coses fa[vorejets].

Data ut suppra.708

¶ 704 Ratllat: ab la present. 
¶ 705 Marge esquerre: factum.

¶ 706 Ratllat: vos e. 
¶ 707 Marge esquerre: factum.
¶ 708 Marge esquerre: factum.
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Dicta die et anno.
Fon feta semblant letra a·n Guillem Miró que solie ésser appel[lat] Benve-

vist Arroti, sartre, de manament dels jurats:
Als honrats universes e sengles officials, e loch de senyoria tinents e altres 

persones privades qualsevol, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. 
[Significam]-vos que en Guillem Miró, que solie ésser appellat Benvevist Arroti, 
sartre, ha reebut lo sant babtisme en la sglèsia de nostra dona Santa Maria de la 
dita vila. Et ha près nom Guillem Miró. Per tal [cascun] de vós de les dites coses 
ab la present ab lo sagell del nostre officii sag[ellada] certificam, pregants cascun 
de vós aff[ectuosament] que al dit en Guillem Miró [axí] com a chrestià en totes 
coses favor[ejets.

Data ut suppra.709

||70r Die veneris, .iiiiª. augusti anno predicto.
De manament dels dits honrats jurats fon710 feta fer semblant letra a·n Ra-

mon de Tous que solie ésser appellat Içach Mossé, juheu, en la forma sigüent:
Als honrats universes e sengles officials, o loch de senyoria tinents e altres 

persones privades qualsevol, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. 
Significam-vos que en Ramon de Tous, que solie ésser appellat I<ç>ach Mossé 
dicmenje passat que ere comptat a .xxiii. de jullioll711 del any present, ha reebut 
lo sant babtisme en la església de nostra dona Santa Maria de la vila desús dita. Per 
tal cascun de vós de les dites coses ab la present ab lo segell del nostre officii sage-
llada certificam, pregants qualsevol de vós affectuosament que·l dit en Ramon de 
Tous axí com a chrestià en totes coses favorejets.

Datum712 ut suppra.713

Als molt honrats los714 judeç, regidors e altres qualsevol officials de la ciutat 
e aldees de Terol, o aquells als quals les presents pervendran o presentades seran, 
o a llurs lochtinents, de nós los jurats de la vila [de] Castelló, saluts e honor. Per 
tenor de les presents vos certificam que en Pasqual Radio, vehín nostre per vigor 
de una sentència entre la dita vila e vosaltres últimament pronunciada sobre los 
aemprius del termenal de la dita ciutat e aldees de aquella, va ascí ab cinc-cents 
caps715 \majors/ entre ovelles e cabres, e ab doents .xxxV. co<r>ders e jocos no 
squillats per péxer, pasturar e aemprar los vostres termens segons forma de la dita 
sentència. Per què a instància del dit vehín nostre manam a aquell fer la present 
letra testimonial ab lo segell del nostre officii sagellada.

¶ 709 Marge esquerre: factum. ¶ 710 Ratllat: fer. 
¶ 711 Ratllat: pus proppassat. ¶ 712 Ratllat: Castilione. 

¶ 713 Marge esquerre: factum. 
¶ 714 Ratllat: judech. ¶ 715 Duplicat i ratllat. 
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Scrit en Castelló, a .xxiiii. de abril en l’any de la Nativitat de Nostre Se-
nyor .m.ccc.xc. dos.716

Als molt honrats los judez, regidors e altres qualsevol officials de la ciutat 
e aldees de Terol, o aquells als quals les presents pervendran o presentades seran, 
o a llurs lochtinents, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per 
tenor de les presents ||70v vos certificam que lo discret Rodrigo Çanou, nota-
ri, [vehín] nostre, per vigor de una sentència entre la dita vila e vosaltres últi-
mament pronunciada [sobre] los emprius del termenal de la dita ciutat e aldees 
de aquella, va [ascí] ab set-cents sexanta caps majors, entre ovelles e moltons, e  
doents .xV. corders no squillats per pèxer, pasturar e aemprar los vostres termens 
segons [forma] de la dita sentència. Per tal a instància del dit vehín nostre manam 
a aquell fer la present letra testimonial ab lo segell del officii nostre segellada.

Scrit en Castelló, a .xi. de maig, any .m.ccc.xc. dos.717

Als molt honrats los juez, regidors e altres qualsevol officials de la ciutat e 
aldees de Terol, o aquells als quals les presents pervendran o presentades seran, o a 
llurs lochtinents, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per tenor 
de les presents vos certificam que en Pedro Castany, vehín nostre,718 per vigor 
de una sentència entre la dita vila e vosaltres últimament pronunciada sobre los 
aemprius del termenal de la dita ciutat e aldees de aquella, va ascí ab huyt-cents 
sexanta caps entre ovelles e corders, en los quals dits corders hic van .xV. corders 
no squillats segons porets veure. Per tal a instància del dit Pedro Castany manam 
a aquell fer la present letra testimonial ab lo segell del officii de juraderia a nós co-
manat, sagellada.

Datum Castillione, .xx. die madii, anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. 
secundo.719

Als molt honrats los jueç, regidors e altres qualsevol officials de la ciutat e 
aldees de Terol, o aquells als quals les presents pervendran o presentades seran, o 
a llurs lochtinents, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per te-
nor de les presents vos certificam que en Berenguer Solà, vehín nostre, per vigor 
de una sentència entre la dita vila e vosaltres últimament pronunciada sobre los 
aemprius del termenal de la dita ciutat e aldees de aquella, va ascí ab cinc-cents 
.x. caps majors de ovelles e ab cent .l. corders no squillats per pèxer, pasturar e 
aemprar los vostres termens segons forma de la dita sentència. Perque a requesta 
del dit vehín nostre manam a aquell fer la present letra testimonial ab lo segell del 
officii a nós [coma]nat, segellada.

Data ut suppra.

¶ 716 Marge esquerre: factum.
¶ 717 Marge esquerre: factum.

¶ 718 Ratllat: va ascí. ¶ 719 Marge esquerre: factum.
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||71r Als [molt h]onrats los judez, regidors e al[tres qualsevol officials] de la [ciu-
tat] e aldees de Terol, o aquells [als quals les presents per]vendran o presentades720 
seran, o a ll[urs lochtinents, de nós los] jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. 
Certif[icam que en ...] Sorrella e Berthomeu Pérez, vehins de la dita vi[la, los 
quals han mesclat] llurs bestiars, per vigor de una sentència entre la [dita vila e  
vosaltres] últimament pronunciada sobre los aemprius de la dit[a ciutat e aldees  
de aquella], van ascí per péxer, pasturar e aemprar [los vostres termens] segons 
sèrie e [tenor] de la dita sentència. Perque a instància d[els dits vehins nostres] 
manam a aquells ésser feta la present letra testimonial [ab] lo segell del officii a nós 
comanat, segellada.

Datum Castilione, [...]xiª. madii.

Als molt honrats los juez, regidors e altres qualsevol officials de la ciutat e 
aldees de Terol, o aquells als quals les presents pervendran o presentades seran, o 
a llurs lochtinents, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Certifi-
cam-vos que en Domingo Avellà e en Johan de la Torre, vehins de la dita, vila 
los quals han mesclat llurs bestiars, per vigor de una sentència entre la dita vila e 
vosaltres últimament pronunciada sobre los aemprius de la dita ciutat e aldees de 
aquella, van ascí ab quatre-cents .lxxx. caps entre ovelles e corders squillats per 
péxer, pasturar e aemprar los vostres termens segons tenor de la dita sentència. 
Perque a instància dels dits vehins nostres manam a aquells fer la present letra tes-
timonial ab lo segell del officii a nós comanat, segellada.

Datum Castilione, .xxiiª. madii anno predicto.

Al<s> molt honrats los juez, regidors e altres qualsevol officials de la ciutat 
e aldees de Teroll, o aquells als quals les presents pervendran o presentades seran, 
o a llurs lochtinents, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor.721 Per 
tenor de les presents vos certificam que en Martí d’Atzuara e en Bernat Ribalta, 
vehins de la dita vila, los quals han mesclat llurs bestiars, per vigor de una sentència 
entre la dita vila e vosaltres últimament pronunciada sobre los aemprius de la dita 
ciutat e aldees de aquella, va ascí ab .cccc.lxV. caps entre ovelles, cabres e cor-
ders squillats per péxer, pasturar e aem[prar] los vostres termens segons sèrie e te-
nor de la dita sentència. Per tal a instància dels dits vehins nostres manam a aquells 
fer la present letra testimonial [ab] lo segell del officii a nos comanat, segellada.

Datum Castillione, die .xxiiiiª. madii. 

||71v [...] [...] [...] [...] feyt cequier [...] [...] Almaçora o a son lochtinent, de nós 
[...] [...] Castelló, saluts e honor. Per tenor [...] [...] certificam que en lo dia de 
disapate que ere comptat [...] deembre del any desús scrit, nós lo [...] [...]la fem 
elecció de cequier a regir e mi[nistrar la] céquia Major de la dita vila, la qual dis-

¶ 720 Duplicat. ¶ 721 Ratllat: cert.
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corre [...] [...] ço és lo honrat n’Arnau Sala, vehín nostre, lo [...] [...] prestat son 
sagrament en poder del justícia [...] haver-se bé e lealment en lo regiment de 
aquella segons [fer és] acustumat. Et ha preses e reebuts per guardians de la dita 
céquia ço és en Ramon Lobet e en Guillamó Ferrer àlias appellat Manoller, los 
quals han jurat e fet sagrament de haver-se bé e lealment e fer verdaderes rela-
cions en poder del dit cequier, segons fer és acustumat. Perque segons forma de 
les sentències entre nós e vós promulgtades de les dites [...] ab la present ab lo se-
gell del dit honrat consell e jurats, segellada vós certificam.

Datum etc.

[pergamí posterior, recte]722

Ací és messions, fon sind[...] execució dels frares:
Primerament costa723 lo reclam.
Ítem, costa de citar lo lur síndich per sostenir manament, .cx.
Ítem, costa lo manament .cx.724

Ítem, costa del [...] ordenar.
Ítem, costa de scriptures [...] [...]ferta posar en cort.
Ítem, costa lo scrivà qui anà a scriure los béns del convent.
Ítem, costaren los saigs.
Ítem, salari de procurador.
Ítem, costa la condepnació.

[pergamí posterior, vers]725 

.ii. lliures, .ix. sous, .ii. sous, .iii. diners, [...] sous, .ii. sous, .iii. diners, 
.xiii. mealla.726 

Mossé Tudolí, sartre.727

¶ 722 Vegeu nota 1. El pergamí, doblegat per 
a tenir la mateixa grandària que els fulls 
del llibre, presenta anotacions en la part 
doblegada. ¶ 723 Ratllat: de [...]. ¶ 724 Ratllat: 
.cxi. ¶ 725 Marge esquerre, cinc abrevitatures 

de sous, i una de diners, que són part final 
dels ítems de l’altra cara del pergamí.  
¶ 726 Les xifres hi apareixen en columna 
al mig del pergamí. ¶ 727 Situat a sota, a 
distància de les xifres.
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||Coberta Any .m.ccc.lxxxxii., finí en .lxxxxiii.1

(Full blanc).2

||1r Ihesus.
Libre dels consells dels honrats en Pere Miquell, en Bernat Cabeça, en 

Guillem Feliu, en Bernat de Libià, jurats de la vila de Castelló, et foren elets  
en jurats disapte prima die iunii anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo nona-
gesimo secundo. Et foren elets en consellers de aquell mateix any los dejús següents, 
et feniren en l’any de Nostre Senyor .m.ccc.xc. tres.

Santa Maria:3 Ramon Johan, Pasqual Ferrando, micer Johan Miralles, An-
thoni Navarro, Jacme Solà, texidor, Anthoni Pelegrí, Pasqual Miró, Domingo 
Vives.

Sent Nicholau: Bernat de Belda, Bernat Bataller, Rodrigo Çanou, Domin-
go Garcia, Johan Godes, Miquel Alegret, Pere Marquo.

¶ 1 A sobre hi ha alguna línia il·legible per es-
tar molt esborrada. A sota, en lletra més mo-
derna, 1392-93. També una creu amb els 
noms dels evangelistes. La contracoberta és 
un pergamí que tracta sobre el rendiment 
de comptes del mustassaf, redactat pel nota-

ri Miquel de Pegueroles. ¶ 2 Al mig del full,  
una creu amb els noms dels quatre evan - 
ge listes. ¶ 3 Les llistes de consellers aparei- 
xen en tres columnes. En una primera fila hi 
ha les tres primeres parròquies, i en una se-
gona fila estan les altres tres.
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Sent Agostí: Guillem Ripoll, Monserrat Alquècer, Bernat Maurell, Johan 
Rabades, Lorenç Marcho, Jacme Monserrat, Domingo Torner.

Sent Johan: Pere Ribarroga, Domingo Bataller, Bernat Mut, Bonanat Se-
gura, Guillamó Marqués, Arnau Agramunt, Berthomeu Sala, Pere de Cella, Gui-
llamó Miquell.

Sent Pere: Pasqual Franch, Pere Moster, Pasqual Bataller, Berenguer Cel-
ma, Johan Tauhenga, Domingo Cestret, Domingo Ferrer, Salvador Albert, Roiç 
Pèriç de Cella, Ramon de Thous.

Sent Thomàs: Guillamó Català, Pere de Reus, Jacme Vives, perayre, Bert-
homeu Fonoll, Guillamó Monlober, Johan Homdedéu, Ramon Miquell.

||1v Dilluns, a tres de juny del any de la Nativitat de Nostre Senyor mill .ccc. 
noranta-dos.

Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 
veu de Ramon de Belsa, crida e corredor públich de la desús dita vila, ab so de 
trompeta per los lochs acostumats de cridar consell, en lo qual foren presents los 
honrats en Berenguer Moliner, justícia, en Pere Miquel, en Guillem Feliu e en 
Bernat Cabeça jurats. Consellers: Ramon Johan, Pasqual Ferrando, Pere Mos- 
ter, Bernat Mut, Domingo Bataller, micer Johan Miralles, Domingo Cestret, 
Johan Tauhenga, Guillamó Català, Pere Marquo, Guillamó Monlober, Pere de  
Cella, Johan Homdedéu, Domingo Vives, Lorenç Marquo, Rodrigo Çanou, Sal-
vador Albert, Pasqual Franch, Johan Rabades, Pasqual Miró, Bonanat Segura, Jac-
me Vives, Anthoni Pelegrí, Guillamó Miquel, Guillamó Marqués, Miquel Ale-
gret, Pere de Reus, Roiç Pèriç de Cella, Ramon de Thous, Anthoni Navarro.

En lo qual consell fon proposat per los honrats jurats que scrivà dels jurats 
per lo dit honrat consell al present any fos elet. Et semblantment, que fos elet en 
lo dit any síndich e clavari et axí mateix que sie elet síndich als pleyts del desús 
dit any. Et feta la dita proposició per los dits jurats en lo dit consell, fon elet per 
scrivà del dit any present, per més veus, Ramon Johan, notari, vehín de la dita 
vila. Et succesive, venint per orde, fon elet per més veus en síndich e clavari del dit 
any l’onrat en Pere Miquel, jurat. Et axí mateix, fon elet per veus en síndich quo 
ad littes tantum del present any lo discret en Pasqual Ferrando, notari, de la vila da-
munt dita vehí. Los sindicats dels quals foren reebuts en lo present dia de huy per 
mi, Ramon Johan, notari, sens revocació del sindicat fet a·n Guillem Erau, notari 
de la ciutat de València, e del sindicat fet sobre·l fet del ajust de les villes reals so-
bre les inhibi- ||2r -cions fetes per València als desús dits en Pere Miquel, Pasqual 
Ferrando, Pere Moster e Pere de Reus, e del sindicat fet a·n Pere Moster, Beren-
guer Moliner e Pasqual Ferrando sobre les Corts de Monçó.

Presents testimonis foren a les dites coses en Pere Strader e en Berenguer 
Miró, vehins de la vila de Castelló.
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Ítem, fon donada en l’onrat consell per l’onrat en Pere Moster, jurat, sín-
dich e clavari del any proppasat, una scriptura dels deutes que la dita universitat 
devie, la qual és de la tenor següent:

Deutes deguts per la universitat de la vila de Castelló dels temps que en 
Pere Moster fon clavari e jurat ensemps ab los honrats en Pasqual Ferrando, Ber-
nat Mut e·n Domingo Bataller, jurats, los quals finiren lur administració disapte 
primer dia de juny del any de la Nativitat de Nostre Senyor .m.ccc.xc. dos.

Primerament, són deguts a·n Pasqual Ferrando, notari, los quals enprestà al 
dit clavari a obs de la universitat ab carta pública de deute reebuda per en Ramon 
Johan, notari, (en blanc) del any de la Nativitat de Nostre Senyor .m.ccc.xc. hu,  
pagadors decontinent mill do-ents (en blanc) sous. Ítem, són deguts, los quals se 
an a pagar en València per tot setembre a·n (en blanc), jenovés, ab grans penes, 
per rahon del matrimoni de Violant, filla del senyor, rey ab lo rey de Nàpols, 
huyt-cents florins. Lo consell donà al honrat en Pere Moster, síndich del4 any pa-
sat, poder de fer les vendes e revendes de les peytes degudes e de fer aquelles totes 
aquelles cartes o caltelles (sic) o obligacions aquelles necesàries.

Ítem, l’onrat consell acordà que com segons relació a ell feta per lo síndich 
del any proppasat lo procés que la universitat de Castelló menave contra en Johan 
Pintor denant lo oficial de Almaçora sie stat perdut a culpa d’en Guillem Erau, 
||2v, notari, síndich de la dita universitat, que sie haüt translat del dit procés5 per en 
Pasqual Ferrando, notari, síndich quo ad littes de la dita universitat, lo qual translat 
sie pagat de aquells do-ents sous que·ls imposadors del present any an a dar al dit 
en Guillem Erau de salarii del dit sindicat a Nadal.

Ítem, l’onrat consell, vist lo notament fet per l’onrat consell6 anni proxime 
transacti prima die presentis mensis iunii celebrat sobre·l fet toquant al derruhiment de 
la céquia Major e de les canals de la céquia Vella, a culpa d’en Johan d’Alçamora, 
e servant la orde de aquell dit notament, manà als desús dits jurats e a·n Pasqual 
Ferrando, síndich als pleyts, que protesten contra lo dit en Johan d’Alçamora e 
requiren aquell sí e segons en lo dit notament és contengut e al dit negoci se per-
tanyerà fer per justícia.

L’onrat consell de la vila de Castelló, per bé e utilitat de la cosa pública e 
per tal que en aquella mills sie haüda abundància de pexes, haüt sguart e conside-
ració de les grans despeses que·ls pescadors de aquells dits pexes fan en la pesquera 
de aquells, ordenà, volch e manà que·ls fo<r>s dels pexes durant lo temps del 
Carnal fos venut als fors dejús següents, ab modificació que durant l’estiu, haüt 
sguart qui és temps perilós e per los àls pexes són donades infeccions a les gents, 

¶ 4 En realitat diu: de la.
¶ 5 Ratllat: a mesió de.

¶ 6 Ratllat: prima die iunii.
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e de aquelles se seguexen malalties, que muçola, pex ample, canel, pastril ne altre 
pex bestinal, exceptat ragada, congre, del qual dejús ||3r és feta menció, no gosen 
metre o fer metre en la dita vila per vendre aquells a negun for del primer dia 
d’abril proppassat tro a la festa de sent Miquell de setembre, e axí succesive per 
cascun any sots pena de .lx. sous e de ésser gitat lo pex fora la dita vila e son ter-
me, donadors e pagadors en aquesta manera, lo terç al senyor rey, lo terç al mus-
taçaf e lo terç al accusador, e que cascun vehí de la dita vila puxe ésser accusador.7 
E lo qual stabliment lo dit honrat consell vol que dur tant com a ell plaurà e no 
pus, los quals fors dels pexes són ut secutur:

Primerament, adzèrnia, cèrnia, alfons, reg, tonynia, dalfí, la liura de cascuns 
dels dites pexes V diners.

Ítem, corbals, pagel, sardina vera, horades, aspet, sorel, per liura .iiii. diners.
Ítem, luç, luerna e tots pexes vermels exceptats los desús dits, .iii. diners.
Ítem, tot pex negre exceptat lo desús dit e dejús scrit, .iii. diners.
Ítem, lampuga e verderola, .iiii. diners.
Ítem, tot congre que pes tres liures e de tres liures ensús, .iiii. diners.
Ítem, tot congre que pes de tres liures enjús, .iiii. diners.
Ítem, tot peix liçal, agulla, .iiii. diners.
Ítem, tota bestina escosada, esmorrada e uberta, .ii. diners.
Ítem, la liura de pex ample, .i. diner.
Ítem, sucla, una ab altra, la liura, .iii. diners.
Ítem, pex menut, la liura .ii. diners.
Ferma d’en Guillem Miró, batle de la vila de Castelló, salvu dret de senyor.

||3v En Ruiç Pèriç de Cel<l>a jurà per tinent loch de jurat en absència del 
honrat en Pere Miquel, jurat de la vila damunt dita, en poder del honrat en Gui-
llem Miró, batle de la dita vila.

Die martis, .xiª. iunii anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. secundo.
Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu de Ramon de Belsa, crida e corredor públich de la desús dita vila, ab so de 
trompeta per los lochs acostumats de cridar consell, en lo qual foren presents los 
honrats n’Arnau de Peralta, tinent loch de justícia, en Bernat Cabeça, en Guillem 
Feliu, jurats, e en Ruiç Pèriç de Cella, lochtinent del honrat en Pere Miquel, ju-
rat. Consellers: micer Johan Miralles, Pasqual Ferrando, Pere de Reus, Domingo 
Bataller, Rodrigo Çanou, Berthomeu Sala, Domingo Vives, Johan Rabades, Jo-
han Tauhenga, Salvador Albert, Jacme Vives, Domingo Garcia, Anthoni Navar-
ro, Guillamó Marqués, Arnau Agramunt, Lorenç Marcho, Gulliamó Català, Ber-
nat Maurell, Pasqual Franch, Pasqual Bataller, Bonanat Segura, Guillamó Miquel.

¶ 7 Duplicat: e que cascun vehí de la dita vila puxe ésser accusador.
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En lo qual consell fon acordat que lo guardianatge del terme de la dita vila 
sie encantat sí e segons uns capítols per los desús dits jurats, donats e liurats per 
encantar a Ramon de Belsa, saig e crida públich de la dita vila.

Ítem, acordà l’onrat consell que tatxació sie feta per pagar los huyt-cents 
florins \promeses a la fil<l>a del senyor rey e esposa del rey de Nàpols/, e al-
cunes altres mesions, entre los singulars de la vila desús dita e habitans en aquella 
segons més o menys que hauran e posehiran, per los jurats de la dita vila e per dos 
pròmens de cascuna parròquia en lo present consel elets segons que·s seguexen, 
ço és, per Santa Maria ||4r en Pasqual Ferrando e en Salvador Penafel; per Sent Jo-
han, Guillamó Miquel e Bonanat Segura; per Sent Nicholau, Arnau de Peralta e 
Bernat Bosch; per Sent Pere, Pasqual Franch e Johan Tauhenga; per Sent Agostí, 
Bernat Maurell e Lorenç Marquo; per Sent Thomàs, Pere de Reus e Guillamó 
Català. Ans de la qual tatxació manà lo dit consell que fos reebut sagrament dels 
desús dits que faran bé e lealment la dita tatxació.

Ítem, acordà lo dit consell que la damunt dita col·lecta sie encantada, en-
semps ab la peyta ordinària de quatre sous sis diners per liura, per Ramon de Bel-
sa, saig e crida públich, segons los capítols al dit Ramon liurats.

L’onrat consell, per bé e utilitat de la cosa pública e per ço que·l quitament 
ordenat a raon de .xxx. sous per lliura sie acabat e a fi deduhit e manat, attenent 
que·l dit quitament, segons forma de la carta del senyor rey atorgada sobre lo feyt 
del dit quitament, serie finit com dur per deu anys e no plus. Et si remey en lo dit 
quitament a fer no ere pres, àls no serie sinó les unes gents ésser quitades e les altres 
no, de què·s porien enseguir grans diversitats sobre les col·lectes en esdevenidor 
fahedores, e axí mateixs grans inconvenients, scàndils e perills, e sie millor cosa als 
perills sdevenidors occórrer que aprés la cosa nafrada cerquar remey, stablí e ordenà 
que·l dit quitament, ordenat segons forma de la carta del dit senyor rey sobre aquell 
atorgada a raon dels dits .xxx. sous per lliura, sie acabat e a·cabament deduhit. 
Enaxí, que·ls reebedors de les monedes sien aquells per aquells qui són elets en la 
carta del dit quitament, com lo consell de present los asigne en reebedors de aque-
lles. Quant és a les forces fahedores e ||4v en fer les execucions, encontinent e de 
feyt, axí com en feyt de peytes és acostumat fer, lo dit consell volch e ordenà que 
aquelles sien feytes per lo justícia qui ara és o per temps serà de la vila de Castelló.

Ferma d’en Guillem Miró, balle, salvu dret de senyor.

La letra infrasegüent tramés micer Berthomeu del Mas sobre·l fet del dit 
stabliment, com lo dit stabliment se hagués a ordenar e fer ab lo consell del dit 
micer Berthomeu:

Als molt honorables senyors los jurats de la vila de Castelló.
Molt honrats senyors. Vist lo stabliment per vós novellament fet del qual 

me havets tramés translat, me par que ho hajats bé acordat e stà bé, e per ço com 
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per la carta del senyor rey appar que lo dit senyor feu a la vila alcunes gràcies 
axí com de les cenes e de àls en aquella contengut, seria bo si ab aquelles gràcies 
podíets haver confermació o aprovació del vostre stabliment del dit senyor. Al 
àls que·m havets scrit d’en Bernat de Libià, elet en jurat en lo present any, vos 
responch que en loch seu no·n devets metre altre ne fer altra elecció pus aquell 
és viu, mas los altres jurats deuen regir lo ofici axí com si tots eren presents en la 
vila. Si àls vos plau, só al vostre servir.

Scrita en València, a .xV. de juny.
Berthomeu del Mas, doctor en leys, apparellat a vostra honor.

||5r Fiat stabliment que los peytés donen compte ab acabament .xV. dies ans de 
Cinquagèsima en pena de .d. sous e no [...], e [...], e lo síndich do compte .xV. 
dies aprés Pasqua, pena .d. sous e no [...], e lo síndich que no·l rebrà .d. sous, e 
los elets [...].8

||5v Digmenge, a setze de juny del any desús dit.
Tot hom que vulle o entene traure lo pou de Santa Maria de la vila de 

Castelló del primer denovén dia de juny en un any, sots les formes e condicions 
dejús següents, aquell que per menys lo tendrà, aquell lo haurà.

Primerament, que haje a escurar lo dit pou per tot lo mes de abril primer-
vinent en pena de vint sous, donadors e pagadors les dues parts a la vila e lo terç a 
la obra dels murs e vals.

Ítem, que haje a tenir bones cordes de espart amerat.
Ítem, que si les cordes ho poals cauran en lo dit pou, que aquelles haje a 

traure per tot aquell dia que y seran caygudes o cayguts, et açò en pena de cinch 
sous donadors les dues parts a la vila e lo terç a·quell qui·l accusarà. Et sots les di-
tes condicions promet que·ls faré haver e tenir lo dit pou e açò atendre e complir 
oblich tots los béns de la dita universitat.

Fon delliurat lo desús dit pou a·n Boix lo çabater, per preu de trenta sous, 
sots les formes e condicions dels dits capítols.

Ítem, fon delliurat per semblants capítols lo pou Nou a·n Domingo Code-
ra, per preu de vint-sis sous.

Ítem, fon delliurat per semblants capítols lo pou d’en Miró a·n Vicent Pi-
quó, per trenta sous.

Ítem, fon delliurat per semblants capítols lo pou d’en Aguilló a·n Berenguer 
Sala, per preu de trenta sous.

Presents testimonis foren a les dites coses mestre Domingo Rodrigo, Do-
mingo Vives e Guillamó Miquell.

¶ 8 Són dues línies afegides al final del full, amb tinta emborronada i tallat el final.
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||6r Die sabbati, vicesima secunda die iunnii anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. secundo.
Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 

de Ramon de Belsa, saig e crida públich, ab so de trompeta per los lochs acostu-
mats de cridar consell, en lo qual foren presents los honrats en Berenguer Moli-
ner, justícia, en Guillem Feliu, jurat, en Ruiç Pèriç de Cella, tinent loch del hon-
rat en Pere Miquel, jurat, e en Bernat Maurell, lochtinent del honrat en Bernat 
Cabeça, jurat. Consellers: micer Johan Miralles, Pasqual Ferrando, Pere de Reus, 
Pere de Cella, Domingo Bataller, Guillamó Ripoll, Salvador Albert, Guillamó 
Marqués, Bonanat Segura, Jacme Vives, Guillamó Monlober, Domingo Torner, 
Johan Rabades, Anthoni Navarro, Arnau Agramunt, Ramon Miquel, Guillamó 
Català, Lorenç Marquo, Berthomeu Fonol, Pasqual Bataller, Domingo Bataller, 
Domingo Garcia.

Compte dels diputats.9

||6v Ítem, manà lo dit honrat consell als desús dits jurats que requiren lo justícia 
que man, sots diverses e grans penes als diputats per fer lo quitament de .xxx. 
sous per lliura, que reebe lo quitament segons és acostumat.

Ítem, acordà lo dit honrat consell que Ramon de Belsa sie afermat a fer les 
crides e los manaments dels jurats e consell de la dita vila segons és acostumat per 
lo present any e que li sien donades les robes o vestitures (sic) e soldada segons és 
acostumat a aquell donar en temps pasat per cascun any.

Ítem, acordà lo desús dit honrat consell que sien dats a·n Bernat Pelegrí, 
notari, en pagues e solució de la procuració, diornals e trebals que sostingué en 
menar lo procés que la dita vila menave contra en Johan Pintor denant lo oficial 
de Almaçora, ultra .xxx. sous que li foren ja dats per los síndichs pasats, quatorze 
florins. Axí emperò, que si lo dit en Bernat ha reebuts los quatre florins \e mig/ 
que la dita vila bestragué per en Johan Pintor, que aquells lo dit en Bernat sie ten-
gut de tornar al clavari de la dita vila o reebre aquells en [seu], tant com bastaran 
en pagues dels desús dits quatorze florins.

Die mercurii, vicesima sexta iunii anno a Nativitate Domini millesimo .cccº. nonagesimo 
secundo.

Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 
de Ramon de Belsa, saig e crida públich, en los lochs acostumats de cridar con-
sell, en lo qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia, en Pere 
Miquel, en Bernat Cabeça e en Guillem Feliu, jurats. Consellers: micer Johan 
Miralles, licenciat en leys, Pasqual Ferrando, Pere de Reus, Johan Tauhenga, Pere 

¶ 9 Anotació solta al final del full.
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de Cella, Johan Homdedéu, Domingo Vives, Berthomeu Sala, Domingo Ba-  
||7r taller, Johan Godes, Bonanat Segura, Pere Marcho, Guillamó Miquel, Guilla-
mó Marqués, Jacme Vives, Miquel Alegret, Domingo Torner, Anthoni Navarro, 
Guillamó Català,10 Lorenç Marcho, Pasqual Franch, Pasqual Bataller, Pere Mos-
ter, Johan Rabades.

En lo qual consell fon acordat que per fer paga dels huit-cents florins pro-
meses a la filla del senyor rey e per fer les altres mesions de la dita universitat, que 
sie gitada una col·lecta de vint diners per lliura sí e segons uns capítols donats a  
Ramon de Belsa, saig e crida públich, la qual col·lecta volch e acordà lo dit con-
sell que sie encantada e liurada ensemps ab la peyta de quatre sous, sis diners per 
lliura. Al deliurament de les quals sien ensemps ab los \dits/ jurats, ço és, per San-
ta Maria, micer Johan Miralles; per Sent Johan Berthomeu Sala; per Sent Nicho-
lau Arnau de Peralta; per Sent Pere Johan Tauhenga; per Sent Agostí Bernat 
Maurell; per Sent Thomàs Pere de Reus.

Ítem, acordà lo dit consell que los jurats desús dits requiren lo justícia que, 
sots diverses e grans penes, man als diputats per lo consell per reebre lo quitament 
de .xxx. sous per lliura \elets/, que reeben lo desús dit quitament segons és acos-
tumat. Et los quals diputats lo dit consell acordà que sien satisfets dels treballs per 
ells e cascú de ells sostenidors per reebre lo quitament desús dit, del present dia de 
huy avant, a coneguda del consell.

Et encontinent, l’onrat en Berenguer Moliner, hu dels damunt dits dipu-
tats, protestà e dix que no y consentia, ans protestave que dels trebals \per ell/ 
haüts e havedors per vigor del dit quitament puxe convenir la dita universitat de-
nant qui deje e axí com deje.

||7v Die lune, prima iulii anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. secundo.
Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich, en los lochs acostumats de cridar 
consell, en lo qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia, en 
Pere Miquel, en Guillamó Feliu e en Bernat Cabeça, jurats. Consellers: micer 
Johan Miralles, Johan Tauhenga, Pere de Reus, Guillamó Ripol, Pere de Cella, 
Ruiç Pèriç de Cella, Pere Ribarroga, Domingo Vives, Domingo Ferrer, Gui-
llamó Marqués, Johan Godes, Bonanat Segura, Jacme Monserrat, Guillamó Mi-
quel, Miquel Alegret, Jacme Vives, Domingo Torner, Anthoni Navarro, Johan 
Homdedéu, Guillamó Monlober, Berenguer Celma, Guillamó Català, Lorenç 
Marquo, Berthomeu Fonol, Pasqual Bataller, Salvador Albert, Bernat Maurell, 
Pasqual Ferrando, Domingo Bataller, Pere Moster.

¶ 10 Ratllat: Salvador Penafel.
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En lo qual consell fon acordat que com en Pere Strader e en Berenguer 
Miró e en Guillem Miró haguesen haver quitats los quatre-cents florins los quals 
la vila los havia enprestats per obs de la peyta a cert termini, lo qual és pasat dies 
ha, per ço que manave als jurats e síndich que requeresen lo justícia, per segure-
tat dels dits .cccc. florins, prengués lo<s> dits en Pere Strader e en Berenguer 
Miró, e noresmenys que requerisen execució en los béns dels sobredits e en los 
béns d’en Guillem Miró desús dit.

Ítem, acordà lo dit consell que la peyta de quatre sous, sis diners per lliura 
ensemps ab la col·lecta de vint diners per lliura sie liura<da> segons en lo pròxi-
me celebrat consell fon acordat, sal que en loch d’en Berthomeu Sala, absent, e 
(sic) sie enadit e mès en Domingo Bataller per la parròquia de Sent Johan.

||8r Ítem, fon elet per més veus en asesor dels jurats lo discret en Pasqual Fer-
rando, notari.

Die dominica, .xiª. augusti anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. secundo.
Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich, en los lochs acostumats de cridar 
consell, en lo qual foren presents los honrats en Arnau de Peralta, lochtinent de 
justícia, en Pere Miquel, en Guillem Feliu e en Bernat Cabeça, jurats. Consellers: 
Domingo Ferrer, Berthomeu Sala, Pasqual Franch, Johan Godes, micer Johan 
Miralles, Bernat Maurell, Johan Tauhenga, Salvador Albert, Johan Homdedéu, 
Anthoni Pelegrí, Bonanat Segura, Ruiç Pèriç de Cella, Guillamó Ripol, Pasqual 
Ferrando, Lorenç Marquo, Jacme Vives, Guillamó Miquel, Bernat Mut, Miquel 
Alegret, Anthoni Navarro, Pere Ribarroga.

En lo qual consell fon acordat que sien trameses .xlVi. florins, dos sous, 
.ix. diners als diputats del General per lo síndich.

Fon manat fer albarà a·n Lorenç Valentí de .lx. sous de la primera paga.11

Fon manat fer albarà a mestre Anerot del Lach, mestre de gramàtica, de 
cent sous que li són deguts de la última paga.

Fon manat fer albarà a·n Guillamó Ferrer e Ramon Lobet, guardians de la 
céquia Major.

Fon manat fer albarà a Ramon de Belsa, saig e crida públich de la dita 
<vila>, per encantar e delliurar la peyta, .x. sous; per encantar los pous, .V. sous; 
ítem, per encantar lo guardiatge, .V. sous, .Vi. diners.

En Domingo Cestret jurà per lochtinent \d’en Pere Miquel, jurat/, en ab-
sència d’en Ruiç Pèriç de Cella, lochtinent en la qüestió que lo dit en Pere Mi-
quel ha ab en Franch.

¶ 11 Marge esquerre dels quatre ítems: albarà.
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||8v Die iovis, .xxiiª. augusti anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xc. secundo.
Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich, en los lochs acostumats de cridar 
consell, en lo qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia, en 
Guillem Feliu, jurat, en Bernat Maurell, tinent loch del honrat en Bernat Cabeça, 
jurat. Consellers: micer Johan Miralles, Johan Tauhenga, Domingo Bataller, Pere 
de Cella, Berthomeu Sala, Bernat Mut, Anthoni Navarro, Guillamó Marqués, Jo-
han Godes, Pere Marcho,12 Bonanat Segura, Domingo Torner, Pasqual Franch, 
Domingo Ferrer, Guillamó Miquel, Miquel Alegret, Johan Rabades, Ramon Mi-
quel, Berthomeu Fonoll, Lorenç Marquo, Ramon de Thous.

En lo qual consell fon donat licència e plen poder \al honrat en Pere Mos-
ter/ de fer revendes de les vendes fetes al dit en Pere Moster \axí com/ a síndich 
del any proppasat.

||9r Die dominica, prima septembris anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. secundo.
Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 

de Ramon de Belsa, saig e crida públich, en los lochs acostumats de cridar con-
sell, en lo qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia, en Pere 
Miquel, en Bernat Cabeça e en Guillem Feliu, jurats. Consellers: micer Johan 
Miralles, Pasqual Ferrando, Pere de Reus, Ruiç Pèriç de Cella, Guillamó Miquel, 
Pere de Cella, Berthomeu Sala, Bernat Mut, Pere Marcho, Anthoni Pelegrí, Do-
mingo Torner, Jachme Vives, Bonanat Segura, Domingo Ferrer, Johan Rabades, 
Miquel Alegret, Lorenç Marcho, Anthoni Navarro, Jachme Monserrat, Bernat 
Maurell, Johan Godes.

L’onrat13 n’Ambert de Barberà, lochtinent de governador, manà al con-
sell qui present ere que, decontinent e de feyt, obren lo portal d’en Pasanant e 
sconbren lo vall en manera que les torres no·s deroquen. L’onrat consell acordà 
que los dits jurats facen fer e obrar lo dit portal decontinent e que hajen .ccc. 
sous de les peytes per pagar la obra.

Fon proposat en l’onrat consell per l’onrat en Pere Miquel, jurat, síndich e 
clavari del any present, que com ell no haje diners per fer los afers e negociis de 
la universitat, per ço que ho notificave al desús dit consell que li donàs ho admi-
nistràs diners ab què puxe fer los afers e negociis damunt dits. En altra manera, si 
damp- ||9v natges, mesions ho despeses per la dita rahó se convendran fer, que sie 
imputat al dit consell e universitat e no a ell. Et lo dit consell acordà que com lo 
temps d’en Pere Moster, síndich del any proppasat, sie breu a donar son compte, 

¶ 12 Ratllat: Anthoni Pelegrí.
¶ 13 Ratllat: consell.
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per ço que decontinent, pasat lo dit terme, lo dit en Pere Miquel, síndich desús 
dit, reebe lo compte del dit en Pere Moster. Et si és atrobat que lo dit en Pere 
Moster haje a tornar segons son compte alcuna quantitat a la dita universitat, que 
lo dit en Pere Miquel reebe aquella quantitat e disbribuisque aquella en los dits 
afers e negociis. Et si és atrobat que lo dit en Pere Moster no haje res a tornar 
segons son compte, que ladonchs lo consell és prest e apparellat de administrar di-
ners \al dit en Pere Miquel/ ab què face los dits afers e negociis de la dita univer-
sitat. Et lo dit en Pere Miquel, síndich, dix que ell ere prest e apparellat de reebre 
lo dit compte si e quant li serà donat e lo temps serà14 de reebre aquell. Emperò, 
que com ell no tingués diners a present, e si en aquest endemig penes alcunes se 
acensaven e mesions alcunes se havien a fer, que sie imputat al consell e universi-
tat e no a ell.

Respon lo consell que lo temps d’en Pere Moster és breu, que no són sinó 
tres dies que requir lo dit síndich que tots afers lexats reebe aquell, e d’açò que en 
aquell restarà se ayde en los afers e negociis de la dita universitat car, donat aquell 
en cars que res no reste, és apparellat de administrar-li mesions. En altra manera, 
que si per retardació de compte res s’i perdie, que sie imputat al dit síndich. Et lo 
dit síndich dix que stave e perseverave en ço que dit ha desús.

Fon manat fer albarà a·n Pasqual Ferrando, administrador de les rendes del 
senyor rey, de tres dies que li convench star en València per fer paga dels censals e 
violaris del mes d’agost.15

||10r Die sabati, vicesima octava die mensis septembris anno a Nativitate Domini Millesimo 
.cccº. nonagesimo secundo.

Fon ajustat e aplegat consel en lo palau comú de la vila de Castelló per 
veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich, en los lochs acostumats de cridar 
consell, en lo qual foren presents l’onrat en Berenguer Moliner, justícia, en Pere 
Miquel, en Bernat Cabeça, en Guillem Feliu, jurats. Consellers: micer Johan Mi-
ralles, Domingo Vives, Guillamó Ripoll, Ramon de Thous, Domingo Cestret, 
Anthoni Navarro, Domingo Ferrer, Berthomeu Fonoll, Domingo Bataller, Jacme 
Vives, perayre, Ruiç Pèriç de Cella, Domingo Torner, Pere Marquo, Guillamó 
Català, Guillamó Marqués, Bonanat Segura, Bernat Maurell, Pere Moster, Pere 
de Cella, Miquel Alegret, Jacme Solà.

Com l’onrat en Pere Moster, olim clavari en l’any proppasat, haje confesat 
e confés de present haver haüt e reebut d’en Pere Strader e d’en Berenguer Miró, 
peyters en l’any proppasat de la peyta de quatre sous, sis diners per lliura e de les 

¶ 14 Ratllat: pasat.
¶ 15 Al marge esquerre: albarà.
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mealles de sis diners per lliura, tota aquella quantitat que les dites peytes pujen et 
haver de aquelles bon compte, just e leal, per ço l’onrat consell, en lo present dia 
de huy, absolvu (sic) e defenex aquells dits peytés ab carta de absolució feta per 
auctoritat del discret en Pasqual Ferrando, notari.

En Ramon de Tous dix que com en lo present consell se haje a fer elecció 
de mustaçaf, per ço que li plahie que fos feta elecció de hom de vila sens prejuhii 
seu e de sa generositat, e que renunciave al present any a la dita elecció de ofici 
de mustaçaf.

Ítem, acordà l’onrat consell que lo síndich que ara és o per temps serà no 
puxe fer alcuna venda de alcuna posesió sens sos companyons.

||10v Ítem, fon manat fer albarà a·n Bernat Pelegrí, notari, de aquells quatorze 
florins que lo consell acordà que li fosen donats per los trebals per ell sostenguts 
en la qüestió de la vila ab en Johan Pintor, a .xxii. dies del mes de juny del pre-
sent any e desús dit.16

Ítem, acordà l’onrat consell que, vist lo notament del consell com foren 
promeses .x. florins a·n Goçalbo en ajuda del rescat seu, sie-li feyt albarà si pro-
meses li foren; àl, no li sie feyt.

Ítem, acordà l’onrat consell que sie levada la barcha que en Guillamó Salla 
peyte en sa peyta.

Com segons forma de furs de València e privilegis del regne sie usat e acos-
tumat de elegir e crear mustaçaf, per ço, feta proposició per los dits honrats jurats, 
l’onrat consell enantà a fer elecció de aquell en la forma següent, ço és, que foren 
atrobats de més veus los honrats en Pere Strader, en Ruiç Pèriç de Cella, en Pere 
de Reus, en Bernat Miralles, en Domingo Cestret e·n Pere de Cella. Enaxí que, 
meses en sis redolins de cera, foren meses en un bací d’aygua e foren treyts tres 
redolins per un fadrí de poqua edat, los quals foren meses en poder del honrat en 
Guillem Miró, batle de la dita vila. E preses e regoneguts per aquell, fon donat 
per lo dit honrat batle per mustaçaf del present any l’onrat en Bernat Miralles, lo 
qual jurà e feu lo sagrament ordenat per furs e privilegiis.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per en Bernat Bosch que com a ell haje 
feta execució de una scorre<n>tia la qual, parlant ab honor del consell, no ere 
escorrentia ans ||11r ere marjal, perquè supplicave al consell que li fos reduhit a jus-
tícia. L’onrat <consell> acordà que li sie feta la justícia.

Ací fa notar que a mestre Rodrigo foren dats .xxx. florins a .i. any per 
mestre de gramàti<ca>.17

¶ 16 Al marge esquerre: albarà. ¶ 17 Aquesta línia està en el marge inferior del full.
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||11v Die veneris, decimaoctava octobris anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo 
nonagesimo secundo.

Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 
veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich, en los lochs acostumats de cri-
dar consell, en lo qual foren presents los honrats en Pere Strader, lochtinent de 
justícia del honrat en Berenguer Moliner, en Pere Miquel, en Bernat Cabeça e 
en Domingo Ferrer, jurats. Consellers: en Pasqual Ferrando, Pere de Reus, Gui-
llamó Ripol, Pasqual Bataller, Johan Tauhenga, Pere de Cella, Domingo Vives, 
Ruiç Pèriç de Cella, Pere Marquo, Anthoni Navarro, Berthomeu Sala, Pasqual 
Miró, Jacme Vives, Miquel Alegret, Guillamó Monlober, Bonanat Segura, Gui-
llamó Marqués, Jachme Monserrat, Guillamó Català, Berthomeu Fonoll, Johan 
Homdedéu, Rodrigo Çanou.

Compte dels diputats.18

Font manat fer albarà al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavarii, de 
cent quaranta-un sous, cinch diners los quals lo dit síndich ha despeses per menut 
segons se demostre per un qüern de paper tosquà scrit de mà pròpria d’en Ramon 
Johan, notari.19

||12r Ítem, fon manat fer albarà al dit en Pere Miquel, síndich, de les quantitats 
contengudes en una cèdula scrita de mà del dit en Pere Miquel, la qual puje a 
summa e quantitat de setanta-tres sous, quatre diners, e la qual és registrada en lo 
libre de albarans en lo dit kalendarii de .xViii. de octubre.20

Com la humana natura, la qual és posada en contínua mutació, en la qual 
no és res que puxe durar en un stament, per ço fon nostra saviea gubernància per 
la qual los pobles sien regits, per tal l’onrat consell de la vila de Castelló, en tant 
com en ell és, volent usar de la dita saviea, attenent que .xl. anys ha e plus que 
fon ordenat un stabliment en la dita vila que alcun no pogués baratar o fer barata 
de vi ab blat, fusta ni altres coses sinó al [diner...] tant solament. Lo qual stabli-
ment, per mutació del temps requir mutació; atenent axí mateix que·l dit sta  - 
bliment serie stat obmés de usar del dit temps de .xl. anys a ençà e, per conse-
güent, per contrarii consuetut, serie derogat; attenent que en la dita vila ha gran 
abundància de vi, hoc encara en totes les altres circunstàncies per la qual rahó és 
necessari aquell aviar, specialment los vins de les ortes qui no sostenen càrrech  
de tenir-se e, si aviat no ere per venda o barata, aquell leugerament se perdrie, de  
què·s seguirie a la dita universitat irreparable dampnatge. Per tal, lo dit honrat 
consell, per profit de la cosa pública stablí e ordenà que tot hom de qualsevol 
ley, stament o condició sie puxe vendre o fer vendre, baratar son vi ab fusta, blat, 

¶ 18 Escrit al marge esquerre.
¶ 19 Al marge esquerre: albarà. ¶ 20 Al marge esquerre: albarà.
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pega e ab totes altres coses que ben vist li serà. Axí emperò, que aquell qui barata 
ab blat, ço és ab forment, ordi, centeno, dacça, avena e ab altre qualsevol blat, 
que aquest aytal haje a tenir lo dit blat per tres dies en lo almodí continuament e 
revendre a tota e qualsevol persona que d’aquell vulle comprar al preu que·l haurà 
pres en la dita barata, sots pena de .lx. sous e açò sens alcun frau. Et que·l musta-
çaf qui ara és o per temps serà, en cars que·l blat ere pugat de for e per los dits tres 
dies en lo dit almodí no ere tengut per vendre a tot hom al dit for, que·n puxe fer 
inquisició e haver la pena dels .lx. sous dels delinqüents e contrafahents, et que 
en les dites coses puxe fer inquisició ab part e sens part per son ofici. Lo qual sta-
bliment lo dit honrat consell volch que dur aytant com a ell plaurà e no plus. Et 
que·s estene a tots los feyts pasats de tot lo present any, presents e sdevenidors, de 
aquí a avant tro a tant correcció o mutació haje feta de aquell.

Ferma d’en Guillem Miró, balle, savu·l dret de senyor.

Ítem, acordà lo consell que de fira tot hom par là hon se vulle, en los lochs 
acostumats de parar en l’any proppasat.

||12v Die lune, quarta novembris anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. secundo.
Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich, per los lochs acostumats de cridar 
consel, en lo qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia, en 
Pere Miquel, en Domingo Ferrer, jurats. Consellers: micer Johan Miralles, Johan 
Tauhenga, Johan Homdedéu, Pasqual Bataler, Domingo Bataller, Guillamó Mi-
quel, Johan Godes, Miquel Alegret, Guillamó Marqués, Jachme Vives, Domin-
go Torner, Bonanat Segura, Arnau Agramunt, Johan Rabades, Berenguer Celma, 
Pasqual Miró, Guillamó Català, Berthomeu Fonol, Anthoni Navarro, Ramon de 
Thous, Pere Moster, Pere de Cella, Berthomeu Sala.

En lo qual consell fon proposat per l’onrat en Bernat Miralles, mustaçaf de 
la dita vila en l’any present, dient que com l’onrat consell l’agués elet en mustaçaf 
de la dita vila en lo present any, per què notifiquave al dit consell si li plahie que 
fes gràcia e gràcies a les gents segons benvist li fos. L’onrat consell acordà e respòs 
que li plahie que lo dit mustaçaf face totes aquelles gràcies que a ell plaurà e és 
acostumat fer.

Ítem, acordà l’onrat consell que·l honrat en Pere Miquel, síndich del any 
present, vaje a València per comprar un pali, cordons de seda e sis bordons per a 
obs de portar damunt la senyora reyna quant entrarà en la dita vila.

Ítem, acordà l’onrat consell que·l honrat en Pere Miquel, síndich, manleu 
do-ents \florins/, los quals la dita universitat ha necesarii a obs de comprar lo dit 
pali e altres coses necesàries, de qualssevulle persones, vulles a usures o censal o en 
aquella manera que al dit en Pere plaurà.
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Ítem, acordà lo consell que lo Col de la Garrofera sie adobat per lo síndich 
e dues garroferes les quals són en mig del camí, que les face tallar.

||13r L’onrat consell de la vila de Castelló, per ço que en la dita vila haje abun-
dància de més peix e per signart que·l senyor rey, lo qual Déu volent deu ésser en 
breu en la dita vila, haje aquell dit senyor e ses companyes tota aquella abundància 
de viandes que·s mereix. Attenent axí mateix que en les circunstàncies lo for del 
peix és tant e més que en la dita vila no és statuhit e ordenat, per tal, per ço que·ls 
vehins e altres hajen més causa de portar més peix en la dita vila, stablix e ordenà 
que la liura de sucla sie venuda a .iiii. diners la lliura. Ítem, pagel .V. diners; con-
gre que pes .iii. lliures e de .iii. enjús, .iiii. diners. Ítem, congre que pes de .iii. 
lliures ensús, .V. diners. Ítem, tot peix liçal e agula, .V. diners. \Ítem, luç, luerna e 
tots peixes vermels exceptats los desús dits, .iiii. diners/. Lo qual stabliment l’on-
rat consell vol que dur tant com a ell plaurà e no pus.

Ferma d’en Guillem Miró, balle, savu·l dret de senyor.

Ítem, acordà l’onrat consell que lo honrat en Pere Miquel, síndich, face 
carta de deute executòria a·n Johan Barbarrosa de la quantitat que la dita univer-
sitat li deu21 tro per tot lo mes de febrer primervinent. Et noresmenys, que lo dit 
síndich haje sguart de satisfer lo dit en Johan del dan que·n ha haüt.

Fiat hic stabliment d’ordi a [...] no pus lo [...].22

||13v Die lune, .xviiiª. novembris anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. secundo.
Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

Ramon de Belsa, saig, en lo qual foren presents los honrats en Berenguer Moli-
ner, justícia, en Pere Miquel, en Domingo Ferrer, en Bernat Cabeça e·n Guillem 
Feliu, jurats. Consellers: en Pere Moster, Berthomeu Fonoll, Lorenç Marquo, 
Berenguer Celma, Arnau Agramunt, Domingo Torner, Jacme Vives, Miquel 
Alegret, Pasqual Miró, Guillamó Miquel, Bernat Mut, Bonanat Segura, Bertho-
meu Sala, Anthoni Navarro, Domingo Bataller, Rodrigo Çanou, Pasqual Bata-
ller, Domingo Vives, Guillamó Ripoll, Bernat Maurell, Pasqual Ferrando, micer 
Johan Miralles, Pasqual Franch, Jacme Solà, Guillamó Monlober, Johan Rabades, 
Pere Ribarroga, Pere de Cella, Johan Tauhenga.

Ítem, acordà l’onrat consell que23 sie dat hun pago al senyor rey e cinquanta 
florins per la galsa, et altre pago a la senyora reyna ab altres cinquanta florins.

||14r Ítem, acordà l’onrat consell que sien dats quatre florins als portés del dit se-
nyor rey.

¶ 21 Ratllat: pagadora.
¶ 22 Línia entretallada en el marge inferior del full. ¶ 23 Ratllat: sobre.
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Ítem, fon presentada en lo dit consell una letra del molt alt senyor rey la 
qual és de la tenor següent:

Lo rey.
Pròmens. Com nós, sobre la subvenció e ajuda que fiablement esperam de  

vosaltres en aquest benaventurat pasatge que Déus volent indubitablament fer  
devem en lo regne de Serdenya en la primavera pus prop venidora, vos hajam de 
necesarii, manam-vos que lo primer dia del mes de deembre pus propvinent, vós 
o procurador de vosaltres ab poder bastant per finar ab nós de part de vosaltres, 
siats ab nós en la ciutat de València on entenem ésser, Déus volent, lo dit dia.  
E açò per res no mudets o alonguets si a nós cobejats servir ne complaure.

Dada en la Pobla Tornesa sots nostre sagell secret, a .xV. die<s> de noem-
bre24 del any25 .m.ccc.xc. dos.

Rex Iohannes.

Et presentada la dita letra, encontinent dix lo dit consell que reebie aquella 
ab humill e26 subjectiva reverència e honor. Et noresmenys, per vigor de la dita 
letra e obeint aquella, lo dit honrat consell feu e constituhí procuradors e síndichs 
bastants ab carta reebuda per en Ramon Johan, notari, en lo dit kalendarii.

Presents testimonis: Berenguer Jover, Garcia Capcir, vehins de la vila de 
Castelló.

||14v Die sabbati, .viiª. decembris anno predicto .xcº. secundo.
Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 

de Ramon de Belsa, saig e crida públich en los lochs acostumats de cridar aquell, 
en lo qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia, en Pere Mi-
quel, Bernat Cabeça, Guillamó Miquel, Domingo Ferrer, jurats. Consellers: Ro-
drigo Çanou, Berthomeu Fonol, Guillamó Ripoll, Lorenç Marquo, Ruiç Pèriç 
de Cella, Salvador Albert, Berenguer Celma, Arnau Agramunt, Jacme Monserrat, 
Johan Rabades, Miquel Alegret, Pere Marquo, Guillamó Marqués, Anthoni Na-
varro, Jacme Vives, Domingo Torner, Bernat Mut, Anthoni Pelegrí, Domingo 
Cestret, Berthomeu Sala, Guillamó Miquel, Domingo Bataller, Domingo Vives, 
Pere de Cella, Pere de Reus, Pasqual Bataller, Domingo Català.

L’onrat consell acordà que sobre la letra tramesa als jurats desús dits per lo 
tresorer del senyor rey sobre los comptes e empenyoraments fets de les rendes 
del dit senyor a la dita vila, sie tramés hun correu als honrats en Pere Moster e en 
Pasqual Ferrando, misatgers trameses al senyor en València per negocis de la dita 
vila, e que ells hi provehisquen ab lo dit senyor.

¶ 24 Ratllat: deembre.
¶ 25 Ratllat: de la.

¶ 26 Ratllat: deguda.
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Ítem, acordà lo dit consell que les vendes fetes a·n Johan Barbarrosa axí 
com a síndich sien regonegudes per los honrats jurats de la dita vila, per en Pere 
de Reus, en Guillamó Marqués e en Pere Marquo, vehins ||15r de la dita vila, e 
regonegudes les dites vendes per los desús dits, que si serà atrobat que no s’i trob 
compradors, que sie feta carta executòria segons és stat ordenat per lo dit consell a 
quatre dies de noembre del dit any, ensemps ab la altra quantitat de la qual lo dit 
en Johan té albarà del consell.

Ítem, acordà lo dit consell que sien manlevats per lo síndich, d’en Arnau 
Agramunt, cent florins ab carta de deute executòria, pagadors d’ací dos meses pri-
mervinents.

Ítem, acordà lo dit consell que sie fet albarà a·n Matheu Litago e a sos com-
panyons guardians del terme, de la primera terça, ço és de cent sous.27

L’onrat consell, per profit e utilitat de la cosa pública, revocant lo stabli-
ment toquant als fors dels pexes fet a quatre dies del mes de noembre, acordà que 
lo stabliment fet a tres dies del mes de juny del any present, parlant dels fors dels 
pexes, stigue e romangue en sa força e valor, sí e segons en lo dit stabliment és 
largament contengut.

Ferma d’en Pasqual Bataller, subrogat del honrat en Bernat Colomer, loch-
tinent del honrat en Guillem Miró, batlle de la dita vila, salvu dret de senyor.

||15v Die dominica, .viiiª. decembris anno predicto .xcº. secundo.
Fon ajustat e aplegat consel per veu de Ramon de Belsa, saig e crida pú-

blich, en lo qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia, en Pe- 
re Miquel, Bernat Cabeça, Guillamó Feliu, Domingo Ferrer, jurats. Johan Tau-
hengua, Pere de Reus, Pasqual Bataller, Domingo Bataller, Johan Homdedéu, 
Domingo Vives, Pere de Cella, Berthomeu Sala, Bernat Mut, Anthonii Pelegrí, 
Jacme Vives, Bonanat Segura, Johan Godes, Miquel Alegret, Johan Rabades, Sal-
vador Albert, Jacme Monserrat, Guillamó Català, Arnau Agramunt, Berenguer 
Celma, Lorenç Marquo, Bernat Maurell, Anthoni Navarro, Ruiç Pèriç de Cella, 
Guillamó Ripol, Rodrigo Çanou, Guillamó Monlober, consellers.

L’onrat consell acordà que sie scrit als honrats en Pere Moster e en Pasqual 
Ferrando, misatgers trameses al senyor rey, e que finen al milor que puxen, e que 
se’n jaquisquen fer força; e si àls no poden fer, que prometen decontinent dar 
alcuna cosa e lo sobrepus quant lo pasatge de Serdenya se face, \e no en altra ma-
nera/. E si res no poden finar, que se’n vajen a supplicar lo senyor rey recitant-li 
les misèries de la dita universitat. Et noresmenys, que com seran al finament pus-

¶ 27 Al marge esquerre: albarà.
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que vegen que no·s pot res baxar de la dita demanda, que si haüda remesió de 
totes penes civils e criminals si fer se pot sens gran mesió.

Die lune, .xviª. decembris anno a Nativitate Domini millesimo .cccº.xcº. secundo.
Fon ajustat e appllegat \consell/ en lo palau comú de la vila de Castelló 

per veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich, per los lochs acostumats de 
cridar ||16r consell, en lo qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner, jus-
tícia, en Pere Miquel, Bernat Cabeça, Guillamó Feliu e en Domingo Ferrer, ju-
rats. Consellers: micer Johan Miralles, Pasqual Bataller, Pere de Cella, Ramon de 
Thous, Domingo Vives, Domingo Bataller, Pere Ribarroga, Bernat Mut, Jacme 
Vives, Bonanat Segura, Johan Godes, Anthoni Pelegrí, Berenguer Celma, Guilla-
mó Miquel, Pere Marquo, Guillamó Monlober, Guillamó Català, Lorenç Mar-
quo, Guillamó Ripoll, Johan Rabades, Domingo Cestret.

L’onrat consell, per bé e utilitat de la cosa pública, stablí e ordenà que tot 
hom strany o privat no sie tan usat que gos metre o fer metre alcun linatge de bes-
tiar, axí lanar com cabriu ni porchs, en blats, vinyes, guareyts mols o no mols, cali-
noses o no calinoses, del present dia de huy avant. E si·l faran, que sien encorreguts 
en pena per cascuna cabeça dels dits bestiars de sis diners; et dels porchs, de huyt 
diners per cascuna cabeça, et la guarda cinch sous, donadors e partidors la meytat  
al senyor rey e la meytat al senyor de la proprietat. Et si hi haurà guardià, la dita 
pena sie partida per terces. Et si los dits bestiars e porchs seran atrobats en les dites 
posesions de nit, les dites penes sien comeses en doble, exceptant de la dita pena 
los carnicers de la dita vila, que aquells tant solament en los sobredits cases paguen 
mealla per cabeça e, la guarda de aquells, dos sous. Axí emperò, que·ls dits carni-
cers no gosen menar ultra treents moltons cascun carnicer, et si més n’i metran, 
que aquells que mès seran atrobats paguen les penes28 que los sobredits vehins pa-
guen, revocant en totes coses lo stabliment fet disapte a .ix. dies del mes de març 
del any present. Et lo dit stabliment dur tant quant al dit consell plaurà e no plus.

Ferma d’en Bernat Colomer, lochtinent del honrat en Guillem Miró, batle 
de la29 dita vila, salvu dret de senyor.

Ítem, acordà lo dit consell que sie feta hun diner de gràcia al moltó.

||16v Die mercurii, .xviiiª. decembris anno predicto .xcº. secundo.
Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich en los lochs acostumats de cridar 
consell, en lo qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia, 

¶ 28 Ratllat: sobredites. ¶ 29 Ratllat: vila de.
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en Bernat Cabeça, en Guillamó Feliu e en Domingo Ferrer, jurats. Consellers: 
Pere Moster, Pasqual Ferrando, Guillamó Ripoll, micer Johan Miralles, Anthoni 
Navarro, Lorenç Marquo, Jacme Monserrat, Johan Rabades, Arnau Agramunt, 
Domingo Torner, Guillamó Monlober, Johan Godes, Miquel Alegret, Bonanat  
Segura, Bernat Mut, Ramon de Thous, Domingo Bataller, Pere de Cella, Do-
mingo Vives, Johan Homdedéu, Pasqual Bataller, Bernat Maurell, Johan Tauhen-
ga, Berenguer Celma, Pasqual Franch, Ruiç Pèriç de Cella, Guillamó Miquel, 
Pasqual Miró, Berthomeu Sala, Guillamó Català, Jacme Solà, Pere de Reus.

L’onrat consell acordà que la qüestió que lo comanador de Xivert ha contra 
la universitat de la vila desús dita de Castelló sie mès en poder del honrat micer 
Berthomeu del Mas, asesor de la dita universitat per part de aquella.

Ítem, acordà lo damunt dit honrat consell que·l honrat en Pere Miquel ju-
rat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, manleve a obs de la dita uni-
versitat, d’en Pasqual Ferrando, notari, e d’en Arnau de Peralta cinch-cents florins 
d’or de la ley d’Aragó corribles, a cert temps.

||17r L’onrat consell manà ésser feyt albarà als discrets en30 Pere Moster e en Pas-
qual Ferrando, notari, per dénou dies que foren entre anar, estar e tornar en Va-
lència per rahon de una letra del senyor rey a la dita universitat tramesa sobre la 
subvenció per lo dit senyor demanada en lo pasatge de Serdenya, a rahon de set 
sous per cascun dia a cascú, que puje en summa doents sexanta-sis sous, ço és, 
cent trenta-tres sous a cascú. Et noresmenys, lo dit honrat consell feu gràcia als 
desús dits misatgers en hajuda de pagar la cambra hon posaven, haüt esguart a la 
multitut que ere molta en la dita ciutat, de tres sous a cascun misatger per cascun 
dia, que sumen en summa cinquanta-set sous31 a cascú.32

Fiat taxació bonorum pròmens, \Santa Maria/, Pasqual Ferrando e a·n Sala. 
\Sent Johan/, Bernat M[aurell]. \Sent [Nicholau]/, Lorenç [...], ||17v [Domingo 
Gar]cia. \Sent Pere/, Berenguer Celma, Bernat Andreu. \Sent Agostí/, Monserrat 
Alquècer, Lorenç Marquo. \Sent Thomàs/, Pere de Reus, Guillamó Monlober.33

||18r Die dominica, .xxiiª. decembris anno predicto .xcº. secundo.
Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 

de Ramon de Belsa, saig e crida públich [de la] dita vila, en los lochs acostumats 
de cridar consell, en [lo] qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner, 

¶ 30 Ratllat: Pasq. ¶ 31 Ratllat: ço és. 
¶ 32 Ratllat: vint-huyt sous, sis diners. Al marge esquerre: albarà. 

¶ 33 Línia afegida al marge inferior del full, amb pèrdues per trencament. 
És continuació de l’anterior.
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justícia de la dita vila, en Pere Miquel, Bernat Cabeça, Guillamó Feliu e Domingo 
Ferrer, jurats. Consellers: Pere Moster, micer Johan Miralles, Pasqual Ferrando, 
Pere de Reus, Guillamó Ripoll, Ruiç Pèriç de Cella, Domingo Vives, Domingo 
Bataller, Guillamó Monlober, Berthomeu Sala, Guillamó Miquel, Domingo Tor-
ner, Jacme Vives, Johan Rabades, Pere Marquo, Johan Godes, Miquel Alegret, 
Anthoni Navarro, Bernat Mut, Guillamó Català, Arnau Agramunt, Berenguer 
Celma, Salvador Albert, Lorenç Marquo, Johan Homdedéu, Pasqual Bataller.

En lo qual consell fon fet sindicat al honrat en Pasqual Ferrando, notari, 
per fer sagrament de feeltat al senyor rey et per suplicar a·quell dit senyor que face 
confermació de furs e privilegis, lo qual sindicat fon fet per vigor de una letra del 
molt alt senyor rey en Johan als sobredits jurats e pròmens tramesa, que data fuit 
.x. die decembris anni predicti, la qual letra fon inserta en lo dit sindicat per mi, Ra-
mon Johan, notari, reebut en lo dit dia.

Ítem, acordà l’onrat consell que·l honrat en Pere Miquel, jurat e síndich 
del any present, carrech sobre la dita universitat hun censal a rahon de dotze mília 
sous per mill, ab aquelles clàusules e cauteles que·s porà convenir ab lo comprador 
ho compradors.

Com segons forma de furs e privilegis de regne de València,34 tres dies ans 
de la festa de Nadal se haje a fer elecció de justícia, per ço, feta proposició per los 
honrats jurats, l’onrat consell enantà a fer elecció de aquell en la forma següent, 
ço és, que foren ||18v atrobats per més veus los honrats n’Arnau de Peralta, Pere de 
Reus, Pasqual Ferrando, Pere Strader, micer Johan Miralles, Ruiç Pèriç de Cella. 
Enaxí que, meses en sis redolins de cera,35 foren meses en un bací d’aygua e foren 
treyts tres redolins per un fadrí de poqua edat los quals foren meses en poder del 
honrat en Guillem Miró, batlle de la dita vila, e preses e regoneguts per aquell fon 
donat per lo dit batle per justícia del any present l’onrat en Arnau de Peralta, lo 
qual jurà e feu lo sagrament ordenat per furs e privilegis.

Fon manat fer albarà al honrat en Pere Miquel, síndich, de .iies. cèdules per 
él mostrades en consell, les quals són registrades en libre de albarans en lo present 
kalendari, les quals pujen en summa.36

Anno a Nativitate Domini millesimo .cccº.xcº. tercio, die iovis .xxvi. die decembris.
Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich, per los lochs acostumats de cri-

¶ 34 Ratllat: se h.
¶ 35 Ratllat: los dits honrats justícia, jurats.

¶ 36 Al marge esquerre: albarà.
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dar consell, en lo qual foren presents los honrats n’Arnau de Peralta, justícia, en 
Bernat Cabeça, Guillamó Feliu e Domingo Ferrer, jurats. Consellers: Pere Mos-
ter, Ramon de Thous, Guillamó Ripoll, Guillamó Monlober, Guillamó Català, 
Berenguer Celma, Arnau Agramunt, Berthomeu Sala, Salvador Albert, Anthoni 
Pelegrí, Miquel Alegret, Pere Marquo, Johan Godes, Jacme Vives, Pasqual Mi- 
ró, Pere Ribaroga, Bernat Mut, Guillamó Miquel, Anthoni Navarro, Domingo 
Bataller, Ruiç Pèriç de Cella, Domingo Vives, Lorenç Marquo, Pasqual Bataller, 
Bernat Maurell, Johan Tauhenga, Pasqual Ferrando, micer Johan Miralles.

Fon manat fer albarà a·n Ramon Lobet e Guillamó Ferer, guardians de la 
céquia, de la última paga de cinquanta sous.37

Fon manat fer albarà als honrats micer Johan Miralles, Johan d’Alçamora, 
Berenguer Guitart, Guillamó Ripoll, Pasqual Bataller e Ramon Johan per ésser 
consellers del honrat en Berenguer Moliner, justícia del any proppasat, de sexanta 
sous, ço és, de .x. sous a cascú.38

||19r L’onrat consell acordà que sie feta gràcia al cabró de hun diner per liura, la 
qual gràcia vol que dur tro a Carnestoltes e no plus.

Ítem, fon proposat per lo honrat n’Arnau de Peralta, justícia del any pre-
sent, que com ell fos stat elet en justícia en l’any present per lo dit consell, que si 
plahie a·quell que fes aquella gràcia o gràcies que a ell, dit justícia, seran benvistes. 
L’onrat consell acordà que li plahie que lo dit justícia face totes aquelles gràcies 
que aquell seran benvistes e és acostumat fer.

L’onrat consell acordà que sien fets capítolls contra en Francesch Miró a 
coneguda dels jurats e alcuns pròmens. Et noresmenys, que del fet que ell mou 
contra la vila, que li sie ben defés.

Com segons forma de furs de València e privilegis del regne sie acostumat e 
usat de elegir e crear secristà, per ço, feta proposició per los honrats jurats,39 l’on-
rat consell enantà a fer elecció de aquell en la forma següent, ço \és/, que foren 
atrobats per més veus los honrats n’Arnau Agramunt, Berenguer Celma, Jacme 
Roig, Bernat Mut, Monserrat Alquècer e Domingo Bataller. Enaxí que, meses en 
sis redolins de cera, foren meses en un bací d’aygua e foren treyts tres redolins per 
un fadrí de poqua edat, los quals foren meses en poder del honrat en Arnau de 
Peralta, justícia de la dita vila, e preses e regoneguts per aquell fon donat per lo dit 
justícia per cecristà del any present l’onrat n’Arnau Agramunt.

¶ 37 Al marge esquerre: albarà.
¶ 38 Al marge esquerre: albarà. 

¶ 39 Ratllat: enat.
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Com segons forma de furs de València e privilegis del regne sie costumat 
e usat de elegir e crear cequier de la céquia Major, per ço, feta proposició per 
los honrats jurats, l’onrat consell enantà a fer elecció de aquell en la forma ||19v se-
güent, ço és, que foren atrobats per més veus los honrats en Pere Pintor, Bernat 
Mut, Guillamó Palau, Bernat Andreu, Miquel Gaschó e n’Arnau Sala. Enaxí que, 
meses en sis redolins de cera, foren meses en un bací d’aygua e foren treyts tres 
redolins per un fadrí de poqua edat, los quals foren meses en poder del honrat 
n’Arnau de Peralta, justícia de la dita vila, e preses e regoneguts per aquell fon 
donat per40 lo dit justícia per cequier del any present en Pere Pintor, lo qual jurà e 
feu lo sagrament per furs e privilegis ordenat.

Disapte, a .xxViii. de deembre del any damunt dit, juraren per guardians 
de la céquia del any present en poder del honrat n’Arnau de Peralta, justícia, pre-
sents los honrats en Bernat Cabeça e en Guillem Feliu, jurats, en Ramon Lobet e 
en Guillamó Ferrer, vehins de Castelló.

Die iovis, secunda ianuarii anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. tercio.
Los honrats n’Arnau de Peralta, justícia, en Bernat Cabeça e en Guillamó 

Feliu, jurats, a instància del honrat en Pere Pintor, manaren fer la letra infrase-
güent.

Als honrats justícia e jurats del loch de Almaçora o a lurs lochtinents, de 
nós n’Arnau de Peralta, justícia de la vila de Castelló, en Bernat Cabeça e en 
Guillem Feliu, jurats de la dita vila, saluts e honor. Per les presents vos certi-
ficam que nós, el honrat consell e pròmens de la dita vila, en lo dia de digous 
que ere comptat a .xxVi. de deembre del any present e dejús scrit, l’endemà de 
la festa de Nadal, elegim e ordenam en cequier major de la vila desús dita e de 
tot lo regiment de aquella en l’any present l’onrat en Pere Pintor, vehí nostre, 
lo qual en lo regiment e administració de la dita céquia ha jurat bé e lealment 
haver-s’i e donar drets, juhís e egualtat e justícia fer segons que·s pertany,41 et 
ha reebuts per guardians, ço és, en Guillamó Ferrer e Ramon Lobet, vehins 
nostres, los quals han feyt lo sagrament acostumat fer. Per què, segons forma de 
les sentències entre nós e vós promulgades, de la ||20r elicció dels dits cequier e 
guardians e sagrament per cascun de aquells feyt a la present vos certificam. En 
testimoni de les quals coses vos fem la present letra per ço que per vós ignoràn-
cia no puxe ésser al·legada.

Data Castilionis.

¶ 40 Ratllat: cequie.
¶ 41 Ratllat al marge esquerre: Data .iiiª. die ianuarii [...], Pere de Reus [...].
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Die dominica,42 quinta ianuarii anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. tercio.
Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich, en lo qual foren presents los honrats 
n’Arnau de Peralta, justícia, en Pere Miquel, Guillamó Feliu e Domingo Ferrer, 
jurats. Bernat Maurell, Pasqual Bataller, Pere de Reus, Johan Tauhenga, Ruiç Pè-
riç de Cella, Domingo Vives, Berthomeu Sala, Domingo Bataller, Johan Godes, 
Pere Ribarroga, Miquel Alegret, Anthoni Pelegrí, Anthoni Navarro, Johan Ra-
bades, Guillamó Miquel, Berenguer Celma, Guillamó Català, Guillamó Monlo-
ber, Johan Homdedéu, Lorenç Marquo, Pere Moster, Bonanat Segura, Guillamó 
Ripoll, Ramon de Thous.

Fon manat fer albarà al honrat en Pere Miquel, síndich, de vint-hun sous, 
sis diners per vós despeses segons se demostre per una43 cèdula per en Guillem Fe-
liu en loch vostre mostrada, la qual és44 registrada en libre de albarans.45

Ítem, acordà lo dit consell que sobre la proposició feta per en Bernat Mira-
lles de les .ix. lliures que la part dels forns que ell posehix eren més en peyta que 
les altres parts dels forns, que li sie feta justícia per los jurats.

Ítem, acordà lo dit consell que en Domingo lo flaquer sie reebut en corre-
dor de orella.

Ítem, fon proposat per en Pere Pintor en lo dit consell que com ell fos ce-
quier en l’any present, que si plahie al dit consell que fes gràcies. Lo consell acor-
dà que face totes aquelles gràcies que a ell plaurà sí e segons és acostumat.

||20v Ítem, sobre la proposició feta per los christians novells que sien defeses per 
lo consell sí e segons los altres vehins sobre la convenció o conveniment que lo 
inquiridor los entén fer, l’onrat consell acordà que si contra furs e privilegis46 serà 
procehit per lo dit inquiridor, que ladonchs los dits converses sien defeses, àls non.

L’onrat consell acordà que les imposicions sien encantades e liurades per 
los honrats jurats e los pròmens dejús següents: primo, per Santa Maria, Domin-
go Vives; per Sent Johan, Guillamó Miquel; per Sent Nicholau, Miquel Alegret; 
per Sent Pere, Ruiç Pèriç de Cella; per Sent Agostí, Guillamó Ripoll; per Sent 
Thomàs, Guillamó Català, per aquell preu o preus que als desús dits serà benvist, 
et que tothom les puxe traure e dir en aquelles, exceptats lo justícia, lo síndich e 
clavari e lo mustassaf.

Ítem, acordà lo dit consell que sobre lo tracte que mestre Gràcia ha mogut 
que trobarà qui quitarà la vila de tots los censals que la dita universitat fa, que li’n 

¶ 42 Ratllat: lune. ¶ 43 Ratllat: letra.
¶ 44 Ratllat: de la tenor. ¶ 45 Marge esquerre: albarà. ¶ 46 Ratllat: és p.
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sien elets al tracte, ço és, en Pere Moster, Pasqual Ferrando, Ramon de Thous, 
Berenguer Moliner, Pere de Reus, Ruiç Pèriç de Cela, ensemps ab los jurats e 
aquells que a ells serà benvist.

Fon manat fer albarà a·n Goçalbo Sanç, los quals lo consell li fa en hajuda 
de son rescat, de deu florins d’or.47

Fon manat fer albarà al honrat en Pere Miquel, jurat e síndich de la dita 
vila, de .d. florins e hun florí e mig de mesions, \que donà a·n Pere Dezpont, 
notari/, dels quals mostrà la carta o àpocha infrasegüent:48

Nos Iohannes, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Maiorice, Sardinie et Corsice, 
comesque Barchinone, Rosilionis et Ceritanie, tenore presenti fatemur habuisse et recepisse 
in manibus nostris a vobis, fidelibus nostris iuratis et probis hominibus ville Castillionis 
Burriane, per manus fidelis nostri Petri Michaellis, iurati ville predicte, numerando ad nos-
tram voluntatem omnes illos quingentos florenos auri de Aragonia nobis per universitatem 
et singulares ||21r personas eiusdem [...] graciose concessos et quos fideles nostri Petrus Mos- 
ter et Pasquasius Ferrando, sindici ville iamdicte, nobis solvere et in manibus nobilis et 
dilecti consiliarii et camarlengi nostri Raymundi Alamanni de Cervilione nostro nomine tra-
dere promiserunt et etiam obligarunt cum instrumento inde recepto Valencie .xv. die mensis 
infrascripti per fidelem secretarium nostrum et notarium publicum auctoritate regia Petrum 
de Ponte. Et ipsos quingentos florenos scienter et consentiente dicto nobili Raymundo Ala-
manni tradidisse confesum dilecto capellano capelle nostre Nicholao Moratoni nomine fidelis 
consiliarii et thesaurarii nostri Iuliani Garrius pro quitando nostri mandato certos familiares 
nostros iuxta quandam cedulam per nos inde traditam thesaurario antedicto. Et quod de re-
cepcione predictorum quingentorum florenorum sumus bene contenti, mandamus huius serie 
dicto Petro de Ponte et cu[i]cumque alii dictam obligacionem tenenti ut obligacionem iamdic-
tam laniet et cancellet sicut nos illam etiam tenore presenti laniamus et cancellamus ac pro 
laniata et cancellata habere volumus et iubemus in cuius rei testes hanc fieri iussimus nostro 
sigillo secreto munitam.

Datum Valencie, .xxvi. die decembris anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. 
tercio.

Rex Iohannes
In curie. Predicti quingenti floreni de Aragonia sunt positi in recepta per dictum Iuli-

anum Garrius in .xliiiº. folio quinti libri ordinarii officii sui thesaurie predicti.

Ítem, elegí lo dit consell en diputats a reebre lo quitament de la dita vila, en 
loch d’en Guillem Trullols e d’en Arnau Real, en Pere de Reus e en Ruiç Pè-
riç de Cella, dels quals sie scrit a·n Pasqual Ferrando, misatger, que los desús dits 
face<n> per manera que sien enteses en la carta o privilegii que lo senyor rey ha 
atorgat ara de nou.

¶ 47 Al marge esquerre: albarà. ¶ 48 Al marge esquerre: albarà.
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Ítem, acordà lo dit consell que les bases que en Coves ha trencades, les 
quals són damunt lo mas d’en Martorell per abeurar los bestiars, sien adobades a 
mesió del dit en Coves.

Administrador Pere de Reus, Pasqual Ferrando.
Testimonis: Guillamó Eximeno e Anthoni [...].49

||21v Die \martis,50 .xiiiiª./ ianuarii anno predicto .xcº. tercio.
Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 

de Ramon de Belsa, saig e crida públich, en lo qual foren presents los honrats 
en Arnau de Peralta, justícia, en Pere Miquel, Guillamó Feliu e Domingo Ferer, 
jurats. Consellers: micer Johan Miralles, Johan Tauhenga, Pere de Reus, Johan 
Homdedéu, Pere de Cella, Domingo Bataller, Berthomeu Sala, Domingo Ces-
tret, Guillamó Miquel, Bernat Maurell, Bernat Mut, Pere Marquo, Jacme Vives, 
Jacme Solà, Bonanat Segura, Johan Rabades, Jacme Monserrat, Guillamó Català, 
Guillamó Ripol, Pere Moster, Salvador Albert, Ruiç Pèriç de Cella.

En lo qual consell fon acordat que demà que serà dimecres, per lo maytí, 
sien liurades les imposicions per los dits jurats, presents los sis pròmens elets a fer lo 
delliurament de aquelles en lo consell celebrat die dominica .vª. ianuarii; emperò, lo 
consell acordà que en loch d’en Guillamó de Ripol <qu>e sie en Johan Rabades.

Ítem, acordà lo dit consell que51 sie scrit a·n Pasqual Ferrando, misatger tra-
més al senyor rey, que haje la provisió de la sal e que·s vene a huyt sous lo kafís 
si més no pot baxar, et les altres tres provisions de què ha ja scrit als dits jurats.  
Et per haver aquelles, que li sien trameses per lo síndich cinquanta florins.

Die iovis, .xviª. ianuarii anno predicto .xcº. tercio.
Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich, en lo qual foren presents los honrats 
n’Arnau de Peralta, justícia, en Pere Miquel, Bernat Cabeça, Guillamó Feliu e 
Domingo Ferrer, jurats. Consellers: micer Johan Miralles, Bernat Maurell, Pere 
de Cella, Domingo Vives, Domingo Bataller, Bernat Maurell,52 Domingo Ces-
tret, Pere Ribarroga, Bernat Mut, Miquel Alegret, Jacme Vives, Berenguer Cel-
ma, Bernat de Belda, Berthomeu Sala, Pere de Reus, Berthomeu Fonoll, Guilla-
mó Català, Pasqual Miró, Anthoni Navarro, Guillamó Monlober, Bonanat Segu-
ra, Johan Rabades, Johan Homdedéu, Pere Moster, Johan Tauhenga, Guillamó 
Miquel, Ruiç Pèriç de Cella, Domingo Garcia.

¶ 49 Línia mig tallada afegida al marge inferior del full.
¶ 50 Ratllat: mercuri .xv. ¶ 51 Ratllat: en p. ¶ 52 Duplicat.
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||22r En lo qual consell fon acordat que en Pere Muntanyà e en Pere Ribarroga, 
acaptadors del bací dels catius, donen compte del any proppasat. E noresmenys 
foren elets en acaptadors del dit bací del any present, ço és, lo dit en Pere Ribar-
roga e en Bonanat Segura, vehins de la vila de Castelló.

Fon acordat en lo dit consell que en Miquel Morrages puxe ésser corredor.

Ítem, acordà lo dit consell que la qüestió que és de la carneceria d’en Pere 
Monts, que sie vist per los jurats, mustaçaf e pròmens e que li sie feta la justícia.

Fiat albarà a·n Vicent Piquó dels .xxx. sous que li foren promeses per tenir 
lo pou d’en Miró.53

Com l’onrat consell de la vila de Castelló hagués ordenat en lo consell en 
lo dia de dichmenge que era comptat a cinch de giner del present any, que les 
imposicions de la dita vila fossen encantades e venudes però aquelles no pogues-
sen ésser venudes o delliurades al justícia, síndich e clavari ne al mustaçaf de la 
dita vila. Et aquelles dites imposicions sien estades encantades aprés la dita orde-
nació et en aquelles no·s trobàs ni·s trop a present, segons relació del corredor e 
prohòmens assignats al delliurament de aquelles, sinó quaranta-hu mília cinch-
cents e deu sous. Et per rahon de la dita inibició e prohibició de les persones des-
sús dites, haja demostrat e demostre per experiència ésser molt prejudicial a la dita 
universitat e ben comú e dels singulars de aquella, com fos afermat per alcunes 
persones que·ls dits justícia, síndich e clavari e mustaçaf e alcuns de aquells hi en-
tenen e pujarien aquelles a molt major for que no s’i trobave. Per ço, volent usar 
de saviea gubernativa per la qual los regidors són regits et axí mateix los pobles 
qui aquells són comanats, lo dit honrat conssell a una veu concor- ||22v dant, per 
bé e profit de aquell e de la dita universitat e singulars de aquella, e que les dites 
imposicions pugen en major for e quantitat que de present no s’i trobe, revocà 
la dita ordenació e prohibició feta a cinch del present mes de giner, e totes altres 
ordenacions les quals prohibissen les dites persones no poder traure o comprar 
les dites imposicions. E que d’aquí avant les dessús dites persones e qualssevol 
de aquelles puxen dir en les dites imposicions que de present se corren, e traure 
aquelles publicament axí com qualsevol altres persones privades a les quals és legut 
comprar aquelles. Et en cars que en lo derrer for les persones dessús dites o alcu-
na de aquelles, justícia, síndich, jurats, mustaçaf e scrivà del consell, aquelles dites 
imposicions trahien al derrer diner, que los jurats que romandran los quals no 
hauran part en aquelles dites imposicions, lo consell als dits jurats done e atorgue 
plen poder <de> fermar les cartes de les dites imposicions als compradors ab totes 
aquelles seguretats e coses que·s pertanguen e porie fer lo consell si present ere, ab 
totes seguretats que·s pertanguen.

¶ 53 Al marge esquerre: albarà.
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||23r Die sabati, .xviiiª. ianuarii anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. tercio.
Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 

de Ramon de Belsa, saig e crida públich, en lo qual foren presents los honrats en 
Arnau de Peralta, justícia, en Pere Miquel, Guillamó Feliu e en Domingo Fer-
rer, jurats. Consellers: micer Johan Miralles, Pere Moster, Bernat Maurell, Johan 
Tauhenga, Pere de Reus, Pasqual Bataller, Domingo Vives, Domingo Bataller, 
Domingo Cestret, Pere Ribarroga, Roiç Pèriç de Cella, Guillamó Monlober, 
Bernat Mut, Johan Godes, Domingo Garcia, Bonanat Segura, Miquel Alegret, 
Johan Rabades, Pere de Cella, Jacme Monserrat, Berthomeu Sala, Berenguer 
Celma, Guillamó Català, Berthomeu Fonoll, Anthoni Navarro.

En lo qual consell fon acordat que, del fet de les rendes del senyor rey, que 
sie comanat a discreció d’en Pasqual Ferrando que fine al milor que puxe, ab pro-
testació que no·n sie feyt alcun prejuhí als empenyoraments que la dita universitat 
ha de les dites rendes.

Fon manat fer albarà a Ramon de Belsa de vint sous los quals li són deguts 
per encantar e liurar les imposicions del any present.54

Die sabbati, .xxvª. ianuarii anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. tercio.
Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich, per los lochs acostumats de cridar 
consell, en lo qual foren presents los honrats en Arnau de Peralta, justícia, en Pere 
Miquel, Bernat Cabeça, Guillamó Feliu e Domingo Ferrer, jurats. Consellers: 
micer Johan Miralles, Pasqual Ferrando, Pere de Reus, Ruiç Pèriç de Cella, Do-
mingo Vives, Berthomeu Sala, Domingo Bataller, Bernat Mut, Pasqual Franch, 
Johan Godes, Jacme Vives, Domingo Garcia, Bonanat Segura, Salvador Albert, 
Jacme Monserrat, Domingo Cestret, Berenguer Celma, Guillamó Català, Gui-
llamó Monlober, Anthoni Navarro, Berthomeu Fonoll, Guillamó Ripoll, Pere 
Moster, Johan Tauhenga, Bernat Maurell, Domingo Torner, Johan Homdedéu.

||23v Fon manat fer albarà a·n Pasqual Ferrando de les quantitats dejús següents, 
les quals dix si haver despeses per ha obs de la <vila>:

Primo, per la execució dels quarts, .ii. sous. Ítem, a·n Ripol, notari, per la 
revocatòria d’en Francesch Miró, .xi. sous. Ítem, per cercar la comisió d’en Fran-
cesch Miró en la scrivania del senyor rey, .iiii. sous. Ítem, al verguer qui anà a 
signar la execució, .xii. diners. Ítem, a la letra de sagell, .x. sous, .ii. diners. Ítem, 
a·n Pere Moster, .xliiii. sou. Ítem, al scrivà del oficial per lo procés d’en Pintor, 
.xliiii. sous. Ítem, a mossén en Ramon Tolsà per la relació que feu com la exe-
cució ere contra fur, .xxii. sous. Ítem, los quals bestragué a .i. hom de València 

¶ 54 Al marge esquerre: albarà.
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per una letra que portà als jurats, .x. sous. Ítem, a altre correu .Vi. sous. Ítem,  
en posar lo manament de la letra del quitament, .Viii. diners. Ítem, a .i. pergamí en  
què fon feyt lo privilegii de la revocatòria de la Governació de absència, .xii. di-
ners. Ítem, per haver translat de la letra d’en Francesch Miró com lo senyor rey 
lo provehí de governador, .ii. sous. Ítem, a un verguer qui cità los jurats de la 
ciutat per hoir intimació de la suplicació de les egües, .xii. diners. Ítem, a quell 
mateix per citar [intrelles?] fischal per la letra d’en Anglina, .xii. diners. Ítem, al 
fadrí d’en Marull per fer la executòria del quitament, com la tornàs .ii. vegades, 
.xi. sous. Ítem, al fadrí d’en Pere Ponç per fer lo privilegi de la revocació de la 
locatinència e per la remisió que squinçà lo senyor rey, .xxii. sous. Ítem, al per-
gamí .xii. diners. Ítem, per citar l’oficial com no hagués comparegut la primera 
vegada, .xii. diners. Ítem, per la revocatòria d’en Francesch Miró, .xi. sous. Ítem, 
a·n Marull entre lo sagellar e treballs de les letres del quitament, .xV. florins <e> 
mig. Ítem, al nebot de Sperandéu, que tingués a prop lo sindicat de fer pasar ab 
n’Esperandéu, .V. sous, .Vi. diners. Ítem, a micer Jacme per lo procés d’en Pin-
tor, .x. florins. Ítem, prestà a·n Pere Ponç per les promisions e remisió .Vi. florins 
<e> mig. Ítem, per .i. dia que fo <a> Almaçora per lo procés d’en Pintor, .iiii. 
sous. Ítem, altre dia per hoyr intimació de la comisió del bisbe, .iiii. sous. Ítem, 
altre dia per fer fe de les scriptures, .iiii. sous. Ítem, altre dia per hoir lo acord, 
.iiii. sous. Ítem, per cerquar e fer translat de les cartes dotals d’en Pintor, .x. sous. 
Ítem, hi fo per fer fe de les dites cartes altre dia, .iiii. sous. Ítem, altre dia fo <a> 
Almaçora ab en Cabeça sobre les armes del General, .iiii. sous. Ítem, fo <a> Al-
maçora per fer fe de la procuració, .iiii. sous. Ítem, altre dia per avenir-nos de sa- 
vi, .iiii. sous. Ítem, altre dia a vistes ab los de Burriana, .iiii. sous. Ítem, per .Viii. 
dies que fo a València per lo fet de les armes del General, a .Vii. sous per dia, 
.lVi. sous. Ítem, lo translat de la sentència com les armes del General eren totes 
del braç real, .V. sous. Ítem, .i. dia que fo <a> Almaçora a parlament per rahon 
de les civades que prenie en March, .iiii. sous. Ítem, per altre <dia> que fo <a> 
Almaçora a parlar lo síndich de Murvedre, .iiii. sous. Ítem, per .xxiii. dies que 
stigué a València per lo feyt del homenatge, a rahó de .Vii. sous per dia, .clxi. 
sous, e .lxix. sous que lo consell li fa de gràcia en hajuda de la cambra, les quals 
pujen en summa de nou-cents huyt sous, .iiii. diners.55

||24r Ítem, fon manat fer albarà a·n Bernat Cabeça per tres dies que fon <a> Al-
maçora, ço és, dos dies per parlar ab los jurats de Borriana e Vila-real, e un dia per 
veure la céquia.56

Fon manat fer albarà al honrat en Pere Miquel, síndich, de les quantitats 
dejús següents:

¶ 55 Al marge esquerre: albarà.
¶ 56 Al marge esquerre: albarà.
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Primo, donà a·n Fayanàs per set dies que fon a Tortosa per una letra que 
portà a·n Junque<re>s, a rahon de .iii. sous per dia, .xxi. sous. Ítem, a Jacme 
Pagà, çabater, per una letra que portà dels misatges, .x. sous. Ítem, a·n Guillamó 
Castell, per los empenyoraments de les rendes que portà a·n Pasqual Ferrando a 
València, .Vi. sous. Ítem, a Pere Begues, per .i. translat que feu de la un empe-
nyorament, .xii. diners. Ítem, a·n Marçà per portar lo sindicat del homenatge 
a·n Ferrando, .Vi. sous. Ítem, a·n Fanyanàs, per portar .l. florins a·n Ferrando, 
.Vi. sous. Ítem, a·n Erau per un poal que feu al pou d’en Miró, .V. sous. Ítem, 
a·n Ramon Johan per fer la carta dels cent florins que manlevà d’en Agramunt 
e cancel·lar aquella, .ii. sous. Ítem, per .xi. dies que fo a València per pagar los 
.d. florins, a .Vii. sous per dia, .lxxVii. sous. Ítem, per .ii. dies que fo a veure la 
céquia, .Viii. sous. Ítem, a·n Bonanat Dezpont per lo libre del cequiatge que feu 
fer, .Vi. sous. Les quals quantitats pujen en summa .cxlViii. sous.57

Fon manat fer albarà a Ramon de Belsa de .xV. sous per encantar les ren-
des del senyor rey a·n Pere de Reus, administrador de les dites rendes.58

Ítem, acordà lo dit consell que sie haüt lo privilegi de la sal a .Viii. sous per 
kafís.

Ítem, que sie haüda la remisió.
Ítem, que sie haüt un privilegi que ho hi puxe haver sinó un lochtinent de 

governador deçà lo riu de Uxó.
Ítem, que sie menat lo fet de les egües en la Audiència.
Ítem, acordà lo dit consell que en Ferrando vaje a València per misatger.

Ítem, acordà lo dit consell que sie reebut compte d’en Pasqual Ferrando, 
administrador de les rendes del temps pasat, de la administració que ha feta de 
aquelles als honrats jurats de la dita vila e a·n Pere de Reus, administrador del 
temps present.

Fiat gracia fratribus secundum fuerit factum [...] ||24v insertatur littera domini regis 
[sua] facto [fuerit] Guillermo Iohannis.59

||25r Die [lune], .xviiª. februarii anno a Nativitate Domini millesimo .cccº.xcº.iiiº.
Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich, per los lochs acostumats cridar con-
sell, en lo qual foren presents los honrats n’Arnau de Peralta, justícia, Pere Mi-
quel, Guillamó Feliu e Domingo Ferrer, jurats. Consellers: Pere Moster, Bertho-
meu Fonoll, Guillamó Monlober, Guillamó Català, Johan Rabades, Bernat Mut, 

¶ 57 Al marge esquerre: albarà. ¶ 58 Al marge 
esquerre: albarà. ¶ 59 Línia entretallada en el 
marge inferior del full 24r. El full 24v està en 

blanc llevat d’un altra línia entretallada en el 
marge inferior, que sembla que és continuació 
de l’anterior.
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Guillamó Marqués, Johan Godes, Domingo Cestret, Jacme Vives, Johan Homde-
déu, Pere de Cella, Pere de Reus, Bonanat Segura, Pasqual Miró, Domingo Gar-
cia, Lorenç Marquo, Berenguer Celma, Anthoni Navarro, Berthomeu Sala, Jo-
han Tauhenga, Domingo Torner, Pasquasius Franch.

Compte dels diputats.60

Fon manat fer albarà a·n Berenguer Sala de .xxx. sous que li són deguts 
per tenir lo pou d’en Aguiló.61

Fon manat fer albarà a·n Lorenç Valentí de sexanta <sous> los quals li són 
deguts de la segona paga.

Fon manat fer albarà al honrat en Pere Miquel de les quantitats dejús se-
güents:

Primo, doní a·n Bel[vís], per una letra que portà d’en Azbert de Barberà, 
de València, .iiii. sous, .Vi. diners. Ítem, doní a·n Sala per un poal que feu fer 
a·n Erau per al pou d’en Aguiló, .V. sous. Ítem, a·n Ramon ||25v Johan per dues 
cartes de deute, la una de .c. florins e l’altra de .ccc. florins que manleví d’en 
Pasqual Ferrando, e cancel·lació de aquelles, .iiii. sous. Ítem, doní a un correu 
que portà una letra d’en Vicent Caxa, que feye a saber quins anàsem a venir ab 
lo sotscomprador del senyor rey dels .iim. florins, .iii. sous, .Vi. diners. Ítem, doní 
a Guillamó Thomàs per una letra que portà a·n Vicent Caxa <per> saber la dita 
rahó, .ix. sous, per .iii. dies. Ítem, doní per un present que fon fet a mossén en 
Ramon Alamany de Cerveló, cent .xxxi. sous, .Viii. diners. Ítem, doní Arnal-
det, alguatzir, .xxii. sous. Ítem, per .Vii. jorns que estiguí a València per pagar 
los .iiM. florins, a .Vii. sous per dia, .xlix. sous. Ítem, los quals lo consell vos ha 
dats en hajuda de la cambra, .xliiii. sous.62 Ítem, doní als corredors per los censals 
de correduries, .lxxi. sous, .Vi. diners. Ítem, doní als notaris de fer los contractes 
.lxxxiii. sous. Ítem, doní a·n Triles, de corredories de la vinença del comprador, 
.xi. sous. Ítem, costà la carta del pagament .xi. sous. Les quals quantitats pugen 
en summa quatre-cents \cinquanta-huyt/63 sous, dos diners.64

Ítem, acordà que de les atzembles que demane lo senyor rey per tirar la fus-
ta de les galees, que sie comanat als justícia e jurats e que ells finen ab lo porter al 
mills que puxen del nombre de les atzembles.65

Ítem, fon manat fer albarà al honrat en Pere Miquel, síndich e clavarii dels 
dos mill florins per la dita universitat promeses al senyor rey en subvenció del pa-
satge de Cerdenya, los quals dix si haver pagats.66

¶ 60 Anotat al marge esquerre. ¶ 61 Els dos 
ítems, al marge esquerre: albarà. ¶ 62 Rat- 
llat: Ítem, les quals quantitats pujen en \sum-
ma/ doents huytanta-hun sous, huyt diners.  

¶ 63 Ratllat: sexanta-dos. ¶ 64 Al marge es-
querre: albarà. ¶ 65 Marge esquerre línia ver-
tical. ¶ 66 Marge esquerre dibuix de cercle i: 
albarà.
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||26r Die veneris, .xxiª. febroarii anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº.iiiº.
Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu de Ramon de Belsa, crida públich, en lo qual foren presents los honrats n’Ar-
nau de Peralta, justícia, Pere Miquel, Bernat Cabeça, Guillem Feliu, Domingo 
Ferrer, jurats. Consellers: micer Johan Miralles, Pasqual Ferrando, Pere de Reus, 
Johan Tauhenga, Pasqual Bataller, Domingo Bataller, Johan Homdedéu, Bernat 
Mut, Pere Marquo, Guillamó Marqués, Bernat Maurell, Miquel Alegret, Beren-
guer Celma, Guillamó Català, Berthomeu Fonoll, Bonanat Segura, Jacme Solà, 
Domingo Torner, Domingo Cestret, Pere de Cella, Ruiç Pèriç de Cella.

Com lo temps de la santa quarantena67 fos attés e de necesitat sie cosa ne-
cessària fer provisió de peix e viandes quaresmals, per tal l’onrat consell de la 
dita vila en lo present dia de huy tengut e celebrat stablí e ordenà que durant lo 
temps de la dita Quaresma los peix que en la dita vila serien portats per vendre 
o revendre fosen venuts per lliura als fors dejús declarats, enaxí que alcú o alcuns 
de qualsevol ley o dignitat sien no gosen o presumesquen vendre a més for sots 
pena de .lx. sous, devidors e partidors, ço és, la terça part al senyor rey e la terça 
al mustaçaf e la terça al accusador, e si accusador no hi haurà si<a> lo terç del 
comú de la dita vila. E que·l dit mustaçaf se’n puxe entrametre sens accusador, e 
que en les dites coses puxe ésser feta per lo dit mustaçaf inquisició, los quals fors 
són ut secuntur:

Primerament, tot pey<x> real, la liura, .V. diners.
Ítem, pex negre ab scata, exceptat lo desús e dejús scrit, la liura, .iiii. diners.
Ítem, pex vermel, orada, sarch e virada, excepta luerna, luç e coch, la liura, 

.V. diners.

||26v Ítem, tot congre que pes .iiii. lliures e de .iiii. ensús, la lliura .V. diners.
Ítem, congre que pes de .iiii. lliures enjús e morena, la lliura .iiii. diners.
Ítem, peix liçal, la lliura .iiii. diners.
Ítem, agulla .iiii. diners.
Ítem, peix menut .iii. diners.
Ítem, sardina vera .iiii. diners.
Ítem, dalfí e tonyina, .Vi. diners.
Ítem, peix de bolig, .iii. diners.
Ítem, lagostí .Viii. diners.
Ítem, sucla, una ab altra, .iiii. diners.
Ítem, bestina ço és setria, ragada, muçola vera, aguladó, scoats, smorrats e 

uberts, la liura .iii. diners.
Ítem, canell e pastrill, la liura .i. diner.

¶ 67 Possible error per Quaresma.
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Ferma d’en Bernat Colomer, lochtinent de batle de la vila de Castelló per 
l’onrat en Guillem Miró, batle de la dita vila, salvu dret de senyor.

||27r Ítem, l’onrat consell, per profit e utilitat de la cosa pública, stablí e orde-
nà68 que com alcuns venen cols per brotons al pes ordenat, ço que no deu ésser 
fet com coll sie una69 cosa que·s deje vendre a vull e no a pes, que de ací avant 
cascun ven<e>dor de brotons e spinax hajen a vendre aquells al for ordenat en 
los altres stabliments. Axí emperò, que aquells no sien mul<l>ats ni lavats sinó 
axí com pròpriament los cullen e traen de lurs camps, e que los brotons sien co-
llits esbrostadament e no tots en un brot, axí com alcuns han acostumat de poch 
temps ençà, e açò sots pena de .V. sous dividors e partidors ut suppra. Et en cars 
que qüestió sie si·lls dits brotons e spinax són remulats o lavats, ne si seran los dits 
brotons justament collits, que açò sie a conexença del mustaçaf e jurats que ara 
són o per temps seran.

Ferma d’en Bernat Colomer, lochtinent de batle de la vila de Castelló per 
l’onrat en Guillem Miró, batle de la dita vila, salvu dret de senyor.

Ítem, acordà lo consell que·l stabliment dels çabaters últimament fet sie  
servat.

Ítem, l’onrat consell acordà que los honrats micer Johan Miralles, Ferrer 
Colomer, Bernat Miralles e Bernat Maurell, compradors de les rendes del senyor 
rey, són bastants, per què lo dit consell se’n té per content.

Ítem, acordà lo dit consell que en Pasqual Ferrando torne a València per 
misatger.

Fon manat fer70 albarà a·n Pasqual Ferrando, notari, de les quantitats infra-
següents, les quals dix si haver despeses per obs de la dita universitat:

Primo, a·n Bernat Pelicer, notari, de metre en forma la protestació e res-
posta que fiu, que micer Pere Català donàs lo procés de les egües d’en Segarra, 
mig florí. Ítem, doní a·n Pelicer, present n’Ambert de Barberà, .xi. sous. Ítem, 
me costà lo translat de la letra del batle del morabatí, .xii.diners. Ítem, més costà 
la letra revocatòria del batle del fet del morabatí dels novençans, .ii.sous. Ítem, 
doní a·n Ripol per la letra del quitament e supplicació, .xi.sous. ||27v Ítem, doní 
a·n Ferrer, que la mès en forma, .ii.sous. Ítem, doní a micer Andreu Salvador, per 
dar consell sobre les supplicacions, .xxii.sous. Ítem, a sagell a·n [Tavasca], per la 
letra del pex, .xi. florins. Ítem, per la letra als carnicers, .xx. sous. Ítem, al notari 
que les registrà, .xi. sous. Ítem, a·n Marull per les provisions a ordenar, .xxii. 
sous. Ítem, a·n Mayosa, notari, de fer la letra dels carnicers com fos errada la d’en 
Ripoll, .xi. sous. Ítem, al verger que la portà a sagellar, .xii. diners. Ítem, a dret 

¶ 68 Ratllat: que·ls brotons sien venuts exuts.
¶ 69 Ratllat: e brotó altra. ¶ 70 Duplicat: fer.
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de sagell, .xx. sous, iii. diners. Ítem, de sagell del privilegi de la Governació,  
.xi. florins. Ítem, a tresorer per lo privilegi, cinquanta florins. Ítem, a·n Brotons, 
huyt florins <e> mig. Ítem, a un notari que·m seguí a fer la presentació de la car-
ta d’en Francesch Miró, .xViii. diners. Ítem, al verguer, de citar-lo davant treso-
rer, .ii. sous. Ítem, al notari que feu la execució de la presentació, .x. sous. Ítem, 
per dos pergamins que comprí per metre lo privilegi com fos errat, e la remisió, 
.ii. sous, .iiii. diners. Ítem, per mon salarii, per déset jorns que y stiguí, a rahon 
de set sous per dia, e tres sous en hajuda de la cambra, cent setanta sous. Les quals 
quantitats pugen en summa mill doents onze sous, hun diner.71

Fon manat fer albarà a·n Pere72 Sànxiç de .x. sous, .x. diners per scriptures 
per aquell fetes.73

Die iovis, .xiiiª. marcii anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. tercio.
Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich, en lo qual foren presents los hon-
rats n’Arnau de Peralta, justícia, en Pere Miquel, Bernat Cabeça, Guillamó Feliu 
e en Domingo Ferrer, jurats. Consellers: Pere Moster, Pasqual Bataller, Lorenç 
Marquo, Ruiç Pèriç de Cella, Domingo Vives, Berenguer Celma, Guillamó 
Monlober, Bernat Maurell, Johan Godes, Bonanat Segura, Guillamó Monlo-
ber,74 Bernat Mut, Berthomeu Sala, Pere Ribarroga, Johan Homdedéu, Domin-
go Bataller, Pasqual Franch, Pere de Cella, Johan Tauhenga, Pere de Reus, mi-
cer Johan Miralles, Domingo Torner, Johan Rabades, Anthoni Navarro, Bert-
homeu Fonoll, Pere de Cella.

Fon manat fer albarà per lo dit honrat consell al discret en Ramon Johan, 
notari, de la carta que reebé com a notari de les rendes del senyor rey, lo qual sie 
endreçat al honrat en Pere de Reus, administrador de les dites rendes.75

||28r Fon manat fer albarà al honrat en Pere Miquel de les quantitats infrase-
güents les quals dix si haver despeses per obs de la dita universitat:

Primo, a·n Mostaró, per lo procés d’en Lop Sànxiç que portà a València, 
per .ii. dies .Vi. sous. Ítem, a·n Saborit, per hun cabiró redon per obs de les al-
menares, .V. sous. Ítem, a·n Fayanàs, per les rahons d’en Lop Sànxiç que portà a 
València, .ii. sous. Ítem, a Caçador, saig, per .iª. letra que portà de Fadrell sobre la 
recepció dels testimonis de la qüestió d’en Lop Sànxiç, e citació dels dits testimo-
nis, .ii. sous. Ítem, a·n Fayanàs, per lo procés d’en Lòpiç que portà a València a·n 
Erau, .Vi. sous. Ítem, a·n Ramon Johan per fer dues ratificacions, la .iª. del censal 

¶ 71 Marge esquerre: albarà. 
¶ 72 Duplicat: Pere. ¶ 73 Marge esquerre: albarà.

¶ 74 Possible error de l’escrivà que duplica el nom. ¶ 75 Marge esquerre: albarà.
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d’en Johan Bou e l’altra d’en Lorenç Martí, .xVi. sous, .Vi. diners. Ítem, a·n Jo-
han Martí, scrivà del oficial per lo translat del procés que fon perdut d’en Johan 
Pintor, .cxxxii. sous. Ítem, a les bésties que anaren a la Serra d’en Galceran per 
tirar la fusta de les galees a Orpesa, primo, a·n Guillamó Marqués, .xi. sous; ítem, 
a Vicent Matheu, .xi. sous; ítem, a·n Pasqual Radio, .xi. sous; ítem, a·n Johan 
Molinos, .xi. sous; ítem, a·n Domingo Desder, .xi. sous; ítem, a·n Vilaroig, .xi. 
sous; ítem, a·n Jacme Montergul, .xi. sous; ítem, a·n Bernat Marbruscha, .V. sous; 
ítem, a·n Pinel, .Vi. sous; Ítem, a Jacme Scuder, .xi. sous; ítem, a Johan Mar-
bruscha, .xi. sous; ítem, a·n Domingo Coves, .Vii. sous; ítem, a·n Domingo Lop, 
.Vii. sous; ítem, a·n Bernat Tripó, .Vii. sous; ítem, a·n Johan Barlaçot, .Vii. sous; 
ítem, a·n Thomàs Ferrer, .Vii. sous; ítem, a·n Monserrat Guarch, .Vii. sous; Ítem, 
a·n Pere Muntanyà, .Vii. sous; ítem, a·n Francesch Maçó, .Vii. sous; ítem, a·n 
Morell, .Vii. sous; ítem, a·n Anthoni Pelegrí, .Vii. sous. Les quals quantitats pujen 
a summa e quantitat de .ccc.xlix. sous, .Vi. diners.76

Fon manat fer albarà a·n Matheu Litago de cent sous de la segona paga de 
guardar lo terme.77

Fiat albarà a·n Matheu Erau de .xxi. parel de semalés que lo senyor se’n 
feu portar per fer staques als arcinals, que fan en diners .xxi. sous.

Fon manat fer albarà a·n Berenguer Miró de les quantitats dejús scrites les 
quals li foren preses en faltes ultra les que ja havie dades en son compte:

Primo, dels frares, .cx. sous, .iii. diners. Ítem, d’en Bernat de Libià, .x. 
sous, .Vi. diners. Ítem, de la hereua d’en Queralt, .iiii. sous, .i. diner, mealla. 
Ítem, d’en Berenguer Julach, .V. sous, .Vi. diners. Ítem, d’en Domingo Çaera, 
.ii. sous, .iiii. diners, mealla. Les quals quantitats pujen en summa cent trenta-dos 
sous, .ix. diners.

Ítem, acordà lo consell que en Guillamó Català sie en la tatxació de la peyta 
en loch d’en Pere de Reus, e en Bernat Cavaller en loch d’en Domingo Garcia.

||28v Ítem, l’onrat consell acordà que la qüestió d’en Lop Sànxiç e de la vila sie 
mès per part de la vila en poder de micer Johan Miralles, qui present ere, e que 
hagués en cars que vingués a fi dos florins e no pus, e per part d’en Lop Sànxiç en 
poder d’en Johan de Riclos, e que la dita qüestió se haje a menar e determenar  
en la dita vila.

Fiat hic stabliment dels bestiars que paguen .iiii. diners.78

¶ 76 Marge esquerre: albarà.
¶ 77 Marge esquerre els tres ítems: albarà.
¶ 78 Línia en el marge inferior del full.
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||29r Die mercurii, .xixª. marcii anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. tercio.
Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu de Ramon de Belsa, crida públich, en lo qual foren presents los honrats 
n’Arnau de Peralta, justícia, Pere Miquel, Bernat Cabeça, \Domingo Ferrer/ e 
Guillamó Feliu, jurats. Consellers: micer Johan Miralles, Pere de Reus, Johan 
Tauhenga, Pere Moster, Ramon de Thous, Pasqual Bataller, Lorenç Marquo, 
Guillamó Català, Bernat Maurell, Guillamó Monlober, Bonanat Segura, Johan 
Rabades, Anthoni Navarro, Pere Ribarroga, Domingo Cestret, Berthomeu Sala, 
Domingo Bataller, Pere de Cella, Domingo Vives, Miquel Alegret, Johan Go-
des, Bernat Mut, Ruiç Pèriç de Cella.

En lo qual consell fon acordat que micer Johan Miralles sie en la taxació 
de la peyta en loch d’en Pasqual Ferrando, com lo dit en Pasqual continue haje a 
ésser en València per negocis de la universitat, e en Miquel Gaschó en loch d’en 
Arnau Agramunt com lo dit n’Arnau sie cecristà e no y puxe ésser.

Ítem, acordà lo dit consell que los jurats hajen aquell hom que a ells serà 
benvist per star contínuament en lo pes de la farina e per aquell preu que a ells 
serà benvist.

Ítem, acordà lo dit consell que la qüestió que en Pere Arnau d’Ezparça ha 
ab la dita univesitat sobre lo quitament sie mès en poder de un juriste per part 
sua, e de micer Berthomeu del Mas per part de la dita universitat, e que los dits 
juristes hajen a dir en la dita qüestió per justícia, de \una/ paraula e sens scrits.

Ítem, que sie scrit a·n Ferrando que haje la remisió als mills que puxe.

Ítem, que la qüestió que la dita universitat ha ab València sobre les egües 
d’en Segarra, que sie mès en poder de mossén en Ramon de Tolsà, cavaller e 
doctor en leys.

Ítem, fon manat fer albarà a·n Johan Barbarrosa, de les quantitats dejús següents:
Primo, per .xV. sous, .Viii. diners per la peyta d’en Malràs. Ítem, per la pey-

ta d’en Miquel Navarro, .xxxxiii. sous, .i. diner. Ítem, de la germana d’en Ra-
mon de Paüls, .xiiii. sous, .Viii. diners. Ítem, de Maymó Atzaro, .xi. sous, .iiii. 
diners. Ítem, de Bazaray Alfardí, .iiii. sous, .iiii. diners. Ítem, d’en Pere Thomàs, 
.Vi. sous, .Vi. diners. Ítem, d’en Berthomeu Martí, .iii. sous, .V. diners. Ítem, 
d’en Domingo Durà, .xiiii. sous, .Viii. diners. Ítem, d’en Ripoll, calciner, .iiii. 
sous, .Vi. diners. Les quals quantitats desús dites foren dades per faltes per lo dit en 
Johan ultra les faltes ja per ell donades en son compte. Ítem, d’altra part, per son 
salarii de traure les vendes del seu any, .c. sous. Ítem, .cc.xx. sous per interés de 
la quantitat que lo consell tenie sua, les quals quantitats pujen en summa quatre-
cents trenta-sis sous, dos diners, mealla.79

¶ 79 Marge esquerre: albarà.
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||29v Fon manat fer albarà a·n Berenguer Miró de les quantitats infrasegüents les 
quals li foren preses en faltes ultra les que ja havie dades en son compte:

<Dels frares>, .cx. sous, .iii. diners. Ítem, d’en Bernat de Libià, .x. sous, 
.Vi. diners. Ítem, de la hereua d’en Queralt, .iiii. sous, .i. diner, mealla. Ítem, d’en 
Berenguer Julach, .V. sous, .Vi. diners. Ítem, d’en Domingo Çaera, .ii. sous, .iiii. 
diners, mealla. Les quals quantitats pujen en summa .c.xxxii. sous, .ix. diners.80

Ítem, acordà lo dit consell que·l honrat en Pere Miquel, síndich, manleve 
.cccc. florins per obs de la dita universitat, a rahon de censal.

Fiat hic stabliment del blat que vingue al almodí sots pena de .x. sous al 
portador.81

||30r Die lune, .xxiiiiª. marcii anni predicti .xcº. tercii.
Los honrats en Pere Miquel, Bernat Cabeça, Guillem Feliu e Domingo  

\Ferrer/,82 jurats, arendaren lo pes de la farina a·n Johan Morrages, que present 
ere, sots forma dels capítols dejús següents: Yo arrendaria lo pes de la farina  
de la vila de Castelló a .i. any primervinent sots les formes e condicions se-
güents, aquell qui per menys lo traurà aquell l’aurà. Primerament, que aquell 
que·l dit pes.83

||30v Die martis, .viiiª. aprilis anno predicto .xcº.iiiº.
Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 

de Ramon de Belsa, saig e crida públich, en lo qual foren presents los honrats 
n’Arnau de Peralta, justícia, en Pere Miquel, Guillem Feliu e Domingo Ferrer, 
jurats. Consellers: Pere Moster, Lorenç Marquo, Ruiç Pèriç de Cella, Guillamó 
Català, Guillamó Monlober, Domingo Garcia, Miquel Alegret, Pere Ribarroga, 
Pasqual Miró, Jacme Vives, Anthoni Pelegrí, Johan Godes, Berthomeu Fonoll, 
Bernat Mut, Berthomeu Sala, Bonanat Segura, Domingo Bataller, Pere de Ce-
lla, Pasqual Bataller, Johan Tauhenga, Pere de Reus, Pasqual Ferrando, Johan 
Homdedéu, Ramon de Thous e Guillamó Ripoll.

Compte dels diputats.84

Fon ratificat e confermat \per lo dit consell/ los compromeses fets per en 
Pasqual Ferrando com a síndich sobre lo fet de les perdius, de la qüestió del co-
manador d’Alcalà e de la dita vila, en poder de micer Berthomeu del Mas e de 
micer Ramon de Soller, àrbitres. E lo de la qüestió del quitament d’en Pere Ar-

¶ 80 Cancel·lat amb ratlles. Al marge es-
querre: Fon dampnat com sie en lo kalenda-
ri precedent. Ratllat: albarà. ¶ 81 Línia en el 

marge inferior del full. ¶ 82 Ratllat: Feliu.  
¶ 83 El document no continua. ¶ 84 Escrit al 
marge esquerre.
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nau d’Ezparça e de la dita vila en poder dels desús dit micer Berthomeu del Mas 
e de micer Domingo Maschó, los quals compromeses foren reebuts per en Johan 
Pèriç, notari de València.

Presents testimonis: Bernat Mut e Jacme Vives.

Lo consell acordà que sie regonegut lo procés que en Gombau, notari, ree-
bé sobre lo feyt de la comisió que en Francesch Miró agué.

||31r Sie fet albarà a Ramon de Belsa de .lxxx. sous de son salari.85

Lo consell acordà que los taxadors de la peyta hajen .l. sous cascú de salarii 
e que en Pasqual Ferrando sie taxador.

Fon manat fer albarà a·n Pere Miquel, síndich, de les quantitats infrase-
güents les quals dix si haver despeses per obs de la dita universitat:

Primo, a·n Belsa, çabater, per una letra que portà de València d’en Ferran-
do, .xii. diners. Ítem, per .x. cànters de vi que trameté a·n Pere de Brotons, .xx. 
sous. Ítem, a·n Berthomeu Arnau per portar aquell a València, .xiii. sous, .Vi. 
diners. Ítem, al corredor, .xii. diners. Ítem, per lo loguer dels ordres, .xii. diners. 
Ítem, a·n Johan Pèriç, notari, per .iiii. dies que vingué per reebre testimonis sobre 
lo fet de la qüestió del comanador de Xivert, .xl. sous. Ítem, a na Pinela per .c. 
florins que·m prestà .Viii. meses, .lxi. sous. Ítem, a·n Francesch Sala, notari, per 
cerquar los enantaments dels carnicers, .V. sous, .Vi. diners. Ítem, als juglars per lo 
sonar que feren a Pasqua, .xi. sous. Ítem, a Pere Lòpiç los quals bestragué a mi-
cer Jacme Forner e al governador per la vila, .xxii. sous, \.Vi. diners/. Les quals 
quantitats pujen en suma cent setanta-sis sous, .Vi. diners.86

Fon manat fer albarà a·n Pasqual Ferrando, notari, los quals dix si haver 
despeses per obs de la universitat, les quals són ut secuntur:

Primo, a micer Johan Domínguiç, per fer relació del feyt de les egües, 
.xxxiii. sous. Ítem, a·n Monyoç, per citar lo síndich de València, .xii. diners. 
Ítem, lo cità divendres altra vegada, .xii. diners. Ítem, al notari per scriure la con-
tumàcia, .xii. diners. Ítem, al verguer per altra citació, .xii. diners. Ítem, al notari 
per scriure la contumàcia, .xii. diners. Ítem, a·n Rigolf per tenir a prop la remi-
sió que·m fos provista per cancel·lar, .V. sous, .Vi. diners. Ítem, a·n Munyoç per 
la dita rahó, .V. sous, .Vi. diners. Ítem, per la remisió per dret de sagell mill cent 
sous. Ítem, la cera, .iiii. sous, .iiii. diners. Ítem, a·n Gill, qui la registrà, .xViii. 
diners. Ítem, per .xVi. dies que lo dit en Pasqual fon en València, a rahon de .x. 
sous per dia, cent sexanta sous. Les quals quantitats pujen en summa mill treents 
quatorze sous, deu diners.87

¶ 85 Marge esquerre: albarà.
¶ 86 Marge esquerre: albarà. ¶ 87 Marge esquerre: albarà.
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||31v Die dominica, .xxª. aprilis anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº.iiiº.
Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich, en lo qual foren presents los honrats 
n’Arnau de Peralta, justícia, en Pere Miquel, Bernat Cabeça, Guillamó Feliu e 
Domingo Ferrer, jurats. Consellers: Pere Moster, Pasqual Bataller, Pere de Cella, 
Ruiç Pèriç de Cella, Lorenç Marcho, Bonanat Segura, Pasqual Miró, Anthoni88 
Pelegrí, Pasqual Franch, Anthoni Navarro, Bernat Mut, Guillamó Miquel, Do-
mingo Bataller, Guillamó Monlober, Pasqual Ferrando, Johan Homdedéu, Do-
mingo Cestret, Pere de Reus, Berthomeu Sala, Johan Godes, Domingo Català, 
micer Johan Miralles, Johan Tauhenga, Johan Rabades, Miquel Alegret, Bernat 
de Belda, Arnau Agramunt.

L’onrat consell feu gràcia de la peyta a·n Domingo Vendrell haüt sguart a 
la sua pròpia, sal dret del quitament, la qual gràcia volc lo dit consell que dur tant 
quant a ell plaurà.

Fon manat fer albarà a·n Pere Moster de les vendes per ell reebudes com 
a síndich del any proppasat a les quals no trobe compradors, vistes per los jurats 
quales són ni de qual quantitat.

||32r Die martis, .viª. die \madii/89 anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. tercio.
Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich del consell de la dita vila, en lo qual 
foren presents los honrats en Ramon Johan, tinent loch del honrat n’Arnau de 
Peralta, justícia,90 en Pere Miquel, Bernat Cabeça, Guillamó Feliu e en Domingo 
Ferrer, jurats. En Pere Moster, en Guillamó Ripoll, Lorenç Marquo, Berthomeu 
Fonoll, Guillamó Català, Arnau Agramunt, Guillamó Miquel, Bernat Mut, Gui-
llamó Monlober, Salvador Albert, Bernat Maurell, Jacme Vives, Anthoni Navar-
ro, Pere Marquo, Domingo Torner, Berthomeu Sala, Domingo Bataller, Roiç 
Pèriç de Cella, Pasqual Bataller, Pere de Reus, en Pasqual Ferrando \e en Johan 
Tauhenga/, conssellés de la sobredita vila. En lo qual consell fon proposat.91

||32v (En blanc).

||33r Dijous que hom comptave a .Viii. dies de maig del any de la Nativitat de 
Nostre Senyor mil .ccc. noranta-tres.

Fon ajustat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ra-
mon de Belsa, saig e crida públich de la dita vila, en lo qual92 foren presents los 

¶ 88 Ratllat: Bataller. ¶ 89 Ratllat: aprilis. ¶ 90 Ratllat: de la. 
¶ 91 El document resta incomplet. ¶ 92 Ratllat: present.
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honrats en Ramon Johan, tinent loch del honrat en n’Arnau de Peralta, justícia 
de la dita vila, en Bernat Cabeça, en Guillem Feliu e en Domingo Ferrer, jurats. 
En Pasqual Ferrando, Bernat Maurell, Johan Homdedéu, Berthomeu93 Sala, Pere 
Ribaroja, Anthoni Navarro, Pere Marcho, Bernat Mut, Jachme Vives, Johan Go-
des, Domingo Garcia, Jachme Solà, Domingo Torner, Johan Rabades, Pere de 
Cella, Arnau Agramunt, Guillamó Català, Lorenç Marquo, Pasqual Bataller, Ber-
thomeu Fonoll, Guillamó Monlober, Guillamó Rippoll e en Johan Tauhenga.

En lo qual conssell fon proposat per los sobredits honrats jurats que com 
ells en lo present dia, en hora de prima seu quasi, hajen reebuda una letra del 
molt alt senyor rey de la tenor dejús següent:

Als feels nostres, los jurats e prohòmens de Castelló de la Plana de Burriana.
Lo rey.
Prohòmens. Com nós hajam mester consell de vosaltres e d’altres ciutats e 

viles de regne de València o de ||33v persones ydònees de vosaltres sobre alcuns 
affers tocans reparació de nostre patrimoni e ben avenir de la cosa públicha de 
nostres regnes e terres, per ço us pregam, dehim e manam que, vista la present, 
nos trametats un bon hom o dos de vosaltres ab resposta vostra bastant per dar-nos 
consell sobre los dits affers, e açò no tardets una hora com molt hi vage en la triga.

Data en València sots nostre sagell secret, a .iii. dies de maig en l’any de la 
Nativitat de Nostre Senyor .m.ccc.xc.iiiº.

Rex Iohannes.

Per vigor de la qual letra real, lo dit honrat conssell elegí per missatger lo 
discret en Pasqual Ferrando, notari.

Al qual lo dit honrat conssell, sens revocació de la ordenació dels .Vii. sous 
que s’an a donar a missatger per jornada del Coll de la Garrofera avall, per la pre-
sent missatgeria atorgada gràcia special que lo dit en Pasqual Ferrando hagués .x. 
sous de salari per cascun dia.

Die sabati, .xxiiiiª. madii anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. tercio.
Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich, per los lochs acostumats cridar con-
sell, en lo qual foren presents los honrats en Arnau de Peralta, justícia, en Pere 
Miquel, Bernat Cabeça, Guillamó Feliu e Domingo Ferrer, jurats. Consellers: 
Pasqual Ferrando, Guillamó Monlober, Guillamó Català, Johan Tauhenga, Pas-
qual Bataller, Pere Moster, Ramon de Thous, Guillamó Ripol, Lorenç Marquo, 
Bernat Maurell, Pere ||34r de Cella, Arnau Agramunt, Domingo Torner, Miquel 
Alegret, Domingo Garcia, Johan Godes, Salvador Albert, Jacme Vives, Pasqual 

¶ 93 Corregit sobre Bernat. 
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Miró, Bernat Mut, Pere Marquo, Anthoni Navarro, Domingo Cestret,94 Ber-
thomeu Sala, Guillamó Miquel, Domingo Bataller,95 Ruiç Pèriç de Cella, Pere de 
Reus, micer Johan Miralles, Johan Homdedéu, Domingo Vives.

En lo qual consell fon manat fer albarà al honrat en Pere Miquel, síndich e 
clavari de les quantitats infrasegüents, les quals dix si haver despeses per obs de la 
dita universitat:

Primo, a·n Johan Péreç, notari de València, per .iiii. dies que vingué per 
reeb<r>e les respostes dels jurats sobre la qüestió del comanador de Xivert, so-
bre lo fet de les perdius, .xl. sous. Ítem, a·n Nadal Gombau, notari, per reebre 
les presentacions de les comisions que foren presentades a·n Francesch Miró, .Vi. 
sous. Ítem, per la pietança que la vila feu a les gents que seguien la provesió de la 
Alcora, .l. sous, .ii. diners. Ítem, per una letra que vench de Benicàcim, de mo-
ros, .xViii. diners. Ítem, a·n Goçalbo per .ii. letres que portà a·n G(uillem) Erau, 
.Vii. diners. Ítem, al correu que portà una letra d’en Fariza, scrivà dels .iii. braços, 
.x. sous, .Vi. diners. Ítem, <a> Avinyó per una letra ab .i. procés que portà de 
València lo qual trametie en Ferrando, .ii. sous. Ítem, a Guillamó Exameno, fer-
rer, per .ii. cèrcols e una anella que feu al pou d’en Aguiló, .x. sous, .Vi. diners. 
Ítem, per claus que meté en l’altre poal, .xii. diners. Ítem, a·quell mateix, per .i.  
braç e una anella e .ii. males de la cadena, .iiii. sous, .Vi. diners. Ítem, a·quell ma-
teix per adobar .i. cèrcol, .Vi. diners. Ítem, a·n Barbarrosa, per .xi. mans de paper 
tosquà e una mà de Xàtiva, per fer lo libre de valies, .xxi. sous, .Vii. diners. Ítem, 
al manyà per .ii. tornets que feu al pou Nou e adobar la roda, .ii. sous. Ítem, a·n  
Ramon Johan per una ratificació que feu de mig censal que vení a madona Caxa96 
e altra ratificació a·n Vicent Granollés, .xVi. sous, .Vi. diners. Ítem, per una le-
tra de Borriana, de galees de moros, .ii. sous. Ítem, a·n Ramon Johan, per la  
absolució que reebé d’en Pere Moster, síndich del any proppasat, .xi. sous. Ítem, 
a·n Johan Homdedéu, per lo peix que portà, .x. diners. Les quals pugen en sum-
ma cent huytanta-hun sous, dos diners.97

||34v Fon manat fer albarà a·n Pasqual Ferrando de .xxV. florins que donà a·n 
Erau en loch de la dita universitat, e .i. florí a·n Tederich per la presentació de la 
appel·lació dels blats que reebé, e .cxxx. sous per .xiii. jorns que stigué a Va-
lència per vigor de una letra per lo senyor rey tramesa, registrada en lo pròxime 
celebrat consell, e .c. sous de ésser acesor en lo present any de la dita vila, e .l. 
sous de ésser síndich quo ad littes. Les quals quantitats pugen en summa cincents98 
sexanta-sis sous.99

¶ 94 Ratllat: Johan Homdedéu. ¶ 95 Ratllat: Domingo Vives.
¶ 96 Ratllat: de. ¶ 97 Marge esquerre: albarà.

¶ 98 Ratllat: onze sous.
¶ 99 Marge esquerre als sis ítems: albarà.
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Fon manat fer albarà als honrats en Bernat Cabeça, Guillem Feliu e Do-
mingo Ferrer, jurats, per ésser jurats, .ccc. sous, ço és, .c. sous a cascú. Ítem, per 
fer la tatxació del \libre de valies/,100 .ccc. sous, ço és .c. sous a cascú.

Fon manat fer albarà a·n Pere Miquel101 per ésser jurat .c. sous, e per ésser 
síndich e clavarii .cl. sous. Ítem, per fer la tatxació del102 libre de valies, .c. sous. 
Ítem, per traure les vendes .c. sous. Summa per tot .cccc.l. sous.

Fon manat fer albarà a·n Ramon Johan, notari, de treents sous, ço és, de 
cent sous de ésser scrivà e de doents sous de fer lo libre nou de valies, lo qual  
s’és fet en lo present any.

Ítem, fon manat fer albarà a·n Pasqual Ferrando, Arnau Sala, Bernat Mut, 
Miquel Gaschó, Bernat Cavaller, Bernat Bosch, Berenguer Celma, Bernat An-
dreu, Monserrat Alquècer, Lorenç Marquo, Guillamó Monlober e Guillamó 
Català, taxadors del103 libre de valies, per fer la tatxació .dc. sous, ço és, .l. sous 
a cascú.

Fon manat fer albarà a Ramon de Belsa de .i. flori <e> mig dels trebals que 
hagué en la taxació del libre de valies, e de les robes. 

Fon feta absolució al discret en Pere Moster, síndich del any pasat, de la sua 
administració.

Testimonis: Berenguer Guitart, notari, e Berenguer Miró.

Fon manat fer albarà a·n Bernat Bosch per los trebals que, stant cequier, ha-
gué en adobar l’açut, ço <és>, de vint sous.

||35r Com segons forma de furs104 de València e privilegis del regne sie usat e 
acostumat de elegir e crear jurats la vespra de Cinquagèsima, per ço, feta pro-
posició per los honrats jurats, l’onrat consell enantà a fer elecció de aquells en 
la forma següent, ço és, que foren atrobats per més veus los honrats en Pere de 
Reus, en Guillem Johan, Pasqual Franch, Guillamó Miquel, micer Johan Miralles 
e en Berenguer Moliner. Enaxí que, meses en sis redolins de cera, foren meses en 
un bací d’aygua e foren treyts .iiii. redolins per .i. fadrí de poqua edat, los quals 
foren meses en poder del honrat en Guillem Miró, batle de la dita vila. E preses  
e regoneguts per aquell, foren donats per jurats los honrats micer Johan Miralles, 
en Pere de Reus, en Guillem Johan e en Guillamó Miquel, los quals juraren e fe-
ren lo sagrament acostumat fer segons forma de furs e privilegis del dit regne.

¶ 100 Ratllat: de la peyta. ¶ 101 Ratllat: síndich.
¶ 102 Ratllat: de la peyta, c sous.

¶ 103 Ratllat: la peyta. ¶ 104 Ratllat: de regne.
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Foren donats pròmens per hoyr lo compte del honrat en Pere Miquel, sín-
dich del any present, e per donar los consellers del any sdevenidor, ço és, per 
Santa Maria en Pasqual Ferrando; per Sent Johan, Pere de Cella; per Sent Nicho-
lau, Domingo Garcia; per Sent Pere, Pere Moster; per Sent Agostí, Bernat Mau-
rell; per Sent Thomàs, Guillamó Monlober.

Ítem, lo consell remeté totes les penes per lo dit consell comeses entant 
com en ell és e no en pus.

||35v-37v (En blanc).

||38r Albarans del any de l’onrat en Pere Miquel, síndich.

Die dominica, .xiª. augusti anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. secundo.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich 

e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Lo-
renç Valentí, per son salari de tenir lo pes de la farina,105 sexanta sous los quals li 
són deguts de la primera terça o paga. Retenits-vos emperò lo present albarà ab 
cautela de reebuda e seran-vos preses e reebuts en vostre compte. Data Castilione, 
undecima die augusti anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xc. secundo.106

Del consell de la vila de Castelló al honat en Pere Miquel, jurat, síndich 
e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a mestre 
Anerot del Lach cent sous los quals li són deguts per mostrar de gramàtica, de la 
última paga. Retenits-vos emperò lo present ab cautela de reebuda <e> seran-vos 
reebuts en compte. Data ut suppra.107

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Guilla-
mó Ferrer e Ramon Lobet, guardians de la céquia Major, cinquanta sous los quals 
los són deguts per rahon de guardar la dita céquia e los quals són de la primera 
paga. Retenits-vos emperò lo present ab cautela de reebuda e seran-vos preses en 
compte. Data ut suppra.108

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Ramon 
de Belsa, saig e crida públich de la dita vila, \los quals li són deguts/ per encantar 
e deliurar la peyta, deu sous. Ítem, per encantar los pous, cinch sous. Ítem, per 
encantar lo guardiatge (sic), cinch sous, sis diners. Retenits-vos emperò lo present 
ab cautela de reebuda e seran-vos preses e reebuts en compte. Data ut suppra.109

¶ 105 Ratllat: del. ¶ 106 Al marge esquerre: factum.
¶ 107 Al marge esquerre: factum. ¶ 108 Al marge esquerre: factum. ¶ 109 Al marge esquerre: factum.
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Die dominica, prima septembris anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. secundo.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, adminis-

trador de les rendes del senyor rey, saluts e honor. ||38v Com vós siats stat a Valèn-
cia110 per tres dies per pagar los censals los quals lo senyor rey fa de cens en lo mes 
de agost \proppasat/, per tal l’onrat consell mane a vós que·ls retingats per vostre 
salari e trebals trenta sous, ço és, .x. sous per cascun jorn. Per ço lo dit honrat 
consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per ço que a la reddi-
ció del vostre compte aquells vos sien reebuts en compte. Data ut suppra.111

Die sabbati, vicesima octava septembris anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo 
nonagesimo secundo.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Bernat 
Pelegrí, notari, quatorze florins d’or de la ley d’Aragó los quals li són deguts per 
trebals per ell sostenguts en lo procés que la dita universitat mene contra en Johan 
Pintor. \Per ço lo dit consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament 
per tal que a la redició del vostre compte aquell puxats mostrar/. Retenits-vos 
emperò lo present albarà ab cautela de reebuda e a la reddició del vostre compte 
seran-vos preses e reebuts en compte. Data Castilione ut suppra.112

||39r Die veneris, decima octava octobris anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo 
nonagesimo secundo.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats despeses les 
quantitats dejús següents:

Primo, a un hom de Borriana per .iª. letra de moros, .ii. sous. Ítem, a Gil 
de Daroqua per .iª. letra que portà a micer Berthomeu, .ix. sous. Ítem, a Mat-
heu Avinyó per .iª. letra que portà a micer Berthomeu, .V. sous, .Vi. diners. 
Ítem, a·n Marçal per .iª. letra que portà a Morella, .ix. sous. Ítem, a .i. hom de 
Benicàcim per .iª. letra de moros, .xViii. diners. Ítem, a Matheu Avinyó per .iii. 
dies que micer Berthomeu lo feu aturar, .Vii. sous. Ítem, a Pegueroles per .i. 
translat de .i ª. letra, .iiii. diners. Ítem, a Pere Guasch per .ii. letras que portà a 
Vila-real e Borriana, .ii. sous, .Vi. diners. Ítem, per .iii. oques que donà lo dia de 
Santa Maria d’agost, .Viii. sous, .Vi. diners. Ítem, a·n Piquó e a sos companyons 
per fer honor a la dita festa, .V. sous. Ítem, a .i. hom de Borriana per .iª. letra de 
moros, .ii. sous. Ítem, a .i. hom de Benicàcim per .iª. letra de moros, .xViii. di-
ners. Ítem, a .i. hom de Benicàcim per altra letra de moros, .xViii. diners. Ítem,  

¶ 110 Ratllat: entre anar.
¶ 111 Al marge esquerre: factum. ¶ 112 Al marge esquerre: factum.
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a·n Fayanàs per lo sindicat que portà a València a·n Pere Miquel, .V. sous, .Vi. 
diners. Ítem, a·n Monserrat Casanoves e Bernat Montergul per .iiii. dies que ve-
llaren a la mar sobre lo fet de les .xiii. galeres de moros, .xVi. sous. Ítem, a·n Jo-
han Martí e Pere Boix, per sis dies ab ses nits que vellaren al campanar per la dita 
rahó, .xxViii. sous. Ítem, a Bernat lo manyà per adobar lo poal del pou de Santa 
Maria, .ii. sous. Ítem, als diputats del General .d.Viii. sous, .ix. diners. Ítem, la 
àpoca .xii. diners. Ítem, a·n Guillamó Exameno per .i. cèrcol e altres coses que 
feu al pou d’en Guardiola, .Viii. sous, .ii. diners. Ítem, a·quell mateix per .ii. bra-
ços que feu al pou d’en Miró, .ix. sous, .Vi. diners. Ítem, a·n Guillamó Feliu los 
quals bestragué a .i. hom de Borriana, .ii. sous. Ítem, a .i. hom de Borriana per .iª. 
letra de moros, .ii. sous. Ítem, a·n Pere Sànxiç per certes scriptures, .xiiii. diners. 
Ítem, a .i. hom de Borriana per .iª. letra de moros, .ii. sous. Les quals quantitats 
pujen a summa e quantitat de sis-cents quaranta-hun sous, cinch diners segons 
largament se demostre per lo libre de reebudes e dates fet per vós, dit síndich, 
scrit de mà pròpria d’en Ramon Johan, notari, lo qual fon mostrat en plener con-
sell. Per113 ço l’onrat consell mane a vós ésser fet lo present albarà per tal que a la 
reddició del vostre compte vos sien reebuts en compte. Data ut suppra.114

||39v Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats despeses les 
quantitats infrasegüents:

Primo, a·n Fayanàs, per una letra que portà a micer Berthomeu del Mas per 
la elecció del jurat, .ii. sous, .Vi. diners. Ítem, per una letra de moros que reebé a 
.xxVii. de setembre, de Borriana, .ii. sous. Ítem, al frare que menave los catius, 
.V. sous. Ítem, al protest que posà lo comisari de València, .ii. sous. Ítem, la pro-
testació que transladà en Mealla, .iiii. diners. Ítem, per una letra de moros que 
reebé a .xi. de octubre, de Benicàcim, .xViii. diners. Ítem, a·n Domingo Codera 
per tenir lo pou Nou, .xxVi. sous. Ítem, a na Boxa per lo pou de Santa Maria a 
tenir, .xxx. sous. Ítem, a·n Johan Tauhenga per una procuració que reebé dels ju - 
rats del any proppasat sobre la qüestió d’en Johan Pintor, .ii. sous. Les quals quan-
titats pujen a summa de .lxxi. sous, .iiii. diners. Per ço l’onrat consell mane a 
vos ésser fet lo present albarà per ço que a la reddició del vostre compte vos sien 
reebuts en compte. Data ut suppra.

Die sabbati, septima decembris anno predicto, .xcº. secundo.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich 

e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Ma-
theu Litago e a sos companyons guardians del terme \de la dita vila/ cent sous, 

¶ 113 Ratllat: vos.
¶ 114 Aquesta i les següens tres entrades, al marge esquerre: factum.
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los quals són deguts de la primera terça per rahon de guardar lo terme. Per ço 
l’onrat consell mane a vós ésser fet lo preent albarà de manament per tal que a la 
reddició del vostre compte aquell puxats mostrar ensemps ab cautela de reebuda e 
seran-vos preses e reebuts en vostre compte. Data ut suppra.

||40r Die mercurii, .xviiiª. decembris anno predicto .xcº. secundo.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e 

clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats als discrets 
en Pere Moster e en Pasqual Ferrando, notaris, doents sexanta-sis sous, ço és, cent 
trenta-tres sous a cascú per rahon de dénou dies que foren en València sobre la 
subvenció que lo senyor rey demanave en lo pasatge de Serdenya, a rahon de set 
sous per cascun jorn a cascú. Ítem, d’altra part, cinquanta-set sous115 a cascú los 
quals lo consell los ha feyt de gràcia, ço és, tres sous a cascú per cascun jorn. Per 
ço l’onrat consell mane a vós ésser feyt lo present albarà de manament per tal que 
a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar ensemps ab cautela de ree-
buda e seran-vos preses e reebuts en vostre compte. Data ut suppra.

Die dominica, .xxiiª. decembris anno predicto .xcº. secundo.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e 

clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats despeses les 
quantitats dejús següents:

Primo, a .i. hom de Benicàcim, per una letra que portà de moros, .xViii. 
diners. Ítem, a·n Jacme Solà, per lo procés que portà de València d’en Pere Lòpiç, 
.ii. sous, .Vi. diners. Ítem, donàs per la sisa del pali que compràs, .xxVii. sous. 
Ítem, dues posts que compràs per metre lo pali e fill de palomar per ligar aquell, 
.xxi. diners. Ítem, los bordons, .xxi. sous, .i. diner. Ítem, per mon salarii per .V. 
dies que hi stiguí a rahon de .Vii. sous per jorn, .xxxV. sous. Ítem, per la cena 
del senyor rey, mill sous. Ítem, la àpoca, .i. sou. Ítem, dos pagos que costaren ab 
les mesions, .lxxx. tres sous, .V. diners.116 \Ítem/, cent florins \los quals donàs 
ensemps ab los dits pagos/ al senyor rey e senyora reyna. Ítem, donàs als portés 
del senyor rey e reyna .lxVi. sous. Ítem, a·n Fayanàs per .iª. letra que portà a 
València, .iii. sous. Ítem, a·n Manrresa per los quarts que comprà en Moster e 
en Ferrando, cent sous. Ítem, donàs d’altra part per adobar lo camí del Coll de 
la Garrofera, primo, a·n Pasqual ||40v Ramos per dos dies, tres sous, \.iiii. diners/. 
Ítem, a·n Monserrat Mostaró per dos dies, tres sous, \.iiii. diners/. Ítem, a·n Ar-
nau Guasch per dos dies, .iii. sous, \.iiii. diners/. Ítem, a·n Francesch Guàmir 
per dos dies, .iii. sous, \.iiii. diners/. Ítem, a Guillamó Thomàs per dos dies, .iii. 

¶ 115 Ratllat: ço és, vint-huyt sous, sis diners.
¶ 116 Ratllat: los quals donàs ensemps ab.
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sous, \.iiii. diners/. Ítem, a Bernat Fuster per dos dies, .iii. sous, \.iiii. diners/. 
Ítem, a·n Berthomeu Maçana per dos dies, .iii. sous, \.iiii. diners/. Ítem, a·n Pere 
Masquefa per dos dies, .iii. sous, .iiii. diners. Ítem, a·n Guillamó Marcho per dos 
dies .iii. sous, .iiii. diners. Ítem, a·n Matheu Marcho per .ii. dies, .iii. sous, .iiii. 
diners. Ítem, a·n Pere Avinent per .ii. dies, .iii. sous, .iiii. diners. Ítem, a·n Do-
mingo Març per .ii. dies, .iii. sous, .iiii. diners. Ítem, a·n Ferrer Miró per .i. dia, 
.xx. diners. Ítem, a·n Guillamó Maymó, .i. dia .xx. diners. Ítem, a·n Berenguer 
Simó, .i. dia .xx. diners. Ítem, a·n Bernat Miquel, per .i. dia .xx. diners. Ítem,  
a don Soller per .i. dia, .xx. diners. Ítem, a don Miralles per .i. dia, .xx. di-
ners.117 Ítem, a·n Domingo Ferrer per tres dies, .xii. sous. Ítem, sis cabacets .xii. 
diners. Ítem, una destral, .ii. diners de loguer. Ítem, hi foren digous a .Vi. de  
noembre, .xii. hòmens a .xx. diners per hom, .xx. sous. Les quals quantitats 
pujen a summa e quantitat de duo milia cinch-cents vint-cinch sous, cinch diners. 
Per tal l’onrat consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per  
ço que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar e seran-vos preses e 
reebuts en vostre compte. Data ut suppra.118

Anno a Nativitate Domini millesimo .cccº.xcº. tercio, die iovis .xxviª. die decembris.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e 

clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Guilla-
mó Ferrer e Ramon Lobet, guardians de la céquia Major de la dita vila, cinquanta 
sous los quals los són deguts per rahon de guardar la dita céquia, de la segona e 
última paga. Per ço l’onrat consell mane a vós ésser fet lo present albarà de mana-
ment per tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar ensemps ab 
cautela de redicció e seran-vos preses e reebuts en compte. Data Castilione, .xxvi. 
die decembris anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. tercio.

||41r Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich 
e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats als hon-
rats micer Johan Miralles, Johan d’Alçamora, Berenguer Guitart, Guillamó Ripol, 
Pasqual Bataller e Ramon Johan sexanta sous, ço és, .x. sous a cascú, los quals 
los119 són deguts per rahon de ésser consellers del honrat en Berenguer Moliner, 
justícia del any proppasat. Per tal lo dit consell mane a vós ésser fet lo present al-
barà de manament per ço que a la reddició del vostre compte aquell puxats mos-
trar ensemps ab cauteles de redició e seran-vos preses e reebuts en compte. Data 
Castilione, .xxvi. die decembris anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. tercio.

¶ 117 Ratllat: ítem, hi foren digous a vi de novembre.
¶ 118 Aquesta i les següents quatre entrades, al marge esquerre: factum.

¶ 119 Ratllat: dit consell.



183

Die dominica, quinta ianuarii anno predicto .xcº.iiiº.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e 

clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats despeses les 
quantitats dejús següents:

Primo, \a·n Barta/, per una letra que portà a València sobre lo pali que ha-
víem comprat, .Vi. sous. Ítem, a don Linyà per una letra que portà a Benicàcim, 
que los munteros vinguesen per mostrar la120 caça al senyor rey, .ii. sous. Ítem, 
per una letra de moros que vingué de Burriana a .ix. de novembre, .ii. sous. 
Ítem, a·n Belsa per .iª. letra del senyor rey que portà <a> Almaçora e Burriana, 
.ii. sous. Ítem, a don Far, per una letra que portà de València dels misatgers, .Vi. 
diners. Ítem, a·n Guillamó Feliu per lo translat de la àpocha que feu de la cena, 
.xii. diners. Ítem, a don Far per la absolució de les rendes del temps d’en Moster, 
que portà als misatgers, .Vi. sous. Ítem, a don Linyà, per com anà a la Pobla per 
saber quant s’i partirie lo senyor rey, \.ii. sous/. Les quals quantitats pujen a sum-
ma e quantitat de vint-hun sous, sis diners. Per tal l’onrat consell mane a vós ésser 
feyt lo present albarà de manament per ço que a la reddició del vostre comp-
te aquell puxats mostrar e seran-vos preses e reebuts en compte. Data Castilione, 
quinta die ianuarii anno a Nativitate Domini millesimo .cccº.xcº. tercio.

||41v Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich 
e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Go-
çalbo Sanç, vehí de la dita vila, deu florins d’or de la ley d’Aragó los quals l’onrat 
consell li mane ésser donats en hajuda de son rescat. Per ço, lo dit consell mane a  
vós ésser fet lo present albarà de manament per tal que a la reddició del vostre 
compte aquell puxats mostrar \ensemps ab cautela de reebuda/ e seran-vos preses 
e reebuts en compte. Data Castilione, quinta die ianuarii anno a Nativitate Domini 
.mº.cccº.xcº. tercio.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich 
e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats pagat 
los cinch-cents florins d’or los quals la dita universitat havie a pagar a mossén en 
Ramon Alamany en loch del senyor rey per la subvenció al dit senyor feta en lo 
pasatge de Serdenya,121 \e hun florí e mig a·n Pere Dezpont, notari, per sos tre-
bals e la letra del senyor rey o àpoca que féu./ Per ço, l’onrat consell mane a vós 
ésser fet lo present albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte 
aquell puxats mostrar ensemps ab cautela de reebuda e seran-vos preses e ree-
buts en vostre compte. Data Castilione, quinta die ianuarii anno a Nativitate Domini  
.mº.cccº.xcº. tercio.122

¶ 120 Ratllat: casa.
¶ 121 Ratllat: al dit senyor rey.

¶ 122 Aquesta i les següents quatre entrades, al marge esquerre: factum.
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Die iovis, .xviª. ianuarii anno predicto .xcº. tercio.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e 

clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Vicent 
Piquó trenta sous los quals le són deguts per tenir lo pou d’en Miró en lo present 
any. Per ço lo dit consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per 
tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar ensemps ab cautela 
de reebuda e seran-vos preses e reebuts en compte. Data ut suppra.

Die sabbati, .xviiiª. ianuarii anno predicto .xcº. tercio.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e 

clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a Ramon de 
Belsa, saig e crida pú- ||42r blich vint sous los quals lo dit consell li mane ésser do-
nats per encantar e liurar les imposicions de la dita vila \del present any/. Per ço 
lo dit consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per tal que a la 
reddició del vostre compte aquell puxats mostrar ensemps ab cautela de reebuda e 
seran-vos preses e reebuts en compte. Data ut suppra.

Die sabati, .xxvª. ianuarii anno predicto .xcº. tercio.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich 

e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Pas-
qual Ferrando, notari, .dcccc.Viii. sous, .iiii. diners los quals a·quell són deguts 
segons mostra \per menut/ per una cèdula en plener consell, la qual és registrada 
en libre de consells en lo present kalendarii. Per ço lo dit consell mane a vós és-
ser fet lo present albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte 
aquell puxats mostrar ensemps ab cautela de reebuda e seran-vos preses e reebuts 
en compte. Data ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Bernat 
Cabeça dotze sous los quals li són deguts per tres dies que anà <a> Almaçora per 
veure la céquia, là un dia, e per parlar ab los jurats de Burriana e Vila-real los dos 
dies. Per ço lo dit consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per 
tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar ensemps ab cautela 
de reebuda e seran-vos preses e reebuts en compte. Data ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats despés cent 
\quaranta-huyt/123 sous segons appar per menut en una cèdula per vós en plener 
consell mostrada, la qual és registrada en libre de consells en lo present kalendarii. 

¶ 123 Tacat de tinta i ratllat. Sembla que hi posa: cinquanta-cinch.
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Per ço lo dit consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per tal 
que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar124 e seran-vos preses e 
reebuts en compte. Data ut suppra.125

||42v Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere de Reus, administrador 
de les rendes del senyor rey \en l’any present/, saluts e honor. Donats e pagats a 
Ramon de Belsa, corredor, quinze sous los quals lo consell li mane ésser donats 
per encantar e liurar les rendes al dit senyor \pertanyents en l’any present en la 
dita vila e terme de aquella/. Per tal, lo dit consell mane a vós ésser fet lo pre-
sent albarà de manament per ço que a la reddició del vostre compte aquell puxats 
mostrar ensemps ab cautela de reebuda e seran-vos preses e reebuts en compte. 
Data ut suppra.

Die iovis, .xiiiª. febroarii anno predicto .xcº.iiiº.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e 

clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Beren-
guer Sala, vehí de la dita vila, trenta sous los quals a·quell són deguts per rahon 
de tenir lo pou d’en Guardiola. Per ço lo dit consell mane a vós ésser fet lo pre-
sent albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats 
mostrar ensemps ab cautela de reebuda e seran-vos preses e reebuts en compte. 
Data ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Lorenç 
Valentí per son salari de tenir lo pes de la farina sexanta sous los quals li són de-
guts de la segona terça o paga. Retenits-vos emperò lo present albarà ab cautela 
de reebuda e seran-vos preses e reebuts en compte. Data ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats despeses per 
obs de la dita universitat quatre-cents \cinquanta-huyt/126 sous, dos diners segons 
havets mostrat per menut en una cèdula en plener consell,127 la qual és registrada 
en libre de consell en lo present kalendarii. Per tal l’onrat consell mane a vós és-
ser fet lo present albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte 
aquell puxats mostrar e seran-vos preses e reebuts en compte. Data ut suppra.128

||43r Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich 
e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats pagats al 
sotscomprador del senyor rey los dos mill florins al dit senyor promeses en la sub-

¶ 124 Ratllat: ensemps ab cautela de reebuda.  
¶ 125 Aquesta i les següent tres entrades, al mar-
ge esquerre: factum. ¶ 126 Ratllat: sexanta-dos.  

¶ 127 Ratllat: per tal l’onrat consell. ¶ 128 Aques - 
ta i les següents quatre entrades, al marge es-
querre: factum.



186

venció del pasatge de Cerdenya, per tal l’onrat consell mane a vós ésser fet lo pre-
sent albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats 
mostrar e seran-vos preses e reebuts en compte. Data ut suppra.

Die veneris, .xxiª. febroarii anno predicto .xcº. tercio.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich 

e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret 
en Pasqual Ferrando, notari, mill doents onze sous, hun diner, los quals aquell  
\ha bestreyts/129 segons ha mostrat en plener consell en una cèdula la qual és re-
gistrada en plener consell en lo present kalendarii. Per ço, l’onrat consell mane a 
vós ésser fet lo present albarà de manament130 per tal que a la reddició del vostre 
compte aquell puxats mostrar131 ensemps ab cautela de reebuda e seran-vos preses 
e reebuts en vostre compte. Data ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich 
e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Pere 
Sànxiç, notari scrivà de la Governació de la dita vila, .x. sous, .x. diners, los quals 
a aquell són deguts per scriptures per ell reebudes axí del fet d’en Pere Lòpiç com 
altres. Per ço l’onrat consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament 
per tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar ensemps ab cau-
tela de reebuda e seran-vos preses e reebuts en compte. Data ut suppra.

Die mercurii, .xiiiª. die marcii anno predicto.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere de Reus, administrador 

de les rendes del senyor rey de la vila e terme de Castelló, saluts e honor. Do-
nats e pagats al discret en Ramon Johan, notari, tres florins d’or de ley d’Aragó 
los quals a aquell són deguts per les cartes del delliurament de les rendes del dit 
senyor rey, fet a·n Bernat Maurell, vehín de la dita vila, les quals reebé com a 
notari. Et retenits ve<r>s vós lo present albarà ensemps ab cautela de reebuda e 
seran-vos rebuts en compte. Scrit en Castelló, a .xiii. de març en l’any de la Na-
tivitat de Nostre Senyor .m.ccc.xc. tres.

||43v Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich 
e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats despés 
per obs de la dita universitat treents quaranta-nou sous, sis diners segons havets 
mostrat en plener consell en una cèdula per menut, la qual és registrada en libre 
de consells sots lo kalendarii dejús scrit. Per ço lo dit consell mane a vós ésser fet 
lo present albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell 
puxats mostrar e seran-vos preses e reebuts en compte. Data ut suppra.132

¶ 129 Ratllat: són deguts. ¶ 130 Duplicat i ratllat: manament.
¶ 131 Ratllat: e seran. ¶ 132 Al marge esquerre: factum. 
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Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Matheu 
Litago e a sos companyons guardians del terme cent <sous> los quals a aquells 
són deguts de la segona terça per rahon de guardar lo terme. Per ço, lo dit consell 
mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per tal que a la reddició del 
vostre compte aquell puxats mostrar ensemps ab cautela de reebuda e seran-vos 
preses e reebuts en compte. Data ut suppra.133

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Matheu 
Erau, fuster, .xxi. sous per rahon de .xxi. parell de semalles que lo senyor se’n 
feu portar per fer staques als arcinals. Per ço, lo dit consell mane a vós ésser fet lo 
present albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell pu-
xats mostrar ensemps ab cautela de reebuda e seran-vos preses e reebuts en comp-
te. Data ut suppra.134

||44r Del consell de la vila de Castelló al honrat en135 Pere Miquel, jurat, síndich 
e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Be-
renguer Miró, peyter del any proppasat, cent .xxx. dos sous, .ix. diners los quals 
a·quell són deguts per faltes per ell donades ultra les que ja havie dades en son 
compte, les quals mostra en una cèdula per menut en plener consell, registrada 
en libre de consells en lo kalendarii dejús scrit. Per ço, l’onrat consell mane a vós 
ésser fet lo present albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte 
aquell puxats mostrar ensemps ab cautela de reebuda e seran-vos preses e reebuts 
en compte. Data ut suppra.136

Die \mercurii, .xixª. marcii/137 anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. tercio.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich 

e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Jo-
han Barbarrosa, especier, quatre-cents trenta-sis sous, dos diners, mealla los quals 
a·quell són deguts per vendes a aquell donades en l’any que ere síndich, com no 
haje trobat compradors segons ha mostrat en una cèdula en plener consell, re-
gistrada en libre de consells en lo kalendarii dejús scrit. Per ço, l’onrat consell 
mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per tal que a la reddició del 
vostre compte aquell puxats mostrar ensemps ab cautela de reebuda e seran-vos 
preses e reebuts en compte. Data Castilione, .xixª. marcii anno a Nativitate Domini  
.mº.cccº.xcº. tercio.138

¶ 133 Al marge esquerre: factum.
¶ 134 Al marge esquerre: factum. ¶ 135 Ratllat: Pasqual.

¶ 136 Al marge esquerre: factum. ¶ 137 Ratllat: martis .viii. aprilis.
¶ 138 Al marge esquerre: factum.
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||44v Die martis, .viiiª. aprilis anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. tercio.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e 

clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós per obs de la dita 
universitat hajats despeses cent setanta-sis sous, .Vi. diners segons havets mostrat 
per menut per una cèdula en plener consell, la qual és registrada en libre de con-
sells en lo present kalendarii. Per ço l’onrat consell mane a vós ésser fet lo pre-
sent albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats 
mostrar e seran-vos preses e reebuts en compte. Data ut suppra.139

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret en 
Pasqual Ferrando, notari vehín nostre, mill treents quatorze sous, deu diners los quals 
aquell ha bestreyts e pagats per afers e negociis de la dita universitat segons en ple-
ner consell ha mostrat per menut en una cèdula, registrada en libre de consells en 
lo present kalendarii. Per ço l’onrat consell mane a vós ésser fet lo present albarà de 
manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar ensemps 
ab cautela de reebuda e seran-vos preses e reebuts en compte. Data ut suppra.140

||45r Die dominica, .xxª. aprilis.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, jurat.
Die [...] madii anno predicto .xcº. tercio.141

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a Ramon de 
Belsa, saig e crida públich de la dita vila, .lxxx. sous los quals a·quell són deguts 
per servir lo consell en lo present any. Per ço l’onrat consell mane a vós ésser fet lo 
present albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell pu-
xats mostrar ensemps ab cautela de reebuda e seran-vos preses e reebuts en comp-
te. Data Castilione, .viiiª. aprilis anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. tercio.142

Die sabbati, .xxiiiiª. madii anno predicto .xcº. tercio.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e 

clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats despés per 
obs e negocis de la dita universitat, segons havets mostrat per menut en una cèdu-
la en plener consel, la qual és registrada en libre de consells en lo kalendarii dejús 
scrit, .clxxxi. sous, .ii. diners. Per ço l’onrat consell mane a vós ésser fet lo pre-
sent albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats 
mostrar e seran-vos preses e reebuts en compte. Data ut suppra.143

¶ 139 Al marge esquerre: factum. ¶ 140 Al marge esquerre: factum.
¶ 141 Tres línies cancel·lades amb ratlles. ¶ 142 Al marge esquerre: factum. 

¶ 143 Al marge esquerre: factum.
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||45v Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e144 honor. Donats e pagats al discret 
en Pasqual Ferrando, notari, vint-cinch florins los quals bestragué en loch de la 
dita universitat a·n Guillem Erau. Ítem, hun florí a·n Tederich, notari, per la pre-
sentació145 de la appel·lació dels blats que reebé. Ítem, .cxxx. sous per .xiii. dies 
que stigué en València per vigor de una letra per lo senyor rey tramesa, registrada 
a .Viii. de maig del any present. Ítem, .c. sous de ésser acesor e .l. sous de ésser 
síndich quo ad littes del any present. Per ço l’onrat consell mane a vós ésser fet lo 
present albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell 
puxats mostrar \ensemps ab cautela de reebuda/ e seran-vos preses e reebuts en 
compte. Data ut suppra.146

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats als honrats 
en Bernat Cabeça, en Guillem Feliu e en Domingo Ferrer, per ésser jurats, .ccc. 
sous, ço és, .c. sous a cascú. Ítem, d’altra part .ccc. sous, ço és, .c. sous a cascú, 
de ésser en la tatxació del libre de valies. Per ço l’onrat consell mane a vós ésser 
fet lo present albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte 
aquell puxats mostrar \ensemps ab cautela de reebuda/ e seran-vos preses e ree-
buts en compte. Data ut suppra.147

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Retenits-vos per vostre sala-
rii de ésser jurat .c. sous. Ítem, de ésser síndich e clavari .cl. sous. \Ítem, de trau-
re les vendes, .c. sous/. Ítem, de ésser en la tatxació del libre de valies, .c. sous. 
Per ço l’onrat consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per tal 
que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar e seran-vos preses e ree-
buts en compte. Data ut suppra.148

||46r Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Ramon 
Johan, notari, treents sous, ço és, .c. sous per ésser scrivà dels jurats en l’any pre-
sent e doents sous per scriure lo libre de valies de la sobredita vila. Et retenits-vos 
lo present albarà ensemps ab cautela de reebuda e seran-vos preses e rebuts en 
compte. Data ut suppra.149

Del consell de la vila de Castelló al honrat en150 Pere Miquel, jurat, síndich 
e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Pas-
qual Ferrando, Arnau Sala, Bernat Mut, Miquel Gaschó, Bernat Cavaller, Bernat 

¶ 144 Ratllat: donats. ¶ 145 Ratllat: dels blats. ¶ 146 Al marge esquerre: factum.
¶ 147 Al marge esquerre: factum. ¶ 148 Al marge esquerre: factum.

¶ 149 Al marge esquerre: factum. ¶ 150 Ratllat: Pasqual.
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Bosch, Berenguer Celma, Bernat Andreu, Monserrat Alquècer, Lorenç Marcho, 
Guillamó Monlober e Guillamó Català .dc. sous, ço és, .cl. sous a cascú, los 
quals l’onrat consell los mane ésser donats per151 fer lo libre de vàlies. Per ço lo 
dit consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per tal que a la 
reddició del vostre compte aquell puxats mostrar ensemps ab cautela de reebuda e 
seran-vos preses en compte. Data ut suppra.152

||46v Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor.153 Com vós hajats despeses 
.lxxxVii. sous per les robes que fes a Ramon de Belsa, ço és, per .Viii. alnes de drab, 
.lxiiii. sous. Ítem, per les calces .ix. sous. Ítem, de baxar lo dit drab .xVii. diners. 
Ítem, de port .Vii. diners. Ítem, de costures .xii. sous. Ítem, d’altra part li donats e 
pagats .xVi. sous, .Vi. diners los quals lo dit consell li mane ésser donats per ésser en la 
tatxació del libre de valies. Per ço lo dit consell mane a vós ésser fet lo present albarà 
de manament per tal que aquell puxats mostrar ensemps ab cautela de reebuda a la 
reddició del vostre compte e seran vos preses en compte. Data ut suppra.154

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Bernat 
Bosch, vehín de la dita vila, vint sous los quals li eren deguts per trebals per ell sos-
tenguts en l’any que fon cequier. Per ço lo dit consell mane a vós ésser fet lo present 
albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats mos-
trar ensemps ab cautela de reebuda e seran-vos preses en compte. Data ut suppra.155

||47r-v (En blanc).

||48r Deutes deguts per la universitat de la vila de Castelló del temps que en 
Pere Moster fon clavari e jurat ensemps ab los honrats en Paschual Ferrando, Ber - 
nat Mut, en Domingo Bataller, jurats, los quals finiren lur administració disabte 
primer dia de juny del any de la Nativitat de Nostre Senyor .m.ccc.xc. dos.156

Primerament, són deguts a·n Paschual Ferrando, notari, los quals emprestà 
al dit clavari a obs de la universitat ab carta públicha de deute reebuda per en Ra-
mon Johan, notari (en blanc) del any .m.ccc.xc. y hun, pagadós decontinent, 
.m.cc.xx. sous.

Ítem, són deguts los quals se an a pagar en València per tot septembre a·n 
(en blanc), jenovés, ab grans penes157 per rahó del matrimoni de Yolant, filla del 
senyor rey ab lo rey de Nàpols,158 .dccc. florins.

||48v (En blanc, anul·lat amb dues línes verticals).

¶ 151 Ratllat: tatxar. ¶ 152 Al marge esquerre: fac-
tum. ¶ 153 Ratllat: Donats e pagats. ¶ 154 Al marge 
esquerre: factum. ¶ 155 Al marge esquerre: factum. 
¶ 156 Tot el full ratllat amb dues línies verticals. 

La mà d’escriptura és diferent i la tinta molt 
més clara. ¶ 157 Marge esquerre, amb tinta més 
fosca: penes. ¶ 158 Amb tinta més fosca: ab lo rey 
de Nàpols.
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||49r Die iovis, vicesima iunii anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xcº. secundo.
Als honrats los jurats de la vila de Mosquerola \o a lurs lochtinents/, de 

nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per les presents vos certificam 
huy dia data de la present denant nós ésser comparegut en Berenguer Solà, vehín 
nostre, dient e afermant denant nós que com per vigor de una sentència entre vós 
e nós promulgada sobre los peximents fahedors per nostres vehins ab lurs bestiars 
en lo termenal de Terol, per rahon de la qual haurie mès són bestiar en lo dit 
termenal, lo qual aferme que forçats a·quell pagar erbatge dels corders del present 
any e oveles, les quals e los quals són stades \e stats/ aquí per ell squilades e squi-
lats. De la qual cosa e no sens rahó som fort maravelats car sapiats, e ignorar no 
devets, que les oveles e cordés que dins lo dit termenal s’esquilaran, ab sagrament 
del senyor que àls no fa per frau de erbatge, que entre mare e fil no paguen tant 
solament sinó per una cabeça. Perquè us pregam que al dit vehí nostre vullats fer 
servar la dita sentència o sentències e, axí mateix, comportar e suportar aquell sí 
e segons nos comportam \e·ns/ oferim comportar e suportar los vostres e fer per 
vosaltres e qualsevol de vosaltres tot ço que honor vos sia màxime consonant a 
justícia e rahó.159

Dada en \la vila de Castelló/, a .xx. dies del mes de juny de la any de la 
Nativitat de Nostre Senyor .m.ccc.xc. dos.

||49v (En blanc).

||50r Al honrat n’Arnau Dezpont, prevere benifiçat en la ecclésia de Almaço[ra], 
comissari per lo molt reverent senyor bisbe de Tortosa [dipu]tat e asignat en la 
causa de appel·lació interjecta entre en Johan160 de Monçó àlias Pintor, de una 
part, et en Roi<ç> Pèriç de Cella e en Bernat Cabeça e en Bernat de Hosta-
lés, vehins de la vila de Castelló de la altra, de nós161 en Pere Miquel, en Bernat 
Cabeça e en Guillem Feliu, jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per les 
presents vos fem saber nós haver rebuda una letra vostra que data fuit Almaçore 
.xxxiª. die iulii anno presenti, la qual nos fon intimada per lo discret en Sanxo 
Cortés, vicari de la ecclésia de Castelló, en la qual ere manat al dit en Sanxo que 
en loch vostre e per vós amonestàs a nós que dins .iii. dies del dia de la munició 
avant comptadors donàssem e liuràsem al dit en Johan còpia de la suma de les liu-
res peyteres del any de .xc., en manera que fe hi fos haüda. Et ultra, de [...]qui-
nya, la qual quantitat feyem liura peytera, segons que totes les dites coses e altres 
en la dita vostra letra són mils e pus largament contengudes. Al qual nós respo-
nem que nós, per vigor de la monició feta per rahon e causa de la dita vostra letra 
per lo dit vicari, havem feyt fer translat de la peyta de les liures peyte[res] les quals 
lo dit en Johan de Monçó peyte ensemps ab sa mare, e per los béns de sa mu-

¶ 159 Ratllat: fon. 
¶ 160 Ratllat: Pin. ¶ 161 Ratllat: los jurats.
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ller quondam, com tots sien mesclats e peyten en una, lo qual translat havem feyt 
scriure e transladar per l’escrivà de la juraderia de la dita vila del libre de compres 
e vendes últimament feyt, lo qual és haüt per patró de .x. anys a·nçà com altre 
libre no y haje, lo qual translat vos trametem clos e sagellat sots guarniment del 
sagell del ofici de la juraderia en manera que fe plenera hi pot ésser haüda. [Et]  
\certificam-vos axí mateix que la universitat de la vila [de] Castelló fa [...] fer tro 
al present jorn de .cc. sous liura [...] béns s[...], enaxí que cascuna liura valrie 
.cc. sous a la [...] taxadors de la [...] peyta f[...]/. En testimoni de la qual cosa ma-
nam-vos fer la present ab sagell del nostre offici [sagellada].

Data Castilione, .ii. die augusti anno [...].162

||50v Molt honrat sènyer. Certificam a la vostra savie<a> que en lo dia de hir, 
que·s comptave lo primer dia de agost, nós havem rebuda una letra dels hono-
rables diputats del General elets per rahon e causa de les gents stra<n>yes qui 
entraren en Rosselló, que com compte fos feyt per ells en pagar163 los censals e 
quantitats degudes manlevades per pagar los lancers qui anaren ara últimament en 
Roselló. Et fos trobat per lo dit compte que la universitat de la vila de Castelló ne 
venien .xlVi. florins e .ii. sous, .ix.164 diners. Per ço, que·ns manaven que al165 
.xV. dia del166 present mes de agost haguèsem pagada la dita quantitat en Valèn-
cia; en·altra manera, que·ns serie tramés un porter a cost e misió nostra. Et com 
segons vós som verament informats alcuna cosa no reste a pagar segons qui nós 
som, sabets e devets saber qui sots stat en los comptes per part de les viles reals del 
regne de València. Per ço ab la present vos pregam qui vós nos dejats informar 
per letra vostra si quantitat alcuna reste a pagar o no, et si quantitat alcuna reste 
a pagar, quinya o qual és nostra part. Et de tots los afers e defensions citats que 
misatger hajam trametre a València vós dejats informar com nós [sentència] appel-
lants en semblant cars fer per vós semblants coses e majors.

Scrit en la vila de Castelló lo segon dia de agost.
Los jurats de la vila de Castelló, a vostra honor apparellats.

Al honrat n’Arnau Dezpont, prevere benificiat en la ecclésia de Almaçora, 
comisari per lo molt reverent \senyor/ bisbe de Tortosa diputat e asignat en la 
causa de appel·lació interjecta entre en Johan de Monçó, àlias Pintor, de una part, 
et en Ruiç Pèriç de Cella, en Bernat Cabeça e en Bernat Hostallés, vehins de la 
vila de Castelló, de la ||51r part altra, de nós en \Pere Miquel/167 e en Guillem Fe-
liu, jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per les presents vos fem saber com 
nós, per vigor de una letra vostra que data fuit Almaçore .xxxiª. die iulii anni presen-
ti, la qual nos fon presentada per lo discret en Sanxo Cortés, vicari de la ecclésia 

¶ 162 Full trencat en el marge inferior, i en el 
marge dret. ¶ 163 Ratllat: les la. ¶ 164 Ratllat: .vi. 

¶ 165 Ratllat: dins. ¶ 166 Duplicat i ratllat: dia del. 
¶ 167 Ratllat: Bernat Cabeça.
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de Castelló, en la qual ere manat al dit en Sanxo que en loch vostre e per vós 
amonestàs a nós que dins .iii. dies del dia de la munició a avant comptadors donà-
sem e liuràsem al dit en Johan còpia de la summa de les liures peyteres del any de 
.xc., en manera que fe hi fos haüda, segons que totes les dites coses e altres en la 
dita vostra letra són largament contengudes. Per vigor de la qual letra vos trame-
tem les coses per lo dit en Johan a nós demanades, segons largament vos scriuram 
ab letra nostra data en Castelló secunda die mensis et anni subscriptorum, ut in dicta lit-
tera continentur lacius. Et com enaprés, en lo dia d[...] de la present lo dit en Johan 
sie comparegut davant nós requerint-nos que per vigor de la168 dita \vostra/ letra 
li fésem \donar translat/ de les liures peyteres [de la] muler quondam d’en Anthoni 
Pedrona, laurador, com se pertangués \aquelles/ a la mare del dit en Johan, per 
vigor de la qual manam ésser feyt lo translat desús resquest, per l’escrivà de la ju-
raderia de la [dita] vila, del libre de compres e vendes últimament feyt, lo qual és 
haüt per patró de .x. anys ençà com altre libre no y haje, lo qual translat vos tra-
metem clos e sagellat sots guarniment del sagell del ofici de la juraderia en manera 
que fe plenera hi pot ésser haüda. En testimoni de la qual cosa manam-vos fer la 
present ab sagell del nostre ofici sagellada.

Data Castilione, .ix. die augusti.

Al honrat n’Arnau Dezpont, prevere benificiat en la ecclésia de Almaçora, 
comisari per lo molt reverent senyor bisbe de Tortosa diputat e asignat en la causa 
de appel·lació interjecta entre en Johan \de Monçó/, àlias Pintor, de una part, et 
en Ruiç Pèriç de Cella, en Bernat Cabeça e en Bernat Hostalés, vehins de la vila 
de Castelló, de la altra, de nós en Pere Miquel e en Guillem Feliu, jurats de la 
vila de Castelló, saluts e honor. Per les presents [vos] fem saber huy, dia data de 
la present den[ant] ||51v nós ésser comparegut lo discret en Pasqual Ferrando, no-
tari, vehí nostre, procurador dels damunt dits en Ruiç Pèriç de Cella, en Bernat 
Cabeça e en Bernat Hostalés, dient e proposant denant nós que com ell se entene 
ajudar del libre de compres e vendes e del quitament feyt e ordenat per quitar 
los béns que cascú ha e posseïx dins la vila e terme de Castelló, ni quinya ni qual 
quantitat reste a quitar169 a·n Johan de Monçó, olim vehí nostre170 e ara vehín vos-
tre, \e a sa mare/, e que del dit feyt171 a vós \deguésem fer/ certificació ab la pre-
sent de quatre liures, los reste fer quitament al dit en Johan Pintor \e mare sua/. 
Et nós, veents les dites coses ésser justes e \de/ rahó et justícia procehir, per tal 
justícia lo dit en172 Pasqual Ferrando, en lo dit nom,173 nós ab la present vos cer-
tificam que al dit en Johan Pintor, àlias Monçó, \e mare sua/, resten a quitar .x. 
lliures e mitja per les quals han a pagar .ccc.xV. sous de quitament. En testimoni 

¶ 168 Ratllat: vostra. ¶ 169 Ratllat: al dit. ¶ 170 Rat- 
lla sobre línia: e a sa mare. ¶ 171 Ratllat: li’n de-

guesen dar translat. ¶ 172 Ratllat: Johan. ¶ 173 Rat - 
llat: ab la present.
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de la qual cosa manam ésser feta a aquell la present letra testimonial ab sagell del 
oficii de la juraderia de la dita vila, sagellada.

Data Castilione, .ix. die augusti.

Die veneris, secunda madii anno a Nativitate Domini .mº.cccº.xxcº.iiiº.
Als molt honrats los judeç, regidors e altres qualssevol officials de la ciutat 

e aldees de Terol o a·quells als quals les presents pervendran, o presentades seran, 
o a llurs lochtinents, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per te-
nor de les presents vos certificam que en Berenguer Sala, vehín nostre, per vigor 
de una sentència entre la dita vila e vosaltres últimament pronunciada sobre los 
aemprius del termenal de la \dita/ ciutat e aldees de aquella, va aquí ab cinch-
centes174 cinquanta cabeces de bestiar per péxer, pasturar e aemprar los vostres 
termens, segons forma de la dita sentència, per què, a instància del dit vehí nostre, 
manam a aquell fer la present letra testimoni ab lo sagell del nostre ofici sagellada.

Data Castilione.175

||52r (En blanc).

¶ 174 Ratllat: cabeces de.
¶ 175 Al marge esquerre: feta.
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[Coberta]1 
Any 1400.
1401.2

Cerquar.

Any .m.cccc. finirà en .cccc.i.

||1r Ihesus, ad sit principio sancta Maria meo.
Libre dels consells de la vila de Castelló \del temps/ dels honrats n’Arnau 

de Peralta, en Bernat Cabeça, en Ramon Johan e en Bernat Miralles, jurats de la 
dita vila, la administració dels quals començà die dominica sexta iunii anno a Nativi-
tate Domini .mº.ccccº. et finirà anno .ccccº.iº, los quals juraren e feren en poder 
del honrat en Guillem Miró, batle de la dita vila, lo sagrament fer acostumat de-
nant lo poble de la dita vila en la ecclésia de Madona Santa Maria, ans que·l sant 
Avvegeli de santa misa major fo dit o cantat. Et foren elets per consellers del dit 
any los dejús declarats:3

Santa Maria: Pasqual Ferrando, Anthoni Valentí, Domingo Coves, Bernat 
Pelegrí, notari, Johan Barbarosa, Anthoni Navarro, Jacme Roig, Pere Gargil.

¶ 1 Apareixen diverses xifres al centre de la 
coberta: (.xxim.cccc.lxxii. sous, .vi. diners), 
(Dates, .xviiim.cccc.xci. sous, .v. diners), 
(xxi. .dlx ii. sous, .xi. diners). ¶ 2 Corregit so-

bre: 1484. ¶ 3 Les parròquies hi apareixen en 
tres columnes i dues fileres per columna. Dins 
de cada columna-filera hi estan els noms dels 
consellers.
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Sent Nicholau: Pere Marcho, Pere Palau, Anthoni Bataller, Johan Pomar, 
Berthomeu Bosch, Bernat Bosch, Guillamó Rubert, Pere Pastor.

Sent Augustí: Berenguer Moliner, Guillem Loreta, Guillamó Monlober, 
Berthomeu Giner, Domingo Torner, Johan Alquècer, Lorenç Marcho, Pere Mi-
quel menor.

Sent Johan: Arnau Agramunt, Berenguer Gillabert, Berenguer Solà, Ber-
thomeu Bosch, Pasqual Godes, Domingo Altibel, Jacme [...].

Sent Pere: Guillem Sanç, Pere Strader, Pere de Begues, Pere Moster, Gui-
llem Feliu, Bernat Hostalés, Francesch Sala, Huguet Spàrech, Pasqual Franch, 
Guillamó Padrells, Johan Tauhenga.

Sent Thomàs: Pasqual Bataller, Jacme Scuder, Pere Miquel major, Be-
renguer Guitart, Guillamó Català, R(amon) Bonet, Pere Pintor, R(amon) 
Reno[vell], Bernat [...].

||1v Die lune, .viiª. iunii anno a Nativitate Domini .mº.ccccº.
Fon ajustat e appllegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu de Matheu Vilar, crida públich, ab so de trompeta, en lo qual consell foren 
presents los honrats en Bernat Maurell, lochtinent de justícia, n’Arnau de Peral-
ta, en Bernat Cabeça, en Ramon Johan e en Bernat Miralles, jurats. Consellers: 
en Guillem Sanç, en Pere Moster, Berenguer Moliner, Guillem Loreta, Guillem 
Feliu, Pasqual Franch, Arnau Agramunt, Berenguer Gillabert, Jacme Nadalies, 
Berenguer Guitart, Bernat Bosch, Berthomeu Bosch, Pere Marcho, Berthomeu 
Giner, Johan Alquècer, Romeu Bonet, Guillamó Padrells, Pere de Begues, Fran-
cesch Sala, Pasqual Ferrando, Bernat Mut, Johan Roig, Jacme Scuder, Lorenç 
Marcho, Pasqual Bataller, Anthoni Valentí, Pere Gargil, Anthoni Navarro, Pere 
Miquel, Pere Strader, Bernat Hostallés, Uguet Spàrech.

En lo qual consell fon4 proposat per los dits honrats jurats que fos elet scrivà 
per al present any, e síndich, e clavari de la vila, e síndich als pleyts per los afers 
de la vila. Et feta la dita propossició, fon elet per lo dit honrat consell en scrivà del 
present any, per més veus, ço és, en Guillem Feliu, notari, vehí de la dita vila.

Ítem, lo dit honrat consell, enseguín la ordenació per aquell feta en temps 
pasat sobre la elicció fahedora de síndich e clavari, feu scriure per lo dit scrivà en 
tres albarans los noms de aquells tres qui hagren més veus a la dita elicció, ço és, 
en Pere Miquel, en Berenguer Moliner, micer Johan Miralles. Los quals dits tres 
albarans foren preses e aquells, en presència del dit consell, lançats en terra en lo 
dit palau e per un hom inliterat fon pres un dels dits .iii. albarans, en lo qual dit 
albarà ere scrit lo nom del dit en Pere Miquel, lo qual dit en Pere Miquel, per 

¶ 4 Ratllat: orden.
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vigor de la dita ordenació, hac aquell per síndich e clavari. Et ||2r decontinent, 
segons forma de la ordenació del consell, donà fermança e principal tengut per 
rahon del dit sindicat, ço és, lo discret en Pere Moster, notari present, la qual fer-
mança lo dit en Pere Moster atorgà e tots sos béns obligà.

Ítem, venint per ordinem fon elet en síndich quo ad lites al present any lo 
discret en Bernat Hostalés notari. Los sindicats dels dits síndich e clavari foren per 
mi, dit Guillem Feliu, rebuts segons que en los libres de notes és largament con-
tengut.

Presents testimonis foren Berenguer Homdedéu e en Pere Aragonés, ve-
hins de la vila de Castelló.

Fon manat fer albarà a·n Pere Fuster, maestre de gramàticha, de .c. sous  
\de la .iiª. terça/.5

Die dominica,6 .xxª. iunii anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. 
Fon ajustat e applegat consel en lo palau comú de la vila de Castelló per veu  

de Matheu Vilar, crida públich, en lo qual foren presents los honrats en Guillem 
Johan, justícia, n’Arnau de Peralta, Bernat Cabeça, R(amon) Johan e en Ber nat 
Miralles, jurats. Consellers: en Pere Moster, Berenguer Moliner, Pere de Begues, 
Guillamó Monlober, Romeu Bonet, Domingo Torner, Arnau Agramunt, Gui-
llamó Padrells, Berthomeu Bosch, Pere Marcho, Berthomeu Bosch, Anthoni 
Navarro, Pere Palau, Jacme Roig, Bernat Bosch, Anthoni Valentí, Bernat Mut, 
Berenguer Solà, Jacme Scuder, Berenguer Guitart, Berthomeu Giner, Johan 
Tauhenga, Pasqual Godes, Pasqual Ferrando, G(uillem) Sanç, micer Johan Mira-
lles, en Pere Miquel, Pere Strader.

||2v En lo qual consel fon proposat que alcuns dien que·ls sien levat lo moble 
pus l’an venut, per ço los dits jurats notificaren al consel que li plagués provehir. 
Lo consel acordà que·ls jurats reben sagrament de aquells qui diguen que no te-
nen moble e7 si fan sagrament que no·n han, que·ls sie levat. Emperò, que sots 
virtut del dit sagrament, si dins l’any ne compren, que·l hajen manifestar e que 
paguen la peyta de tot l’any.8

Lo consel manà als honrats9 jurats \e síndich/ que decontinent requiren 
execució, primo, contra en Francesch Serra per rahon de aquells .cc. florins que 
deu, dels quals la vila li és fermança; e en Pasqual de Mealla de la resta que deu de 
la peyta del any proppassada. Et si en açò los dits10 jurats e síndich seran negligents 
e per aquesta rahó11 ne ve dan a la vila, que sie inputat a ells e lurs béns.

¶ 5 Marge esquerre: albarà. ¶ 6 Ratllat: iovis.  
¶ 7 Ratllat: que·ls sie. ¶ 8 Angle superior es-

querre: P[...] a .xvi. diners. ¶ 9 Ratllat; justícia e.  
¶ 10 Ratllat: justicia. ¶ 11 Ratllat: se perdera.
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Ítem, lo dit honrat consell ordenà que peyta sie gitada a raó de .xVi. di-
ners per liura, la qual sie asignada als censals que resten a pagar ultra la impos-
sició. Emperò, volch lo dit consell que sie donat encàrrech que a temps cert 
eligidor per los honrats jurats, lo peyter sie tengut donar a·n Pere Miquel la resta 
que la dita vila li deu ultra ço que en Pasqual de Mealla ha donar de la resta de la 
peyta del any pasat.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per lo discret en Pere de Begues que 
com a ell fos donat a plegar la resta del quitament de la peyta de la dita vila, et12 lo 
discret en Pasqual Bataller, qui ladonchs ||3r ere scrivà dels jurats, per ind[ilig]èn- 
cia hagués scrit que ell, dit en Pere de Begues, se obligave al dit consell de plegar 
e traure lo dit quitament per íntegre, e ell no haje entés obligar los dits béns. 
Emperò, a cautela suplicà lo dit consell que·l degués levar de la dita obligació pus 
feta no la havie, com sens obligació prometie de fer tota aquella diligència que·s 
pertany ne possible sie a ell. Lo dit consell acordà que a la obligació feta per lo 
dit13 en Pere de Begues de traure lo dit quitament, no fos toquat, ans aquella dita 
obligació romangués en sa força e fermetat. Emperò, vol lo dit consell que per 
rahon de la dita obligació al dit en Pere no sie parat o feyt prejuhí en qualsevol 
elicció de officis fahedora per lo dit consell, ans aquell hi sie rebut axí com si la 
dita obligació feta no fos.

Die martis, .xxixª. iunii.
Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló, en lo 

palau comú de la dita vila, per veu de Matheu Vilar, crida, en lo qual foren pre-
sents los honrats en Guillem Johan, justícia, n’Arnau de Peralta, Bernat Cabeça, 
jurats. Consellers: en Berenguer Moliner, en Pere Moster, Guillem Loreta, Pere 
Miquel, Pasqual Bataller, Lorenç Marcho, Guillamó Padrells, Arnau Agramunt, 
Berthomeu Bosch, Berenguer Gillabert, Berthomeu Bosch (sic), Romeu Bo- 
net, Berthomeu Bosch (sic), Anthoni Navarro, Pere Palau, Bernat Bosch, Bernat  
Mut, ||3v Anthoni Valentí, Berenguer Solà, Berenguer Guitart, Pasqual Godes, Pe-
re Strader, Pere de Begues, Johan Tauhenga, Guillem Sanç, micer Johan Miralles.

Fon manat fer albarà als guardians de la céquia, ço és de .l. sous.14

Ítem, fon manat fer albarà al menescal de la pensió e los .ii. florins del lo-
guer de cases.

Ítem, fon manat fer albarà als guardians del terme de la primera terça.

Lo consell acordà que la peyta sie liurada al men<y>s de preu donant, e 
si acordaran que per baxar la peyta deuen ésser donats florins, que·ls sie donat 

¶ 12 Ratllat: se. ¶ 13 Ratllat: quitament.
¶ 14 Els tres ítems al marge esquerre: albarà.
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a lur coneguda. Et asignà a liurar la peyta prohòmens, ço és, de la parròquia de 
Santa Maria, Jacme Roig; de Sent Johan, Arnau Agramunt; Sent Nicholau, Pere 
Palau; Sent Pere, G(uillem) Sanç; Sent Augustí, Berenguer Moliner; Sent Tho-
màs, Pere de Reus. Et volch lo consell que tot hom qui vulle traure la peyta per 
menys preu, que a·quell sie liurada eceptat15 al peyter del any pasat, com no haje 
dat compte.

Lo consell acordà que la terra que ha venut en Monserrat Mosteró sie mesa 
als compradors, segons los vehins,16 e que li sie feta gràcia al dit en Monserrat de 
les peytes degudes.

Ítem, comanà lo dit consell als honrats jurats que puxen taxar los béns que 
són taxats en contumàcia.

||4r Dijous, a .xVii de juny del dit any.
Fon deliurat lo pou de Santa Maria a tenir en condret a·n Johan Garciet, 

de la festa de sent Johan primervinent en un any, sots forma dels capítols sigüents, 
per preu \de .xxix. sous/. Tot hom qui vulle tenir en condret los pous de la vila 
de Castelló, ço és, cascú per si, sots la forma dels capítols sigüents:

Primerament, que hajen a scurar cascun pou una vegada en l’any, ço és, per 
tot lo mes de abril, bé e convinentment, a coneguda dels dits honrats jurats e sín-
dich, e traure la broça que dels dits pous trauran de fora los murs de la dita vila, e 
açò en pena de vint sous donadós e pagadors, ço és, les .ii. parts a la vila e la terça 
part als murs e vals.

Ítem, que hajen a tenir bones cordes d’espart amerat.
Ítem, que si les cordes e poals cauran en lo pou, que aquelles o aquells 

hajen a traure dins spay de tres ores en aquell dia que y seran caygudes, e açò en 
pena de .V. sous, ço és, les .ii. parts a la vila e la .iiiª. part al acusador.

Ítem, que·ls seran feytes les pagues de .iiiie. en .iiiie. meses.
Ítem, fon liurat lo pou d’en Guardiola segons forma dels dits capítols a·n 

Johan Marqués per .xxVi. sous pagadós ço és a Nadal.
Ítem, fon liurat lo pou d’en Miró segons forma dels dits capítols per .xxix. 

sous a·n Guillamó Ximeno.
Ítem, fon liurat lo pou Nou segons forma dels dits capítols a·n Bernat Cel-

ma per .xxix. sous.
Ítem, fon liurat lo pou de Vinamargo segons forma dels dits capítols a·n 

Miquel Sorió per .xx. sous.

¶ 15 Ratllat: la.
¶ 16 Ratllat: de la part.
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||4v Die dominica, .iiiiª. iullii anno a Nativitate Domini .mº.ccccº.
Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló en lo 

qual fon present l’onrat en Guillem Johan, justícia, en Bernat Cabeça, n’Arnau de 
Peralta, en Bernat Miralles e·n Ramon Johan. Consellers: en Pere Miquel, Lorenç 
Marquo, Romeu Bonet, Huguet Spàrech, Anthoni Navarro, Pere Palau, Johan 
Alquècer, Guillamó Monlober, Jacme Roig, Pere Moster, Guillamó Padrells, Jo-
han Pomar, Bernat Bosch, Domingo Altibell, Bernat Mut, Berenguer Solà, Pere 
Marcho, Pasqual Godes, Bernat Pelegrí, Johan Tauhenga, Pasqual Ferrando, Jac-
me Nadalies, Anthoni Valentí, Guillem Sanç, Francesch Sala, Berenguer Guitart, 
Arnau Agramunt, Berenguer Moliner, Guillem Loreta, Pere Strader.

Lo consell acordà que fos tolt lo moble a·quells que·l peyten per vehinatge, 
pus peyten béns que han comprat.

Ítem, acordà lo dit consell que sien feyts los pedriços del pes de la farina e 
lo que stà prop la ecclésia.

Lo consel acordà que a la muller d’en \Berenguer/17 Miró sie18 reebuda en 
compte lo mig quitament de la peyta com provàs que no ere stat per ella de donar 
lo quitament si rebut li fos.

Lo consell acordà que en reverència de Déu sie feta gràcia de les peytes 
degudes als hereus d’en Guillamó Palau, de .ii. lliures que fon atrobat que li eren 
stades levades de la suma de la peyta més que no devie, e açò feu per gràcia e en 
reverència de Nostre Senyor per ço com aquells ere pobils e òrfens.

||5r L’onrat consell present celebrat en lo present dia de huy deliurà la peyta 
de .iiii. sous, .Vi. diners per lliura e de .xVi. diners per lliura, ordenada per lo dit 
consell, a·n Vicent de Campos, vehí de la dita vila, segons forma dels capítols. 
Et nomenà en fermances e principals tenguts segons forma dels dits capítols, ço 
és, na Elicsén, muller sua, e na Pasquala, muller quondam d’en Steve de Campos, 
e maestre Arnau de Peralta, de les quals fermances lo dit honrat consell se tench 
per content.

Ihesus.
Die dominica, prima augusti anno a Nativitate Domini .mº.ccccº.

Fon ajustat e appllegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 
de Matheu Vilar, crida públich, en lo qual foren presents los honrats en Guillem 
Johan, justícia, Arnau de Peralta, Bernat Cabeça, R(amon) Johan e Bernat Mira-
lles, jurats. Consellers: Pere Moster, Pere Miquel, Guillem Loreta, Bernat Pe - 

¶ 17 Ratllat: Guillem. ¶ 18 Ratllat: tolt lo.
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legrí, Bernat Moliner, Lorenç Marcho, Pere Strader, Anthoni Navarro, Bernat 
Bosch, Berthomeu Bosch, Pere Pintor, Berthomeu Bosch (sic), Jacme Roig, Pere 
Marcho, Johan Alquècer, Pasqual Godes, Pere de Begues, Johan Tauhenga, Ber-
nat Hostalés, Pasqual Ferrando, Guillem Sanç, Berenguer Solà, Pere Palau.

Fon manat fer albarà a<l> honrat en Pere Miquel, síndich, de les quantitats 
dejús scrites:

Primo, a Johan Fanyanàs, per .xVi. jorns que estech entre anar, star e tor-
nar a Barchinona, lo qual fon tramés al senyor rey per haver provesions de la 
nora, per .xVi. jorns a raó de .iii. sous, .xlViii. sous. Ítem, costaren les provesions 
.xxxiii. sous. Ítem, donà per .iª. letra que vench de galees de moros de Burriana, 
.ii. sous. Ítem, donà a·n Pere Boix e a·n Curçà, a·n Milà e a·n Lobet, de scurar lo 
pou de Santa Maria e d’en Guillem Miró, .ix. sous.19

||5v Ítem, fon manat fer albarà a Matheu Vilar, de .x. sous, per encantar la pey-
ta e los pous.

L’onrat consel de la vila de Castelló, attenent e regonexent que per longa 
usança és stat levar .V. sous per los justícia pasats dels hostalés de la vila qui teni-
en les portes ubertes toquant lo seny del ladre, per ço lo dit honrat consell ara de 
nou novellament stab<l>ix e ordena que tot hostaller, vehí o habitador de la dita 
vila, e toquat lo seny del ladre, haje a tenir les portes majors del portal del hostal 
tanquades, o almenys a miga cadena, et açò en pena de .V. sous pagadors, ço és, la 
meytat al senyor rey e la meytat al comú per obs de murs e vals.

Ítem, fon manat fer albarà al discret en Johan Tauhenga, al honrat en Pere 
de Reus, administrador de les impossicions, de .xi. sous a ell deguts de la abso-
lució que rebé del compte del honrat en Pere Moster, administrador.20

||6r Die lune, .xviª. augusti anno a Nativitate Domini .mº.ccccº.
Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu de Matheu Vilar, crida públich, en lo qual fon present l’onrat en Guillem Jo-
han, justícia, n’Arnau de Peralta, Bernat Cabeça, Ramon Johan e en Bernat Mi-
ralles, jurats. Consellers: micer Johan Miralles, en Pere Moster, en Pere Miquel, 
Bernat Mut, Pasqual Godes, Berenguer Solà, Berenguer Gillabert, Jacme Roig, 
Bernat Bosch, Domingo Torner, Pere Marcho, Johan Alquècer, Bernat Moli-
ner, Romeu Bonet, Guillamó Monlober, Pere de Begues, Pasqual Franch, Bernat 
Hostalés, Berthomeu Giner, Pere Gargil, Anthoni Navarro, Bernat Pelegrí, Gui-
llem Sanç, en Pere Strader, Francesch Sala.

¶ 19 Als dos ítems, al marge esquerre: albarà.
¶ 20 Marge esquerre: albarà.
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Ítem, com l’onrat consell per alcunes causes hagués ordenat que anasen a la 
ciutat de València los honrats en Guillem Johan, justícia, en Bernat Miralles, en 
Bernat Cabeça, jurats, en Pere de Reus e en Pere de Begues, per ço comanà a-
quells que fos parlat amb micer Guillem Çaera que fos haüt un bon síndich e que 
fos revocat en Johan Çaera, e que veesen que·l síndich serie bo e profitós a la dita 
vila, e que fos haüt.

Ítem, lo dit consell manà fer albarà al discret en Bernat Hostalés, notari, per 
.Vi. jorns que estech a Tortosa per presentar una letra del senyor rey al vicari ge-
neral, e per .ii. dies que fon <a> Almaçora per presentar la dita letra al dit oficial, 
e per .Vii. sous que bestragué per fer la carta en forma.21

Ítem, fon manat fer albarà a na Monçona de .lx. sous que li són deguts per 
lo loger de les cases hon stà Bernat Manresa, de un any.

||6v Die iovis, .xixª. augusti, anno a Nativitate Domini .mº.ccccº.
Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló, en lo 

qual foren presents los honrats en Bernat Maurell, lochtinent de justícia, n’Arnau 
de Peralta, en Ramon Johan, jurats. Consellers: en Pere Moster, en Pere Mi-
quel, en Pasqual Ferrando, Pere Strader, Pasqual Godes, Ramon Renovell, Lo-
renç Marcho, Pere Palau, Arnau Agramunt, Bernat Mut, Romeu Bonet, Bernat 
Moliner, Bernat Bosch, Domingo Torner, Guillamó Monlober, Bernat Hostalés, 
Bernat Pelegrí, Johan Alquècer, Anthoni Navarro, Jacme Nadalies, Guillem Sanç, 
micer Johan Miralles, Berthomeu Miralles.

En lo qual consell fon feta relació per lo discret en Pasqual Ferrando, lo 
qual ere stat tramés a la ciutat de València per instar lo feyt de la nora que pro-
nunciàs mossén en Giner, e dix que havie donat los duptes e asignat dia a tenir 
rellació a dilluns primervinent. Per ço lo dit honrat consell acordà que fos scrits 
(sic) als honrats en Guillem Johan, Bernat Cabeça, Bernat Miralles, en Pere de 
Reus e en Pere de Begues, que per la dita rahó eren stats trameses a la ciutat  
de València, que decontinent se’n tornen pus22 la fahena és stada mesa en asigna-
ció. Et noresmenys, acordà lo dit consell que·l dit en Pasqual Ferrando torne a la 
dita ciutat per tenir a prop los dits afers.

Ítem, fon propossat per en Guillem Ferriols que com per les marques que 
ere<n> entre la vila e Onda, per los de Onda li fosen stats venuts .xi. florins 
que li eren deguts, per ço que supplicave al dit honrat consell, ||7r pus en Pere de 
Reus, qui semblantment ere stat marchat, ere stat entregat per lo dit consell, que 
ell semblantment fos entregat. Lo qual <consell> acordà que lo dit en Guillem 

¶ 21 Marge esquerre dels dos ítems: albarà. ¶ 22 Duplicat i ratllat.
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Ferriols ne lo dit en Pere de Reus [no] fosen entregats de present per la vila tro lo 
compromés fos23 spirat. Et ladonchs, com fosen atrobats béns de hòmens de Onda 
o de son disctrictual, que fosen marchats e feta entrega als dits en Pere de Reus e 
Guillem Ferriols.

Et noresmenys, lo dit honrat consell acordà que fos haüt lo compte d’en 
Pere de Reus e d’en Pasqual Ferrando de les quantitats que han rebudes en fer les 
reduccions, e que si lo dit en Pere de Reus volie en compensació de ço que mar-
cat li ere stat, que no li fos rebut en compte, ans ço que havie a restituhir, restituís 
decontinent.

Die dominica, .xxiiª. augusti anno .ccccº.
Fon ajustat consell en lo palau comú de la vila per veu de Matheu Vilar, 

crida públich, en lo qual foren presents los honrats en Guillem Johan, justícia, en 
Bernat Cabeça, en Ramon Johan e en Bernat Miralles, jurats. Consellers: en Pere 
Moster, en Pere Miquel, en Guillem Loreta, Francesch Sala, Lorenç Marcho, Jac-
me Roig, Guillamó Monlober, Pere Palau, Domingo Torner, Berenguer Gilla-
bert, Guillamó Altibell, Romeu Bonet, Berthomeu24 Bosch, Anthoni Navarro, 
Pere Marcho, Johan Pomar, Bernat Bosch, Berthomeu Cavaller, Pasqual Fran-
ch, Pasqual Godes, Berthomeu Giner, Bernat Pelegrí, Bernat Hostallés, ||7v Johan 
Tauhenga, Pere Strader, micer Johan Miralles, Pere de Begues, Huguet Spàrech.

En lo qual consel fon proposat per los honrats jurats que com de manament 
del consell fosen stats trameses a la ciutat de València los honrats en Guillem Jo-
han, justícia, en Bernat Cabeça e·n Bernat Miralles, jurats, en Pere de Reus e en 
Pere de Begues, per fer instància a mossén en Giner que·l procés de la nora fos 
pronunciat e tenguda col·lació, et enaprés, per vigor de una letra per lo dit consell 
a ells tramessa, se’n fossen venguts. Per ço, feta per aquells dits misatgers relació 
en consell que del procés de la nora se ha tenir col·lació dilluns primervinent, lo 
dit consell acordà que los dessús dits tornasen a la \dita/ ciutat per fer tenir la col-
lació e pronunciar en lo dit feyt.

Ítem, lo dit honrat consell acordà que fosen adobats ab argamasa los portals 
llà hon engranen les aygües.

Die mercurii, .xxvª. augusti anno a Nativitate Domini .mº.ccccº.
Fon ajustat e applegat consel en lo palau comú per veu de Matheu Vilar, 

crida públich, en lo qual foren presents los honrats en Bernat Maurell, lochtinent 
de justícia, en Ramon Johan, jurat, en Guillem Sanç, lochtinent de jurat. <Con-

¶ 23 Ratllat: spera. ¶ 24 Ratllat: Miró.
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sellers>: en Pere Moster, Pasqual Bataller, Jacme Nadalies, Pere Miquel, Pere Pa-
lau, Bernat Bosch, Bernat Mut, Berenguer Solà, Berenguer Guitart, Berthomeu 
Giner, Pere Strader, Pasqual Franch, Pere Gargil, Pere Marcho, Domingo Tor-
ner, Bernat Hostalés, Lorenç Marcho.25

||8r En lo qual consel fon proposat per los dits honrats jurats que en lo dia de 
hir los ere stada presentada una letra de creença del molt alt senyor rey, una letra 
de creença la qual és de la tenor sigüent:

Lo rey.
Prohòmens. Per les grans e excessives missions e despeses que·ns ha con-

vengudes fer e sostenir per la solemnitat de la coronació de la nostra molt cara 
muller la reyna, havem mester vostra ajuda, sens la qual e dels altres naturals e 
sotsmeses nostres no porríem bonament satisfer a les despeses e missions sobredi-
tes. Per ço, us pregam, dehim e manam que, segons de vosaltres se pertany, nos 
ajudets e socorregats liberalment per la dita rahó, en tal manera que us hajam que 
grahir e us ne siam tenguts en son cars e loch de proseguir-vos de specials porro-
gatives e favors. Et com per aquesta rahó hajam informats plenerament de nostra 
intenció los feels en Guillem de Martorell, donzell de casa, e en Johan Rotlan, de 
la nostra tressoreria, pregam-vos e us dehim e manam que donant-los fe e creença 
açò que·ls sobredits o lo un d’ells vos diran de part nostra sobre los dits afers, allò 
cumplats per obra axí com si nós personalment vos ho dehíem.

Data en Barchinona sots nostre segell menor, a .xxii. dies de julliol del any 
.m.cccc.

Rex Martinus.

||8v Die dominica, .xxixª. augusti.
Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló en lo 

qual foren presents los honrats en Bernat Maurell, lochtinent de justícia, n’Ar-
nau de Peralta e Ramon Johan jurats. Consellers: en Pere Moster, Pere Miquel, 
Guillem Loreta, Bernat Moliner, Pere Miquel menor, Lorenç Marcho, Guillem 
Monlober, Domingo Altibell, Berenguer Gillabert, Johan Alquècer, Pere Palau, 
Pere Marcho, Berthomeu Bosch, Bernat Bosch, Berthomeu26 Bosch menor, Jac-
me Roig, Anthoni Navarro, Bernat Mut, Pasqual Godes, Berenguer Solà, Beren-
guer Guitart, Ramon Renovell, Guillamó Padrells, Pasqual Franch, Bernat Hos-
talés, notari, Pere Strader, Guillem Sanç, micer Johan Miralles.

Lo consel acordà que fos feyt albarà a·n Pere Parellades de la primera terça 
del pes.27

¶ 25 Marge esquerre: no fon tengut lo consell.
¶ 26 Ratllat: Bernat.

¶ 27 Marge esquerre: albarà.
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Ítem, lo dit consell acordà que·ls béns de la muller quondam d’en Guillem 
Barberà, los quals eren taxats en contumàcia, fossen taxats per los jurats segons 
lurs vehins.

Die martis, .xxxiª. augusti anno a Nativitate Domini .mº.ccccº.
Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila per veu de Matheu 

Vilar, crida públich, en lo qual foren presents l’onrat en Bernat Maurell, loch-
tinent de justícia, n’Arnau de Peralta e en Ramon Johan,28 jurats. Consellers: 
en Pere Moster, Pasqual Bataller, Pere Strader, Ramon Renovel, Pere Gargil, 
Guillamó Monlober, Pere Palau, Berthomeu Bosch, Arnau Agramunt, Antho-
ni Bataller, Guillamó Padrells, Pere Marcho, Johan Pomar, Jacme Nadalies, Ber- 
nat Bosch, Johan Alquècer, Berenguer Guitart, Pasqual Godes, Berthomeu Giner, 
Bernat Hostalés, Johan Tauhenga, Pere Miquel, Jacme Roig, Pere Miquel me-
nor, Domingo Torner, Francesch Sala, Romeu Bonet, Guillem Loreta, Lorenç 
Marcho, Bernat Moliner, micer Johan Miralles, Anthoni Miralles.

||9r En lo qual consell fon proposat per los dits honrats jurats que com los 
honrats en Johan Rotlan e en Guillem Ferrer fosen venguts en la vila e volgue-
sen fer explicació de la creença contenguda en la letra dessús en la primera carta29 
scrita, per ço lo dit honorable consell acordà e deliberà que·ls dessús dits en Jo-
han Rotlan e en Guillem Ferrer vinguesen en lo dit consell e feesen explicació 
de la dita creença.

Los quals dits honorables en30 Johan Rotlan e en Guillem Ferrer vingue-
ren al dit honorable consell e feren explicació de la dita lur creença, et dixeren 
que com lo senyor rey, en la coronació de la senyora reyna, hagués feytes moltes 
e diverses despeses per rahon de les quals despeses lo dit senyor rey fos obligat a 
mercaders, e bonament31 no pogués exir de la ciutat de Barchinona tro les dites 
quantitats fosen pagades, per ço explicaren al dit honrat consell que deguesen sub-
venir e acórrer al dit senyor rey en tal manera que lo dit senyor ne fos content.

Et feta la dita explicació de creença, encontinent los dits honrats jurats di-
xeren que rebien la carta de creença del dit senyor rey ab humil e deguda reve-
rència e honor. Et noresmenys, que acordarien ab lo dit consell ço que de bé fos, 
perquè decontinent los dits honrats comissaris se pararen del dit consell.

Lo consell, atessa la replicació de creença32 acordà e deliberà que fosen eletes 
certes persones per tractar dels dits afers ab los dessús dits honorables comissaris, 
dient et explicant les neccesitats que són en la dita vila, e semblantment fos pro-
testat en tant com lo dit do fos contra furs e privilegis de la dita vila. Les quals 
persones són, ço és, los honrats micer ||9v Johan [Mi]ralles, en Pere Moster e en 

¶ 28 Ratllat: consellers. ¶ 29 Ratllat: explicar conteng.
¶ 30 Ratllat: Guillem. ¶ 31 Realment hi fica: bonanament. ¶ 32 Ratllat: acordà que de.
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Pere Miquel, ensemps ab los dits honrats jurats, als quals donà licència e plen po-
der de tractejar e avenir-se ab aquells al33 millor que puxen. Et noresmenys, lo dit 
consell donà e atorgà licència e plen poder al honrat en Pere Miquel, síndich, que 
aseguràs la quantitat ab la qual se convendrien ab los dits comissaris en los termi-
nis que acordarien.

Die iovis, .iiª. septembris anno a Nativitate Domini .mº.ccccº.
Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 

de Matheu Vilar, crida públich, en lo qual foren presents los honrats en Guillem 
Johan, justícia, n’Arnau de Peralta, en Bernat Cabeça, en Ramon Johan e·n Ber-
nat Miralles, <jurats>. Consellers: en Pere Moster, Guillem Loreta, Pere de Be - 
gues, Bernat Moliner, Pere Strader, Lorenç Marcho, Arnau Agramunt, Domingo 
Altibell, Romeu Bonet, Pere Palau, Pere Marcho, Pere Gargil, Jacme Nadalies, 
Bernat Bosch, Pasqual Godes, Berthomeu Giner, Bernat Pelegrí, Anthoni Na-
varro, Bernat Hostalés, Johan Tauhenga, Pasqual Ferrando, Guillem Sanç, micer 
Johan Miralles, Francesch Sala.

En lo qual consell fon feta relació per los honrats en Guillem Johan, justí-
cia, en Bernat Cabeça e·n Bernat Miralles, jurats, en Pasqual Ferrando e en Pere 
de Begues, los quals per lo dit honrat consell eren stats trameses a la ciutat de 
València sobre lo feyt de la nora, los quals dixeren e feren relació que eren stades 
tengudes les col·lacions ab los advocats en casa de micer Giner Rabaça. Et que lo 
dit micer Giner Rabaça havie feta assignació a hoir sentència a les parts a dijous 
primervinent.

Ítem, lo dit honrat consell acordà que sien pagades \los loguers/ de les ca - 
valca- ||10r dures als misatgers que són stats en València, axí a·quells qui tenen  
cavalcadures pròpries com a·quells qui [les] han logades, e que·ls sien pagat (sic) 
la missió que feta han anant, stant e tornant. Axí que, hoït compte de la missió e 
despesa que feta hauran per l’onrat síndich, que·ls sie donat e pagat per lo síndich 
e que34 sie feyt albarà al síndich.35 Et noresmenys, lo dit honorable consell acordà 
que·l discret en Pasqual Ferrando, notari, vage a la ciutat de València divendres 
primervinent per fer e requere la dita sentència.

Fon manat fer albarà al discret en Johan Tauhenga, notari, de .x. sous per 
rahon de .ii. cartes de reduccions que·s stan feytes.36

Ítem, fon manat fer albarà a·n Pere de Begues, de .xViii. sous que li són 
deguts de loguer de la casa que té la manobra.

¶ 33 Duplicat i ratllat.
¶ 34 Ratllat: li vos.

¶ 35 Marge esquerre: albarà. ¶ 36 Marge esquerre dels dos ítems: albarà.
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Digmenge, a .V. de setembre del any .m.cccc.
Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú en lo qual foren presents 

los honrats en Guillem Johan, justícia, n’Arnau de Peralta, Bernat Cabeça, en Ra-
mon Johan, en Bernat Miralles, jurats. Consellers: en Pere Moster, en Pere Mi-
quel, Bernat Moliner, Pere Miquel menor, Lorenç Marcho, Jacme Roig, Beren-
guer Gillabert, Guillamó Monlober, Domingo Torner, Pere Marcho, Guillamó 
Padrells, Bernat Bosch, Bernat Mut, Anthoni Navarro, Berenguer Guitart, Johan 
Tauhenga, Pasqual Franch, Berthomeu Bosch, Pere de Begues, Bernat Hostalés,37 
Pasqual Godes, Pasqual Ferrando, Anthoni Valentí, Pere Palau.

Ítem, fon manat fer albarà al síndich de les quantitats contengudes en lo li-
bre dels albarans, registrat en lo libre dels albarans sots lo dit kalendari.38

||10v En lo qual consell fon propossat per39 los honrats jurats que com ells, sobre 
la demanda la qual l’onrat en Johan Rotlan, comissari per lo senyor rey tramés 
a la dita vila sobre la demanda la qual fa per la corronació de la senyora, ab gran 
afany havien haüt a [prometre] per la dita demanda de la corronació cinch-cents 
vint-cinch florins, los quals se han a pagar en aquesta manera, ço és, lo .xV. dia 
del present mes de setembre cent cinquanta florins, et la restant quantitat per tot 
lo mes de \noembre/40 primervinent. Per ço, los dits41 honrats jurats notificaren 
les dites coses al dit honrat consell e que acordàs e deliberàs d’on serie haüda la 
dita moneda.

Lo consell acordà que per pagar los dits cinch-cents vint-cinch florins sie 
gitada conlecta de .iiii. diners per lliura, la qual sie plegada per en Vicent de 
Campos, peyter, lo qual peyter sie tengut donar e pagar al síndich tant com pu-
garà la dita peyta de .iiii. diners per lliura \d’ací/42 a .xV. de noembre primervi-
nent, per ço que·l síndich puxe pagar la restant quantitat que·n deu pagar dels dits 
.d.xxV. florins. Quant és en ço que·l dit síndich diu que·ls .cl. florins se han a 
pagar a .xV. del present mes, lo dit consell acordà que de la quantitat que en Vi-
cent de Campos ha43 donar, lo dit síndich prene duo millia sous per pagar los dits 
.cl. florins e altres missions de la vila.44

||11r L’onrat consell de la vila de Castelló, attenents que moltes e diverses qües-
tions són stades enseguides e són de present entre los que són stats collitós de 
peytes e impossicions de la dita vila, per ço que alcuns demanen peytes e sisses 
de .iiiie. e .V. anys passats e molt més, e per ço que aquells a qui les demanen no 
poden demostrar testimonis ni altres proves, fan pagar a·quells les dites peytes e 
inposicions, de què·s seguix scàndils e altres mals. Per tal, lo dit honrat consell, 

¶ 37 Duplicat. ¶ 38 Marge esquerre: albarà.  
¶ 39 Ratllat: l’onrats. ¶ 40 Ratllat: deembre.  
¶ 41 Ratllat: consell. ¶ 42 Ratllat: per tot.  

¶ 43 Ratllat: per a. ¶ 44 Angle superior es-
querre: coronació de la reyna. Marge esquerre: 
afegiment de peyta.
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per squivar fraus e engans, e que semblantment rohido ni brega entre los vehins 
e habitants en la dita vila no·s puxa enseguir, stablex e ordena45 que tot hom 
strany o privat que traurà peytes o impossicions en la dita vila, que dins un any 
aprés que ha<u>rà fenida la conlecta de la peyta o de la impossició, haje haüt 
a plegar e collir ab acabament la dita peyta o impossició. En altra manera, pasat 
lo dit any, que haje perdut tota e qualsevol quantitat que per rahon de les dites 
conlectes de peyta o de imposició sie deguda, e que sie adquisit e guyat aquells 
qui la dita peyta o imposició devien. En la qual ordenació lo dit honrat consell 
volch e manà que sien enteses los impossadors del any present e lo peyter.

||11v Ítem, los dits honrats jurats propossaren en consell que, com segons privile-
gi atorgat a la dita universitat per l’alt senyor46 rey en Jacme, les almarjals de la dita 
vila e altres terres del terme se pertanyien de stablir als jurats e síndich de la dita 
vila, et a audiència dels dits jurats fos pervengut que·l honrat en Guillem Miró, 
batle de la dita vila, volent-se usurpar lo dret de la vila, stablex aquelles. Et per la 
dita rahó los dits jurats, volents defendre los drets de la universitat, hajen donat al  
discret en Pasqual Ferrando, notari, lo dit privilegi a la dita universitat atorgat per 
haver acort e diliberació ab los honorables micer Berthomeu del Mas e micer 
Guillem Çaera,47 lo qual dit en Pasqual per altres afers de la universitat havie anar 
a la ciutat de València. Lo qual dit misatger feu relació que los dits advocats eren 
concordes que dret de stablir les dites marjals ere dret de la dita universitat e no 
del batle. Per ço notificaven les dites coses al dit honorable consell e que y pro-
vehís ço que de bó fos.

Lo dit honrat consell, vista la dita propossició e hoïda la relació del dit mi-
satger, acordà que pus dret ere de la dita vila, que aquell dit dret no fos deparat 
ans fos bé defensat per justícia que·l dit honrat batle no mete les mans en ço que 
dret sie de la dita vila. Et comanà al<s> dits honrats jurats tot loch e poder sobre 
los dits afers.
||12r Enaprés, dijous que ere comptat a .ix. de setembre del any de la Anativitat 
(sic) de Nostre Senyor .m.cccc., los honorables n’Arnau de Peralta, en Bernat 
Cabeça e en Ramon Johan e en Bernat Miralles, jurats de la vila de Castelló, ma-
naren a Matheu Vilar, crida públich de la dita vila, que per los lochs acostumats 
de la dita vila fes la crida dejús sigüent:

Ara hojats que us fan a saber los honrats en Bernat Cabeça, n’Arnau de 
Peralta, en Ramon Johan e en Bernat Miralles, jurats de la vila de Castelló. A tot 
hom qui vulle o entene stablir de les marjals de la dita vila de Castelló que sien o 
seran derenclides e de la dita vila sien, que sien denant los dits honrats jurats e fer-
los n’an bones cartes e bons stabliments, àls certifiquem a·quells que ells les stabli-
ran a aquelles persones que benvist los serà.

¶ 45 Ratllat: que no sie null hom strany o privat.
¶ 46 Ratllat: en Jac. ¶ 47 Ratllat: los quals.
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Lo qual dit en Matheu Vilar feu relació a mi, Guillem Feliu, scrivà del dit 
honrat consell, que en lo dit dia havie feta la dessús dita crida per los lochs acostu-
mats de la dita vila.

||12v Die martis, .xxviiiª. septembris anno a Nativitate Domini .mº.ccccº.
Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló en 

lo qual foren presents los honrats en Guillem Johan, justícia, en Bernat Cabeça, 
n’Arnau de Peralta, jurats. Consellers: en Pere Moster, Berenguer Moliner, Pere 
Miquel, Guillem Loreta, Pasqual Bataller, Bernat Moliner, Guillem Monlober, 
Romeu Bonet, Arnau Agramunt, Berenguer Solà, Pere Strader, Pere Marcho, 
Anthoni Valentí, Bernat Bosch, Guillamó Padrells, Johan Alquècer, Berthomeu 
Giner, Francesch Sala, Pere de Begues, Bernat Pelegrí, Bernat Hostalés, Johan 
Tauhenga, Jacme Nadalies.

Fon proposat per en Johan Polo que com per rahon del mur nou que la vila 
ha feyt li hajen pres un pati de corral e ragoles, que fos bondat del consell que·l dit 
pati li fos pagat e levat de la peyta, e semblantment li fosen pagades les ragoles. Lo 
consell acordà sie reebuda informació quantes ragoles li són stades preses, e que li 
sien pagades. Semblantment acordà que·l dit pati li fos levat de la peyta.48

Ítem, acordà lo consell que·ls honrats jurats e síndich vagen a veure l’es-
corredor en què discorren les agües del val e, vist, vegen, si s’obrie, si serie molta 
misió, e que·n facen relació en consell.49

Lo consell manà fer albarà al honrat en Pere Moster, clavari del any pasat, 
de .xc.iii. sous, .ii. diners que de manament dels jurats bestragué en adobar les 
forques.50

||13r Lo consell donà licència e plen poder al honrat en Pere Moster, síndich del 
any proppasat, que puxe revendre los béns que li són venuts per lo peyter del any 
pasat per rahon de peytes degudes.

Ítem, com alcuns singulars de la vila vullen e entenen a traure les marjals 
de la vila sobre dita vila (sic), per la qual rahó se enseguisin gran profit a la dita 
universitat et a les rendes com los vehins qui anaven a laurar en Fadrell e en altres 
parts, si bon aviament los és donat, romandran per procurar e conrear en lo terme 
de la vila. Per tal, lo honorable consell comanà als honrats jurats e síndich e clava-
ri de la dita vila que vajen a les dites almarjals e aquelles stablixen e donen a·quells 
que·n volran traure, a tot profit dels stablidors e de la universitat.

¶ 48 Marge esquerre: Polo.
¶ 49 Marge esquerre: scoredor del val.

¶ 50 Marge esquerre: albarà.
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Ítem, l’onrat consell manà fer albarà al honrat en Pere Miquel de les quan-
titats contengudes en una cèdula registrada en los libres dels albarans, la qual és 
stada en lo present dia justificada en consell.51

Com lo present dia de huy fos vespra de monsènyer sent Miquel e, segons 
forma de furs e privilegis, deje ésser feta elecció de mustaçaf, per ço lo dit honrat 
consel, servan forma dels dits furs e privilegis, enantà a fer elicció. Et primerament 
foren lestes les ordenacions de la vila. Enaprés, per lo dit ||13v consell foren elets 
.iiiie. prohòmens que fossen presents al rebre de les veus, ço és, en Pere Moster, 
en Pere Miquel, en Bernat Moliner e en Bernat Hostalés. Enaprés foren rebudes 
les veus de cascun conseller, e foren de més veus en Pere de Begues, Pere Strader, 
Guillem Loreta, Bernat de Belda, Johan Tauhenga e n’Arnau Sala, los noms dels 
quals cascú per si foren meses en albarans e meses en redolins de cera vermella. Et 
per los dits honrats jurats foren presentats al honrat en Guillem Miró, batle de la 
dita vila, los quals, present lo consell allí ajustat, mès en un bací mig d’aygua e un 
infant ignocent pres del dit bací tres dels dits redolins, los quals donà al dit batle, 
ab los quals lo dit batle se apartà. Et a poch instant, lo dit batle notificà e dix al dit 
consel que haguesen per mustaçaf en l’any esdevenidor, ço és, lo dit n’Arnau Sala.

Enaprés, dimercres que ere comptat a .xxix. de setembre del dit any, que 
ere dia de monsènyer sent Miquel, l’onrat n’Arnau Sala jurà en poder del honrat 
en Guillem Miró, batle de la vila de Castelló, en la ecclésia de la dita vila, denant 
los honrats n’Arnau de Peralta e en Bernat Cabeça, jurats,52 e denant encara gran 
multitut de poble que en la dita ecclésia ere, lo qual feu lo sagrament acostumat 
segons forma de furs o privilegis del regne.

||14r Die mercurii, .viª. octobris anno a Nativitate Domini .mº.ccccº.
Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló en lo 

qual foren presents los honrats en Guillem Johan, justícia, n’Arnau de Peralta, en 
Bernat Cabeça e·n Bernat Miralles, jurats. Consellers: en Pere Moster, Berenguer 
Moliner, Guillem Loreta, Bernat Pelegrí, Bernat Moliner, Guillem Monlober, 
Domingo Altibell, Pasqual Godes, Arnau Agramunt, Pere Marcho, Guillamó Pa-
drells, Pere Palau, Jacme Roig, Berthomeu Bosch, Ramon Reno<v>ell, Pasqual 
Navarro, Bernat Bosch, Johan Alquècer, Bernat Mut, Berenguer Solà, Berenguer 
Guitart, Pere Gargil, Bernat Hostalés, Pere Strader, Johan Tauhenga, Pasqual Fer-
rando, Guillem Sanç, Romeu Bonet, Anthoni Valentí, Pere de Begues.

Ítem, fon manat donar per lo consell a·n Bernat Miralles .xiiii. sous per 
trebals per ell sostenguts en València per lo feyt de la nora.53

¶ 51 Marge esquerre: albarà.
¶ 52 Ratllat: que bé e lealment se haurie en la sua. ¶ 53 Marge esquerre: albarà.
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Lo consell deliberà que sie donat cap a la terra d’en Bertran a les aygües 
que y discorren, la qual terra és al cap de terme.

L’onrat consell de la vila asignà en regidor e administrador del spital, ço és, 
n’Anthoni Navarro, per un any esdevenidor, al qual donà e atorgà plen poder de 
regir e procurar lo dit spital e collir e plegar los (en blanc).54

Lo consell manà ésser donat a·n Bernat Miralles, jurat, .xiiii. sous per los 
trebals que ha sostenguts en València sobre lo feyt de la nora.55

||14v Ítem, lo dit honorable consell acordà que fos scrit a micer Berthomeu del 
Mas que vingués a Vila-real per veure si·s porie levar la qüestió que és entre la 
vila e Onda.

Ítem, com lo discret en Pasqual Ferrando fos vengut de la ciutat de Valèn-
cia e hagués feta relació què mossén en Giner havie pronunciat en la qüestió de la 
nora, lo consell acordà que li fos feyt albarà de les quantitats contengudes en una 
cèdula registrada en los libres dels albarans.56

Digmenge, a .xVii. de octubre del any .m.cccc.
Fon ajustat e appllegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló, en 

lo qual foren presents los honrats en Guillem Johan, justícia, en Bernat Cabeça, 
n’Arnau de Peralta, en Bernat Miralles57 e en Ramon Johan, jurats. Consellers: 
en Pere Moster, Pasqual Bataller, Bernat Moliner, Lorenç Marcho, Jacme Roig, 
Pasqual Franch, Romeu Bonet, Pere Marcho, Pasqual Godes, Berenguer Gilla-
bert, Domingo Altibell, Johan Pomar, Bernat Bosch, Domingo Torner, Guillamó 
Monlober, Anthoni Valentí, Berenguer Guitart, Pere Gargil, Berthomeu Giner, 
Pere Strader, Pasqual Ferrando, Berenguer Moliner, Huguet Spàrech, Pere Mi-
quel major, Pere Miquel menor, Johan Alquècer.

Lo consel acordà que·ls honrats jurats afermen lo menescal a dos anys, al 
qual donen .x. lliures per totes coses, pagadors per terces.

Lo consell acordà que·l síndich rebe les terces tots per éntregues de les cor-
renties, e rebuts, que ladonchs acorda que·n fara de les dites terces.

L’onrat consel manà e comanà als jurats que tracten ab los hereters de les 
terres hon discorren les aygües del val e que meten en stament; emperò, que no 
finen res tro hajen feta relació al consell.

¶ 54 Marge esquerre: regidor del spital.
¶ 55 Marge esquerre: albarà. Tot aquest ítem, ratllat.

¶ 56 Marge esquerre: albarà. ¶ 57 Ratllat: jurats.
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Ítem, acordà lo consell que sie haüda la sentència de la obra nova per los 
jurats e, vista aquella per lo consell, ladons (sic) acordarà com se haurà en lo feyt.

Ítem, acordà lo consel que·ls sis florins que en Pasqual Franch donà per a·n 
Nadal Gonbau per fer lo libre de dates e rebudes, que no li sien ||15r reebuts en 
compte del senyal e paga que donà als canterés per sos ragoles, que de la resta face 
la execució en los béns de aquells, el qual dit en Pasqual Franch los pach a la vila.

Ítem, acordà lo consel que sie vist en lo compte que donà en Bernat de 
Belda e si és atrobat en aquell que·l dit en Bernat de Belda meté en data de sis flo-
rins per fer lo libre de dates e rebudes, que·ls dits sis florins sien haüts dels dit en 
Bernat de Belda.

Ítem, acordà lo consel que sie feyt albarà al síndich de les quantitats conten-
gudes en un albarà e registrat en lo libre dels albarans.58

Ítem, sobre lo feyt de la nora, lo consel deliberà que·l discret en Pasqual 
Ferrando, notari, vaje a València e recapte los processos e, enaprés, que vaje ab 
los dits proceses59 al senyor rey.

Ítem, acordà lo consel que·ls .dcccc. sous que resten en poder del peyter, 
que sien donats al síndich.

Die dominica, .xxiiiiª. octobris anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. 
Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló en lo 

qual foren presents los honrats en Guillem Johan, justícia, n’Arnau de Peralta, en 
Bernat Cabeça, en Ramon Johan e en Bernat Miralles, jurats. Consellers: en Pere 
Moster, en Pere Miquel, en Berenguer Moliner, Guillem Loreta, Pasqual Bata-
ller, Bernat Moliner, Pere Miquel menor, Lorenç Marcho, Pere Marcho, Romeu 
Bonet, Berthomeu Bosch major, Berthomeu Bosch, Bernat Bosch, Johan Alquè-
cer, Pere Gargil, Bernat Hostallés, Pere Strader, Pere de Begues, Johan Tauhenga, 
Pasqual ||15v Ferrando, Anthoni Navarro, Pasqual Godes, Guillamó Monlobber, 
Johan Pomar.

En lo qual consell fon feta relació per lo discret en Pasqual Ferrando, nota-
ri, lo qual ere stat tramés a la ciutat de València per saber e entendre quiny o qual 
partit havien mogut sobre lo feyt de la nora, com demanasen que·n fos feyt com-
promís. Per ço dix que ere stat a la dita ciutat e havie parlat ab micer Berthomeu 
del Mas, lo qual de aquesta rahó havie scrit, lo qual dix que loave que·n fos feyt 
compromís. Et que enaprés parlà ab mossén en Giner, lo qual li dix que per evitar 

¶ 58 Marge esquerre: albarà. ¶ 59 Ratllat: a València.
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missions e despeses consellave que fos feyt compromís del feyt de la nora en dos 
juristes, ço és, sobre la alçària, amplària, loch, manera e forma de la dita nora, ús 
e aempriu de aquella perpetualment. Per tal, lo dit misatger explicà lo dit feyt, et 
que·l dit honrat consell hi provehís e acordàs lo que de bé fos, fahent resposta al 
dit mossén en Giner de ço que·l dit consell acordarie, com li fos promés d’enviar 
la resposta que·l dit consell haurie acordat.

Lo consell acordà que no farie lo dit compromís per la manera que és stat 
demanat; emperò, sí volie fer compromís de la granea e alçària de la nora que de 
present és, enaxí que, si d’ací avant se havie a fer o a refer, aposar, baxar, alçar ne 
altre acte exercir per rahon de aquella o de altra nora per avant possadora, que a 
tot ço que sie o serà fahedor o exercidor per rahon de la dita nora sien servades 
les sentències obtengudes com de aquelles en nenguna manera lo consell no s’en-
tenie a deparar.

||16r Die mercurii, .xviiª. novembris anno predicto.
Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu de Matheu Vilar, corredor públich,60 en lo qual foren presents los honrats en 
Guillem Johan, justícia, n’Arnau de Peralta, en Ramon Johan e·n Bernat Miralles, 
jurats. Consellers: micer Johan Miralles, Guillem Sanç, Pere Strader, Berenguer 
Guitart, Berthomeu Giner, Pasqual Godes, Bernat Bosch, Pere Palau, Berthomeu 
Bosch, Pere Marcho, Jacme Roig, Lorenç Marcho, Pere Gargil, Pasqual Bataller, 
Romeu Bonet, Pere Miquel, Berenguer Solà, Guillamó Monlober, Bernat Hos-
talés, Bernat Moliner, Domingo Altibell, Pere de Begues.

Fon manat fer albarà al maestre de gramàticha de la última paga del segon 
any.61

Fon62 proposat per en Berenguer Solà que com la vila hagués venut l’al-
berch d’en Lagostera per béns de hòmens de Onda per integrar los vehins de la 
vila, et dos anys abans que fos venut fos renunciat al vussufruyt per la dona, lo 
qual se perta<n>yie al dit proposant, per ço63 supplicà lo dit consell que li degués 
lexar a ell pendre lo loger del dit alberch. Lo consel acordà que sie vist lo dit re-
nunciament per los jurats e que li sie feta justícia.

Ítem, fon proposat en consell per en Guillem Ferriols que fos integrat de 
ço que ere stat marchat en Onda per afers de la vila, segons que en Pere de Reus, 
qui semblantment era stat marchat, era stat entegrat. Lo consell deliberà que·l dit 
en Guillem Ferriols sie integrat segons que·ls altres vehins se són acostumats de 
integrar.

¶ 60 Ratllat: per veu de.
¶ 61 Marge esquerre: albarà.

¶ 62 Ratllat: acordat. ¶ 63 Ratllat: lo.
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E la supplicació proposada per en Macià Guerau que la vila li fes gràcia de 
alcuna quantitat per mudar sa habitació de la vila de Perpinyà, lo consell deliberà 
que·ls jurats sàpien d’ell què demane e ladonch<s> que·n que parlat en consell, 
aladonchs lo dit consell acorda ço que serà de bé.

||16v Lo consel acordà que·l moro que mate los cervos64 sie pagat de quants n’à 
morts ne d’ací avant ne matarà, segons fon concertat65 ab lo dit moro. Emperò, 
que·l dit moro vingue ací e que en tot cars face que mate dels cervos de la marjal.

Lo consel acordà que si en Pasqual de Mealla no serà vengut d’ací a tres 
dies, que sie feta execució en los béns de la fermança.

Ítem, lo consell acordà que en Pasqual Ferrando face àpocha a·n Pere de 
Begues dels66 .d.xlVi. sous los quals a manaments dels dits jurats67 li prestà per 
pagar les [pedres] de red[...]s.

Ítem, acordà lo consell que·l síndich quo ad lites requira a mossén en Pere 
Morrera, lochtinent de governador, que don fermança de la locatenència segons 
forma de furs.

||17r Die mercurii, .xxiiª. decembris anno a Nativitate Domini .mº.ccccº.
Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu de Matheu Vilar, crida públich, en lo qual foren presents los honrats en Gui-
llem Johan, justícia, en Bernat Cabeça e en Ramon Johan, jurats. Consellers: en 
Pere Moster, en Pere de Begues, Bernat Moliner, Lorenç Tauhenga, Berthomeu 
Bosch, Pere Gargil, Guillem Sanç, Berenguer Solà, Bernat Bosch, Pasqual Godes, 
Domingo Altibell, Romeu Bonet,68 Pere Marcho, Guillem Loreta, Huguet Spà-
rech, Pere Strader, Berthomeu Bosch, Johan Tauhenga, Pasqual Ferrando, Beren-
guer Gillabert, Johan Pomar, Bernat Hostalés, Anthoni Valentí,69 Guillamó Pa-
drells, Anthoni Navarro, Jacme70 Roig, Pere Miquel major, Pere Miquel menor.

Lo consell deliberà que per lo síndich sien emprestats .cc. sous a·n Guerau 
Ferrer aytant de temps com als jurats plaurà, donant bones e suficients fermances 
que com la vila vulle cobrar aquells, que·ls puxe cobrar, e que·n sie feyt albarà al 
síndich.71

Fon manat fer albarà al síndich que don a·n Matheu Vilar .xl. sous per la 
meytat de la soldada.72

¶ 64 Duplicat. ¶ 65 Realment hi fica: concertamiat. 
¶ 66 Ratllat: .l. florins que li prestà. ¶ 67 Ratllat: dona. 

¶ 68 Ratllat: Berthomeu Jornet. ¶ 69 Ratllat: Guillem Marqués. 
¶ 70 Ratllat: Bernat. ¶ 71 Marge esquerre: Ferrer, préstech .cc. sous. Albarà. 

¶ 72 Aques i els següens quatre ítems, al marge esquerre: albarà.
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Ítem, l’onrat consell manà que per los honrats jurats sien venudes .ii. fane-
cades de terra les quals són del spital, e que del preu de aquelles sie comprat censal 
tant com bastarà a obs del dit spital.

Ítem, fon manat fer albarà als consellers del justícia.

Ítem, fon manat fer albarà a·n Bernat Hostalés per .Vi. dies que anà a Tor-
tosa per presentar letres del senyor rey al vicari general, .lx. sous. Ítem, per la 
carta pública que·n feu fer, . xVii. sous. Ítem, per un dia que anà <a> Almaçora 
.iii. sous. Suma per tot .lxxx. sous.

||17v Ítem, fon manat fer al síndich albarà de les coses contengudes en lo libre 
dels albarans en lo present calendari.

Ítem, fon manat fer albarà al honrat en Pere Moster, síndich del any pasat, de 
les coses contengudes en l’albarà registrat en libre de albarans en lo present kalendari.

Com segons forma de fur e privilegis del regne de València lo terç dia ans 
de la festa de Nadal deje ésser feta elicció de justícia, per ço lo dit honrat consell, 
servan la forma dels dits furs e privilegis73 enantà a fer la elecció sobredita. Et pri-
merament foren lestes les ordenacions de la vila et enaprés foren elets per lo con-
sell .iiiie. prohòmens que fosen presents ab los honrats justícia e jurats e scrivà al 
rebre de les veus, ço és, Huguet Spàrech, en Berenguer Solà, n’Anthoni Navarro 
e en Bernat Bosch. Et enaprés foren rebudes les veus de cascun conseller et foren 
de més veus en Pasqual Ferrando, en Pere de Begues, en Johan Tauhenga, en 
Rodrigo Çanou, en Guillem Loreta e en n’Anthon Orlando, los noms dels quals 
cascun per si foren meses en albarans e meses en redolins de cera vermella. Et per 
los dits honrats jurats foren presentats al honrat en Berenguer Moliner, lochtinent 
de batle de la dita vila, los quals, present tot lo consell allí ajustat, mès en un bací 
mig de aygua et un infant ignocent de pocha edat pres del dit bací tres dels dits 
redolins, los quals donà al dit honrat batle, ab los quals lo dit honrat \locthinent 
de/ batle se apartà. Et a poch instant lo dit honrat lochtinent de batle notificà e 
dix al dit consell que haguesen e tinguesen per justícia en l’any esdevenidor, ço 
és, lo dit en Pere de Begues.

Posthea, die sabbati .xxvª. die decembris anno a Nativitate ||18r Domini .mº.ccccº. primo, 
dia de la festa de Nadal, l’onrat en74 Guillem Miró, batle de la vila de Castelló, en 
la ecclésia parroquial de Madona Santa Maria de la dita vila, present tot lo poble allí 
ajustat, ans que·l Evvangeli se cantàs en missa major, rebé sagrament del dit honrat 
en Pere de Begues, segons forma de furs de València e axí com és stat acostumat en 
temps pasat, de haver-se bé e lealment en lo ofici de justiciat de la dita vila.

¶ 73 Ratllat: e les ordenacions de la vila. ¶ 74 Ratllat: Berenguer Moliner, locht.
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Fon75 feta relació per los honrats jurats en consell de les rebudes e dates per 
lo discret en Pasqual Ferrando com a síndich feytes per alcunes reduccions de 
censals per aquell feytes, e axí matex de alcunes vendes de censals feytes. Perquè 
lo dit consell manà a aquell ésser feyta absolució segons que en los libres de notes 
d’en Guillem Feliu, notari, és contengut.

Die dominica, .xxviª. decembris anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. primo.
Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló en lo 

qual foren presents los honrat<s> en Pere de Begues, justícia, n’Arnau de Peral-
ta, Bernat Cabeça, en Bernat Miralles e en Ramon Johan jurats. Consellers: en 
Pere Miquel, en Pere Moster, Bernat \Moliner/,76 Pere Miquel menor, Romeu 
Bonet, Lorenç Marcho, Bernat Moliner, Guillamó Monlober, Guillamó Padrells, 
Pere Marcho, Anthoni Navarro, Anthoni Valentí, Berthomeu Bosch, Pere Palau, 
Johan Alquècer, Jacme Scuder, Pere Gargil, Pere Strader, Huguet Spàrech, Ber-
nat Hostalés, Pasqual Ferrando, G(uillem) Sanç.

Primo, fon manat fer albarà als guardians de la céquia, de la77 última paga de 
.l. sous.78

Ítem, lo dit honorable consell elegí en reebedor de les quantitats de tots a 
aquells que compren los censals dels frares, ço és, l’onrat en Pere Miquel, merca-
der, major de dies.79

||18v Ítem, l’onrat consell de la vila, sens prejuhí de les ordenacions de la vila 
o que en totes les altres eleccions les ordenacions de la vila parlants de aquesta 
manera stiguen en sa fermetat e valor, volch que en la elecció de secristà sien los 
metges pensionats de la vila.

Ítem, acordà lo dit consell que·l discret en Bernat Hostalés, notari, vaje a 
.ix. de giner a València per fer tenir la col·lació a micer Domingo Maschó del 
procés d’en Thous.

Com segons forma de furs e privilegis del regne de València sie acostumat 
e usat l’endemà de Nadal elegir e crear secristà, per ço, feta proposició per los 
honrats jurats, l’onrat consell, lestes ans e primerament en aquell dit consell les 
ordenacions que en feyt de eliccions sie (sic) han a servar, enan<t>à a fer elicció 
de secristà en la forma sigüent, ço és, que foren asignats .iiiie. prohòmens al rebre 
de les veus, ço és, n’Anthoni Valentí, en Guillem Sanç, en Romeu Bonet e en 
Guillemó Padrells. Et enaprés foren rebudes les veus et foren atrobats de més veus 

¶ 75 Ratllat: manat. ¶ 76 Ratllat: Cabeça. ¶ 77 Ratllat: segona.
¶ 78 Marge esquerre: albarà. ¶ 79 Marge esquerre: Frares de Sent Augustí.
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maestre Pere Castellot, en Bernat de Belda, maestre Domingo Rodrigo, en Pas-
qual Ferrando, en Berenguer Moliner e en Johan Barbarossa. Enaxí que, meses 
los noms de aquells \en redolins de cera/ en un bací mig de aygua, e foren treyts 
tres dels dits redolins per un infant de pocha edat, los quals foren meses en poder 
del honrat en Pere de Begues, justícia, e dels honrats jurats de la vila, e preses e 
regoneguts per aquells fon donat per secristà del any present, ço és, lo dit maes-
tre Pere Castellot.

||19r Com segons forma de furs e privilegis e ordenacions de la vila sie stat 
acostumat e usat l’endemà de Nadal, dia de sent Steve, elegir e crear cequier de 
la céquia Major de la vila de Castelló, per ço, feta proposició per los dits honrats 
jurats, l’onrat consell enantà a fer elecció de aquell en la forma sigüent, ço és, 
que foren elets .iiiie. prohòmens per rebre les veus ensemps ab los dits honrats 
justícia e jurats, los quals són, ço és, en Johan Alquècer, en Pere Miquel menor, 
en Lorenç Marcho e en Berenguer Moliner. Et enaprés foren rebudes les veus 
et fon atrobat de més veus en Pere Marcho, Andreu de Paüls, Miquel Gaschó, 
Bernat Bosch, Johan Tauhenga e en Pere Strader. Enaxí que, meses tots aquells 
en sis redolins de cera vermella, foren meses en un bací de aygua e foren treyts 
\tres/ dels dits redolins per un infant de pocha edat, los quals foren meses en 
mans dels dits honrats justícia e jurats. Et obriren e regonegueren a aquells e 
asignaren e donaren en cequier de la dita céquia en l’any esdevenidor, ço és, lo 
dit en Pere Marcho, vehí de la dita vila.

Posthea die martis, .xxviiiª. decembris anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. primo.
Lo dit en Pere Marcho, cequier sobredit, jurà per Déu e per los sants Quatre 

Evvangelis de aquell de les sues mans corporalment toquants, en poder del honrat 
en Pere de Begues, justícia, presents los honrats jurats e alcuns prohòmens de la 
vila en gran moltidut, de haver-se bé e lealment en lo regiment de son ofici de  
cequier de la céquia Major de la dita vila e çut de aquella, e açò segons forma  
de furs ||19v e privilegis e ordenacions e sentències sobre lo di[parti]ment de la 
aygua de aquella ordenades e ordenats. Lo qual dit cequier, sots virtut del dit sa-
grament, respòs e dix que hoc si Déus li ajut e los sants Evvangelis.

Posthea die mercurii, .xxixª. decembris anno predicto.
En Bernat Ballester e n’Apparici Merlo juraren80 per guardians de la dita 

céquia en poder del dit cequier, de haver-se bé e lealment en lo dit guardianatge 
e de fer verdaderes relacions.

¶ 80 Ratllat: en p.
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L’onrat consell de la vila, haüda relació dels honorables jurats que vist e re-
gonegut lo compte del honrat en Pere81 de Reus, lo qual com a síndich de la vila 
havie feytes alcunes rebudes e venuts censals per fer reduccions dels censals de la 
vila, les quals rebudes asumades sumen a quantitat de vint-cinch míllia quaran-
ta-dos sous, et les dates per aquell feytes sumen a quantitat de vint-quatre míllia 
setanta-sis sous. Per què, eguallades dates ab rebudes, haurie a tornar segons lo dit 
compte nou-cents sexanta-sis sous los quals l’onrat en Pere Miquel, síndich de la 
dita vila, confessà haver haüts e rebuts del dit en Pere de Reus. Per què lo dit ho-
norable consell manà fer absolució e difinició al dit en Pere de Reus segons que 
en los libres de notes d’en Guillem Feliu, notari, és contengut.

Testes: Berengarius Miralles et Dominicus Marcho.

||20r Com segons ordenació de la vila sie ordenat que de dos en dos anys sie 
asignat un prohom de la dita vila per regidor per tenir lo compte e reebre les 
rendes e drets al senyor rey pertanyents en la dita vila e terme de aquella, et 
aquell dit regidor haje a tenir aquelles segons fer és acostumat.82 Per tal, lo dit 
honrat consell, servan forma de les dites ordenacions, enantà en fer regidor e 
administrador de les dites rendes et foren donats de més veus83 per lo dit honrat 
consell, ço és, en Pasqual Ferrando, en Berenguer Moliner, en Pere Miquel me-
nor de dies, e en Johan Tauhenga, los noms dels quals cascú per si foren scrits en 
un albaranet en paper et aquells dits albarans, ben closos, foren lançats en terra, 
dels quals dits .iiiie. albarans per un prohom il·literat e no sabent letra fon pres un 
albarà dels dits .iiiie. albarans, lo qual dit albarà, present tot lo dit honrat consell, 
fon ubert, en lo qual84 albarà fon atrobat scrit lo nom del dit en Berenguer Mo-
liner. Per què, lo dit honrat consell, segons forma de les dites ordinacions, manà 
al dit en Berenguer Moliner qui present ere que fos regidor e administrador de 
les dites rendes e drets al senyor rey pertanyents en la dita vila e terme de aquella 
per dos anys sigüents, e que don fermança de deu míllia sous e principal tengut 
e obligat segons forma de les dites ordenacions de la dita vila. Lo qual dit en Be-
renguer Moliner acceptà la dessús dita administració, donà fermança e principal 
tengut e obligat85 segons forma de les ordenacions de la vila qui ab ell e sens ell86 
de totes les dessús dites coses les quals per ell axí com administrador seran ree-
budes e administrades de les dites rendes e drets del senyor rey, en plener con-
sell, ço és, l’onrat en ||20v Pere Miquel, major de dies, mercader, vehín de la dita 
vila, present, e la dita fermança e principal obligació en sí volenterosament fa-
hent, rebent e acceptan e per aquella tots los lurs béns obligats, haüts e per haver.

Testes: Berengarius Miralles et Dominicus Marcho.

¶ 81 Ratllat: Moster. 
¶ 82 Marge esquerre: elecció de administrador de les rendes del senyor rey. 

¶ 83 Ratllat: segons forma. ¶ 84 Ratllat: alf. 
¶ 85 Ratllat: qui ab ell. ¶ 86 Ratllat: ded.
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Ítem, fon manat fer albarà a·n Pere de Reus de les quantitats contengudes 
en lo libre dels albarans.87

Ítem, (en blanc).

Die veneris, .xxxiª. decembris anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. primo. 
Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló en 

lo qual foren presents los honrats en Pere de Begues, justícia, n’Arnau de Pe-
ralta, en Bernat Cabeça e en Ramon Johan, jurats. Consellers: en Pere Miquel,  
en Pere Moster, en Berenguer Moliner, en Guillem Loreta, Pasqual de Mealla, en  
Pere Miquel menor, Lorenç Marcho, Bernat Moliner, Pere Palau, Guillamó 
Marqués, Rodrigo Çanou, Jacme Scuder, Anthoni Valentí, Berenguer Solà, Ar-
nau Agramunt, Bernat Mut, Anthoni Navarro, Pere Strader, Bernat Hostalés, 
Pasqual Ferrando, Johan Tauhenga, Johan Alquècer.

Lo consell acordà que los balestés juguen la copa, enaxí que sien tenguts de 
sperar tro al toch de vespres, e sol que y sien tres88 jugadós, que juguen, la qual 
copa sien tenguts ||21r de jugar tro a sent Johan primervinent, e ladonchs aquells 
qui més lanços hinc hi haurà, que sie sua.89

Ítem, fon manat fer albarà a·n Pere Parellades, de la segona terça de tenir 
los (sic) pes de la farina.90

Ítem, manà fer albarà dels pous.91

Ítem, lo dit honrat consell acordà que·ls honrats jurats facen encantar lo 
guardianatge del terme e que·ls sien feyts los acapítols (sic), e que sien haüts hò-
mens de fe e bons.

En lo qual consel fon proposat per l’onrat en Pere de Begues, justícia, que 
com a Déu e al honrat consell de la dita vila haje plagut que ell el present any sie 
elet en réger92 l’ofici del justiciat de la dita vila, si plaurà al dit consell que faça 
gràcia de les calònies e penes que a ell convendrà a levar per rahon de son ofici. 
Lo consell respós e dix que en tant com en ell ere que li plaïe que·l dit justícia fes 
gràcia e gràcies segons forma del privilegi a les dites viles atorgat.

Fon manat fer albarà al maestre Provençal de .x. florins.93

Com lo temps de encantar les impossicions e fer venda de aquelles fos 
prop, per ço los honrats jurats notificaren al honrat consell si volien afegir o tolre 
als capítols de les dites impossicions, e semblantment que fossen elets certs hò-
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¶ 89 Marge esquerre: albarà. ¶ 90 Marge esquer-

re: albarà. ¶ 91 Marge esquerre: albarà. ¶ 92 Du-
plicat i ratllat. ¶ 93 Marge esquerre: albarà.



222

mens a ésser presents al deliurar de les dites impossicions. L’onrat consel, vista 
la dita ||21v propossició, asignà prohòmens qui ab los dits jurats veesen e regone-
guesen los capítols de les dites impossicions, e que en aquelles afegesen e millo-
rasen ço que a lur bona e sana consciència entenien que y fos adobar. Et prime-
rament fon asignat per la parròquia de Santa Maria, en Pasqual Ferrando; per la 
parròquia de Sent Johan, en Bernat Mut; per Sent Nicholau, en Pere Palau; per 
Sent Pere, en Johan Tauhenga; per Sent Augustí, en Berenguer Moliner; per Sent 
Thomàs, en Pasqual Bataller. E volch lo dit consell e ordenà per ço que les dites  
impossicions pugen de for, que puxen traure e comprar aquelles, ço és, los jurats e  
scrivà e qualsevol de aquells, e totes altres persones asegurants bé les dites impos-
sicions segons forma dels capítols, exceptat que aquelles no puxen traure ne haver 
part lo justícia, síndich de la vila ne lo mustaçaf.

||22r Die lune, .xviiª. ianuarii anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. primo.
Fon ajustat e appllegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu de Matheu Vilar, corredor públich, en lo qual foren presents l’onrat en Pere 
de Begues, justícia, n’Arnau de Peralta, en Bernat Cabeça, en Ramon Johan, e en 
Bernat Miralles, jurats. Consellers: en Pere Moster, en Pere Miquel, Pasqual Bata-
ller, Lorenç Solà, Guillamó Monlober, Bernat Moliner, Arnau Agramunt, Antho-
ni Navaro, Jacme Roig, Romeu Bonet, Berenguer Gillabert, Pere Palau, Anthoni 
Valentí, Anthoni To<r>ner, Pere Marcho, Bernat Mut, Pasqual Godes,94 Pere 
Gargil, Bernat Hostalés, Pasqual Ferrando, Guillem Sanç, micer Johan Miralles, 
Huguet Spàrech, Guillem Loreta.

Lo consell acordà que sie dat a·n Berenguer d’Alçamora per los pardals que ha 
morts tro al present dia. Et noresmenys lo dit consell acordà que d’ací avant al dit Be-
renguer e a qualsevol altre que matarà pardals li sien donats set sous del (sic) miller.95

Ítem, acordà lo consell que sien anticipats a·n Johan Sànchiç, menescal, .c. 
sous donant bones fermances que, en cars que·l dit menescal se morie96 o se’n 
partie de la vila, que·n sie tengut.97

Ítem, lo consell acordà que98 sie feta gràcia als frares de la meytat de la99 
peyta.100

Ítem, acordà lo consell que les boteres de la vila sien tanquades a coneguda 
dels jurats e síndich.

Ítem, fon proposat en consell per n’Oset e altres que com per lo justícia fo-
sen stades feytes execucions per rahon d’escorren- ||22v ties, que havien feytes scor-
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renties en lurs terres, per ço suplicaren lo dit consell que·l terç de la vila los fossen 
tornats. Lo consell comanà los dits afers als dits jurats e síndich e que sie vist101 lo 
departiment e les misions que feytes són, e facen justificar aquelles, e que·ls dits 
jurats e síndich facen aquella gràcia que benvist los serà a·quelles persones que·ls 
serà benvist.

Ítem, lo dit honrat consell, vista la supplicació feta per en Vicent de Cam-
pos, acordà que la copa la qual ere stada atorgada als balestés, com fos pasat lo 
temps102 que·ls fon asignat a jugar aquella, que li sie liurada.103

Ítem, lo dit honrat consell mane al honrat en Berenguer Moliner, admi-
nistrador de les reendes (sic) del senyor rey, que per lo contracte que·l discret en 
Guillem Feliu, notari e escrivà del dit consell e jurats, ha reebut de les dites reen-
des, que don al dit en Guillem Feliu .iiii. florins e que li sie feyt albarà.104

Ítem, acordà lo consell que fos feyt albarà, lo qual se endreç al dit adminis-
trador, que don a Matheu Vilar per encantar les rendes del senyor rey .x. sous.105

Ítem, l’onrat consel manà als honrats jurats e síndich que106 requiren na Ra-
bostera, que vene les canelles, [tro] àls que sie feta execució de les .cc. sous que 
prestaren a ella e a son fill, e en les fermances.

||23r Ítem, com les107 impossicions se enquantasen e no pujasen a for convinent, 
per ço lo dit honrat consell, per ço que de aquelles puxe ésser haüt bon preu, 
trencà \e hac per revocada/ la ordenació per aquell feta, ço és, que lo justícia, sín-
dich e mustaçaf no gosasen \dir o/ haver part en les dites impossicions. Et acordà 
e deliberà que·l dit justícia, mustaçaf e encara síndich e tots altres puxen traure les 
dites impossicions pus, present tot lo consell, al més de preu se liuraven e que frau 
alcú no y podie ésser feyt.

Les quals dites impossicions foren liurades a·n Pere de Begues e a·n Huguet 
Spàrech, present lo dit consell, per preu de trenta-nou míllia sous segons que en 
cartes públiques rebudes per en Guillem Feliu en lo dit dia és contengut.

Die mercurii, .xixª. mensis ianuarii anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. primo.
Fon applegat e ajustat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu d’en Matheu Villar, crida, trompeta e corredor públich de la dita vila,108 ab so 
de naffill o trompeta, en lo qual foren presents los honrats en Pere de Begues, jus-
tícia de la dita vila, en Ramon Johan, en Bernat Miralles, Arnau de Peralta \e en 
Bernat Cabeça, jurats de la dita vila/.109 Consellers: Pasqual Ferrando, notari, mi-
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cer Johan Miralles, Bernat Mut major de dies, Bernat Bosch, Johan Alquècer, Pere 
Palau, Berenguer Solà, Arnau Agramunt, Berenguer Gillabert, Pasqual Franch, 
||23v Guillem Padrells, Bernat Moliner, Guillem Monlober, Pere Miquel menor, 
Pere Miquel major, Pere Moster, en Johan Tauhenga, notari, Ramon Renovell, 
Pasqual Godes, Pere Marquo, Anthoni Navarro, Bernat Hostallés, notari, Romeu 
Bonet, Domingo Altibell, Berthomeu Bosch, en Guillem Sanç, Pere Estrader.

Lo consell manà ésser feyt albarà a·n Matheu Vilar per encantar les impos-
sicions.110

Ítem, fon proposat en consell per lo feyt de la carrera del molí Soterrani 
que fos adobada. Lo consel acordà que fos comanat a càrrech dels honrats jurats e 
mustaçaf e alcuns prohòmens que la regoneguen e que y facen fer ço que mester 
hinc sie a missió del senyor111 del dit molí.

Lo consell acordà que a·n Cristòfol Celler, lo qual se’n vol venir ací de 
València per usar de son ofici, que li sie feyt acorriment a coneguda dels honrats 
jurats.

Ítem, fon proposat per los honrats jurats que com l’onrat en Guillem Fer-
rer, de la Tressoreria del senyor rey, fos en la vila de Castelló e demanàs cena de 
primogenitura, la qual cena per fur no eren tenguts pagar com ne fossen exemp-
tes,112 et lo dit en Guillem Ferrer, no contrastant ferma de dret que denant lo go-
vernador ere stada propossada, se esforçave de fer venda de penyores de béns de 
hòmens de la dita vila; per ço notificaren les dites coses e lo consell ||24r que y pro-
vehís ço que de bé fos. Lo consell acordà que·l dit negoci sie comanat en càrrech 
dels dits jurats e113 que·n traguen lo milor partit que·n puxen ab lo dit en Guillem 
Ferrer. Et noresmenys, eligiren per misatger al discret en Pasqual Ferrando que 
vaje a València per demanar de consell als advocats, que ab lur consell sie procehit 
en los dits afers.

Lo consell acordà que en Pere Moster, notari síndich en l’any proppasat, 
require execució contra en Pasqual de Mealla e ses fermances de la resta que deu 
de la peyta.

Die dominica, .viª. febroarii anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. primo.
Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu de Matheu Vilar,114 crida públich, en lo qual foren presents los honrats en 
Pere de Begues, justícia, en Bernat Cabeça, n’Arnau de Peralta, en Ramon Johan 
e en Bernat Miralles, jurats. Consellers: en Pere Moster, en Pasqual Bataller, Ber-
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nat Moliner, Guillamó Monlober, Lorenç Marcho, Anthoni Navarro, Guillamó 
Padrells, Berenguer Guillabert, Pere Marcho, Pere Palau, Berenguer Solà, Ber-
thomeu Bosch, Pere Pintor, Bernat Bosch, Bernat Mut, Domingo Altibell, An-
thoni Valentí, Pere Gargil, Berthomeu Giner,115 Romeu Bonet, Huguet Spàrech, 
Pere Strader, Johan Tauhenga, Pasqual Ferrando, Guillem Sanç, micer Johan Mi-
ralles, Johan Pomar, Bernat Hostalés.

||24v Lo consell acordà que la obra nova sie vista per los honrats jurats e per al-
cuns altres prohòmens, e que si poden trobar que li trague, que finen per ço que 
la vila hinc ha a pagar tro en .ccc. sous e no pus.

Ítem, acordà lo consell que en Guillamó Ferriols sie satisfeyt de ço que li 
fon venut per lo síndich de Onda per afers de la vila.116

Ítem, acordà lo consell que sien dats a·n Pol .xi. sous per un cervo que 
matà en lo terme.117

Ítem, l’onrat consell deliberà que·l guardianatge sie liurat a bons hòmens e 
asignà que fos liurat ab consell d’en Bernat Pelegrí, d’en Pere Moster, d’en Bernat 
Mut, d’en Pere Marcho, d’en Bernat Moliner e Guillamó Monlober.

Ítem, l’onrat consell, per ço com se metie remor de blat, acordà que sie feta 
ajuda a tot hom qui portarà de fora vila forment, que li sie feta de ajuda .i. sou 
per cafiç, e que de la present ordenació sie feta crida.

Ítem, lo dit honrat consell acordà que·l discret en Pasqual Ferrando, notari, 
vaje al senyor rey a Barchinona sobre lo feyt de la nora.

||25r Die martis, prima marcii anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. primo.
Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu de Matheu Vilar, crida públich, en lo qual foren presents los honrats en Pere 
de Begues, justícia. Jurats: n’Arnau de Peralta, en Ramon Johan e en Bernat Mi-
ralles. Consellers: en Pere Moster, Guillem Loreta, Pasqual Bataller, Bernat Mo-
liner.118 Arnau Agramunt, Pere Palau, Guillamó Padrells, Domingo Altibell, Ber-
thomeu Bosch, Bernat Bosch, Berenguer Solà, Romeu Bonet, Pere Gargil, Bernat 
Hostalés, Johan Tauhenga, Guillem Sanç, micer Johan Miralles, Domingo Torner, 
Jacme Nadalies, Bernat Mut, en Pere Miquel, Pasqual Franch, Anthoni Valentí.

Lo consell acordà que la céquia sie enquantada119 e sie liurada a scurar e a 
erbar segons forma dels capítols ja acostumats, e que sie liurada al menys de preu 
donant.

¶ 115 Ratllat: Pere de Reus. ¶ 116 Marge esquerre: albarà.
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226

Fon acordat per lo consell que sien donats als heretés del scorredor de Ra-
falafenna .xV. o .xVi. florins; emperò, que·ls dits heretés se obliguen ab bona car-
ta de tenir de aquí avant lo dit scorredor en condret.

Ítem, lo consell donà per justa la calònia la qual havien justificada del pa 
qui havie mès en Pere Pasqual.

Lo120 honorable consell manà als honrats jurats qui present són que121 tota 
ora que seran requests per lo procurador, que·l honrat en122 Berenguer Moliner, 
administrador de les reendes del senyor rey, seran requests, que hajen los comptes 
de la administració que ha feyta de les dites rendes de dos anys passats.

||25v Lo honorable consell de la dita vila, millorant a la ordenació de aquesta 
rahó feyta, ordenà, volch e manà que guarda que sie de .xiiii. anys puxe tenir  
e guardar .x. porchs, e guarda que serà de \.xVi. fins en/ .xx. anys puxe tenir e 
guardar .xx. porchs, e guarda menor de .xiiii. anys ne puxe guardar .V. Et stablí 
que no sie alcú o alcuns que gos tenir més nombre de porchs sinó segons la dita 
forma, sots la pena parlant de aquesta rahó feyta.

L’onrat consell de la dita vila manà al honrat en Pere Miquel que face pahi-
ment en lo palau e adobe lo pes de la farina.

Lo consell acordà que los que possehixen les terres les quals eren d’en Pere 
Balaguer, que prorata sien tengudes de quitar les heretats que són derenclides a la 
vila, les quals possehie en lo temps del dit123 quitament.

Lo consell feu gràcia a la mare d’en Guasch, tant com a ell plaurà, de una 
lliura que peyte per vehinatge.124

L’onrat consell acordà que·l honrat en Pere Miquel, síndich, prengue les 
quantitats que són en poder del tauleger del justícia del any pasat de les calònies 
que eren stades rebudes de les125 scorrenties, e que les torne a aquells a qui són 
stades preses, exceptant al cequier del any pasat.

L’onorable consell stablí e ordenà que no sie alcú o alcuns pescadós o al-
tres qualssevol venedós de pex que gos pesar en los pexos que pesaran126 los caps 
de aquells pexes que són de tall. Et açò en pena de .xx. sous pagadós lo terç al 
senyor rey, lo terç a la vila e lo terç al acusador. Emperò, en açò no sien enteses 
pagells, déntols, ||26r luç. Emperò, si·l comprador demanarà al pescador que li pes 
lo cap o partida de aquell, que aquells puxen pesar sens pena alcuna.
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Lo honorable consell de la vila de Castelló elegí en obrer de la obra de Sent 
Augustí a un any, ço és, l’onrat micer Johan Miralles, licenciat en leys, present e 
acceptant la dita administració de manobreria.127

Ítem, l’onrat consell manà fer albarà al honrat en Pere Miquel, síndich, de 
les quantitats contengudes en una cèdula contenguda en128 lo libre dels albarans.129

Ítem, fon manat fer albarà al discret en Bernat Hostalés de .Vii. dies que li 
convench de star a València per fer pronunciació en lo procés [desús].130

Ítem, lo consell manà ésser feta absolució al honat en Guillem Sanç e a·n 
Lorenç Martorell de la fermança que havien feyta a·n Francesch Serra de la peyta 
de .xx. diners per lliura.131

Die dominica, .xxª. marcii, anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. primo. 
Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu de Matheu Vilar, crida públich, en lo qual foren presents los honrats en Pere 
de Begues, justícia, n’Arnau de Peralta, Ramon Johan, Bernat Cabeça, Bernat 
Miralles. Consellers: Pere Moster, Pere Miquel, Guillem Loreta, Pere Miquel 
menor, Anthoni Navarro, Pasqual Franch, Berenguer Gillabert, Pere Marcho, 
Guillamó Padrells, Berthomeu Bosch,132 Domingo Altibell, Johan Pomar, Bernat 
Bosch, Bernat Mut, Jacme Scuder, Berthomeu Giner, Pere Palau, Huguet Spà-
rech, Pere Strader, Johan Tauhenga, Guillem Sanç, micer Johan Miralles, Antho-
ni Valentí.

Fon manat fer albarà a·n Pere Miquel, síndich, de les quantitats contengu-
des en una cèdola registrada en lo libre dels albarans, present dia e any.

||26v Ítem, fon manat fer albarà a·n Pasqual de Mealla dels quarts, feyt compte de 
ço que costarà.

Lo consell acordà que sie haüt un bon cervater e que li sie donat un florí per 
cascun cervo que matarà dins lo terme;133 et si·l mate a miga lègua en torn, .V. sous.

Com l’onrat en Berenguer Moliner fos mort, lo qual per l’onrat consell 
de la vila ere stat elet en administrador de les rendes del senyor rey, les quals la 
dita vila té empenyorades \per certes causes/ a dos anys los quals començaren lo 
primer dia de giner proppasat.134 Et fos proposat per lo honorable \maestre/135 
Francesch Castelló, provencial del orde de monsènyer sent Augustí, que com per 
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la mort del dit en Berenguer Moliner la vila volgués elegir administrador a les 
dites rendes, que fos bonea del dit honorable consell de asignar en administra-
dor a les dites rendes lo honorable micer Johan Miralles, lo qual dit micer Johan 
Miralles havie promés e dit que si e en cars que al dit consell plaïe de elegir en 
administrador de les dites rendes, que ell en honor136 de Déu e de la Verge Maria 
e per reverència de monsènyer sent Augustí darà lo salari acostumat de pendre als 
dits adminstradors a la obra de monsènyer sent Augustí,137 ço és, .dc. sous que se 
acostumen de pendre. Per ço lo dit honorable provencial, per ço que la obra de 
monsènyer sent Augustí ne fos augmentada, supplicà lo dit honorable consell que 
degués elegir en ||27r administrador a les dites rendes lo dit micer Johan Miralles. Et 
propossada la dita supplicació, lo dit consell dix que s’i retenie diliberació e acord.

Et enaprés, a poch instant, lo dit honorable consell interrogà lo dit honrat 
micer Johan Miralles si acceptarie la dita administració de rendes donant lo salari, 
ço és .dc. sous, a la dita obra de Sent Augustí, lo qual interrogat respòs que si al 
dit honorable consell plaïe de elegir sens la elecció acostumada138 a ell en adminis-
trador de les dites rendes, que ell per honor de Déu e per reverència de monsè-
nyer sent Augustí e per la gran afecció que ell havie en la dita obra, donarie a la 
dita obra de sent Augustí sis-cents sous que són acostumats de pendre als qui re-
gixen les dites rendes per dos anys, los quals .dc. sous ell, com fos manobre de la 
dita obra, bestraurà decontinent e metrà aquells en la dita obra de ací a Pasqua de 
Cinquagèsima primervinent. Hoc encara, dix e promés en presència del dit ho-
norable consell que si e en cars que per lo maestre racional del senyor rey, o per 
lo senyor rey o per aquell a qui·s pertangue lo feyt, los dits .dc. sous no li eren 
preses ni reebuts en compte, que ell volie que·ls .dc. sous per ells bestreyts en la 
dita obra fossen donats per ell per amor de Déu e de monsènyer sent Augustí de 
ço de lur propri, sens recuperació alcuna que no·n pogués fer ne envés si retenir.

Per què lo dit honorable consell, vista la propossició feta per lo dit ho-
norable provencial e la promisió e proferta feyta per lo dit honrat micer Johan 
Mirales, per reverència de Nostre Senyor Déu e per contemplació que la obra 
de monsènyer sent Augustí ne valgués més, sens prejuhí de la ordenació per lo 
honorable consell de la present ordenació de administrador de les rendes feyta en 
temps pasat, e sens prejuhí o derogació de la dita ordenació, ans aquella dita orde-
nació romangue en ||27v fermetat e valor en les altres eleccions de administrador 
de rendes de ací avant fahedora, romangue en sa plenera fermetat e valor, elegí 
sens altra elecció en regidor e administrador de les rendes pertanyents al senyor 
rey en la vila e terme de Castelló, del primer dia de giner proppasat en dos anys, 
sots les formes e condicions dessús dites, ço és, lo dit honrat micer Johan Miralles, 
present, et la dita elecció sots les dites formes e condicions acceptant e rebent, et 
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promés de regir e administrar aquelles e donar bon compte e leal al consell de  
la dita vila o a qui·s pertangue, e fer tot ço e àls que tengut ne obligat sie sots 
obligació de sos béns. Et noresmenys, donà fermances sobre les dites coses de  
.xM. sous segons forma de les ordenacions de la dita vila, qui ab ell e sens ell sien 
tenguts e obligats, ço és, en Bernat Miralles, en Johan Tauhenga e en Ramon Jo-
han, vehins de la vila de Castelló, presents, la qual fermança e principal obligació 
los dessús dits en Bernat Miralles, en Johan Tauhenga e en Ramon Johan, cascun 
d’ells per si e per lo tot, volenterosament feren e atorgaren e per aquella tenidora 
e complidora tots lurs béns obligaren. Et renunciaren a benifici etc.

Testes: Bonanatus Jorda et Guillermus Castell.

||28r  Dicta die et anno, fon donada la scriptura dejús sigüent e requesta a mi, Gui-
llem Feliu, que legís e publicàs denant lo dit consell per en Pere de Reus:

Molt honrats senyors. L’altre jorn denant vosaltres propossà en Pere de 
Reus que plagués al honrat consell que arroços se feesen o·s poguesen fer a plan-
ter regant a tandes en lo terme de la dita vila, axí com se fan en lo terme o orta 
de València, en Exàtiva, Alzezira, Morvedre, Borriana, Vila-real e per tots los 
lochs grans del regne de València on regadiu ha. Et adonchs, segons lur demanda 
o propossició a vosaltres feyta, no fon res ordenat en l’onrat consell, perquè lo 
dit en Pere de Reus, persistén en la dita lur propossició o requesta, attenén que 
aquella procehix de raó natural e scrita, furs, privilegis e equitat, e és en aumen-
tació de les rendes e regalies del senyor rey e profit de la ecclésia e dels singulars 
habitants en la dita vila. Et com àls justament pregants o demanants alcunes co-
ses digna cosa és facilment prestar-hi consentiment, e ço que de ord de raó no·s 
partex per efectu<m> seguex-se, se deu complir. Per ço, lo dit en Pere pregue lo 
dit \honrat/ consell que lur digna demanda o requisició vulle exaudir e li plàcie 
prometre que ell e aquells que dels arroços en la sobredita manera en lo dit terme 
fer volran, fer-ne puxen sens que alcuna contradicció o enbarch del dit honrat 
consell no y hajen, com, ab deguda reverència parlant, contrastar no·s deje com 
fer aroços sie legut per furs, privilegis e donat per gràcia divinal a les gens, car 
açò que Déus per singular do ha volgut donar en la terra per trebal dels hòmens, 
humana presumpció no·n deu tolre, tal appar e sie stada la entenció dels reys qui 
sobre lo feyt dels aroços han feyt privilegis e sancions, també a València com en 
los altres lochs del regne contra los abusants, imposants penes, que fajen certes 
provessions per tolre l’abús, axí clarament ó demostre lo privilegi del senyor rey 
en Johan sobre lo feyt dels arroços atorgat en Çaragoça a .xxVii. de maig del any 
de la Anativitat (sic) de Nostre Senyor .m.ccc..lxxx.Viii. a la dita universitat, 
on tolgué e prohibuí stanties e scorrenties dels dits arroços, com per la dita rahó 
se enseguien los inconvenients e altres en lo dit privilegi contenguts, ni tolgué ni 
tolre volch que aroços no·s fesen, car si per fer aroços justament, segons dessús ha 
dit, los inconvenients de malalties e altres se enseguien, no és versemblant que en 
la ciutat de València, de grans e magnífichs stat e consell ornada, ó sostingués, ni 
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les altres grans universitats del regne que·n permeten com a ben fet, ni és a dir per 
lo gran profit que se’n seguix, si dapnatge ne venie a les persones car la salut dels 
hòmens deu precehir a tot profit peccuniari. Et per ço, com ha gran profit no 
degue dapnatge, volen e sostenen que aroços s’i facen per què ó plàcie a vosaltres 
voler e sostenir, et adonar a entendre ||28v que aroç feyt justament és profit de les 
regalies del senyor rey. Diu lo dit en Pere de Reus que ell darà en lo delme del 
aroç cinquanta florins. Requer carta pública de totes les dites coses. 

Et lestes les dites coses, lo dit honorable consell dix que s’i retenie acord e 
diliberació sobre lo dit feyt.

Testimonis: Bonanat Jordà e Guillem Castell.

||29r Die iovis, .xxxiª. marcii anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. primo.
Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú per veu de Matheu Vilar, 

crida públich, en lo qual foren presents los honrats en Pere de Begues, justícia,  
en Bernat Cabeça e en Ramon Johan, \Arnau de Peralta/, jurats.139 Consellers: en  
Pere Moster, en Pere Miquel, en Pasqual Bataller, Bernat Moliner, Arnau Agra-
munt, Anthoni Navarro, Berthomeu Bosch, Pere Palau, Domingo Altibell, Be-
renguer Solà, Domingo Torner, Berthomeu Bosch, Bernat Bosch, Bernat Mut, 
Berthomeu Guerau, Pere Gargil, Johan Tauhenga, Huguet Spàrech, Bernat Pele-
grí, Pasqual Ferrando, Pere Strader.

En lo qual consell fon proposat per los dits honrats jurats que ells se eren 
avenguts ab hun cervater qui ere de Tortosa, que starie contínuament \de ací/ 
del primer dia de maig en un any sigüent guardant lo terme de cervo. Emperò, 
que en lo mes de juny e de setembre e de deembre, que aquests .iii. meses puxe 
anar a Tortosa per fer sos afers, et que per lo dit temps li havien promés donar 
trenta florins si al dit consell plaïe. Per ço notificaren les dites coses al dit honora-
ble consell e que y provehís ço que de bé fos. Lo consell acordà que·l dit cervater 
sie afermat per los dits jurats e que li sien donats los dits .xxx. florins; emperò, 
que·ls dits jurats restrenguen ab carta lo dit cervater de guardar lo dit terme, e que 
aquell no gos exir de la vila sens licència dels jurats.

||29v Ítem, fon manat fer albarà a·n Francesch Serra de les faltes contengudes en 
lo libre dels albarans.140

Lo consell acordà que·ls jurats se havinguen com millor puxen ab en Jo-
han d’Anglesola, procurador d’en Pere Mercer, sobre lo cens de la casa que en 
Pasqual de Mealla li renuncià, per ço com lo consell se haurie presa part de una 
casa per lo mur.

¶ 139 Duplicat: jurats. Ratllat: consellers. 
¶ 140 Marge esquerre: albarà.
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Die veneris, .viiiª. die mensis aprilis anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. primo.
Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu de Matheu Vilar, crida públich, en lo qual foren presents los honrats en Pere 
de Begues, justícia, n’Arnau de Peralta, en Bernat Cabeça, en Ramon Johan e en 
Bernat Miralles, jurats. Consellers: en Pere Moster, Guillem Loreta, Pasqual Bata-
ller, Pere Moster,141 Pere Strader, Pere Miquel menor, Pere Palau, Pasqual Godes, 
Arnau Agramunt, Guillamó Ferriols, Berenguer Gillabert, Bernat Mut, Domingo 
Altibell, Ramon Renovell, Pere Marquo, ||30r Berenguer Solà, Pere Gargil, Ro-
meu Bonet, Huguet Spàrech, Bernat Hostalés, Pasqual Ferrando, Guillem Sanç, 
micer Johan Miralles, Pere Miquel major de dies, Anthoni Valentí.

Fon manat fer albarà al honorable micer Johan Miralles, licenciat en leys, 
administrador de les rendes del senyor rey, de .l. sous los quals li eren deguts per 
.V. jorns que és stat en València per reembre e quitar los .d. sous censals que la 
vila feye de cens als frares Preycadós de València142 de aquells .iiiiM. sous censals 
que foren carregats sobre les rendes al honorable n’Ambert de Barbarà, procura-
dor d’en Pere de Thous.143

Fon manat fer albarà al maestre de gramàticha de .c. sous de la primera terça.144

Die d (en blanc).

||30v Die dominica, prima madii anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. primo.
Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu de Matheu Vilar, en lo qual foren presents los honrats en Pere de Begues, 
justícia, en Bernat Cabeça, en Bernat Miralles, n’Arnau de Peralta, \Ramon Jo-
han/, jurats. Consellers: en Pere Moster, en Pere Miquel, Guillem Loreta, Pas-
qual Bataller, Arnau Agramunt, Pere Palau, Pere Marcho, Berthomeu Miró, 
Bernat Mut, Pere Miquel menor, Bernat Moliner, Berthomeu Giner, Bernat 
Hostalés, Pasqual Ferrando, Guillem Sanç, Johan Alquècer, Johan Tauhenga, 
Bernat Miralles, Anthoni Navarro, Berenguer Solà, Pere Strader.

En lo qual consell fon proposat per los dits honrats jurats que en lo dia  
de hir foren a ells presentades per l’onrat en Pere Bossom, mercader de la ciutat de 
València, la145 letra del senyor rey dejús scrita, ensemps ab un·altra dels honorables 
jurats de la ciutat de València, les quals letres són del tenor sigüent, per ço notifi-
caren lo dit consell que y provehís ço que de bé fos:

Als feels nostres los jurats de la vila de Castelló de Burriana.
Lo rey.

¶ 141 Possible duplicitat per l’escrivà. ¶ 142 Ratllat: sobre.
¶ 143 Marge esquerre: albarà. ¶ 144 Marge esquerre: albarà. ¶ 145 Ratllat: una.
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Pròmens. Axí com creem sapiats, nós, per gran avenir nostre e de la cosa 
pública de nostres regnes e terres, en lo nom de Nostre Senyor Déu havem con-
cordat e finat lo pariatge per lo qual alcuns misatgers de certes ciutats e viles reyals 
han stat per alcun temps en nostra cort. Et com per aquell se hajen impossar certs 
drets sobre mercaderies e altres coses, pregam-vos tan efectuosament com podem 
e encarregam que, salvat ||31r en açò tots vostres drets, libertats e franque<e>s, e 
sens prejudici alcú de aquelles, prestets vostre146 consentiment en lo dit pariatge  
e en lo dret imposador e exhigidor per aquell, segons e en aquella forma e manera 
que per part de la ciutat de València vos serà notificat stesament e ampla. Et de 
açò que tenem sobiranament a cor per lo ben avenir gran nostre e de la cosa pú-
blica de nostres regnes e terres, nos farets asenyalat plaer147 e servey.

Dada en Barchinona sots nostre sagell secret, a xii. dies de abril del any 
.m.cccc.i.

Rex Martinus.

Ítem, la letra de creença dels honorables jurats de la ciutat de València és de 
la tenor sigüent:

Als molt honrats e savis los jurats de la vila de Castelló.
Senyors. Per explicar auran saviea alcunes coses toquants pública velitat, vos 

trametem l’onrat en Pere Bosom, mercader de aquesta ciutat, segons pus larga-
ment per sa explicació porets entendre. On com açò sia servi de Déu e del senyor 
rey, e bé \d’aquest/148 regne e de tota la terra del dit senyor, per tal afectuosa-
ment vos pregam que a tot ço que lo dit en Pere Bosom de nostra part vos dirà, 
vos plàcia donar plenera fe e creença e complir-ho per obra ab acabament. Et 
podets-nos [confiaçment] rescriure de tot ço que us sia plaïble, e tenga-us en sa 
guarda l’Esperit Sant.

Scrit en València, a .xxVi. de abril del any .m.cccc.i.
Los jurats de València apparellats a vostra honor.

||31v Et lestes e publicades les dessús dites letres, encontinent lo desús dit consell 
dix e respós que rebie la dita letra del dit molt alt senyor rey ab humil, subjecta e 
deguda reverència e honor, e la letra de creença dels dits honorables jurats de la 
ciutat de València ab deguda reverència e honor, e que·s retenien acord e dilibe-
ració sobre los dits afers.

Et enaprés, fon feta explicació de la creença del dit en Pere Bossom en lo 
dit consell. Et feta la explicació de la creença, l’onrat consell, com li ocorregués 
duptes sobre los dits afers, per ço acordà que·l discret en Pasqual Ferrando, notari, 
anàs a la ciutat de València per haver consell com se haurie en los dits afers.

¶ 146 Ratllat: vostres. 
¶ 147 Ratllat dues vegades: servi. 

¶ 148 Ratllat: de aquest. 
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Ítem, fon manat fer albarà dels pous.149

Ítem, fon manat fer albarà al pesador de la farina.
Ítem, fon manat fer albarà al síndich de les quantitats contengudes en una 

cèdula registrada en los libres dels albarans.

||32r Ítem, l’onrat consell acordà que per lo síndich sien preses .ViM. sous d’en 
Guillem Miró e .ViM. sous d’en Bernat Mut, e que sie feyt quitament ab la resta 
de les impossicions e ab la resta del quitament de aquells .xViiiM. sous que la vila150 
deu a·n Pere Fabra, del qual li’n fa cens. Volch emperò lo dit consell que si e en 
cars que en Pere Miquel, síndich, bestrague alcuna cosa en lo dit quitament, et 
les rebudes que feytes havie no bastaven al dit quitament, que decontinent li fos-
sen asignats de rebre sobre la peyta del any esdevenidor. Volch encara lo dit con-
sell que·ls dits .xiiM. sous dessús dits sien carregats censals a aquells per lo dit sín- 
dich a raó de .xVM. per mil.151

||32v (en blanc).

||33r Die sabbati, .viiª. madii anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. primo.
Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu de Matheu Vilar, crida públich, en lo qual foren presents los honrats en Pere 
de Begues, justícia, n’Arnau de Peralta, Ramon Johan e en Bernat Miralles, jurats. 
Consellers: en Pere Moster, Guillem Loreta, Pasqual Bataler, Lorenç Marcho, Ar-
nau Agramunt, Domingo Torner, Pere Palau, Jacme Nadalies, Pere Palau,152 Pere 
Marcho, Guillamó Padrells, Jacme Scuder, Anthoni Navaro, Bernat Mut, Antho-
ni Valentí, Romeu Bonet,153 Pere Gargil, Huguet Spàrech, Bernat Pelegrí, Bernat 
Hostalés, Pasqual Ferrando, Guillem Sanç, micer Johan Miralles, Pere Strader.

L’onrat consell manà ésser donats a·n Bernat Miralles .V. sous per un porch 
senglar que havie mort en lo terme, e ordenà que d’ací avant qualsevol qui matarà 
porch en lo terme de la vila, que sie de hun any ensús, que li sien donats .V. sous 
segons la ordenació antigua.

L’onrat consell ordenà, per tal que·l a<l>modí stigue nèdeu, que nengú no 
gos metre pega ni quitrà en lo almodí, e açò en pena per cascun contrafahent de 
.V. sous, donadós lo terç al senyor rey e lo terç al acusador e lo terç a la vila. Et 
noresmenys, ordenà que sots la dita pena lo almodiner no gos acollir en lo dit al-
modí pega ni quitrà, pagadora e partidora ut suppra.

¶ 149 Als tres ítems, marge esquerre: albarà.
¶ 150 Ratllat: fa de cens a·n Pere Fabra.

¶ 151 Duplicat i ratllat.
¶ 152 Possible duplicitat per l’escrivà. 

¶ 153 Ratllat: Pelegrí.
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||33v Die sabbati, .xxiª. madii anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. primo.
Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu de Matheu Vilar, crida públich, en lo qual foren presents los honrats en Pere 
de Begues, justícia, n’Arnau de Peralta, en Ramon Johan, en Bernat Cabeça e 
en Bernat Miralles, jurats de la vila. <Consellers>: en Pere Moster, en Pere Mi-
quel, Guillem Loreta, Arnau Agramunt, Bernat Moliner, Guillem Monlober, Pere 
Marcho, Ramon Renovell, Berthomeu Bosch, Jacme Scuder, Johan Pomar, Be-
renguer Solà, Bernat Mut, Pere Gargil, Berthomeu Giner, Romeu Bonet, Bernat 
Pelegrí, Pere Strader, Johan Tauhenga, Guillem Sanç, Pasqual Ferrando, micer Jo-
han Miralles, Anthoni Valentí, Pere Palau,154 Anthoni Navarro, Huguet Spàrech.

L’onrat en Pere de Begues, justícia de la vila de Castelló, remeté qualsevol 
penes que sien stades comeses per lo dit consell e qualsevol conseller.

Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt albarà als honrats jurats, síndich, 
clavari e asessor e scrivà de consell, e al síndich dells pleyts.155

Ítem, fon manat fer albarà a·n Miquel Bona de .xV. sous, los quals fon 
atrobat que havie pagat més de peyta que pagar no devie.

Ítem, fon manat fer albarà al honorable mestre Francesch Castelló, maestre 
en medecina, de .xV. florins.

||34r Ítem, l’onrat consell, haüda relació del honrat en Pere Miquel, síndich e 
clavari de la dita vila, e dels honorables jurats e altres elets a veure e regonéxer los 
comptes del sindicat del honrat en Pere Moster, síndich e clavari de la dita vila en 
l’any proppasat, que havie donat bon compte e leal de la sua administració, manà 
a aquell fer absolució156 sí e segons que en los libres de notes d’en Guillem Feliu, 
notari, és contengut.

Testes: discretus Petrus Colomer,157 notarius, et Diago de Peralta.

Ítem, lo dit honorable consell, haüda relació dels honrats jurats e del hon-
rat micer Johan Miralles, lo qual per mort del honrat en Berenguer Moliner fon 
elet en administrador de les rendes del senyor rey, les quals la dita vila de certes 
de causes se empenyorà, ço és, que les rebudes per lo dit en Berenguer Moliner 
durant lo temps de la lur administració, les reebudes per aquell feytes, sumen a 
quantitat de sis míllia cinch-cents sexanta-dos sous, set diners, mealla. Et les dates 
per aquell feytes, les quals demostrà per àpoques e cauteles, sumen a quantitat de 
cinch míllia quatre-cents cinquanta-dos sous, sis diners. Per què, eguallades da-
tes ab rebudes, haurie a tornar mil cent deu sous, un diner, mealla, los quals, en 
Bernat Moliner, fil del dit en Berenguer Moliner, liurà al dit honrat micer Johan 
Miralles, administrador sobredit, e158 aquells, present lo dit consell, lo dit micer 

¶ 154 Ratllat: Johan Pomar. ¶ 155 Marge esquerre dels tres ítems: albarà.
¶ 156 Ratllat: albarà. ¶ 157 Ratllat: Moster. ¶ 158 Ratllat: per.
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||34v Johan Miralles confessà haver haüts e rebuts. Perquè lo dit honorable consell 
manà a·quell ésser feyta absolució e difinició sí e segons que en los libres de notes 
és conengut.

Testes predicti.

Ítem, l’onrat consell manà ésser feyt albarà159 lo qual fa endreçar al honrat 
micer Johan Miralles, administrador, de .xxx. sous per .iii. dies que stigué a Va-
lència per fer la paga dels censals de les rendes del .xV. dia de febrer.160

Ítem, fon manat fer albarà al dit administrador del salari de .ii. meses e .xx. 
jorns que serien, a raó de .xV. lliures l’any, .lxVi. sous, .Viii. diners.161

Ítem, lo dit honorable consell, haüda relació del honrat en Pere Miquel, 
síndich sobredit, e dels honorables jurats que havien vist e regonegut lo compte 
dels deutes e càrrechs que foren donats a pagar a·n Huguet Spàrech, comprador 
de les impossicions del any .m.cccc., les quals comprà per preu de .xlM. nou-
cents sous, del qual preu donà e mostrà àpoques. Per ço lo dit consell manà a 
aquell dit Huguet Spàrech ésser feta absolució e difinició sí e segons que en los 
libres de notes d’en Guillem Feliu, notari, és conteng[ut].

Ítem, l’onrat consell comanà als discrets en Ramon Johan, en Pasqual Fer-
rando e a n’Arnau de Peralta que regoneguen les scriptures que demanen los scri-
vans de la Governació e, vistes ||35r que tant com munten, los sie feyt albarà.

Ítem, fon manat fer albarà a·n Johan d’Anglesola, procurador d’en Pere 
Ros d’Orsins, de .cxxx. sous a ell deguts per rahon de .ix. sous censals que en 
Pasqual de Mealla feye al dit en Pere Ros sobre cases e corral, lo qual corral la vila 
se havie pres per fer lo mur.162

Ítem, l’onrat consell per gràcia manà que sien levats .iii. lliures de moble163 
d’en Arnau Guasch, com segons informació164 hagués aquell venut ans del qui-
tament.165

Com en lo present dia fos vespra de Cinquagèsima e segons forma de fur 
e privilegis hagués e degués ésser feyta elecció de jurats, per tal lo dit honorable 
consell enantà a fer elicció de jurats en la forma sigüent. Et primerament foren 
lestes les ordenacions de la vila; enaprés foren elets per lo consell .iiiie. prohòmens 
que fosen presents ab los honrats jurats e escrivà a rebre les veus, ço és, micer Jo-
han Miralles, Pere Palau, Ramon Renovell e Berthomeu Bosch. Et enaprés foren 
rebudes les veus de cascun conseller et foren de més veus en Johan Tahuenga, 
Bernat Colomer, Pasqual Ferrando, Guillem Sanç e·n Pere Moster, los noms dels 

¶ 159 Ratllat: a·n Bernat. ¶ 160 Marge esquerre: albarà. ¶ 161 Marge esquerre: albarà.
¶ 162 Marge esquerre: albarà. ¶ 163 Ratllat: a·n Guasch. ¶ 164 Ratllat: sie.
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quals cascun per si foren meses en albarans e meses en redolins de cera vermella. 
Et per los honrats jurats foren presentats al honrat en Guillem Miró, batle de la 
dita vila, los quals, present tot lo consell allí ajustat, mès en un bací mig de aygua 
e un infant ignocent de pocha edat pres del dit bací \quatre/166 dels dits redolins, 
los quals donà al dit honrat batle, ab los ||35v quals lo dit honrat batle se apartà e, a 
poch instant, lo dit honrat batle notificà e dix al dit consell que haguesen per ju-
rats del any esdevenidor, ço és, los honrats en Guillem Sanç, en Pere Moster, en 
Pasqual Ferrando e en Johan Tauhenga.

Enaprés, digmenge que ere comptat a .xxii. de maig del any .m.cccc. 
hu, los dits honrats en Guillem Sanç, en Pere Moster, en Pasqual Ferrando e en 
Johan Tauhenga,167 ans de dir lo Evvangeli en la ecclésia major de la dita vila, 
present lo poble allí ajustat, juraren en poder del dit honrat batle que bé e leal-
ment se haurien en lo regiment de la dita juraderia e que en totes coses guardari-
en la feeltat del senyor rey.

Les persones sigüents romangueren per consellers en l’any esdevenidor e 
per hoir los comptes del honrat en Pere Miquel, síndich, ço és, parròquia de San-
ta Maria, Anthoni Navarro, Bernat Pelegrí; Sent Johan, Domingo Altibell e en 
Jacme Nadalies; Sent Nicholau, Johan Pomar, Berthomeu Bosch; Sent Pere, Ber-
nat Hostalés, Guillem Padrells; Sent Augustí, micer Johan Miralles e Guillamó 
Monlober; Sent Thomàs, Bernat Moliner e Romeu Bonet.

||36r-v (en blanc).

||49r Libre albaranorum venerabilis consilli ville Castillionis.168

||49v (en blanc).

||50r Die lune, .viiª. iunii anno a Nativitate Domini .mº.ccccº.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster,169 síndich e cla-

vari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Pere Fuster, maes-
tre de gramàticha, .c. sous los quals a aquell són deguts de la .iiª. terça de aquells 
.ccc. sous que la vila li done per legir de gramàticha. Retenits-vos emperò lo 
present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Data ut suppra.170

¶ 165 Marge esquerre: gràcia de .iii. lliures del moble d’en Guasch. 
¶ 166 Ratllat: tres. ¶ 167 Ratllat: juraren. 

¶ 168 La foliació moderna feta amb llapis al marge superior dret salta del f. 36v al present f. 49r. 
¶ 169 Error al posar el nom de Pere Moster en lloc del de Pere Miquel. 

¶ 170 Al marge esquerre: factum.
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Die martis, .xxixª. iunii dicti anni.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari 

de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Ramon Lobet e Bernat Bales-
ter cinquanta sous los quals a aquells són deguts de la primera paga de guardar la 
céquia de la dita vila. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos re-
buts en compte. Scrit ut suppra.171

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Johan Sànziç, menescal, .c. sous 
los quals a aquell són deguts de la última paga de aquells .cc. sous que la vila li 
done cascun any. Ítem, d’altra part, dos florins los quals la vila li done cascun any 
en ajuda del loger de les cases. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e se-
ran-vos rebuts en compte. Data ut suppra.172

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Pasqual Aragonés, Domingo 
Roqua e a Johan Falconer, guardians ||50v del terme, .cxxi. sous, .Viii. diners, 
los quals a aquells són deguts de la primera terça per guardar lo terme de la dita 
vila.173 Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. 
Scrit ut suppra.174

Die dominica, prima iulli anno predicto.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari 

de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Matheu Vilar .x. sous los quals 
a aquell són deguts per rahon de encantar los pous \de la vila/ e per la peyta de 
.iiii. sous, .Vi. diners per lliura, e de .xVi. diners per lliura.175 Retenits-vos empe-
rò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit ut suppra.176

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e cla-
vari de la dita vila, saluts e honor. Com vós útilment e profitosa \per afers de la 
vila/, segons en una cèdula de paper en plener consell mostrada, hajats pagades  
les quantitats sigüents:

Primo, a·n Johan Fanyanàs, correu, per .xVi. jorns que estech entre anar, 
star e tornar a Barcelona per portar les provesions del senyor rey per lo feyt de 
la nora, a raó de .iii. sous per cascun jorn, .xxxxViii. sous. Ítem, costaren les 
provessions .xxx\iii/. sous. Ítem, doní a un hom qui portà .iª. lletra de moros 
de Burriana, .ii. sous. Ítem, doní a Pere Boix, a·n Curçà e a Milà, e a Domingo 
Lobet, per scurar los pous de Santa Maria e d’en Miró, .ix. sous. Les quals quan-

¶ 171 Al marge esquerre: factum. ¶ 172 Al marge esquerre: factum.
¶ 173 Ratllat: de aquells. ¶ 174 Al marge esquerre: factum. 

¶ 175 Ratllat: per què us ne faç. ¶ 176 Al marge esquerre: factum.
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titats sumen .xcii. sous. Per tal lo consell mane a vós ésser feyt lo present albarà 
per ço que a la reddició del vostre compte lo puxats mostrar e seran-vos rebuts en 
compte. Scrit ut suppra.177

||51r Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere de Reus, administrador 
de les rendes del senyor rey \en la/178 dita vila \e son terme/ per l’onrat consell  
\de la dita vila/ elet e ordenat, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Johan 
Tauhenga, notari, .xi. sous, los quals a aquell són deguts per la absolució \que 
rebé/, que per lo dit honrat consell fon feta al honrat en Pere Moster, del temps 
que regie e administrave les dites rendes. Retenits-vos emperò lo present albarà 
ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit ut suppra.179

Die lune, .xviª. augusti.
Del consel de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e cla-

vari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret en 
Bernat Hostalés, notari, síndich quo ad littes, .lx. sous los quals li són deguts per 
.Vi. dies que fon a Tortosa per presentar al vicari general una letra del senyor 
rey sobre lo feyt de la nora. Ítem, de altra part, .ix. sous per .iii. dies que fon 
<a> Almaçora per presentar la dita letra al oficial de la Plana. Ítem, .Vii. sous 
los quals bestragué en Tortosa per fer \metre/ la carta pública de la presenta-
ció en forma. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en 
compte. Scrit ut suppra.180

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a la dona na Berthomeua, muller 
quondam d’en Nadal de Monçó, .lx. sous los quals li són deguts de loger del al-
berch lo qual logue a Bernat Manresa, fuster, lo qual loger lo dit consell graciosa-
ment done181 al dit Bernat Manresa. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e 
seran-vos rebuts en compte. Scrit ut suppra.182

||51v Die dominica, .xxixª. augusti anno predicto.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari 

de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Pere Parellades .lx. sous los quals 
li són deguts \de la primera terça/ per tenir en condret lo pes de la farina. Rete-
nits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit ut suppra.183

¶ 177 Al marge esquerre: factum. 
¶ 178 Ratllat: de la.

¶ 179 Al marge esquerre: factum. 
¶ 180 Al marge esquerre: factum.

¶ 181 Ratllat: logue. ¶ 182 Al marge esquerre: factum. 
¶ 183 Al marge esquerre: factum.
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Dijous, a .ii. de setembre.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari 

de la dita vila, saluts e honor. Com vós útilment e profitosa hajats donats e pagats 
als honrats en Guillem Johan, en Bernat Cabeça, en Bernat Miralles, en Pere de 
Reus e a·n Pere de Begues per la provisió e missions e despeses que feytes havien 
entre anar, star e tornar a la ciutat de València, los quals per lo consell de la dita 
vila eren stats trameses a la dita ciutat sobre lo feyt de la nora, cinch-cents vint 
.Viii. sous, .Viii. diners. Per ço lo dit consell mane a vós ésser feyt lo present alba-
rà per tal que a la reddició del vostre compte lo puxats mostrar e seran-vos rebuts 
en compte. Scrit ut suppra.184

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e cla-
vari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Johan Tauhenga, 
notari, .x. sous los quals li són deguts per .ii. cartes de reducció de censals que 
rebé. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. 
Scrit ut suppra.185

||52r Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Pere de Begues, notari, 
.xViii. sous los quals a aquell són deguts per rahon de loger de una casa per tenir 
la manobra del mur. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts 
en compte. Scrit ut suppra.186

Digmenge, a .V. de setembre.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e 

clavari de la dita vila, saluts e honor. Com vós, segons per una cèdula de paper en 
plener consell demostrada e justificada, hajats feytes les missions sigüents: primo, a 
don Jordanet, per una letra que portà dels jurats a València a·n Johan Çaera sobre 
lo feyt de la nora, .V. sous, .Vi. diners. Ítem, a Pere Boix, per una letra que portà 
als misatgers a València, per .iii. jorns que y stech, .Vii. sous, .Vi. diners. Ítem, a·n 
Bernat Cisternes, per una rova de peix, .Viii.187 sous, .Vi. diners. Ítem, per .iiii. 
oques que donàs lo dia de santa Maria de agost, ab .xV. diners que doní a·n Vilar 
que les anà a comprar a Vila-real, e ab missió que feren entre tot .x. sous, .iii. di-
ners. Ítem, als juglars que sonaren en la dita festa .V. sous, .Vi. diners. Ítem, a un 
hom qui portà una letra de Burriana, de moros, .ii. sous. Ítem, a·n Guillem Feliu, 
notari, per dos dies que anà <a> Almaçora188 per rebre .iª. scriptura proposada de-
nant lo oficial ab .iii. fulls que tenien les scriptures, .xii. sous. Ítem, al scrivà de la 
causa de la nora, per .ii. dies que vench de manament del jutge a la vila per rebre 

¶ 184 Al marge esquerre: factum. ¶ 185 Al marge esquerre: factum.
¶ 186 Al marge esquerre: factum. ¶ 187 Ratllat: .vii. ¶ 188 Ratllat: a Burria.
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testimonis, .xx. sous. Les quals quantitats sumen189 ||52v .lxxi. sous, .iii. diners. Per 
ço, lo dit consell mane a vós ésser feyt lo present albarà per tal que a la reddició del 
vostre compte lo puxats mostrar e seran-vos rebuts en compte. Scrit ut suppra.190

Die martis, .xxviiiª. septembris.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari 

de la dita vila, saluts e honor.191 Com vós, segons hajats demostrat en una cèdula 
en lo present consell lesta e justificada, per afers de la vila hajats feytes les pagues si-
güents: primo, los quals donàs a madona de Pasqual Ferrando per .x. cànte<r>s de  
vi que prengeren los misatgers, .xVii.192 sous, .x. diners, com cobràs d’en Pere 
de Begues .xii. sous, .ii. diners del vi que veneren en València. Ítem, a·n Johan 
Tauhenga, per alcuns translats e enantaments liurats al discret en Pasqual Ferran-
do, notari, en lo feyt de la nora, .V. sous. Ítem, al frare maestre en taulogia que 
preycà lo dia de santa Maria de setembre, .xxii. sous. Ítem, a un hom qui portà 
una letra de Burriana, de moros, .ii. sous. Ítem, a .xVii. de setembre, a hun hom 
que portà .iª. letra de Burriana, de moros, .ii. sous. Ítem, doní a .xix. de setem-
bre a un hom qui porta .iª. letra de moros de Burriana, .ii. sous. Ítem, a·n Johan 
Tauhenga, per un translat que feu del sindicat d’en Pasqual Ferrnado, .iii. sous. 
Ítem, doní a .xxii. de setembre a un hom qui portà .iª. letra de moros de Burria-
na, .ii. sous. Ítem, doní a .xxV. de setembre a un hom que portà .iª. letra de mo-
ros de Burriana, .ii. sous. Ítem, doní a·n Guillem Feliu, notari, per .iiii. fuls e mig 
que193 té lo procés de les protestacions que són feytes contra lo batle per lo feyt 
de les almarjals, e per un translat que feu de la declaració que·l senyor rey feu del 
mer imperi de Almaçora, .x. sous. Ítem, doní .ii. florins a·n Bonanat Segura los 
quals li restaven de la obra que feu en lo mur. Les quals quantitats sumen a quan-
titat de huytanta-nou sous, deu diners. Per ço lo dit ||53r consell mane a vós ésser 
feyt lo present albarà per tal que a la reddició del vostre compte lo puxats mostrar 
e que us sien rebuts en compte. Scrit ut suppra.194

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e cla-
vari del any proppasat, saluts e honor. Com vós de manament dels honrats jurats 
del present any hajats bestreyts en fer les forques del Coll de la Garofera .xcix.195 
sous, .ii. diners de aquells .cc. sous que·l dit consell ere tengut donar a·n Man-
resa per rahon dels quarts de la dita vila, los quals la dita vila li devie per rahon de 
arrendament de temps pasat, per ço lo dit honrat consell manà a vós ésser feyt lo 
present albarà per ço que a la reddició del vostre compte lo puxats mostrar e se-
ran-vos rebuts en compte. Scrit ut suppra.196

¶ 189 Ratllat: .lxix. sous, .iii. diners. ¶ 190 Al marge esquerre: factum. 
¶ 191 Ratllat: donats e pagats al h. ¶ 192 Ratllat: .xi. ¶ 193 Ratllat: tene. 

¶ 194 Al marge esquerre: factum. ¶ 195 Ratllat: .vi. sous. ¶ 196 Al marge esquerre: factum.
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Die mercurii, .viª. octobris.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari 

de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al honrat en Bernat Miralles, jurat, 
.xiiii. sous, los quals li manam ésser donats per trebals per ell sostenguts per la dita 
vila en València sobre lo feyt de la nora. Retenits-vos emperò lo present ab cau-
tela e seran-vos rebuts en compte. Scrit ut suppra.197

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e cla-
vari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Pasqual Ferrando, 
notari, les quantitats sigüents:198 primo, los quals donà al fil del hoste del hostal del 
Àngel per .iª. letra que portà a Matada a micer Berthomeu del Mas, .iiii. sous. 
Ítem, los quals prestà a·n Polo la primera vegada per les scriptures de la nora, 
.xxii. sous. Ítem, los quals donà a·n Pere de mossén en Giner, .xxii. sous. Ítem, 
los quals donà a micer Johan Mercader per star en col·lació en lo feyt de la nora, 
.cx. sous. Ítem, los quals donà a·n Johan Polo per rahó del procés de la nora, 
.lxV.199 sous. ||53v Ítem, los quals donà a·n Querol, notari, per les scriptures, .xi. 
sous. Ítem, a·n Johan Querol, notari, per lo últim protest que fiu contra micer 
Giner, .xViii. diners. Ítem, doní per cercar lo procés que ere entre lo maestre de 
Muntesa e Alzezira denant lo governador, .ii. sous. Ítem, los quals donà a mos- 
sén en Giner per la sentència que donà de la nora, .cc.xx. sous. Ítem, donà al dit 
en Querol per rahon del protest que meté en forma, .iiii. sous, .Vi. diners. Ítem, 
prestà a·n Polo e al scrivent que feu translat de la sentència que donà mossén en 
Giner, .x. sous, .Vi. diners. Ítem, los quals li són deguts per .Vi. dies que anà a 
València en lo feyt de la nora, .xlii. sous. Ítem, los quals donà a·n Jacme Garcia 
per lo protest que feu contra mossén en Giner, .Viii. sous. Ítem, los quals donà 
a·n Jacme Garcia per les reduccions, .i. sou. Ítem, los quals li són deguts per la 
.iiª. vegada que anà a València sobre lo feyt de la nora, per .xii. dies, .lxxxiiii. 
sous. Ítem, los quals li són deguts per la .iiiª. vegada que anà a València per la dita 
rahó, per .xii. dies, .lxxxiiii. sous. Ítem, los quals li són deguts per la .iiiiª. ve-
gada que anà a València com fon obtenguda la sentència de mossén en Giner, per 
.xxVii. dies, .clxxxix. sous. Ítem, los quals la vila li fa de gràcia, .xxxiii. sous. 
Les quals quantitats sumen a quantitat de .dccc.xiiii. sous, .Vi. diners, les quals 
quantitats li són degudes per les rahons dessús dites.200 Retenits-vos emperò lo 
present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit ut suppra.201

Digmenge, a .xVii. de octubre.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e cla-

vari de la dita vila, saluts e honor. Com vós segons se demostre per una cèdula en 

¶ 197 Al marge esquerre: factum. ¶ 198 Ratllat: les 
quals a aquell són degudes axí per di. ¶ 199 A la xifra 

se li ha ratllat .i. ¶ 200 Ratllat: per ço lo consell mane 
a vós ésser feyt. ¶ 201 Al marge esquerre: factum.
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plener consell demostrada, hajats feytes202 los pagaments sigüents: primo, a un hom 
qui portà una letra de moros de Burriana, .ii. sous. Ítem, doní a·n Johan Fanyanàs 
per lo procés de les marjals que portà a València, per haver consell dels advocats, 
.Vii. sous, .Vi. diners. Ítem, doní a Domingo Barta, per .iª. letra que portà a·n 
Pasqual Ferrando a València, .Vi. sous. Ítem, doní a hun \moro/203 que portà una 
letra d’en Pasqual Ferrando, de València, .i. sou. Ítem, doní a don Jordanet, que 
portà una letra a València204 a micer Berthomeu del Mas e altra a Onda, per .iii. 
dies, .ix. sous. ||54r Ítem, per una letra que vench de moros de Burriana, .ii. sous. 
Ítem, per altra letra que vench de moros de Burriana, .ii. sous. Ítem, fiu de missió 
dijous a .xiiii. de octubre, que anam per la qüestió de Onda al cap del terme,205 
costà pa .ii. sous, vi .iii. sous, .iiii. diners, carn .V. sous, .iii. diners, per tot, .xi. 
sous, .Vii. diners. Ítem, doní a micer Berthomeu del Mas, que vench per la qües-
tió de Onda, per .Viii. dies que estech, .cc.xlii.206 sous. Ítem, doní al scrivà que 
vench ab ell, .xxxiii. sous. Ítem, doní a·n Berga, que portà los diners a Vila-real, 
.xViii. diners. Ítem, doní a·n Pere Moster, per .iiii. dies que anà a Vila-real per la 
qüestió de Onda, e per un dia que fon al mas d’en Jaqués, .xiiii. sous. Ítem, doní 
a·n Pasqual Ferrando per .iiiie.207 dies que fon a Vila-real per la dita rahó, e per 
un dia que anà al mas d’en Jaqués, .xiiii. sous. Ítem, doní a·n Arnau de Peralta 
per un dia que anà a Vila-real, .iii. sous. Ítem, doní a·n Bernat Miralles per un dia 
que anà a Vila-real, e per altre dia que fon al mas d’en Jaqués, .V. sous. Ítem, doní 
a·n Bernat Cabeça per un dia que anà al mas d’en Jaqués, .ii. sous. Ítem, retinch 
en mi per .i. jorn que fiu al mas d’en Jacqués, .ii. sous. Ítem, doní a·n Domingo 
de les Eres e a Bernat Çorita, per un dia que foren al mas d’en Jaqués, .iii. sous. 
Ítem, doní al dit en Bernat Cabeça, per dos dies que anà <a> Almaçora al bisbe, 
.Vi. sous. Ítem, doní a·n Pasqual Ferrando208 per .ii. dies que fon <a> Almaçora 
al bisbe, Vi. sous. Ítem, a maestre Arnau per .ii. dies que anà <a> Almaçora per 
la dita raó, .Vi. sous. Ítem, doní al dit en Bernat Cabeça, per dos dies que anà a la 
obra nova e a la marjal, .iiii. sous. Ítem, doní a maestre Arnau per .ii. dies que anà 
la dita obra nova, .iiii. sous. Ítem, me retench en mi per dos dies que aní a la obra 
nova, .iiii. sous. Les quals quantitats sumen .ccc.xc. sous, .Vii. diners. Per ço lo 
dit consell mane a vós ésser feyt lo present albarà per ço que a la reddició del vos-
tre compte lo puxats mostrar e seran-vos rebuts en compte. Scrit ut suppra.209

||54v Die mercurii, .xviiª. novembris anno a Nativitate Domini .mº.ccccº.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e 

clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Pere Fuster, 

¶ 202 Ratllat: bestrey. ¶ 203 Ratllat: hom.  
¶ 204 Ratllat: e alt. ¶ 205 Ratllat: e fon en Pere 
Moster, Bernat Cabeça, Bernat Miralles, Pas-
qual Ferrando e Domingo de les Eres, Bernat 

Çorita e lo dit síndich, e lo moço del governador.  
¶ 206 Ratllat: .xxii. florins. ¶ 207 Ratllat: un dia. 
¶ 208 Rat llat: Bernat Cabeça per. ¶ 209 Al marge 
esquerre: fac tum. 
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maestre de gramàticha, .c. sous, los quals a aquell són deguts de la última terça 
del segon any, de aquells .ccc. sous que la vila li done per cascun any de legir 
de gramàticha. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en 
compte. Scrit ut suppra.210

Die mercurii, .xxiiª. decembris anno predicto.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari 

de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a Matheu Vilar .xl. sous, los quals 
a aquell són deguts per ésser trompeta de la vila per mig any pasat. Retenits-vos 
emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit ut suppra.211

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats als \honrats micer Johan Miralles e 
en Bernat Ferrer, entre abduys, .x. sous, e a·n G(uillem) Sanç/, discrets en Pere 
Moster,212 en Bernat Hostalés, en Guillem Feliu, a cascun de aquells .x. sous, e 
a·n Domingo Johan e en Pere de Begues, entre \abduys, .x. sous/, consellers del 
honrat en Guillem Johan, justícia en lo present any,213 los quals a aquells són de-
guts per ésser consellers del dit justícia en lo present any. Retenits-vos emperò lo 
present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit ut suppra.214

||55r Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Bernat Hostalés, no-
tari, primo, los quals li són deguts per .Vi. dies que estech entre anar, star e tornar 
a Tortosa per presentar una letra del senyor rey al vicari general, .lx. sous. Ítem, 
los quals donà per fer metre en forma la carta pública que·n requerí de la dita 
presentació, .xVii. sous. Ítem, los quals li són deguts per un dia que anà com a 
síndich <a> Almaçora per presentar la dita letra al ofecial, .iii. sous. Retenits-vos 
emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit ut suppra.215

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Com vós útilment e profitosa per afers de la uni-
versitat hajats pagades216 les quantitats sigüents: primo, doní a .xx. de octubre a·n 
Pere Strader, per lo translat de la obra nova, .xi. sous. Ítem, a·n Jordà, correu, a 
.xxVii. de octubre per una letra que portà a·n Johan Çaera per lo feyt de la nora,  
per .ii. dies, .Vi. sous. Ítem, doní a·n Bosom, porter del governador, que vench per  
demanar los diners que eren deguts de scriptures als scrivans de la Governació, .V. 
sous, .Vi. diners. Ítem, doní a Jordanet, correu, a .iii. de noembre per una letra 
que portà a València a·n217 Johan Çaera e estech .ii. dies e mig, a raó de .iii. sous, 

¶ 210 Al marge esquerre: factum. ¶ 211 Al marge 
esquerre: factum. ¶ 212 Ratllat: en Ramon Johan. 
¶ 213 Ratllat: los quals a aquells ço és a cascú de 

aquells, .x. sous. ¶ 214 Al marge esquerre: factum. 
¶ 215 Al marge esquerre: factum. ¶ 216 Ratllat:  
feytes. ¶ 217 Ratllat: a micer.
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.Vii. sous, .Vi. diners. Ítem, doní a·n Avella per .ii. dotzenes <de cabaços> de ter-
ra que tirà al palau, .ii. sous. Ítem, doní a·n Jacme Breç per pujar la terra al terrat, 
.ii. sous. Ítem, doní de manament dels jurats a un procés que·s mene denant lo 
justícia sobre lo feyt de les marjals, .xx. diners. Ítem, doní a·n Bernat Miralles, 
jurat, per ço com anà <a> Almaçora per saber si·l ofecial havie tramés lo procés a 
cort, .ii. sous. Ítem, doní a·n Erau, fuster, per adobar la roda del pou d’en Miró, 
entre un cabiró e jàmbia e claus, per tot, .xi. sous. Ítem, doní a·n Erau per dos 
poals per al pou de Santa Maria, .x. sous. Ítem, doní a .xx. de deembre al moro 
cervater per una cèrvia que matà en lo terme, .Viii. sous. Ítem, doní a·n Pere de 
Begues, los quals li són deguts ||55v per loger de una casa en la qual se tenie la ma-
nobra de la vila, .Vi. sous. Ítem, doní al moço del governador que anà per afers de 
la vila tro al mas d’en Jacqués, .xViii. diners. Ítem, doní a·n Johan Polo, notari, 
scrivà del procés de la nora, .c. sous. Ítem, me atur, los quals me són deguts per 
.iiii. dies que stiguí en València entre anar, star e tornar, per pagar los .cl. florins 
de la corronació, e per .Vii. jorns que stiguí en pagar .ccc.lxxV. florins, e per 
fer cancel·lar la empara, que són tots .xi. dies que fan .lxxVii. sous. Ítem, paguí 
al moro cervater de Onda per .V. cervos que matà dins lo terme e per dos que·n 
matà fora lo terme, .V. sous, que fan per tot .l. sous. Ítem, doní a un correu 
que·m tramés en Johan Çaera ab lo procés de la nora e de la Governació, .xVi. 
sous, .Vi. diners. Ítem, doní a don Jordanet que anà a .xVii. de noembre per de-
manar a·n Polo lo procés de la appel·lació, per dos dies, .Vi. sous. Les quals quan-
titats sumen .ccc.xxiii. sous, .Viii. diners. Per ço lo dit consell mane a vós ésser 
feyt lo present albarà per ço que a la reddició del vostre compte vos sie rebut en 
compte. Scrit ut suppra.218

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Guillem Feliu, notari, 
les quantitats sigüents: primo, los quals li resten a pagar del procés que los honrats 
jurats219 ab lo batle \[...]/ sobre lo feyt de les margals, deu sous. Ítem, per metre 
en forma una protestació que fon feta a·n Domingo Gostantí, official de la Plana, 
tres sous. Ítem, per scriptures de la presentació de la letra del senyor rey feyta al 
honrat en Guillem Moliner, official, sis sous. Ítem, per dos jorns que és anat al dit 
loch d’Almaçora, sis sous. Retenint-vos emperò lo present ab cautela de reebuda 
e serà-us pres en compte. Scrit ut suppra.220

||56r Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Pasqual Ferrando, no-
tari, les quantitats sigüents, les quals li són degudes per les causes sigüents: primo, 
los quals donà a·n Busquet, notari scrivà de manament, per ordenar les prove-

¶ 218 Al marge esquerre: factum.
¶ 219 Ratllat: de la dita vila. ¶ 220 Al marge esquerre: factum.
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sions que tragué de la cort del senyor rey del feyt de la nora, .xi. sous. Ítem, donà 
a·n Carrasqua per dret de sagell de abdues les provesions, .xx. sous, .iiii. diners. 
Ítem, don a Arnau Asió per spaxar de registrar les dites provesions .ii. sous, .Vi. 
diners. Ítem, per la misió que feu a un correu, .V. sous, .Vi. diners. Ítem, los quals 
donà al correu qui anà de Tarragona a Barchinona ab una letra a cancel·lar, .xVi. 
sous, .Vi. diners. Ítem, a·n Esquerdo, notari, que tench a prop si exie nenguna 
provisió de cort contra la vila, .Vi. sous, .Vi. diners. Ítem, los quals li són deguts 
per .xVii. jorns que estech entre anar, star e tornar a Barchinona sobre lo feyt de 
la nora, .clxx. sous. Ítem, los quals li són deguts per .iiii. dies que anà a València 
com se apparellà la part del bisbe, .xxViii. sous. Ítem, los quals li són deguts com 
tornà a València com los apòstols foren atorgats per lo jutge,221 per .Viii. dies que 
y estech, .lVi. sous. Les quals quantitats sumen .ccc.xV. sous, .Viii. diners, les 
quals quantitats per lo dit consell li són stats justificades. Retenits-vos emperò lo 
present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit ut suppra.222

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, síndich en l’any 
proppasat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Pasqual Fer-
rando, notari, les quantitats sigüents les quals li són degudes per les causes sigüents: 
primo, per .ix. dies que estech en València entre anar, star e tornar a València com 
hagués asignació de mossén en Giner, a raó de .Vii. sous, .lxiii. sous. Ítem, a·quell 
matex per .xix. dies que tornà a València per la dita rahó, .cxxxiii. sous. Ítem, 
los quals donà als scrivans de la Governació de València per scriptures, .clxV. sous. 
\Les quals quantitats li són degudes del temps que vós erets clavari/. Retenits-vos 
emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit ut suppra.223

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Macià Guerau, ferrer, .cc. sous 
los quals lo dit consell mane que per vós sien enprestats a aquell per ajuda de mu-
dar sa habitació en la dita vila, del qual vós, ensemps ab los jurats, rebats bones se-
guretats e \suficients/ fermances que tota ora que la vila volrà \de aquell/ recobrar 
los dits .cc. sous puixe aquells d’ell o de les dites fermances recobrar. Retenits-vos 
emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit ut suppra.224

||56v Ihesus.
Die dominica, .xxviª. decembris anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. primo.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Ramon Lobet e a·n Bernat Ba-
lester, guardians de la céquia Major de la vila de Castelló, cinquanta sous los quals 

¶ 221 Ratllat: .liii. sous. ¶ 222 Al marge esquerre: factum.
¶ 223 Al marge esquerre: factum. ¶ 224 Al marge esquerre: factum.
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los són deguts per la última paga de guardar la dita céquia. Retenits-vos empe- 
rò lo present ab cautela e seran-vos reebuts en compte. Scrit a .xxVi. de deembre 
del any de la Anativitat (sic) de Nostre Senyor .m.cccc.i.225

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e cla-
vari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Pere de Reus cinch-cents 
noranta-un sous, sis diners los quals a aquell són deguts per rahon de les penyo-
res que a aquell foren feytes per los justícia e jurats de Onda per lo ampriu dels 
termens, feta taxació per los honrats jurats en la forma sigüent: primo, per .Viii. 
roves, .xxiii. lliures de lana negra que per aquells fon venuda del dit en Pere de 
Reus a·n Bernat Solà de Onda, la qual li fon taxada a raó de .xix. sous per arova, 
.d.lxiii. sous, .Vi. diners. Ítem, per rahon de .xV. roves e .Vi. lliures de lana blan-
cha, la qual per aquells matexs de Onda fon venuda al dit en Bernat Solà e la qual 
li fon taxada a raó de .xViii. sous per arova, .cc.lxxiii. sous. Ítem, dels diners 
que li devia en Bernat Scolà226 foren-li’n venuts .Vii. florins a·n Pere Huguet per 
cert preu, foren-li’n preses en compte los dits .Vii. florins que fan .lxxVii. sous. 
Ítem, per los .Vii. florins e .i. sou que li foren venuts de aquella quanitat ||57r que li 
devia en Simó Scolà, los quals comprà en Johan Monflorí, barber, .lxxViii. sous. 
Les quals vendes foren feytes en Onda a .xViii. de juny any .m.ccc.xcix.,227 
enaxí que les dites taxacions munten a suma e quantitat dels dits .d.xci. sous, .Vi. 
diners, dels quals lo dit consell li’n mane ésser feyt lo present albarà. Ítem, donats a 
aquell matex, de altra part, .xVi. diners los quals li són deguts per missió de haver 
letra testimonial del justícia de Onda de les dites coses.228 Retenits-vos emperò lo 
present albarà e seran-vos rebuts en compte. Scrit ut suppra.229

Die veneris, .xxxiª. decembris anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. primo.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e cla-

vari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Pere Parellades .lx. sous 
los quals a aquell són deguts per la .iiª. terça de tenir lo pes de la farina. Retenits- 
vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit ut suppra.230

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e cla-
vari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n \Johan/ Marqués .xxVi. 
sous, los quals a aquell són deguts per tenir lo pou d’en Guardiola en condret en 
lo present any. Ítem, a·n Johan Garcia per la meytat del any de tenir lo pou de 
Santa Maria, .xiiii. sous, .Vi. diners. Ítem, a·n Guillamó Eximeno per la meytat 
del any per tenir lo pou d’en Miró, .xiiii. sous, .Vi. diners. Ítem, a·n Domingo 
Codera per la meytat del any de tenir lo pou Nou, ||57v .xiiii. sous, .Vi. diners. 

¶ 225 Al marge esquerre: factum. ¶ 226 Ratllat: Solà. ¶ 227 Ratllat: ítem.
¶ 228 Ratllat: lo pre. ¶ 229 Al marge esquerre: factum. ¶ 230 Al marge esquerre: factum.
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Ítem, a·n Miquel Sorió, per tenir lo pou de Vinamargo en condret per la mey- 
tat del any .x. sous. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts 
en compte. Scrit a .xxxi. de deembre del any de la Anativitat (sic) de Nostre  
Senyor .m.cccc.i.231

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al reverent frare Francesch Castelló 
.x. florins, los quals lo dit consell graciosament li mane ésser donats. Retenits-vos 
emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit ut suppra.232

Die lune, .xviiª. ianuarii anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. primo.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari 

de la dita vila, saluts e honor.233 Com vós útilment e profitosa per afers de la vila 
hajats feytes les pagues sigüents, les quals nos són stades justificades en lo present 
dia de huy, primo, .ii. parells de galines les quals foren trameses a·n Guillem Fer-
rer, .Viii. sous, .x. diners. Ítem, a·n Pere Miquel menor, per un dia que·s destrigà 
en València per pagar les prorates de les reduccions dels censals de mossén en 
Pere d’Artés e del pebordre, son fil, .Vii. sous. Ítem, a Jordanet, co<r>reu, per .iª. 
letra que portà a València a·n Bernat Hostalés que fermàs de dret sobre les cenes 
que en Guillem Ferrer, de la Tresoreria del senyor ||58r rey, demane per rahon de 
primogenitura, per .ii. dies e mig que y estech, .Vi. sous, .iii. diners. Ítem, cos-
taren de cambi .cl. florins que portà a València a .xV. de setembre a·n Guillem 
Martorell, de la Tresoreria del senyor rey, per la coronació de la senyora rehina, 
.xii. sous, .Vi. diners. Ítem, los quals donàs a·n Berenguer d’Alçamora per gran 
multitut de pardals que havie morts, .xi. sous. Ítem, a·n Guillem Feliu per la ab-
solució que feu a·n Pasqual Ferrando e altra a·n Pere de Reus del compte que de-
manaren de les rebudes e dates que feytes havien sobre les vendes de certs censals 
que veneren sobre les reduccions que feren, .xxii. sous. Ítem, los quals bestragués 
a·quells qui digeren en les impossicions, .xii. florins. Les quals quantitats sumen 
cent noranta-nou sous, set diners. Per ço lo dit consell mane a vós ésser feyt lo 
present albarà per ço que a la reddició del vostre compte lo puxats mostrar e que 
us sie pres en compte. Scrit ut suppra.234

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Johan Sànchiç, menescal, .c. 
sous, los quals lo consell li mane anticipar de aquells .cc. sous que la dita vila li 
done de pensió, prenen emperò de aquell seguretat e fermança que en cars que·l 
dit menescal se’n partie de la vila, o no complie lo temps que ha servir la vila, 

¶ 231 Al marge esquerre: factum. ¶ 232 Al marge esquerre: factum.
¶ 233 Ratllat: donats e pagats. ¶ 234 Al marge esquerre: factum.
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que·n sie tengut. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en 
compte. Scrit ut suppra.235

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Berenguer Moliner,236 admi-
nistrador de les rendes \al/237 senyor rey \pertanyents en la/238 dita vila e son ter-
me, saluts e honor. Donats e pagats a·n Guillem Feliu, notari \scrivà del dit con-
sell/,239 .xxxiii. sous, los quals a aquell són deguts per la carta que ha rebut de la 
venda que és stada feyta de les ||58v rendes del \dit/ senyor rey. Retenits-vos empe-
rò lo present ab cautela de rebuda e seran-vos preses en compte. Scrit ut suppra.240

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Berenguer Moliner, adminis-
trador de les rendes del senyor rey de la dita vila e son terme, saluts e honor. Do-
nats e pagats a·n Matheu Vilar, corredor, .xV. sous, los quals a aquell són deguts 
per encantar les rendes del senyor rey, les quals en lo present any se són deliura- 
des a·n Pere Miquel menor. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran- 
vos reebuts en compte. Scrit a .xVii. de giner.241

Die mercurii, .xixª. ianuarii anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. primo.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich et cla-

vari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Matheu Vilar, corredor 
públich, .xx. sous, los quals li són [deguts] per encantar e liurar les impossicions 
de la dita vila. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en 
compte. Scrit ut suppra.242

Die dominica, .viª. febroarii.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari 

de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Guillem Ferriols .xi. florins, los 
quals a aquell són deguts per marques que li són stades feytes en la vila de Onda 
per afers de la dita vila. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos re-
buts en compte. Scrit ut suppra.243

||59r Die martis, prima marcii.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari 

de la dita vila, saluts e honor. Com segons per una cèdula per vós en lo consell 
en lo present dia de huy mostrada e per lo dit consell verificada, hajats feytes les  
\pagues/244 sigüents: primo, a micer Johan Miralles los quals havie bestreyt per  

¶ 235 Al marge esquerre: factum. ¶ 236 Ratllat: 
Pere Miquel. ¶ 237 Ratllat: del. ¶ 238 Ratllat: de 
la. ¶ 239 Ratllat: scrivà. ¶ 240 Al marge esquerre: 

factum. ¶ 241 Al marge esquerre: factum. ¶ 242 Al 
marge esquerre: factum. ¶ 243 Al marge esquerre: 
factum. ¶ 244 Ratllat: quantitats.
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les penyores que·l governador havie feytes a requesta d’en Guillem Ferrer per la 
cena que demanave: primo, per lo mul que fon venut d’en Peralta, .c.xi. sous. 
Ítem, lo mul d’en Bernat Hostalés, .c.lxxi. sous. Ítem, per l’argent d’en Ber-
nat Cabeça, .c.xxxix. sous. Ítem, a·n Pere Gargil per la roba que veneren d’en 
R(amon) Johan, .lxVii. sous. Suma per tot .cccc.lxxxViii. sous. Ítem, doní a 
un correu per .iª. letra que portà d’en Guillem Miró, .ii. sous. Ítem, doní a .xxii. 
de giner a hun hom de Burriana per .iª. letra que portà, de moros, .ii. sous, e a 
hun hom que anà a Benicàcim ab una letra, .Vi. diners, com no li volguesen do-
nar sinó .xViii. diners. Ítem, a hun hom per una letra que portà de Benicàcim, de 
moros, .xViii. diners. Ítem, doní a·n Polo, cervater de l’Alcora, per un cervo que 
havie mort e·l temps que en Pere Moster ere síndich, .xi. sous. Ítem, a·n Matheu 
Vilar .V. sous per cridar lo guardianatge. Ítem, a·n Ramon Johan per .iiiie. cartes 
de reduccions de censals que rebé, .xxii. sous. Ítem, a·n Guillem Feliu per lo 
translat de la sentència de la obra nova que donà als jurats, .Vii. sous. Ítem, a·n 
Peralta, los quals donà a hun hom que portà una letra de Barchinona, .Vi. diners. 
Ítem, a·n Jacme Garcia per .ii. cartes de reduccions dels censals de mossén en 
Pere d’Artés e del pebordre, .xVi. sous, .Vi. diners. Ítem, a·n Johan Tauhenga per  
adobar lo camí de la Terra dels Cantés, .xV. sous.245 Ítem, de altra part .c.lxxxiii. 
sous, .iiii. diners los quals eren stats bestreyts per en Francesch Serra, ladonchs 
peyter, del cens degut de aquells .cc. florins que per necesitat de la vila ere stada 
feta \carta/ de censal al dit en Pere Miquel. Ítem, de altra part .x. sous que no 
bastaven al interesse dels dits .cc. florins. Ítem, de altra part los quals per la dita 
vila ha haüts donar per fer compliment a quitar los dits .cc. florins com les pro-
rates que ladonchs foren asignades per lo dit consell246 al dit peyter no bastasen 
als dits .cc. florins, \.x. sous, .iiii. diners/. Les quals quantitats sumen a .dccc. 
\xxiiii. sous, .ii. diners/.247 ||59v Per ço lo consell en lo present dia de huy celebrat 
mane a vós ésser feyt lo present albarà per ço que a la reddició del vostre compte 
lo puxats mostrar e seran-vos reebuts en compte. Scrit ut suppra.248

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Bernat Hostalés, no-
tari, .xlix. sous, los quals a aquell són deguts per .Vii. jorns que li convench de 
star en València com a síndich per fer tenir les col·lacions del procés d’en Ramon 
de Thous. Ítem, donats a aquell matex .xViii. diners, los quals bestragué als scri-
vans de la Governació per haver translat de una pracmàtiqua que són, entre tot, 
cinquanta sous, sis diners. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos 
rebuts en compte. Scrit lo primer dia de març del any de la Anativitat (sic) de 
Nostre Senyor .m.cccc.i.249

¶ 245 Ratllat: les quals quantitats sumen .dlxxi. sous.
¶ 246 Ratllat: peyter. ¶ 247 Ratllat: .xxv. sous, .viii. diners.

¶ 248 Al marge esquerre: factum. ¶ 249 Al marge esquerre: factum.
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Die dominica, .xxª. marcii.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e cla-

vari de la dita vila, saluts e honor. Com segons per una cèdula per vós en plener 
consell demostrada e justificada, per lo dit consell hajats bestreyt per la dita vila 
les quantitats sigüents: primo, a·n Jacme Steve, prevere, les quals la vila li fa de 
cens sobre lo forn de la ragola, .ii. sous. Ítem, a·n Guillem Feliu, notari, los quals 
li eren deguts per la carta de revenda que·l dit en Pere Miquel atorgà dels .cc. 
florins250 que [revie] en Francesch Serra, peyter, de ses fermances, .V. sous, .Vi. 
diners. Ítem, per un libre per obs dels censals que la vila fa, .V. sous, .Vi. diners. 
Ítem, los quals donàs per adobar la carcelleria, .x. sous. Ítem, .iiii. diners que 
costà la taula del pan[...] de la plaça. Les quals quantitats sumen .xxiii. sous, .iiii. 
diners. Per ço ||60r lo consell mane a vós ésser feyt lo present albarà per tal que a la 
redició del vostre compte vos sien rebuts. Scrit ut suppra.251

Die iovis, .xxxiª. decembris anno predicto.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e cla-

vari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Francesch Serra, peyter de 
la peyta de .xViii. diners per lliura del any .m.ccc.xcViii., per l’onrat consell 
ordenada, .xxVii. sous, .Vii. diners los quals a aquell són deguts per rahon de 
.xVii. lliures, [mitja e mitja] quarta, que li són stades atrobades que li devien ésser 
preses en compte: primo, de la muller d’en Francesch Sera, .iii. lliures, [mitja e 
mitja] quarta. Ítem, dels hereus d’en Berenguer Rubert, .iiii. lliures. Ítem, d’en 
Matheu Spàrech .x. lliures de moble. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e 
seran-vos reebuts en compte. Scrit ut suppra.252

Die veneris, .viiiª. aprilis.253

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e pro-
curador de la vila de Castelló, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Pere 
Fuster, maestre de gramàticha, cent sous los quals a aquell són deguts per la pri-
mera terça \del dit any/ de legir de gramàtica en la dita vila, de aquells .ccc. 
sous que per254 la dita vila li són stats promeses a .iii. anys. Retenits-vos emperò lo 
present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit ut suppra.255

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e cla-
vari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Pasqual Ferrando, 
notari, les quantitats sigüents, les quals li són degudes per les rahons dejús scrites: 
primo, .xlii. sous, los quals li són deguts per .Vi. dies que estigué a València per 

¶ 250 Duplicat i ratllat. ¶ 251 Al marge esquerre: factum. ¶ 252 Al marge esquerre: factum. 
¶ 253 Ratllat: Al honrat en Pere Miquel, síndich e procurador de la dita vila. 

¶ 254 Ratllat: legir en la \dita/. ¶ 255 Al marge esquerre: factum.
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lo feyt de la cena de la primogenitura. Ítem, de altra part .xix. sous, los quals li 
són deguts de resta del compte de les reduccions. Ítem, los quals li són deguts per 
.xx. dies que estigué a Barchinona256 sobre lo feyt de la nora per haver en jutge 
mossén en R(amon) Tolsà, .cc. sous. Ítem, los quals donà a micer Bonanat Pere, 
per regonéxer lo procés e per fer-ne relació a tresorer, .xxxiii. sous. Ítem, los 
quals donà a·n ||60v Busquet que ordenà la carta, .xi. sous. Ítem, los quals donà a·n 
Manyes, scrivà del procés, .xxii. sous. Ítem, los quals donà a micer Johan Mer-
cader per les afrontacions que feu ab mi de la dita rahó ab canceller, .xxii. sous. 
Ítem, de metre en forma la letra, .ii. sous. Ítem, a·n Carasqua, los quals li donà en 
Pere Brotons, .xi. sous. Ítem, a·n Esquerdo, que desempaxà la letra, .V. sous, .Vi. 
diners. Ítem, per un dia que stiguí a València per presentar la \comissió/257 a mi-
cer R(amon) Tolsà, .xlix. sous. Ítem, los quals donà a·n258 Johan Çaera, los quals 
dix que havie bestreyts en citacions en lo feyt de Onda d’en Ramon de Thous, 
\.iii. sous/. Les quals quantitats sumen .cccc.xix. sous, .Vi. diners, de les quals 
lo dit consell li’n mane ésser feyt lo present albarà. Retenits-vos emperò lo pre-
sent ab cautela e seran-vos reebuts en compte. Scrit a .Viii. de abril.259

Die dominica, prima madii.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari 

de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Johan Garcia los quals li són de-
guts de la última paga per tenir lo pou de Santa Maria en condret, .xiiii. sous, .Vi. 
diners. Ítem, a·n Guillamó Eximeno, per tenir lo pou d’en Miró en condret, de la 
última terça, .xiiii. sous, .Vi. diners. Ítem, a·n Domingo Codera, per tenir lo pou 
Nou en condret, per la última paga, .xiiii. sous, .Vi. diners. Ítem, a·n Miquel So-
rió, per tenir lo pou de Vinamargo en condret, per la última paga, .x. sous. Rete-
nits-vos emperò lo present ab cautela de cascun de aquells e seran-vos reebuts en 
compte. Scrit ut suppra.260

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Com261 vós, segons appar per menut en una cèdula 
en plener consell mostrada, hajats per neccesitat de la dita vila feytes les pagues si-
güents: primo, doní a·n Pere Bernat per una cèrvia que matà en lo terme de Beni-
càcim, .V. sous. Ítem, a .xxi. de març a hun <hom> qui portà .iª. letra de moros 
de Burriana, .ii. sous. Ítem, al cervater de Onda per un cervo que matà a Carnes-
toltes, .Viii. sous. \Ítem, doní al dit cervater per altre cervo que matà a Pascha, 
.xi. sous/. Ítem, doní a .Vii. de abril a hun hom de ||61r Burriana per una letra de 

¶ 256 Ratllat: a València. ¶ 257 Ratllat: letra.
¶ 258 Ratllat: a micer.

¶ 259 Al marge esquerre: factum.
¶ 260 Al marge esquerre: factum. ¶ 261 Ratllat: donats.
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moros, .ii. sous. Ítem, doní a·n Belsa per lo pex que·s perdé, que feren los jurats 
aturar a mossén en Gilabert, .Viii. diners. Ítem, doní a·n Fanyanàs per una letra 
que portà a València al nostre síndich per lo feyt de la nora, .Vi. sous. Ítem, doní 
a hun hom de Burriana per una letra de moros que aportà, .ii. sous. Ítem, doní 
per altra letra de Burriana, de moros, .ii. sous. Ítem, doní a·n Bernat Erau per un 
poal que feu al pou d’en Thous, .V. sous. Ítem, doní a·n Vilar per encantar lo ce-
quiatge, .V. sous. Ítem, doní a·n Feliu per fer lo \libre del/ cequiatge, .Vi. sous. 
Ítem, doní a .xxiii. de abril a hun hom de Benicàcim per una letra que portà de 
moros, .i. sou. Ítem, doní lo dit dia per una letra que portà de moros de nit, .ii. 
sous. Missions de les boteres: primo, doní a·n Pere d’Alós per .ii. jorns que tirà262 
pedres de la pedrera, .iiii. sous, .Vi. diners. Ítem, doní a·n Berthomeu Arnau per 
.ii. dies que tirà pedres, .iiii. sous, .Vi. diners. Ítem, doní a·n Vilaroiga per .Viii. 
jornals e mig que mès entre la pedrera e metre les pedres, .xxxiiii. sous. Ítem, 
doní a·n Aliaga que li aydà un dia e mig, .ii. sous, .Vi. diners. Ítem, doní a un ase 
que tirà lo morter, .Vi. diners. Ítem, costà una faneca de aljeps,263 .i. sou. Ítem, 
los quals donàs a·n Ramon Johan264 e a·n Guillem Feliu, los quals los són deguts 
per fer lo libre dels censals de la vila, .lxxxViii. sous. Ítem, a·n Pere de Begues 
los quals bestragué a micer Domingo Maschó per la sentència d’en Ramon de 
Thous, .xV. florins. Ítem, a·quell matex per un dia que aturà per afers de la vila 
en València, .Vii. sous. Les quals quantitats sumen .ccc.lxiiii. sous, .Viii. diners. 
Per ço lo dit consell mane a vós ésser feyt lo present albarà265 e seran-vos rebuts 
en compte. Scrit ut suppra.266

||61v Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Pere Parellades .lx. sous los quals 
li són deguts per tenir lo pes de la farina en condret, de la .iiª. terça. Retenits-vos 
emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit ut suppra.267

Del consell de la vila de Castelló al honrat268 micer Johan Miralles, licenciat 
en leys, administrador de les rendes del senyor rey de la vila e terme de Castelló 
per lo consell de la dita vila ordenat, saluts e honor. \Donats e pagats a·n Bernat 
Miralles/269 cinquanta sous los quals \li/270 són deguts per .V. dies que estigué271 a 
València entre anar, star e tornar \en loch vostre e per vós/ per fer quitament de 
aquells .d. sous censals que la vila feye272 cascun any \a .xiii. de febrer/ als frares 
Preycadós de València \e los quals foren reduïts a .cccc. sous a rahon de .xV. 
sous per mil/, sobre les dites rendes de aquells .iiiiM. sous \censals/ que per lo sín-
dich ladonchs foren ventus al honorable n’Ambert de Barberà, curador d’en Pere 
de Thous. Ítem, de altra part, .xi. sous, los quals donàs als discret en Jacme Gar-

¶ 262 Realment hi fica: tirarà. ¶ 263 Ratllat: alce.  
¶ 264 Ratllat: notari. ¶ 265 Ratllat: ab cautela.  
¶ 266 Al marge esquerre: factum. ¶ 267 Al marge 

esquerre: factum. ¶ 268 Ratllat: en Joh. ¶ 269 Rat-
llat: donats e pagats. Retenits en vós. ¶ 270 Ratllat: 
vos. ¶ 271 Ratllat: estigués. ¶ 272 Ratllat: de cense, cens.
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cia, notari, per rebre la carta de la reevenda del dit censal. \Retenits-vos emperò 
lo present ab cautela de reebuda/273 per tal que a la reddició del vostre compte lo 
puxats mostrar e seran-vos rebuts en compte. Data Castillione, prima die madii.274

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Guillem Exemeno, ferrer, .xli. 
sous,275 los quals li són deguts per rahó de fer cèrcols, cadenes e claus als poals e a 
les coses neccessaris als poals dels pous de la dita vila. Retenits-vos emperò lo pre-
sent ab cautela de rebuda e seran-vos rebuts en compte. Scrit ut suppra.276

||62r Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Pasqual Ferrando, notari, 
.xxViii. sous, los quals a aquell són deguts per .iiii. dies que <és> estat a la ciutat 
de València per demanar de consell als advocats sobre lo feyt del pariatge. Retenits- 
vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit ut suppra.277

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats als honrats n’Arnau de Peralta, en 
Ramon Johan, en Bernat Cabeça e a·n Bernat Miralles, jurats del any present, a 
cascun de aquells, cent sous, los quals a aquells són deguts per ésser jurats en l’any 
present de la dita vila. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos re-
buts en compte. Scrit a .xxi. de maig del any .m.cccc.i.278

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Com vós útilment e profitosa segons que en una 
cèdula per vós en plener consell demostrada, hajats279 pagats per afers de la dita 
vila les pagues sigüents: primo, a·n Guasch per .ii. dies que anà ab en Bernat Mira-
lles al riu de Millàs, .V. sous. Ítem, a·n Pere Borraç per un fust que pres per fer lo 
castell, .xi. sous. Ítem, doní a·n Matheu Erau per fer lo castell, .iii. sous. Ítem, a 
hun hom qui portà una letra de moros, de Burriana, .ii. sous. Ítem, a·n Pere Sera 
per anar a·n Guillamó Castell e a·n Roquamartí denant lo governador per lo vi, 
.iiii. diners. Ítem, a Gaçol per .iª. letra que portà de moros a Benicàcim, com no 
trobàs en Benicàcim qui·l pagàs, .xViii. diners. Ítem, Andreu Dolç per un porch 
que matà, .V. sous. Ítem, per la ajuda del furment280 que han portat de fora vila, 
.cc.lxiii. sous, .V. diners. Ítem, ||62v als jurats e síndich qui anaren al tornar de la 
nora <a> Almaçora, .xViii. sous. Ítem, a·n Pasqual Ferrando que y tornà en l’al-
tre dia, .iii. sous. Ítem, doní a·n Matheu Vilar per .Vii. alnes de drap vert e ver-
mell que li comprí281 a .Viii. sous l’alna, .lVi. sous. Ítem, per les calces, .V. sous, 
.Viii. diners. Ítem, per les costures, .ix. sous. Ítem, per baxar lo drap, .xVi. diners. 

¶ 273 Ratllat: per ço lo consell mane a vós ésser feyt 
lo present albarà. ¶ 274 Al marge esquerre: factum. 
¶ 275 Ratllat: per rahon. ¶ 276 Al marge esquerre: 

factum. ¶ 277 Al marge esquerre: factum. ¶ 278 Al 
marge esquerre: factum. ¶ 279 Ratllat: feytes les.  
¶ 280 Ratllat: blat. ¶ 281 Ratllat: vení.
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Ítem, los quals li restaven de lur salari, .xl. sous. Ítem, a·n Bernat Miralles per .ii. 
dies que anà a Fanzara per la vila, .ix. sous. Ítem, a·quell matex per dos porchs 
fréstechs que matà, .x. sous. Les quals quantitats sumen .cccc.\xl/iii. sous, .iii. 
diners. Per ço lo consell mane a vós ésser feyt lo present albarà per tal que a la 
reddició del vostre compte lo puxats mostrar e seran-vos rebuts en compte. Scrit 
a .xxi. de maig.282

Ítem, donats a micer Johan per la anada que feu al tornar de la nora, .iii. sous.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e cla-
vari de la dita vila, saluts e honor. Retenits-vos en vós .cl. sous los quals vos són 
deguts per ésser síndich e clavari de la dita vila en lo present any. Ítem, de altra 
part .c. sous los quals vos són deguts per les vendes que són stades feytes per lo 
peyter.283 Per ço lo consell manà a vós ésser feyt lo present albarà per tal que a 
la reddició del vostre compte lo puxats mostrar e que us sien rebuts en compte. 
Scrit ut suppra.284

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e cla-
vari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Guillem Feliu, notari, .c. 
sous los quals a aquell són deguts per ésser scrivà del consell en lo present ||63r any. 
Ítem, de altra part .xi. sous, los quals li són deguts per la absolució que rebé del 
compte de la administració del sindicat del honrat en Pere Moster del any prop-
pasat. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. 
Scrit ut suppra.285

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Bernat Hostalés, nota-
ri, .l. sous, los quals a aquell són deguts per ésser síndich de la vila quo ad littes en 
lo present any. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en 
compte. Scrit a .xxi. de maig.286

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clava-
ri de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al honorable maestre Francesch 
Castelló, maestre en santa tehologia, quinze florins de la ley d’Aragó, \los quals 
lo consell li mane ésser donats graciosament/. Retenits-vos emperò lo present ab 
cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit ut suppra.287

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari 
de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Pasqual Ferrando, no-
tari, .c. sous los quals a aquell són deguts per ésser assessor de la vila en lo present 

¶ 282 Al marge esquerre: factum. ¶ 283 Ratllat: per G, R. 
¶ 284 Al marge esquerre: factum. ¶ 285 Al marge esquerre: factum. 
¶ 286 Al marge esquerre: factum. ¶ 287 Al marge esquerre: factum.



255

any. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. 
Scrit ut suppra.288

||63v Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e cla-
vari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Miquel Bona .xV. sous, los 
quals a aquell són deguts per peyta que havie pagat de més que pagar no devie. 
Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit a 
.xxi. de maig.289

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e 
clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Johan de Anglesola, 
procurador del honrat en Pere Ros de Orsins \.cxxx. sous/,290 los quals li són 
deguts per rahon de .ix. sous censals que la vila se pres per rahon del mur nou, 
los quals en Pasqual de Mealla291 feye \al dit en Pere Ros/ cascun any sobre  
\un/292 corral. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en 
compte. Scrit ut suppra.293

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e cla-
vari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats als discrets en Johan Tallada 
e en Pere Colomer, notaris, scrivans de la cort de la Governació, quatre-cents e  
huyt sous, los quals los són deguts de scriptures: primo, per lo procés que Cas-
telló menave contra Onda per los feyts dels amprius. Ítem, per lo procés de 
la crida que fon feta per lo governador que feu que tot hom que tingués béns 
d’en Alamany de Albinyana los degués notificar per la contradicció que la vila 
hi féu. Ítem, per lo procés de les penyores que·l governador feu instant en Gui-
llem Ferrer. Ítem, per lo procés d’en Guillamó Castell contra la vila. Los quals 
processos són stats vists e regoneguts per los discrets en Pasqual Ferrando e en 
Ramon Johan, notaris. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos 
rebuts en compte. Scrit ut suppra.294

||64r Del consell de la vila de Castelló al honrat micer Johan Miralles, adminis-
trador de les rendes del senyor rey de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats 
a·n Bernat Moliner .xxx. sous, los quals a aquell són deguts per .iii. dies que 
stigué a la ciutat de València entre anar, star e tornar, per fer les pagues de febrer. 
Ítem, donats a aquell de altra part .lxVi. sous, .Viii. diners, los quals a·quell són 
deguts per dos meses e .xx. jorns que són [per] tenir la administració de les dites 
rendes. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. 
Scrit a .xxi. de maig.295

||64v a 67v (en blanc).

¶ 288 Al marge esquerre: factum. ¶ 289 Al mar-
ge esquerre: factum. ¶ 290 Ratllat: \.ccxxx. 
sous/. ¶ 291 Ratllat: li. ¶ 292 Ratllat: unes cases e.  

¶ 293 Al marge esquerre: factum. ¶ 294 Al mar-
ge esquerre: factum. ¶ 295 Al marge esquerre: 
factum.
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||68r Letres
Die sabbati, .xiiiiª. augusti anno a Nativitate Domini .mº.ccccº.

Fon manada fer la letra inffrasigüent per los honrats jurats a instància d’en 
Domingo Vives:

Al molt honrat lo justícia civil de la ciutat de València, o a son lochtinent 
e a tots altres qualssevol ofecials e loch de senyoria tinents, als quals la present 
presentada serà, de nós n’Arnau de Peralta, en Bernat Cabeça, en Ramon Johan  
e en Bernat Miralles, jurats de la vila de Castelló, jutges per lo senyor rey delegats e  
asignats a les impossicions de la vila e terme de Castelló, saluts e honor. Per les 
presents vos certificam denant nós ésser comparegut en Domingo Vives, vehí de 
la dita vila de Castelló, aferman denant nós que com la dona na Gueraldona, mu-
ller qui fon del discret en Johan d’Alçamora, notari, vehí quondam de la dita vila  
defunt, sie tenguda al dit en Domingo axí com a comprador de les impossicions de  
la mercaderia e de béns sitis de la dita vila del any .m.ccc.xcV. et finiren any 
.m.ccc.xcVi., cent cinquanta sous de impossició deguda de la dita anyada, de 
e per rahon de la compra que la dita dona na Gueraldona feu de un molí fari-
ner situat dins lo terme de la dita vila, lo qual comprà de la cort de la dita vila. 
Et com la dita dona no sie stada atrobada en la dita vila o terme de aquella, ne 
legítim procurador de aquella, et haje request nós que a vós o a qualsevol de vós 
deguésem scriure ut inffra, et hajam vista la carta de la compra per aquella feyta del 
dit molí de la cort de la dita vila. Per ço, atesa la dita requesta ésser justa e a raó 
consosant, per tal, instant e requirent lo dit en Domingo Vives a nós e a cascun 
de nós en deute de justícia, requerim e de part nostra l’amistat de qualsevol de 
vosaltres pregam que, en loch nostre e per nós, manets e asignets a la dita dona 
na Gueraldona que dins .V. jorns296 primervinents aprés de la presentació a vós 
o a qualsevol de vós fahedora, don e pach al dit en Domingo Vives los dits .cl. 
sous de impossició deguda per rahon de la compra del dit molí, o lo dit cinquèn 
dia si feriat no serà, àls al subsegüent dia no feriat, sie e comparegue denant nós 
per posar justes rahons si alcunes ha, perquè a les dites coses tenguda ne sie. En 
altra manera, certificat aquella que pasat lo dit termini nós, si requests ne serem, 
procehirem en lo dit feyt sí e segons que per justícia atrobarem ésser fahedor, la 
lur absència o contumàcia en alcuna cosa no contrastant. Et de ço que per vós o 
qualsevol de vós en lo dit feyt procehit serà, plàcia-us per letra vostra nos certifi-
car com nós en semblant cars siam apparellats fer per vós semblants coses e molt 
majors, justícia migançant. 

Data Castillione, .xiiiiª. die augusti anno a Nativitate Domini .mº.ccccº.

||68v Posthea, die veneris, \en hora de tèrcia vel quasi/, que ere comptat a .xxVii. 
de agost del any de la Anativitat de Nostre Senyor .m.cccc., comparech denant 

¶ 296 Ratllat: dies.
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los dits honrats n’Arnau de Peralta e en Ramon Johan, jurats de la vila de Caste-
lló, jutges de les impossicions de la dita vila, en Domingo Vives, vehí de la dita 
vila, e presentà a·quells la letra dejús sigüent:

Als honrats los jurats de la vila de Castelló de nós n’Anthoni Peralada, jus-
tícia civil de la ciutat de València tro en suma de .ccc. sous, saluts e honor. Nós, 
enseguín e complín una vostra letra a nós en lo dia data ut inffra per en Domingo 
Vives, vehí vostre, presentada, que data fuit Castillione .xiiiiª. die presentium et in-
ffrascriptorum mensis et anni, de feyt en lo dit dia havem feyt per saig de la nostra 
cort lo manament en la dita vostra letra request a la dona na Gueraldona, muller 
quondam del discret en Johan d’Alçamora, notari quondam de la dita vila, en la dita 
vostra letra nomenada, e ab la cominació allí matex expressada, donant-li termini 
a fer les dites coses d’ací a divendres primervinent, ans de cort partida. La qual  
ha respost personalment que en Jacme Vives, qui era son procurador e sisser de la 
dita vila en aquell temps, havia pagada la quantitat en la dita letra demanada ab al-
tres diners. Conexerets nós tota vegada vostres justes requestes enseguir e complir, 
justícia precedent.

Data Valencie, .xxª. die augusti anno a Nativitate Domini .mº.ccccº.

Et lesta e presentada la dita letra, encontinent lo dit en Domingo Vives dix 
que negave que la dita quantitat fos stada pagada al dit en Jacme Vives. Et nores-
menys, dix que li acusave la contumàcia, et noresmenys requerí297 los dits hon- 
rats jurats que en contumàcia de la dita dona fos feta la execució en la dita quan-
titat e missions298 del forment degut del arrendament del dit molí. Et encontinent 
los dits honrats jurats dixeren que rebien la dita letra e contumàcia.

||69r Als honrats los justícia e jurats del loch de les Usseres o a sos lochtinents, 
de nós n’Arnau de Peralta e en Ramon Johan, jurats de la vila de Castelló, saluts 
e honor. Per tenor de les presents vos certificam que dilluns que ere comptat a 
.ii. de agost del present e dejús scrit any, en Berthomeu Garcia, vehí que solia 
ésser \vostre/,299 jurà la feeltat del senyor rey, vehinatge e habitació de la dita vila 
de Castelló. Per què en deute de justícia vos requerim e de part nostra la vos- 
tra amistat pregam, que al dit en Domingo Garcia tingats per vasal del dit senyor 
rey e per vehí de la dita vila. Et aquell, axí com a vehí de la dita vila, servets e ser-
var façats les libertats e franque<e>s als vehins de la dita vila per los senyors reys 
atorgades.300 Com nós siam apparellats en semblant cars fer per vós semblants co-
ses e molt majors, justícia migançan. En testimoni de les quals coses manam ésser 
feta la present letra al dit vehí nostre ab lo sagell de la dita vila sagellada.

Data Castillione, .xxviiª.301 die augusti anno a Nativitate Domini .mº.ccccº.

¶ 297 Ratllat: dix. ¶ 298 Ratllat: com li domostr.  
¶ 299 Ratllat: del dit loch de les Usseres. ¶ 300 Rat-

llat: com nós, e aquell en contribucions e talles del 
dit loch no agreujets. ¶ 301 Ratllat: .xii.
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Als honrats los jurats302 del loch de Burriol o a sos lochtinents, de nós n’Ar-
nau de Peralta, en Ramon Johan, en Bernat Miralles e en Johan Tauhenga,303 
tinent loch del honrat en Bernat Cabeça, jurats de la vila de Castelló, saluts e 
honor. Per tenor de les presents vos certificam que en lo dia de huy, data de la 
present, en Pasqual Pèriç, vehí que solie ésser vostre, ha jurat la feeltat del senyor 
rey, vehinatge e habitació de la vila de Castelló. Per què, en deute de justícia, 
vos requerim e de part nostra la vostra amistat pregam que al dit en Pasqual Pèriç 
tingats per vasal del dit senyor rey e per vehí de la dita vila, e a aquell, axí com a 
vehí de la dita vila, servets e servar façats les libertats e franque<e>s als vehins de 
la dita vila per los senyors reys atorgades. Com nós ||69v siam apparellats en sem-
blant cars fer per vós semblants coses e molt majors, justícia migançant. En testi-
moni de les quals coses manam ésser feta al dit vehí nostre la dita letra sagellada ab 
lo sagel al ofici a nós comanat.

Data Castillione, .xviiª. die novembris anno a Nativitate Domini .mº.ccccº.

Al honrat lo justícia de Almaçora o a son lochtinent, de nós los justícia e 
jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per tenor de les presents vos certifi-
cam que en lo dia de digmenge que ere comptat a .xxVi. \del mes/ de deembre 
del any present e dejús scrit, nós, el honrat consell de la dita vila, fem elecció de 
cequier a réger et administrar la céquia Major de la dessús dita vila, la qual pase 
e discorre per lo vostre terme, ço és, l’onrat en Pere Marcho, vehí nostre, lo 
qual ha feyt et prestat sagrament en poder de nós, dit justícia, de haver-se bé e 
lealment en lo regiment de aquella segons és fer acostumat. Et ha preses e rebuts 
per guardians de la dita céquia, ço és, n’Apparici Merlo e en Bernat Ballester, los 
quals han jurat e feyt sagrament de haver-se bé e lealment en lo dit guardianatge, 
e de fer verdaderes relacions en poder del dit cequier, segons és fer acostumat. Per 
què, segons forma de les sentències entre nós e vós promulgades de les dites coses, 
ab la present letra ab lo sagell del consell de la dita vila sagellada vos certificam.

Data Castillione, .xxixª. die decembris anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. primo.

||70r Die lune, .xxiª. marcii anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. primo.
Al honrat lo justícia del loch de Nulles o a son lochtinent, de nós \en Ber-

nat Cabeça/304 e en Ramon Johan, jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. 
Per tenor de la present vos certificam que en lo dia de huy data de la present és 
comparegut denant nós en Pere Serra, comprador de les imposicions \de la dita 
vila/ del any proppasat, dient que com per en Berthomeu Súnyer, vehí vostre, 
sien a ell deguts .xxV. sous de impossició deguda per vaques que dins lo terme 
de la dita vila havie comprades d’en Huguet Spàrech, vehí nostre, et ha request 

¶ 302 Ratllat: de la vila de Castelló. ¶ 303 Ratllat: jura.
¶ 304 Ratllat: n’Arnau de Peralta.
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nós a vós ésser scrit ut infra. Per tal, instant e requirent lo dit en Pere Serra, a vós 
en deute de justícia requirim e de part nostra la vostra amistat pregam que en 
loch nostre e per nós façats o fer façats execució en los béns del dit en Berthomeu 
Súnyer tro en compliment del dits .xxV. sous de imposició deguda, e .xii. diners 
per la present letra e .iii. sous al portador de la present per cascun dia aquí anant, 
stant e tornant la dita execució requirent, e totes altres missions que per la dita 
rahó denant nós demostrà ésser feytes justament per la dita rahó.305 Emperò, si·l 
dit vehí vostre afermara haver alcunes rahons perquè a les dites coses tengut no 
sie, asignat e manat a·quell que dins \tres/ jorns primersvinents e peremptoris sie 
e comparegue denant nós per proposar aquelles, \si feriat no serà, àls al subsigüent 
dia no feriat/. En altra manera, asignat e manat a aquell que nós, pasat lo dit ter-
mini, si requests serem, procehirem en lo dit feyt sí e segons de justícia atrobarem 
ésser fahedor, la lur absència o contumàcia en alcuna cosa no contrastant. Et de 
ço que per vós en lo present feyt procehit serà, plàcie-us nós per letra vostra cer-
tificar com nós en semblant cars siam apparellats fer per vós semblant coses e molt 
majors, justícia migançant.

Data Castillione, .xxiª. marcii anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. primo.

||70v Dilluns, a .Vi. de juny del any de la Anativitat de Nostre Senyor .m.cccc. hu.
Als honrats los judeç, regidós e altres qualsevol ofecials306 de la ciutat e al-

deyes de Terol o a·quells als quals les presents pervendran o presentades seran, o a 
lurs lochtinents, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per tenor de 
les presents vos certificam que en Pasqual Aragonés, vehí nostre, per vigor de una 
sentència entre la dita vila e vosaltres últimament pronunciada sobre los amprius 
del termenal de la dita ciutat e aldeyes de aquella, va o tramet aquí .cccc.lx. 
cabeces de bestiar entre ovelles e cabres307 per péxer e aemprar los vostres térmens 
segons forma de la dita sentència. Per què, a instància del dit vehí \nostre/308 ma-
nam a aquell fer la present letra testimonial ab lo sagell de nostre officii sagellada.

Dada en la vila de Castelló, a .xVi. de maig del any de la Anativitat (sic) de 
Nostre Senyor .m.cccc. hu.

Als honrats los judeç, regidós e altres qualsevol ofecials de la ciutat e al-
deyes de Terol o a·quells als quals les presents pervendran o presentades seran, o 
a lu<r>s lochtinents, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per 
tenor de les presents vos certificam que en Pere Aragonés,309 vehí nostre, per vi-
gor de una sentència entre la dita vila e vosaltres pronunciada sobre los amprius 
del termenal de la dita ciutat e aldeyes de aquella, va o tramet aquí quatre-centes 

¶ 305 Ratllat: et tan co. ¶ 306 Duplicat i ratllat.
¶ 307 Ratllat: e corders. ¶ 308 Ratllat: vostre.

¶ 309 Ratllat: en Pasqual Aragonés.
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sexanta cabeces de bestiar entre ovelles e cordés per péxer e aemprar los vostres 
térmens segons forma de la dita sentència. Per què, a instància del dit vehí nostre 
manam a·quell ésser feta la present letra testimonial ab lo sagell de nostre ofici sa-
gellada.

Data en la vila de Castelló, a .xVi. de maig del any de la Anativitat (sic) de 
Nostre Senyor .m.cccc.i.

Ítem, d’altra part, hi \tramet/ cinquanta recentals \per [...] la/.
Data ut suppra.

||71r Als honrats los \judeç/, regidós e altres qualsevol ofecials de la ciutat e al-
deyes de Terol o a·quells als quals les presents pervendran o presentades seran, o 
a lurs lochtinents, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per tenor 
de les presents vos certificam que en Martí Adzuara, vehí nostre, per [vigor] de 
una sentència entre la dita vila e vosaltres últimament pronunciada sobre los aem-
prius del termenal de la dita ciutat e aldeyes de aquella, va o tramet aquí quatre-
centes quaranta cabeces entre ovelles e cordés per péxer e aemprar los vostres tér-
mens segons forma de la dita sentència.310 Per què, a instància del dit vehí nostre, 
manam a·quell fer la present letra testimonial ab lo sagell de nostre offici sagellada.

Data en la vila de Castelló, a .xVi. de maig del any de la Anativitat (sic) de 
Nostre Senyor .m.cccc. hu.

¶ 310 Ratllat: ciutat.
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[coberta] 
Any 1403.

Libre de consells de la universitat de la vila de Castelló del temps dels hon-
rats n’Arnau Sala, Johan de Barbarrosa, Bernat Cabeça e Jacme Escuder, la admi-
nistració [dels quals] comença la festa de Cinquagèsima a [.iii. de juny, e finirà] 
a .iii. dies de maig en l’any de la Nativitat de Nostre Senyor .m.cccc. tres, et 
finirà en la dita festa en l’any .m.cccc.iiiiº.1

||1r Ihesus.
Libre dels consells de la universitat de la vila de Castelló del temps dels 

honrats en Bernat Cabeça, n’Arnau Sala, en Johan de Barbarrossa e en Jacme Es-
cuder, jurats de la universitat de la dita vila, la administració dels quals començà 
dicmenje a .iii. dies del mes de juny del any de la Nativitat de Nostre Senyor mil 
.cccc.iii., et finirà en l’any de la Nativitat de Nostre Senyor mil .cccc. quatre. 
Los quals juraren en poder del honrat en Guillem Miró, batle de la dita vila, de-
nant l’altar major de la església de Nostra Dona Santa Maria de la dita vila, denant 
lo poble, enans que·l sant Evvangeli a missa major en la dita església se legís e 
cantàs, en la qual ora lo dit poble ere ajustat, e feren lo sagrament acostumat fer. E 
foren elets per consellers en lo dit any los següents:2

¶ 1 Creu amb el nom dels quatre evangelistes.
¶ 2 Hi apareixen en tres columnes verticals i dues files horitzontals.
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Santa Maria: Pasqual Ferrando, Bernat Colomer, veylls, Domingo Capcir, 
Roiç de Cella, R(amon) Ferrer, Anthoni Navarro, Domingo Coves, Vicent de 
Campos.

Sent Nicholau: Rodrigo Çanou, Pere Marquo, veylls, maestre Arnau de 
Peralta, Johan Martí, Berthomeu Bosch, Anthoni Bataller, Johan Godes, Bernat 
de Belda.

Sent Agostí: Pere Miquel menor, Guillem Loreta, veylls, micer Johan Mi-
ralles, Andreu de Paüls, Guillem Monlober, Johan Mas, Johan Rabades, Guillamó 
Ribalta.

Sent Johan: Arnau Agramunt, Bernat Mut, veylls, Berthomeu Luçà, notari, 
[Pere] Muntanyà, Berthomeu Bosch, Bonanat Segura, Domingo Altibell, Guilla-
mó Mut.

Sent Pere: Pere Estrader, Pere Colomer, veylls, Pere Guerau, Berenguer 
Trilla, G(uillem) Johan, Guillamó Padrells, Bernat Celma, Jacme Martorell.3

Sent Tomàs: Pere Pintor, Pasqual Bataller, veylls, Pere de Reus, Pere Sàn-
xiç, Guillamó Albioll, Johan Homdedéu, Romeu Bonet, Bernat Moliner.

||1v Die lune, .iiiiª. mensis iunii anno a Nativitate Domini millesimo quadrigentesimo tercio.
Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 

d’en Matheu Villar, crida, trompeta e corredor públich de la ja dita vila, ab so de 
trompeta o de naffill per los lochs acostumats, specialment per los affers o negociis 
infrasegüents, en lo qual dit consell foren presents los honrats en Guillem Feliu, 
justícia, en Bernat Cabeça, en Johan de Barbarrossa, Arnau Sala e en Jacme Es-
cuder, jurats de la dita vila. Micer Johan Miralles, Pere de Reus, Guillem Johan, 
Bernat Hostallés, Rodrigo Çanou, Pere Colomer, Pere Marquo, Roiç de Cella, 
Anthoni Navarro, R(amon) Ferrer, Romeu Bonet, Berthomeu Bosch, Vicent de  
Campos, Pasqual Ferrando, Johan Godes, Bernat Moliner, Johan Mas, Bernat  
de Luçà, Guillamó Padrells, Pere Sànxiç, Pere Pintor, Pere Estrader, Domingo 
Capcir, Anthoni Bataller, n’Arnau Agramunt, Bernat Celma, Johan Rabades, 
Bernat Mut, Guillamó Ribalta, Guillamó Monlober, Andreu de Paüls, Pere Mi-
quel menor, Pasqual Bataller, Pere de Begues, Guillem Loreta, Pere Miquel ma-
jor, consellers vehins de la dita vila.

En lo qual consell fon proposat per los dits honrats jurats que com en lo 
present dia de huy se haje a fer elecció de scrivà, síndich e clavari, e de síndich 
quo ad lites [tantum], per ço dixeren que plagués al dit honorable consell de fer 
elecció de aquells segons ere acostumat. Et feta la dita proposició per los dits hon-
rats jurats, encontinent lo dit honorable consell enantà a fer la elecció dels dits 
scrivà e síndichs sobredits per ordinem ut sequitur:

¶ 3 Jacme Martorell, Berenguer Trilla i Pere Guerau porten davant un cercle ratllat.
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Et primo, fon elet per lo dit consell en scrivà en l’any present, durador tro a 
la primervinent festa de Cinquagèsima, per més [veus], en Pasqual Bataller, notari.

||2r Ítem, sobre la elecció fahedora del dit síndich e clavari, lo dit honorable 
consell feu escriure per mà del dit scrivà en tres albarans los noms de les tres perso-
nes que hagueren més veus al dit officii, ço és, en Pere de Reus, en Pere Miquel 
major, e en Pasqual Ferrando, notari, los quals dits tres albarans foren preses \e 
gitats/ per lo dit honrat justícia en terra denant lo dit honorable consell. E fon pres 
la un4 albarà dels dits tres albarans per mans d’en Guillamó Monlober, e mès en 
mà del desús dit honrat justícia, en lo qual albarà ere scrit lo nom del ja dit en Pas-
qual Ferrando. Et per aquell dit honrat justícia fonch publicat lo desús dit en Pas- 
qual Ferrando ésser síndich e clavari en l’any present, lo qual dit en Pasqual Ferran-
do lo dit honorable consell hac e acceptà per síndich e clavari de la dita universitat 
en l’any present e per lo dit any. Et com segons ordenació eo stabliment per lo ho-
norable consell feyt e ordenat en lo dit palau a .xix. dies del mes de maig del any 
de la Nativitat de Nostre Senyor mil .ccc.xcª. nou, cascun síndich e clavari, aprés 
que serà elet en lo dit officii, haje e sie tengut de donar fermança de cinch mília 
sous dins .x. dies aprés que la dita elecció serà feta de aquell, sots certes penes, per 
tal lo honorable consell, seguint la dita ordenació, dix e manà al dit en Pasqual Fer-
rando, qui present ere, qui donats la dita fermança o fermances segons forma de la 
dita ordenació o establiment, lo qual respòs que li plahie. Et illico, lo dit en Pasqual 
Ferrando, síndich e clavari desús dit, \en presència del dit honrat consell/, seguint 
la dita ordenació donà fermança segons forma de la dita ordenació, ço és, lo ho-
norable micer Johan Miralles, licenciat en leys, habitador de la ja dita vila, present, 
acceptant e reebent, la qual fermança lo desús dit micer Johan Miralles en si volen-
terosament acceptà e reebé,5 e per aquella, segons forma de la dita ordenació, tots 
sos béns mobles e no mobles, haüts e per haver, on que sien, obligà.

Presents testimonis foren a les dites coses en Pere Miró e en Johan Robió, 
vehins de la dita vila.

||2v Ítem, seguint enaprés lo orde, fon elet per més veus en síndich e procura-
dor quo ad lites tunch sive pleyts del present any durador tro a la primervinent festa 
de Cinquagèsima, ço és lo discret en Pere de Begues, notari. 

Los sindicats dels quals dits en Pasqual Ferrando, síndich e clavari, e en Pere 
de Begues, quo ad lites tunch, foren reebuts per mí, dit en Pasqual Bataller, notari e 
scrivà del dit honorable consell, revocan tots síndichs e procuradors tro ací cons-
tituhits, salvu sens revocació del sindicat e procuració \ja/ feyt al dit en Pasqual 
Ferrando en lo acte feyt de les Corts e àls.

Presents testimonis foren a la publicació dels dits sindicats, ço és, en Gui-
llem Castell e en Johan d’Arenyns, lauradors, de la dita vila vehins.

¶ 4 Ratllat: dels. ¶ 5 Ratllat: reebé en sí.
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En lo qual consell fon proposat per lo honrat en Pere de Monpalau, habi-
tador de la ciutat de València, que6 com los honorables diputats en temps passat 
haguessen reebuts d’ell, dit en Pere, ultra lo quitament que havie a fer7 axí com a 
generós de sos béns segons pot ésser vist per los libres dels quitaments .ccc. sous, 
que plagués al dit honorable consell de tornar-li los dits .ccc. sous. Lo8 hono-
rable consell acordà que per los dits honrats jurats fos feta resposta al dit en Pere 
de Monpalau sobre ço que havie proposat en lo dit honrat consell, ço és que·l 
dit honorable consell e, o, universitat dins breu temps entén affrontar lo feyt dels 
quitaments dels generosos, e segons que la dita universitat passarà ab aquells sobre 
lo feyt del dit quitament que9 axí passarà ab lo dit en Pere.

Ítem, fon proposat per en Cardona que com la universitat de Onda hagu-
és feytes marques a ell de un rocí de aquell, e10 ||3r per haver aquell dit rocí, jatsie 
que li sie estat restituhit e tornat, li haje convengut fer alcunes mesions e diornals, 
los quals la universitat de Onda no li han volgut satisfer ne pagar, per ço suppli-
cà al dit honorable consell que li plagués de satisfer-li los dits diornals e mesions. 
Acordà lo honorable consell que per ço que los jurats de Onda havien scrit als 
honrats jurats passats, per sa letra la qual dita letra fon lesta en plener consell en 
la qual se proferien restituhir e tornar totes les penyores que haguessen feytes de 
béns de hòmens de la universitat de la dita vila, que a hoir los comptes de les di- 
tes marques e penyores que són estades feytes per la universitat de Onda de béns 
de hòmens de la dita vila assignant un loch conmigà, los quals comptes los jurats de  
Onda se proferiren donar a aquesta universitat,11 fossen assignats12 e de present hic 
assigne ço és lo<s> honrats en Bernat Cabeça jurat, en Pasqual Ferrando síndich 
e clavari, e en Pere de Reus.13

Ítem, fon proposat per lo honrat en Guillem Miró per ço que la vila ab 
temps se provehisque de haver un abte maestre qui lige en aquesta vila de gra-
màtica e de lògica als scolans, com haje entés que maestre Arnau de Peralta per 
ço com ha part en les imposicions que no y porie entendre ni treballar en legir, 
que li plàcie de provehir al temps de un bon maestre14 qui lige en aquesta vila de 
la qual cosa, Déu volent, se’n seguirà honor e profit a aquesta universitat. Acordà 
lo honorable consell que li \plau que/ sie haüd un maestre bo, apte e sufficient 
per legir de gramàticha e de lògica si mester serà en la dita vila, e que sie scrit a·n 
Anthoni d’Anyó, prevere, si hic volrà venir15 per legir, que vingue,16 e si no y 
volrà venir que·n sie haüd un altre bo e apte per manera que la vila no estigue 
sens maestre ||3v e los fills dels hòmens de aquesta vila no perden llur temps.

¶ 6 Ratllat: plagués. ¶ 7 Ratllat: de la. ¶ 8 Rat- 
llat: Lo co. ¶ 9 Ratllat: lladonchs. ¶ 10 Ratllat: 
hagués. ¶ 11 Ratllat: ab, e que sie donada rahó.  

¶ 12 Ratllat: tres. ¶ 13 Marge esquerre: del feyt 
de Onda. ¶ 14 Ratllat: per ço. ¶ 15 Ratllat: e si no 
que de a.



267

Ítem, fon proposat per lo honrat e religiós frare (en blanc) prior del mo-
nestir del co<n>vent17 de sent Agostí de la dita vila que plàcie al dit honorable 
consell de fer al dit convent alcuna gràcia de la quantitat que demane lo discret en 
Bernat Colomer, síndich e clavari en l’any proppassat al dit convent per rahon de 
la peyta. Lo consell acordà que a present no sie feta gràcia alcuna al dit convent 
del feyt de la peyta, e que pach segons ha acostumat pagar, e que·l dit en Bernat 
Colomer ho haje dels frares del dit convent entegrament. Emperò que per lo ser-
vi e trebaylls que lo honrat frare Padrells del dit convent ha \feyt e/ sostenguts en  
sermonar e en altres coses \per honor/ d’aquesta universitat, que en adjutori de un  
vestiari per al dit frare que li plau, que li sien donats de gràcia sis florins, e de 
aquells sie feyt albarà18 al dit síndich e clavari que·ls hic do per la dita universitat.

Ítem, fon proposat per en Guillamó19 Mut, vehín de la vila de Castelló, que 
ell no gossave metre los seus porchs en los rostolls del ordi del terme de Fadrell20 
no havent blats en los dits rostolls, sens gran pena o calònia impossada per lo con-
sell, justícia e jurats del loch de Fadrell per un establiment que havien feyt de la 
dita rahó, hoc encara \que en cars/ que·l senyor del rostoll no·n volgués res, que 
del terç del guardià no·n podie haver gràcia, e açò li apparie que no pogués ésser 
estat feyt en prejuhí dels uses, amprius, franqueses e libertats de la dita vila. Per-
que supplicà al dit honrat consell que y degués provehir en lo dit feyt. Lo hono-
rable consell, en tant com lo discret en Pasqual Ferrando dix que ell veurie e re-
gonexerie lo dit establiment que ere estat feyt ell absent, e aquell vist e regonegut, 
que faria per manera que lo feyt serie tornat a justícia. E en cars que no procehís 
per justícia, per tolre altercació entre los vehins de la dita vila e los vehins del loch 
de Fadrell, a present no hic feu altra provesió esperant lo que lo dit en Pasqual 
Ferrando farà enseguir e fer del dit establiment.

||4r Die dominica, prima iulii anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. tercio.
Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 

d’en Matheu Villar, corredor21 públich e crida, trompeta de la dita vila, ab so de 
trompeta o de naffill, segons fer és acostumat, en lo qual foren presents los hon-
rats en Guillem Feliu justícia de la dita vila; n’Arnau Sala, en Bernat Cabeça, Jo-
han de Barbarrossa e en Jacme Escuder, jurats. En Pere Miquel major, Andreu de 
Paüls, Bernat Hostalés, Bernat Pelegrí, micer Johan Miralles, Johan Godes, Pere 
de Reus, Johan Homdedéu, Roiç de Cella, Domingo Capcir, Vicent de Cam-
pos, Romeu Bonet, Anthoni Navarro, Berenguer Trilla, Johan Mas, Johan Martí, 
Pere de Begues, Guillamó Padrells, Guillamó Ribalta, Pasqual Ferrando, Ramon 
Ferrer, Bernat Maurell, Bernat Colomer, consellers, vehins de la dita vila.

¶ 16 Ratllat: e enaprés. ¶ 17 Realment hi fica en 
tots els casos: covent. ¶ 18 Marge esquerre: albarà. 

¶ 19 Realment hi fica: Guialló. ¶ 20 Ratllat: com 
sens. ¶ 21 Ratllat: e crida.
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En lo qual consell per los honrats jurats fon propossat que com lo temps 
de cullir e plegar la peyta ordinària a rahó de .iiii. sous, .Vi. diners per lliura, e22  
\la/ col·lecta \de les meales/ imposadora se degués taxar, e enaprés fer encantar 
ab temps e delliurar a aquell qui per menys salari la volrà collir e plegar, segons 
forma dels capítols ordenats ja per lo honorable consell. Per tal notificaren al dit 
honorable consell les dites coses per descàrrech llur, e per no haver reprehensió 
per avant. Lo honorable consell, entessa la dita proposició dels dits honrats jurats, 
feta examinació dels deutes que eren deguts a la dita vila, e vists los deutes que 
havie a pagar lo peyter qui vendrie, acordà que a present fos gitada o imposada 
col·lecta de les meales a rahó de .x. diners per lliura. E que aquella fos cridada e 
encantada per lo dit Matheu Villar per los <lochs> acostumats \de la dita vila/ 
ab los dits capítols e ab los deutes \dels censals/ pertanyents pagar al dit peyter, al 
qual la dita peyta serie delliurada.

Ítem, lo honrat consell sobre lo feyt dels porchs, bèsties que no sien de lau-
rada e bestiars e moble de diners que se’n mercadeig, que no sie atrobat en peyta, 
volch e acordà que tots aquells que tinguen porchs, bèsties ||4v o bestiars els hajen 
venuts enguany, que aquells los sien taxats e meses en peyta segons de moble és 
acostumat.

Ítem, fon propossat per lo honrat en Pasqual Ferrando, síndich e misatger 
destinat per lo honorable consell en lo feyt de les Corts, que com ell en nom de 
la universitat per deffensió del dret de aquella per rahon e causa del pleyt e qües-
tió que és a present entre la dita universitat e lo discret en Bernat Colomer, notari 
olim síndich e clavari de la dita vila, per rahon de llur compte \donat/ en e sobre 
lo qual compte los lladonchs honrats jurats e síndich, presents e assistents los pro-
hòmens elets e diputats per lo dit honorable consell a hoir lo dit compte e deffinir 
e determenar aquell, havien donada sentència contra lo dit en Bernat Colomer 
segons apparie per lo libre dels comptes de dates e reebudes feyt per lo dit en 
Bernat Colomer de la \administració de/ llur sindicat e clavaria, la qual ere passa-
da en cosa jutgada, la qual qüestió e pleyt per via de compromés feyt per les dites 
parts en poder del honorable micer Guillem Çaera doctor en leys, ere deduhida 
denant aquell, lo qual per via de dret tan hic havie a dir e pronunciar fos estat de-
nant lo dit honorable micer Guillem Çaera ensemps ab lo dit en Bernat Colomer, 
lo qual havie al·legat de llur dret denant aquell, e hagués mostrat al dit micer Gui-
llem Çaera translat de tots los comptes e cèdules per lo dit en Bernat Colomer, 
el dit nom denant los honrats jurats e comptadors donat e offert, lo qual a aquell 
ere estat donat e delliurat en la ciutat de Segorb per mans d’en Bernat Allegre, 
corder, per los honrats jurats tramés. E per deffensió del dret de la dita universitat 

¶ 22 Ratllat: de la.
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propossa denant lo dit honrat micer Guillem Çaera excepció de re iudicata, transac-
ta et finita contra lo proposat per lo dit en Bernat Colomer e ab protestació de la 
dita excepció e que no entenie a renunciar aquella tacite nec expresse etiam actu con-
trario interveniente, dix e al·legà moltes rahons per mantenir e deffendre la dita sen-
tència. E que aprés que hac dit e al·legat lo dit en Pasqual Ferrando que·l dit hon-
rat micer ||5r Guillem Çaera li havie dit que si ell no renunciave a la excepció de re 
iudicata, la qual denant ell havie al·legada, que ell no entenie a pendre lo càrrech 
del compromés \ne hic entenie a pronunciar/. E que lladonchs ell, dit en Pasqual 
Ferrando, havie dit e respost que ell per la vida no hic renunciarie ne·n volie pen-
dre23 tan gran càrrech per no haver reprensió del honorable consell. Però que ell24 
retornarie en breu a la vila de Castelló e reportar-ho-hic al honorable consell, e 
que ell ne farie e enseguirie llur voler, e que de açò que plaurie al dit honorable 
consell que ell li’n tornarie resposta. Per què lo dit en Pasqual Ferrando aprés que 
hac feta relació de la sua misatgeria notificà les dites coses al dit honorable consell 
per descàrrech llur, e per ço que y fes e provehís en lo dit feyt ço que li plaurà. 
Lo honorable consell, hohida e entessa la relació del dit en Pasqual Ferrando25 e 
proposició feyta del enantat per ell, <en> el dit nom denant lo dit honrat micer 
Guillem Çaera sobre lo feyt dels comptes del dit en Bernat Colomer, attés que fer 
renunciació de la dita excepció de re iudicata e entrar en los mèrits serie molt pre-
judicial al dret de aquesta universitat en lo acte o feyt de la dita sentencia,26 la qual 
ere passada en cosa jutgada, e que lo dit en Bernat Colomer no volie ne havie 
renunciat a la ferma de dret per ell feta en la sacra Audiència del molt alt senyor 
rey \contra la dita vila/, ans esforçave de aquella, delliberà e acordà que·l dit en 
Pasqual Ferrando per neguna manera no renunciàs a la dita excepció de re iudicata, 
ans fes tot son poder de tenir en aquella e no de renunciar, e que u reportàs al 
dit micer Guillem Çaera la volentat del dit honorable consell, e que si·l dit micer 
Guillem Çaera no y volie pronunciar sens que ell no renunciàs a la dita excepció27 
que no y pronunciàs, que la vila havie bon dret.

Ítem, fon proposat per lo honrat micer Johan Miralles que com ell28 regent 
la administració de les reendes pertanyents al senyor rey en la dita vila e terme de 
aquella, hagués feytes alcunes mesions en descarregar alcuns censals del dit senyor, 
axí de contractes com altres, e hagués pagades aquelles per ell \e en nom seu/ lo 
discret en Pasqual ||5v Ferrando en la ciutat de València, per ço supplicà al dit ho-
norable consell que li’n fes albarà per ço que a la reddició de llur compte aquells li 
fossen reebuds en compte de dates. Lo honorable consell acordà que sien vists los 
albarans de aquelles persones que havien reebudes alcunes quantitats del dit micer 
Johan, o del dit en Pasqual Ferrando en nom de aquell, per rahó e causa de la ad-
ministració de les dites reendes.

¶ 23 Ratllat: tant. ¶ 24 Ratllat: hic starie. ¶ 25 Ratllat: a les. ¶ 26 Ratllat: segons fon all. 
¶ 27 Ratllat: que lexàs espirar lo compromés. ¶ 28 Ratllat: estant.
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Die29 lune, .xviª. mensis iulii anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. tercio.
Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 

d’en Matheu Villar, crida, trompeta de la dita vila, ab so de trompeta o de nafill  
segons és acostumat, en lo qual foren presents los honrats en Guillem Feliu, justí-
cia de la dita vila; n’Arnau Sala, en Johan de Barbarrossa, Jacme Scuder e en Gui-
llem Johan, tinent loch del honrat en Bernat Cabeça, jurats. Arnau Agramunt, 
Guillem Monlober, Anthoni Bataller, Roiç de Cela, Vicent de Campos, Bernat 
Mut major, Johan Godes, Berthomeu Bosch major, Johan Mas, Pere Muntanyà, 
Bernat de Luçà, Berenguer Trilla, Guillamó Ribalta, Johan Martí, Pere Pintor, 
Andreu de Paüls, Guillamó Albioll, Pere Estrader, Pere Guerau, Johan Homde-
déu, Romeu Bonet, micer Johan Miralles, Bernat Colomer, Pere Colomer, Ber-
nat Hostallés, Bernat Pelegrí, Pere de Reus, n’Anthoni Navarro, Pere Miquel 
menor, Domingo Capcir, Bernat Moliner, Jacme Martorell, Arnau de Peralta, 
Bernat Maurell, consellers.

En lo qual consell fon propossat per en Guillem Johan, manobre de la torre 
de nou construhidora de la parròquia de Sent Pere, que com ell, Déu volent, en-
tené a metre mans en començaren a obrar la dita torre, ||6r e hagués \entés/30 que 
la vila31 hagués feyt de ajutori a cascuna parròquia, qui lladonchs havie obrat tor- 
re en sa parròquia, de calç. Per ço supplicà al dit honorable consell que li plagués 
de fer ajutori de calç per obrar e fer la dita torre, com la dita parròquia de Sent 
Pere no degués ésser de peyor condició que les altres, a les quals per part de la 
dita vila ere estat feyt ajutori de la calç. Hoc encara supplicà al dit honorable con-
sell que li plagués fer fer unes bones tappieres ab les quals pogués fer obrar la dita 
torre, com la dita vila hagués destruhides les tappieres les quals la dita parròquia 
de Sent Pere havie fetes fer lladonchs noves. Lo honorable consell acordà que la 
calç fos donada per a obs de construhir e fer la dita torre a la dita parròquia de 
Sent Pere segons que la dita vila a les altres ja construhides e fetes havie donada32 
per relació feta en lo dit honorable consell per los honrats n’Arnau Sala e en Pere 
de Reus, qui eren estats manobrés de fer les torres e murs cascú de sa parròquia 
en temps passat. E volch que la dita parròquia de Sent Pere se servique de les tap-
pieres33 que són de la vila. Emperò que los de la dita parròquia a llur cost e messió 
facen portar la dita calç del forn on serà feyta, e no a messió de la vila.

Ítem, fon propossat per los dits honrats jurats que com ells, de volentat 
del dit honorable consell, haguessen feyt cridar e encantar la peyta e la col·lecta 
de les mealles per molts dies, e lo temps de pagar los censals que la vila fa a di-
verses persones se acostàs, per tal per descàrrech llur notificaren al dit honrat 
consell que·ls plagués de assignar un prohom de cascuna parròquia per tal que, 

¶ 29 Ratllat: Die sabbati, .xiiii. iulii anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. tercio. 
¶ 30 Ratllat: enteses. ¶ 31 Ratllat: fes de ajutori. ¶ 32 Ratllat: calç. ¶ 33 Ratllat: de la dita co.
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aquells presents, en cars que poder per lo dit honorable consell los fos donat de 
delliurar la dita peyta e col·lecta de les meales poguessen mils sens frau en pú-
blich, fer delliurament de aquella a aquell qui per menys de preu o salari la vol-
rie collir e plegar segons forma dels capítols ab los quals la dita peyta e col·lecta 
de meales ere estada donada a encantar e cridar. Lo honorable consell entessa la 
dita proposició feta per los dits honrats jurats de les dites coses, donà licència e 
poder als dits honrats jurats que ells ensemps ab los sis prohòmens \o la major 
part de aquells/ dejús eligidors facen delliurament de la dita peyta e col·lecta 
de meales al menys de preu o salari volent aquella collir ||6v e plegar. E elegí de 
cascuna parròquia de les sis parròquies de la dita vila los prohòmens següents, 
ço és per la parròquia de Madona Santa Maria en Bernat Pelegrí, notari; per la 
parròquia de Sent Johan en Bernat Mut, major de dies; per Sent Nicholau, ma-
estre Arnau de Peralta; per la parròquia de Sent Pere, Pere Colomer, notari; per 
la parròquia de Sent Agostí lo honrat micer Johan Miralles; per la parròquia de 
Sent Tomàs en Pere de Reus.

Ítem, lo honorable consell sobre lo feyt del mur, com hagués entés que en 
alcun loch havie mester adop, provehí e volch que tot lo mur de la dita vila sie 
regonegut per en Johan Mas, al qual a present lo dit honorable consell ho co-
mane, e volch que per càrrech e treballs que sostendrà en regonéxer lo dit mur 
que li sien donats .xx. sous. E que \ultra açò/ li sien pagats tots sos diornals los 
quals farà en adobar lo dit mur.

Ítem, lo honorable consell, sobre lo feyt de les boteres, com fos murmura-
ció en la vila que per les pedres que \de nou/ eren estades ficades e meses en les 
dites boteres, los alberchs, per les grans plujes que fehie com les aygües pluvials 
no poguessen discòrrer per les dites boteres, ne porien pendre gran deterioració e 
peyorament, provehí e ordenà que les dites pedres les quals de nou foren ediffica-
des en les dites boteres sien levades e amogudes de les dites boteres, per ço que·ls 
edificis de la dita vila sien preservats del dit dan, e que les dites boteres sien torna-
des al temps antich.

Ítem, lo honorable consell sobre lo feyt de la obra nova, provehí e ordenà 
que aquells qui han treyt a erbar la obra nova deffacen de tot en tot de sol a sol 
totes les parades que hic atrobaran que hic sien feytes.

Ítem, lo honorable consell, sobre lo feyt del trenc d’en Mancebo, qui està 
en gran perill de ésser trenquat, provehí e acordà que·ls honrats justícia, jurats, ab 
alcuns prohòmens, vajen a veure e regonéxer lo dit trenc d’en Mancebo, e vist e 
regonegut aquell, que per aquells sie feta relació al dit honorable consell.

||7r Ítem, lo dit honrat consell, sobre lo feyt d’en Pere Català, qui·s querelà al 
dit honrat consell que la vila se havie pres tots los seus béns, e que fehien-li pagar 
les peytes per los dits béns, provehí e acordà que sie vist e regonegut lo feyt del 
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dit Pere Català per los honrats jurats ab alcuns prohòmens e que aquells hic facen 
\la/ justícia34 que·s pertanyerà ésser fahedora en lo dit feyt.

Ítem, lo dit honrat consell sobre lo feyt de ço que demane lo dit honrat 
micer Johan Miralles a la vila de les mesions que afferme haver fetes en la pro-
secució de la mort del honrat en Bernat Miralles, tunch justícia de la dita vila, 
provehí e acordà que sie vist e regonegut per los honrats justícia e jurats axí \per 
los/35 proppassats com per los qui de present són en semps ab los prohòmens ja 
elets per lo honorable consell. E vist e regonegut36 que lladonchs facen relació al 
dit honrat consell.

Ítem, lo dit honorable consell, sobre los trebaylls que Pere Serres, saig, ha-
vie sostenguts en lo acte o feyt de les penyores que havie preses e venudes, a ins-
tància del síndich, de béns de hòmens de Onda per fer entrega als vehins de la 
dita vila, provehí e acordà que·l honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari, se-
gons los trebaylls que ha sostenguts en lo dit feyt que·l pach o que mete en lo feyt 
de les mesions de la vila e serà-li pres en compte.

Ítem, lo dit honorable consell, sobre lo feyt del camí appellat de Raffa-
llafenna, com fos murmuració en la vila que lo dit camí per ocasió del escorre - 
dor de la dita vila se ere cavat e feyt baix, per manera que les jents ne les bèsties 
no·n podien passar sens gran afany e perill d’ells e de llurs bèsties. Provehí e acor-
dà que per los honrats justícia e jurats ensemps ab alcuns prohòmens que vejen  
lo dit feyt e que y facen ço que s’i pertanyerà.

||7v Ítem, lo honorable consell, sobre l’acte o feyt de la casa del pes, com en 
Pere Parellades dixés que tota la dita cassa se derrocave e que no y podie abitar 
quant plovie. Delliberà e acordà que·l dit en Pasqual Ferrando, síndich e clavari 
desús dit, ho face adobar.

Ítem, lo dit honorable consell manà ésser feyt albarà ço és a·n Jacme Coyll, 
major e a·n Apparici Merlo, guardians de la céquia Major de la dita vila, de la ter-
ça o paga de sent Johan Babtista del mes de juny, de .l. sous a aquells deguts de la 
primera terça que finí en la dita festa proppasada, als quals lo dit honrat síndich e 
clavari do e pach los dits cinquanta sous, ço és .xxV. sous a cascú.37

Ítem, lo dit honorable consell manà ésser feyt albarà al dit honrat síndich 
que do e pach a·n Pere Boix per tenir en condret los pous appellats senta Maria e 
lo pou Nou, per un any segons que en los capítols és contengut, cinquanta e cin-
ch sous.38

¶ 34 Ratllat: segons serà fahedor. 
¶ 35 Ratllat: dels. ¶ 36 Ratllat: que·n sie fet. 

¶ 37 Marge esquerre: albarà.  ¶ 38 Marge esquerre: albarà. 
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Ítem, lo dit honorable consell manà ésser feyt albarà al dit síndich que do 
e pach a·n Vicent Piquó per tenir en condret los pous appellats d’en Berenguer 
Miró e de Guardiola, per un any segons forma dels capítols, cinquanta sous.39

Ítem, lo dit honorable consell provehí que·l pou de Vinamargo sie encantat 
e delliurat a aquel qui per menys lo volrà tenir en condret a un any segons forma 
dels capítols ab los quals los altres quatre pous són estats encantats e delliurats.

Ítem, lo dit honorable consell manà ésser feyt albarà al dit honrat síndich 
que do e pach a·n Domingo Barta, Francesch Maçó e a·n Berthomeu Arnau, 
guardians del terme de la dita vila als quals40 són deguts de la primera terça que 
fení a .xi. de juny proppassat de aquells .dccc.lxxxix. sous que·ls fon consti-
tuhit de salari a un any per guardar ||8r lo dit terme segons que en carta és conten-
gut, doents .xcVi. sous, .iiiiº. diners.41

Ítem, lo honorable consell vista la escriptura e, o, supplicació proposada per 
lo discret en Pere Moster e lesta en plener consell, manà ésser feyt albarà al hon- 
rat en Rodrigo Çanou, administrador de les reendes del senyor rey, \que pac al 
dit en Pere Moster/ .xViii. sous que haurie pagats al honrat en Pere de Reus, 
tunch administrador de les dites reendes, qui vench aprés dell dit feyt del \cens 
del/ torn de la cera \que fehie al senyor rey/, com segons ere afermat per aquell 
dit en Pere no·n havie pogut res haver jatsie hic hagués feyt son poder.42

Ítem, lo dit honorable consell manà ésser feyt albarà al dit honrat síndich e 
clavari que do e pach al dit en Pere Moster per los troços de terra que ell, estant 
síndich e clavari de la dita vila, haurie comprats e que·ls havie mes en venda, e que 
no·n atrobave nengun diner axí com a béns d’en Ramon Maçó, .Viii. sous, mea-
lla. E axí com a béns d’en Johan Guimerà de Fadrell, de .Viii. sous, .iiiie. diners.43

Die sabbati, .xxiª. iulii anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. tercio.
Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 

d’en Matheu Villar, crida, trompeta públich de la dita vila44 ab so de trompeta o de  
nafill, segons fer és acostumat, en lo qual foren presents los honrats en Bernat 
Pelegrí, notari, tinent loch del honrat en Guillem Feliu, justícia, ||8v n’Arnau Sala, 
en Johan de Barbarrossa, en Jacme Scuder, jurats de la dita vila; en Guillem Jo-
han, Arnau Agramunt, Johan Mas, Andreu de Paüls, Guillem Monlober, Ber-
nat Mut major, Pere Muntanyà, Bernat Celma, Pere Marquo, Berthomeu Bosch 
major, Guillamó Padrells, micer Johan Miralles, Vicent de Campos, Domingo 
Capcir, Ramon Johan, Pere de Reus, Romeu Bonet, Ramon Ferrer, Berthomeu 

¶ 39 Marge esquerre: albarà. ¶ 40 Ratllat: és 
degut. ¶ 41 Marge esquerre: albarà.  ¶ 42 Marge 

esquerre: albarà al administrador. ¶ 43 Marge 
esquerre: albarà. ¶ 44 Ratllat: en lo qual.
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Bosch menor, Roiç de Cela, maestre Arnau de Peralta, Bernat Moliner, Pere Mi- 
quel menor, Bernat Maurell, Pere Strader, Johan Godes, Bernat Hostalés, Pere de 
Begues, <consellers>.

Com \fos/ pervengut audiència del honorable consell que·l abeurador que 
ere estat feyt per en Bernat Manressa e per Azmet, moro de Burriol, \maestres45 
de obra de vila, los quals havien pres a fer lo dit abeurador/ se exís e trescolàs46 en 
moltes parts del dit abeurador, enaxí que merex reparació e adop47 ésser feyt en lo 
dit abeurador. Per ço lo dit honorable consell dix e declara que no \havie/48 per 
reebut \ne·l rebie/, ne·l acceptave per bo, ne per bé feyt, ne acabat lo desús dit 
abeurador, per ço que desús \és estat entimat al dit honrat consell/ hoc encara que 
y deffallie que los49 cantons \e lo resparell del dit abeurador devien/50 ésser feyts 
de pedra picada \segons ere estat convengut/, e no u eren segons per inspecció de 
aquell se demostrava. E volch que fos buydat lo dit abeurador per ço que mils fos 
vist e regonegut lo deffalliment de aquell. E51 per ço que·l temps dins lo qual52 los 
dits en Bernat Manressa e Azmet havien a esperar aprés que en lo dit abeurador 
entrarie aygua si aquell serie bé feyt o no, ho haurie mester millorament, \entre-
tant/ no pasàs \ne percorregués a la dita vila/. Lo dit honorable consell manà al 
honrat en Pere de Begues síndich e procurador \als pleyts/, que decontinent inti-
màs e notificàs53 als dits en Bernat Manressa e Azmet54 com lo dit honorable con-
sell \havie declarat en lo present dia de huy que no/ havie per acceptat acceptave 
ne rebie lo dit abeurador ne·l \havie per acceptat ne per rebut/ la forma e manera 
que de present està, com meresqués e degués ésser adobat e millorat55 per aquells.

Ítem, fon proposat per en Jacme Marqués que com ell hagués venut un 
bou en la vila de Almaçora a un hom de Almaçora, e los imposadors de la vila 
de Castelló li demanassen la sissa de aquell, axí com si·l hagués venut dins la dita 
vila, per ço supplicà al dit honrat consell que li plagués dir e declarar si devie pa- 
gar imposició o no. Lo honorable consell delliberà e acordà ||9r que sie vist si·ls dits 
imposadós han capítol del dit feyt, e vist si capítol han, declara que pach la dita im - 
posició, e si no, no.

Ítem, lo honorable consell sobre lo feyt dels albarans que demane lo honrat 
micer Johan Miralles que li sien feyts de ço que ha pagat en Pasqual Ferrando per 
ell en València axí com administrador de les reendes, delliberà que dels huyt flo-
rins e mig que mostrà albarà \del notari que·ls reebé, que li sie feyt albarà a los al-
barans, e de les altres quantitats que haferma haver pagades, sien vist los albarans/.56

¶ 45 Ratllat: qui los. ¶ 46 Ratllat: de loch, lochs 
del. ¶ 47 Ratllat: ara de fresch. ¶ 48 Ratllat: haje. 
¶ 49 Duplicat i ratllat. ¶ 50 Ratllat: devien de 
aquell. ¶ 51 Ratllat: decontinent. ¶ 52 Ratllat: lo 
haure. ¶ 53 Realment hi fica: noficàs. ¶ 54 Ratllat: 

si abdosos los podie, porie, atrobar si no al dit en 
Bernat Manressa que a. ¶ 55 Ratllat: mils que ara 
ne està a present per \la/ forma que no, e manera 
que estigués bé que·s pertany per. ¶ 56 Marge 
esquerre: albarà.
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Ítem, fon proposat per en Vicent de Campos que com a ell fossen degu-
des alcunes quantitats de diners per alcunes faltes justes, les quals ell estant peyter 
donà, e no li volgueren ésser reebudes, per ço supplicà al dit honorable consell 
que li plagués veure e regonéxer les faltes que ell donave en una cèdula si eren 
justes. E si atrobave que fossen justes, que li fos manat ésser feyt albarà al síndich 
que li57 pagàs. Lo honorable consell provehí e declarà que les dites faltes conten-
gudes en la dita cèdula o cèdules per los honrats jurats, ab alcuns prohòmens los 
quals a ells plaurà que y sien ab ells, sien vistes e regonegudes, e que per aquells 
aprés que serà vist que y facen relació al dit honrat consell, per ço que·l dit honrat 
consell puxe fer justícia al dit en Vicent de ço que demane en les dites cèdules del 
que serà just.

Ítem, lo honorable consell a postulació del discret en Ramon Johan, qui 
ere estat síndich e clavari de la universitat de la dita vila \en l’any proppassat/, 
dona licència o plen poder que ell dit en Ramon Johan puxe revendre a aquell, 
o aquells que li plaurà per aquell preu o preus que porà, tots e qualsevol béns axí 
mobles com setis, los quals ell estant síndich \havie comprats/58 del peyter del any 
proppassat de qualsevol persones. E que axí matex puxe requere ésser feta execu-
ció en los béns de tots aquells qui a aquell dit en \Ramon/ Johan, en nom de la 
dita vila, dejen alcunes quantitats de diners.

Ítem, lo dit honorable consell manà al dit en Pere de Begues ||9v que59 re-
quere execució contra en (blanc) Reboster, e fermances per aquell offertes e do-
nades, de doents sous60 los quals la vila li prestà quant fehie les candelles de seu 
pus que ara no·n curave de fer.

Ítem, lo dit honorable consell a postulació d’en Pere de Reus, lo qual dix 
en sa bona fé que \ell estant administrador de les reendes del senyor rey/ havie 
feyt tot son poder61 si del torn de la cera, lo qual fehie .ix. sous de cens per cas-
cun any al senyor rey, podrie haver lo dit cens, e que no·l havie pogut haver ne 
atrobar alcuna persona que se’n volgués emparar de aquell, e que lo dit cens de 
dues annades passades62 que pujaven a quantitat de .xViii. sous havie pagades al 
honrat micer Johan Miralles, qui fonc administrador elet per lo dit honrat consell 
de les dites reendes aprés d’ell, segons que per lo seu compte se mostrave. Mana 
que sie feyt albarà al honrat en Rodrigo Çanou, administrador a present de les di-
tes reendes e drets, que do e pach al dit en Pere de Reus los .xViii. sous.63

Ítem, lo dit honorable consell manà al dit en Pere de Begues, síndich e 
procurador desús dit, que ell prestament requere execució contra en Pasqual de 

¶ 57 Ratllat: plagués. ¶ 58 Ratllat: comprà.
¶ 59 Angle superior esquerre, mig esborrat: [...] síndich [...]es Corts de Sogorb. ¶ 60 Ratllat: que. 

¶ 61 Ratllat: si per de haver. ¶ 62 Ratllat: havie. ¶ 63 Marge esquerre: albarà al administrador.
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Meala, de .xiii. lliures, les quals lo dit en Pasqual de Mealla de gran temps deu a 
la dita vila, e que·n isquen.

Ítem, lo dit honorable consell manà al honrat en Pasqual Ferrando, síndich 
e clavari desús dit, que constrengue eo face constrényer lo dit en Ramon Johan 
que don compte de la64 administració de la clavaria, la qual en l’any pus proppas-
sat ha regida e administrada, e que \lo dit en Ramon/ haje diners de tots aquells65 
qui·ls hajen a tornar a la dita vila66 per ço que·l dit en Pasqual67 Ferrando se puxe 
ajudar de diners ab los quals puxe pagar a aquells qui han albarà de la dita vila.

Ítem, lo dit honorable consell manà ésser feyt albarà de retenció al dit en 
Pasqual Ferrando, de .xVii. jorns qui é·stat fora la dita ||10r vila per acte o feyt de  
les Corts a Segorb, qui a rahó de .Vii. sous per cascun jorn pujen a summa  
de .cxix. sous.68

Ítem, lo dit honorable consell manà ésser feyt albarà al dit en Pasqual Fer-
rando de alcunes quantitats de diners les quals ell, axí com a síndich e clavari, en 
profit de la dita vila a diverses persones havie pagades en menut, segons legí e 
mostrà en plener consell de aytant com muntaran, que pujen en summa de .xxii. 
sous deu diners.69

Ítem, lo dit honorable consell manà ésser feyt albarà al honrat en Ramon 
Johan, olim síndich e clavari de la dita vila, que do e pach al dit en Pasqual Fer-
rando tot ço que li sie degut per tants diornals que en diverses vegades e temps 
haje feyts a la ciutat de València axí com a síndich e procurador e misatger elet 
en lo feyt de les dites Corts per lo honorable consell, jatsie que per lo honorable 
consell del any pus proppassat fos ja estat manat ésser feyt albarà al dit en Pasqual 
Ferrando de tots sos diornals a rahó de .Vii. sous, però aquell dit albarà no acorda-
ve al scrivà dels honrats jurats qui lladonchs ere \que·l dit honorable consell tunc 
la hagués manat fer/. E los quals dits diornals segons que al dit en Ramon Johan 
acordave e tenie en scrit e los quals lo dit en Pasqual Ferrando demanave, eren 
sexanta .i. diornal, que fan en diners a la dita rahó de .Vii. sous per cascun jorn, 
.cccc.xxVii. sous.70

Posthea vero die lune que computabatur .xxiiiª. iulii anno a Nativitate Domini 
.mº.ccccº. tercio, lo discret en Pere de Begues, síndich e procurador als pleyts 
tan solament, de manament del honorable consell a aquell feyt en presència d’en 
Guillem Monlober e d’en Johan Homdedéu,71 testimonis a·çò appellats \e dema-
nats/, e de mí Pasqual Bataller, notari e scrivà del honorable consell e jurats de la 
dita vila, intimà e notificà a·n Bernat Manresa, lo qual ensemps ab Azmet moro, 

¶ 64 Ratllat: sua clava. ¶ 65 Ratllat: axí de síndich. ¶ 66 Ratllat: e que. 
¶ 67 Ratllat: Ramon. ¶ 68 Marge esquerre: albarà. ¶ 69 Marge esquerre: albarà. 

¶ 70 Marge esquerre: albarà a·n Ramon Johan. ¶ 71 Ratllat: present.
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havien obrat e feyt lo abeurador de la dita vila, com lo dit honorable consell  
\havie declarat que/ no acceptave ne reebie, ne havie per acceptat ne per reebut 
lo dit abeurador en e per la forma que a present72 està \com no fos be estanc, 
ans73 trescolàs en moltes parts/, lo qual dit en Bernat respòs e dix de paraula que 
ell entenie que·l ||10v dit abeurador estave bé, e per la forma que ere estat conven-
gut, emperò que li fos mostrat que y deffallie, e si tengut hic ere, que li plahie de 
adobar lo dit abeurador car ell entenie que no y deffallie res.

Testes qui suppra.

Paulo post vero dicta die lune, hora vespertarum vel quasi, intitulatum .xxiiiª. iulii 
anno predicto .mº.ccccº. tercio, lo dit en Pere de Begues en lo dit nom, en presèn-
cia del dit en Guillem Monlober e d’en Pere Serres, saig, testimonis a·çò appellats 
e demanats, e de mi, dit en Pasqual Bataller, notari, feu al dit Azmet en lo palau 
comú de la dita vila, semblant intimació e notificació que havie feyta en lo pre-
sent dia al dit en Bernat Manresa del dit abeurador,74 lo qual respòs que li plahie 
de adobar lo dit abeurador si alcuna cosa75 deffallie en aquell.

Testes qui suppra.

Die sabbati, .xviiiª. mensis augusti anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. tercio.
Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 

d’en Matheu Villar, crida, trompeta e corredor públich de la dita vila, ab so de 
trompeta o de naffill segons és acostumat. En lo qual foren presents los honrats en 
Guillem Feliu, justícia de la dita vila, en Arnau Sala, en Bernat Cabeça, jurats de 
la ja dita vila. En Bonanat Segura, n’Arnau Agramunt, Pere Marquo, Pere Stra-
der, Arnau de Peralta, Roiç de Cela, Romeu Bonet, Guillem Monlober, Johan 
Martí, Berthomeu Bosch, Ramon Ferrer, Ramon Johan,76 Pere de Begues, Ber-
nat Maurell, Rodrigo Çanou, Pere de Reus, Bernat Moliner, Anthoni Navarro, 
Bernat Pelegrí, Pere Miquel menor e en Pere de Cela, al present consell jurat per 
conseller, consellers e prohòmens de la desús dita vila.

||11r Ítem, lo dit honrat consell, sobre les escriptures demanades per lo discret 
en Francesch Sala, notari, dels proceses per aquell reebuts axí com a notari feyts 
\axí denant/77 los honrats jurats \e síndich/ del any pus proppasat per lo discret 
en Pere Moster, notari del acte o feyt del arrendament dels quarts per aquell feyt 
d’en Francesch Manressa, com per lo discret en Bernat Colomer, notari, olim sín-
dich e clavari de la desús dita vila, \acordà que/ fossen vistes e regoneguts, e de 
ço que muntaran que li sie feyt albarà.78

¶ 72 Ratllat: és estat. ¶ 73 Ratllat: tresslo. ¶ 74 Rat- 
llat: la qual intimació e notificació feta, ja feta al 
dit en Bernat Manresa, feu al dit Azmet moro.  
¶ 75 Ratllat: hic falie en aquell. ¶ 76 Ratllat: notari. 

¶ 77 Ratllat: de axí per. ¶ 78 Ratllat: e taxades que 
pujen en summa de .vii. sous, .vi. diners, per tal 
manà ésser feyt albarà al dit síndich que pach al dit 
en Francesch Sala los dits .vii. sous e .vi. diners.
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Ítem, lo honrat consell manà al dit síndich e clavari de la dita vila que do e 
pach a·n Pere Serres, saig, .ii. sous per los trebaylls e affanys per aquell sostenguts 
de citar \diverses vegades/ en Romeu Clara a la casa d’en Pasqual de Mealla, per 
aquell dit en Romeu Clara assignada de la qüestió que havie ab la dita vila sobre 
lo censal per aquell demanat a·n Johan Martí, asaunador, possehidor a present del 
alberch, lo qual per lo honrat en Pasqual Ferrando, tunc deputat per fer los qui-
taments de les liures peyteres a rahó de .xxx. sous per lliura,79 per càrrech del 
dit quitament degut per lo dit alberch fonch venut franch del dit cens a·n Roiç 
Péreç de Cela, com per penyorar e vendre a requesta del síndich tunc de la dita 
vila béns de hòmens de Onda per reintegrar los vehins de la dita vila.

Ítem, lo dit honrat consell sobre los .V. florins d’or demanats per en Jacme 
Ruvio, jutglar del any proppassat, affermat a ell ésser deguts per la dita vila del 
feyt del sonar, delliberà que fos vist e regonegut e si en veritat ere atrobat que no 
li fossen pagats, manà que de aquells li sie feyt albarà al dit síndich e clavari que·ls 
hi pach.80

Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt albarà al dit síndich e clavari que 
do e pach a·n Matheu Villar per los trebaylls per aquell soferts e sostenguts en 
cridar e delliurar la peyta de .iiii. sous e .Vi. diners per lliura, e la col·lecta de les 
meales a rahó de .x. diners per lliura, per llur salari, .x. sous.81

||11v Ítem, lo dit honrat consell, sobre la proposició feta per los dits honrats ju-
rats del acte o feyt del camí del escorredor de Raffalafenna, delliberà e acordà 
que·ls dits honrats jurats ensemps ab alcuns prohòmens vajen a veure e regonéxer 
lo dit camí e escorredor, e que·l facen adobar82 segons se pertany, com ja per lo 
dit honrat consell altra vegada fos estat semblantment delliberat e acordat sobre  
lo dit camí e escorredor.

Ítem, lo dit honrat consell sobre la proposició feta per los dits honrats jurats 
sobre lo feyt del salari del maestre qui és vengut per tenir escola en la dita vila, 
delliberà e acordà que·ls dits honats jurats affermen lo dit maestre e que li cons-
tituisquen per llur salari de83 tenir scola e de legir de gramàticha e de lògica en la 
dita vila, per un any,84 tro en quantitat de treents sous.

Die sabbati, .xxvª. augusti anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. tercio.
Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu d’en Matheu Villar, crida, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo 
qual foren presents los honrats en Guillem Feliu, justícia de la dita vila; en Bernat 

¶ 79 Ratllat: fon. ¶ 80 Marge esquerre: albarà. ¶ 81 Marge esquerre: albarà.
¶ 82 Ratllat: ço que. ¶ 83 Ratllat: legir. ¶ 84 Ratllat: treents sous e.
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Cabeça e en Jacme Scuder, jurats de la ja dita vila; en Bernat Moliner, Arnau de 
Peralta, Andreu de Paüls, en Guillem Monlober, Arnau Agramunt, Ramon Fer-
rer, Roiç de Cela, Bernat Hostallés, Rodrigo Çanou, Bernat Pelegrí, Pere Sàn-
xiç, Pere Marquo, Pere Muntanyà, Pere de Reus, Vicent de Campos, Anthoni 
Navarro, Domingo Capcir, Pere Miquel major, Romeu Bonet, Johan Rabades e 
micer Johan Miralles \e en Ramon Johan/, consellers prohòmens e bons hòmens 
de la dita vila.

En lo qual consell fon proposat per lo discret en Jacme de Anglesola, nota-
ri e scrivà de la cort de la dita vila, que com a ell sien degudes alcunes quantitats 
de diners per la dita vila de ||12r scriptures85 ço és per dos transllats que feu de dues 
letres reals \a requesta del síndich/, les quals lo discret en Bernat Colomer, no-
tari, tunch síndich e clavari de la dita vila, havie del senyor rey impetrades contra 
la dita vila per rahon dels seus comptes de la administració de la dita clavaria, que 
són dos fulls. Ítem, lo procés d’en Clara de Orpessa feyt, en lo qual lo síndich 
de la ja dita vila ha feta part en deffensió de la dita vila. Ítem, un translat de pa-
per que feu de les presentacions que foren feytes de una letra real al dit justícia 
e altres compradós.86 Ítem, per cinch sous que bestragué al correu qui portà lo 
procés del dit en Clara acordar a València, el tornà .V. sous. Lo honrat consell 
acordà que·l dit procés e transllat fos vist e regonegut e que de aytant com pujarà 
ab los dits dos fulls liurats e .V. sous que li sie feyt albarà.87

Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt albarà e albarans al dit \en Pas-
qual Ferrando, síndich/, de les quantitats de diners que havie bestretes e pagades a 
certes persones per menut, segons fonch lest en plener consell per a obs de la dita 
vila de aytant com pujaran.88

Ítem, fon feta relació per lo dit en Pasqual Ferrando, síndich procurador e 
misatger elet per lo honrat consell en lo acte o feyt de les Corts, de ço que s’ere 
enantat en aquelles89 ell estant present en la ciutat de Segorb. Ítem, feu relació 
en lo dit consell com ell ere stat citat denant lo honrat micer Berenguer Clavell, 
relador del feyt eo causa o qüestió que·s mene entre la dita vila e lo dit en Bernat 
Colomer per rahon dels dits comptes, e que havie proposades rahons fori decli-
natòries contra la letra per lo dit en Bernat Colomer del dit senyor rey impetrada 
contra la dita vila. E que havie parlat ab lo honorable micer Guillem Çaera, ad-
vocat e pensionat de la dita vila, dient què farie en aquest feyt, e què y consellave, 
com ell dit en Pasqual Ferrando vehie e conexie que·l dit en Bernat Colomer 
no·s tenie per content de un advocat, ans entenie que·n tenie dos o tres. E que 

¶ 85 Ratllat: per los síndichs e clavari. 
¶ 86 Ratllat: que són. ¶ 87 Marge esquerre: albarà. 
¶ 88 Marge esquerre: albarà. ¶ 89 Ratllat: tro al.
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lladonchs lo dit micer Guillem Çaera li haurie rahonat que si·l dit en Bernat Co-
lomer no havie sinó un advocat per llur part, que no y volie sinó ell per part de 
la dita vila ||12v emperò que si·l dit en Bernat Colomer ne havie més, que ell n’ich 
volie més, e que haurie aquells doctors los quals el dit micer Guillem li dirie e 
denominarie, los quals ensemps ab ell affrontarssen lo dit feyt davant qui·s per-
tangués.90 E que lladonchs lo dit en Pasqual Ferrando li havie dit que sens que no 
u fes a saber al honorable consell de la dita vila, com no·n hagués manament de 
aquell de haver advocats altres sinó \ell/91 que no u farie, però que ell ho repor-
tarie al dit consell e que de ço que acordarie ell li’n retrie resposta. Per tal lo dit 
en Pasqual Ferrando per descàrrech llur notificà e intimà al dit honrat consell les 
dites coses, per ço que y delliberàs ço que li plagués e ben vist li fos, com ell dit 
en Pasqual Ferrando ne enseguirie la volentat del dit consell. Lo honrat consell, 
hoyda e entesa la relació feta per lo dit en Pasqual Ferrando de llur misatgeria, 
delliberà e acordà ço és que·l dit en Pasqual Ferrando prestament torn en la dita 
misatgeria e per defensió del dret de la dita vila per rahó e causa del pleyt e qües-
tió que a present92 lo dit en Bernat Colomer ha mogut contra la universitat de la 
dita vila, lo dit en Pasqual Ferrando haje tots aquells93 savis per advocats en defen-
sió del dret lo qual la dita vila ha contra lo dit en Bernat Colomer que necessari 
haurà en lo dit feyt e mester hic seran, los quals ensemps ab lo dit micer Guillem 
Çaera, advocat e pensionat de la dita vila, rahonen e advoquen lo dit feyt bé e di-
ligentment e segons se pertany per manera que·l dret de la dita vila per justícia sie 
ben deffés al dit en Bernat Colomer.

Ítem, lo dit honrat consell encara delliberà e acordà94 que sien acussats de-
continent al dit en Bernat Colomer la pena dels duo milia sous contenguda en lo 
establiment per lo lladonchs honorable consell feyt e ordenat sobre lo feyt dels 
clavaris, síndichs e altres persones. E de aquells sie possada demanda decontinent 
contra aquell e \fer/95 tot ço que s’i pertangue en manera que lo dit feyt per jus-
tícia sie96 perseguit e menat bé e diligentment. E de la quantitat de diners que res-
te clara en poder del dit en Bernat, e ha a tornar \a la dita vila/ de aytant com sie 
que lo dit en Ramon Johan, olim síndich e clavari de la ||13r dita vila, li face execu-
ció decontinent espegada en los béns del dit en Bernat Colomer.

Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt al dit en Pasqual Ferrando albarà 
de .xix. jorns que és estat97 en la misatgeria a Segorb per lo feyt de les Corts, a 
rahó de .Vii. sous, que fan .cxxxiii. sous.98

¶ 90 Ratllat: Per tal. ¶ 91 Ratllat: vós.
¶ 92 Ratllat: és ab. ¶ 93 Ratllat: advocats dona.

¶ 94 Ratllat: que puixs. ¶ 95 Ratllat: feyt.
¶ 96 Ratllat: ben deffés. ¶ 97 Ratllat: per m.

¶ 98 Marge esquerre: albarà.
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Die dominica, .ixª. mensis septembris anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. tercio.
Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 

d’en Matheu Villar, crida, trompeta públich de la dita vila, ab so de trompeta 
o de nafill, en lo qual foren presents los honrats en Guillem Feliu, justícia de la 
dita vila; en Bernat Cabeça, en \Bernat Moliner, tinent loch del honrat en Jo-
han de Barbarrossa, jurats de la dita vila/.99 Consellers: en Pere Miquel menor, 
Pere de Begues, Vicent de Campos, Pere Pintor, Pere Marquo, Bernat Hostallés, 
R(amon) Ferrer, Domingo Altibell, Pere Muntanyà, Johan Mas, Guillamó Ri-
balta,100 Berthomeu Bosch, Pere Miquel major, Pasqual Ferrando, Pere de Reus, 
Guillamó Padrells, Johan Homdedéu, Pere Guerau, Domingo Capcir, Bonanat 
Segura, Johan Godes, Arnau de Peralta, Anthoni Navarro, en Ramon Johan, Ro-
meu Bonet, Bernat Maurell.

En lo qual consell fonch proposat per en Pere Parellades, pessador de les 
farines, que plagués al dit honat consell de fer-li adobar la cassa del pes, que en 
temps de plujes no lo y calie abitar ne estar, que tota se plovie. E que aximatex 
que li plagués de manar-li fer albarà de .lx. sous que li són deguts de la última 
terça del any, la qual finí a .xxi. dia de agost pus proppassat de tenir lo pes de les 
dites ||13v farines. Lo honrat consell acordà e delliberà que la dita casa del pes sie101 
feta adobar per lo honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la dita vila, per 
la manera que·s pertany. E que li sie feyt albarà dels dits .lx. sous al dit síndich.

Ítem, fon feta relació per lo dit en Pasqual Ferrando de la misatgeria que 
havie feta a Segorb per acte de les Corts en que romanien les dites Corts. E del 
feyt d’en Bernat Colomer del qual dix que estave \en aquest punt, ço és/102 que·l 
jutge sobre les rahons fori declinatòries e altres per ell proposades per part de la dita 
vila, e sobre la ferma de dret e repplicacions proposades per lo dit en Bernat Co-
lomer, se havie retengut acord e delliberació sobre les dites coses al qual103 hoydor 
havie assignat lo divendres proppassat. E que ell no se’n fore encara vengut sinó 
per lo feyt del venemar que les \sues/ venemes se perden quasi totes. E per  
\descàrrech llur/ intimà e notificà al dit honrat consell que y degués denominar e 
assignar un bon hom \qui hic fos tramés/ qui tingués a prop lo feyt, axí com en 
Bernat Colomer hic tenie son procurador qui instave lo feyt per part llur, e que 
ara estave lo feyt en punt de perdre, o de guanyar, per ço que si·l dit feyt per no 
instar e tenir a prop prenie alcun sinistre, que no fos imputat a ell. Lo dit hono-
rable consell, entessa la dita relació feta per lo dit misatger de llur misatgeria e del 
feyt del dit en Bernat Colomer, tot concordantment delliberà e acordà que per 
instar lo feyt104 de la universitat contra lo dit en Bernat Colomer que y fos tramés 

¶ 99 Ratllat: Jacme Scuder. ¶ 100 Ratllat: Bernat Moliner.
¶ 101 Ratllat: \feta/ adobada per lo. ¶ 102 Ratllat: en punt de acord.
¶ 103 Duplicat i ratllat. ¶ 104 Ratllat: del dit en Bernat Colomer.
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lo discret en Ramon Johan, notari, qui sabie molt en lo dit feyt del dit en Bernat, 
e que stigués llà tro que·l dit en Pasqual Ferrando hic fos tornat a Segorb105 on lo 
dit jutge enantave en lo dit feyt e decontinent lo dit honrat justícia, instant lo dit 
honrat consell, com lo dit en Ramon Johan recussàs de no anar possants rahons e 
deffugiis, per ço ||14r que no anàs en la dita misatgeria, manà al dit en Ramon Jo-
han, qui ere present en lo dit consell, que decontinent se apparellàs per anar en la 
dita misatgeria per deffendre lo dret de la dita universitat com fos perill en la triga 
majorment que per lo dit honrat consell hic ere estat elet e assignat. E lo dit en 
Ramon Johan dix que no y consentie en lo dit manament com no fos benefficiat 
de la dita vila e fos imposador. E lo dit honrat justícia dix que y perseverarie.

Ítem, lo dit en Pasqual Ferrando supplicà al dit honrat consell que li plagués 
atorgar albarà de les quantitats les quals ell, en nom de la dita vila, havie bestre-
tes e pagades a certes persones segons que s’ere lest en plener consell. Lo consell 
acordà que li sie feyt albarà de tot ço que ha despés.106

Ítem, que li sie feyt albarà de .xii. jorns que és estat en la dita misatgeria. 
Lo consell acordà que li sie feyt albarà de .xii. jorns a rahó de .Vii. sous per cas-
cun jorn que són .lxxxiiii. sous.107

Die veneris, .xiiiiª. septembris anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. tercio.
Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 

d’en Matheu Villar, trompeta de la dita vila, ab so de trompeta o de nafill, en 
lo qual foren presents los honrats en Guillem Feliu, justícia, en Bernat Cabeça 
e en Bernat Moliner, tinent loch del honrat en Johan de Barbarrosa, jurats; en 
Pere Miquel major,108 Arnau Agramunt, Vicent de Campos, Pere Marquo, Johan 
Godes, Berthomeu Bosch, Johan Mas, Guillamó Padrells, Pere Pintor, Johan Ra-
bades, Arnau de Peralta, Ramon Johan, Pasqual Ferrando, Bernat Maurell, Gui-
llem Johan, Andreu de Paüls, ||14v G(uillem) Monlober, Bonanat Segura, Johan 
Martí, Domingo Capcir, Bernat Celma, Jacme Martorell, Romeu Bonet, conse-
llers prohòmens e bons hòmens vehins de la dita vila.

En lo qual consell109 per lo discret en Ramon Johan, notari, fon feta rela-
ció de la misatgeria110 que havie feta a la ciutat de Segorb sobre l’acte o feyt del 
discret en Bernat Colomer de la qüestió que havie ab la universitat de la dita vila, 
a la qual misatgeria per lo honorable consell ere estat elet e assignat de anar, hoc 
encara li ere estat manat per lo dit honrat justícia que decontinent anàs en la dita 
misatgeria, ço és que per moviment que·l molt alt senyor rey fehie prestament de 
Segorb per entrar en València e les Corts eren prorogades a València, que havie 

¶ 105 Ratllat: e llà. ¶ 106 Marge esquerre: albarà. 
¶ 107 Marge esquerre: albarà. ¶ 108 Ratllat: menor. 
¶ 109 Ratllat: fon propossat. ¶ 110 Ratllat: a la qual.
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feyt que la assignació la qual micer Berenguer Clavell, jutge e relador del feyt del 
dit en Bernat Colomer e de la vila, havie feta al dit en Ramon Johan en nom de 
la dita universitat \a requesta del dit en Bernat/ al dimarts proppassat a hoir rela-
ció en la audiència del dit feyt ere estada prorogada en València per lo honorable 
micer Johan Navarro, regent tunch la cancellaria del dit senyor a dimecres pri-
mervinent, e que li havie feta intimar al dit en Bernat Colomer per lo discret en 
Pere Sobirats, notari e scrivà del dit feyt. E que lo honrat micer Guillem Çaera lo 
havie passat per noves e que no y havie volgut ordenar negunes rahons per satis-
fer al proposat per lo dit en Bernat Colomer contra la vila, e que li havie liurat lo 
procés actitat per part de la dita vila, lo qual ell havie aportat e que en la possada li 
ere estada donada una letra que·s endreçave als honrats jurats de part del dit micer 
Guillem Çaera, la qual ell dit en Ramon prestament havie donada e delliurada als 
dits honrats jurats perque supplicà al dit honrat consell que li plagués manar albarà 
al síndich que·l pagàs de .V. jorns que ere estat fora de sa cassa per lo feyt de la 
dita misatgeria. Lo honrat consell hoyda la dita relació per lo dit en Ramon Johan 
feta de llur misatgeria, manà a aquell ésser feyt lo present albarà de .v. jorns a rahó 
de .Vii. sous per cascun jorn, que fan .xxxV. sous.111

||15r Ítem, lo honorable consell desús dit no contrastant la ordenació feta per 
altre consell en temps passat sobre lo feyt de la elecció de assessor provehí, volch 
e ordenà que·l dit en Pasqual Ferrando sie assessor dels dits honrats jurats en l’any 
present e advoch, \orden/ e rahon per justícia en tots los feyts de la vila. E cons-
tituí a aquell .c. sous de salari per rahon de la dita advocació e assesoria segons ere 
acostumat.112

Ítem, lo dit honrat consell sobre lo feyt de la letra la qual lo dit en Ramon 
Johan havie aportada de Segorb als honrats jurats la qual fonch lesta en plener 
consell, e atrobat en aquella que ere estada ordenada e feta per lo dit honrat mi-
cer Guillem Çaera, e de part de aquell tramessa als dits honrats jurats segons ere 
veure per la subscripció que ere en aquella, per lo feyt del dit en Bernat Colomer, 
e aquella bé entesa, delliberà e acordà que per lo dit en Pasqual Ferrando, advo-
cat de la dita vila, fos ordenada \e feta/ resposta a la dita letra per la manera que·s 
pertany donant a aquell càrrech del dit feyt. E que si lo dit en Pasqual Ferrando 
vehie e conexie que·l dit micer Guillem Çaera no y volie ordenar ne advocar ço 
que s’i pertangués en defensió del dret de la dita vila \contra lo dit en Bernat Co-
lomer/ ell volie passar per dillacions segons havie feyt al dit en Ramon Johan que 
decontinent lo dit en Pasqual hagués a aquell savi solemne113 que benvist li fos per 
advocat en lo dit feyt, per manera que·l dit en Bernat Colomer conegués que la 
universitat se entenie bé a deffendre per justícia d’ell e de tot altre que qüestió li 

¶ 111 Marge esquerre: albarà.
¶ 112 Marge esquerre: assessor. ¶ 113 Duplicat i ratllat.
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mogués d’ací avant, e que·l dit feyt fos ben defés \per justícia/. E lo procés de la 
dita qüestió e lo procés de les penes anàs avant e que·s tingués a prop e que y fes 
fer la justícia. E encara delliberà, acordà e manà al dit en Ramon Johan, olim sín-
dich e clavari de la dita vila, que trague decontinent del dit en Bernat Colomer la 
quantitat de diners clara que [reste] en son poder, la qual ha a tornar a la dita vila 
e de aquella requere e face fer execució en los béns del dit en Bernat Colomer, 
en altra manera serà procehit contra ell e béns seus a real execució si en les dites 
coses serà necligent.

Ítem, lo dit honrat consell, considerant que si les osts havien exir de la vila 
||15v que irien a llur [minva] per falta de penó que no·n hic havie tal com se me-
rexie de haver, acordà e manà al dit en Pasqual Ferrando, lo qual prestament ha a 
tornar a València per misatger per finar les Corts, que decontinent que fos en la 
dita ciutat de València que face fer un bel penó e gran en manera que la vila ne 
sie onrada en son loch e cars quant mester l’aurà. E quant serà feyt lo dit penó, 
que face fer una capça de fust per ço que lo dit penó sie conservat en aquella.

Ítem, lo dit honrat consell, sobre la proposició feta per los honrats jurats en 
lo feyt d’en Pasqual de Mealla, e de les fermances e principals tenguts e obligats ab 
ell e sens ell sobre l’acte o feyt de la peyta \per aquell donades/ com se atrobe per 
compte que·l dit en Pasqual de Mealla havie a restituhir \e tornar/ tro en quan-
titat de .ViM. sous a la vila hoc encara que restaven a aquell a pagar alcuns censals 
en la ciutat de València que no havie pagat, los quals li eren estats donats en càr-
rech de pagar, delliberà e acordà que tots los béns114 mobles, setis, censals e altres 
del dit en Pasqual de Mealla, del honrat en Ramon de Tous, maestre Pere Caste-
llot, metge, Anthoni Valentí e Berthomeu Cardona, fermances principals tenguts 
e obligats, ab veu de crida públicha ab so de trompeta sien meses en mala veu 
segons ja és estat ordenat115 per lo dit en Pasqual Ferrando e proposat denant lo 
dit justícia per lo discret en Pere de Begues, síndich e procurador quo ad lites de la 
dita vila. E que tots e cascun de aquells decontinent sien presos, retenguts a pressó 
e de aquella no isquen tro que hajen pagat \ab íntegre/ tot ço e qualque cosa lo 
dit en Pasqual de Mealla per rahon de la peyta és tengut pagar a la dita vila e altres 
dels quals lo dit en Pasqual de Mealla ha pres càrrech de pagar aquells.

Ítem, lo dit honrat consell, a requesta del dit en Pasqual Ferrando, síndich e  
clavari, per ço com mostra per lo seu libre en plener consell que havie bestretes 
e pagades alcunes quantitats de diners a certes persones per la dita vila, manà a 
aquell fer albarà de aquells.116

¶ 114 Ratllat: setis.
¶ 115 Ratllat: e propossat.

¶ 116 Marge esquerre: albarà.
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||16r Die dominica .xviª. septembris anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. tercio.
Fon ajustat e plegat consell en la casa de la cort del justícia de la vila de 

Castelló com en lo palau comú, per causa dels hòmens arestats qui eren dins 
aquell no s’ich pogués en lo present dia celebrar consell, per veu d’en Matheu 
Villar, crida públich de la dita vila, ab so de trompeta o de nafill, en lo qual fo-
ren presents los honrats en Guillem Feliu, justícia, en Bernat Cabeça, en Jacme 
Scuder, jurats de la dita vila. En Pere Muntanyà, Pere de Reus, Ramon Ferrer, 
Anthoni Navarro, Guillamó Albiol, Bernat Moliner, en Pere Miquel major, Pere 
Marquo, Domingo Capcir, Berthomeu Bosch, Vicent de Campos, Andreu de  
Paüls, Johan Mas, Berthomeu Bosch, Pere Guerau, Pasqual Ferrando, Arnau de Pe - 
ralta, Romeu Bonet, Bernat Celma, Johan Homdedéu, Johan Martí, Guillamó 
Monlober, Johan Godes, en Bernat Maurell, Berenguer Trilla, <consellers>.

En lo qual consell fon propossat per los dits honrats jurats que com ells 
haguessen haüdes dues letres de part del molt noble mossén en Ramon Boyl, go-
vernador de regne de València, de prechs sobre lo feyt d’en Pasqual de Mealla, 
les quals hoirien, e altra letra de<s>prés a ells tramessa de part del honorable mi-
cer Guillem Çaera sobre lo feyt d’en Bernat Colomer, que deguessen lo feyt de 
aquell \metre/ en poder de una persona per part de la vila e ell que n’ich eligis-
que altre per llur part segons veurets e hoirets en la dita letra. Per tal notificaren 
les dites coses al dit honorable consell que·ls plàcie de provehir e donar consell 
sobre aquelles, com ells sien prests e apparellats de fer e enseguir tot ço e qualque 
cosa per lo dit honorable consell acordat e delliberat serà sobre les dites coses.

Lo dit honrat consell, hoydes e enteses les dites letres als honrats jurats e 
prohòmens trameses per lo dit molt noble governador de prechs del dit en Pas-
qual de Meala, e la resposta feta per los dits honrats jurats a la dita sua117 letra  
\primera del dit governador/, com resposta per via de letra fahedora ||16v al dit 
molt noble governador \sobre la dita letra ultime tramessa per aquell/ no y fos a 
present sufficient ne bastant,118 acordà que \dos/ bons hòmens de la dita vila qui 
sabessen bé rahonar lo feyt del dit en Pasqual de Meala, al dit molt noble gover-
nador fossen trameses per misatgers a aquell, e que li rahonassen tot \ço/ que 
lo dit en Pasqual de Meala per rahon de les col·lectes de les peytes les quals ell 
havie collides e plegades dels vehins e habitants en la dita vila e son terme, devie 
e ere tengut tornar a la dita vila. E elegí los dits dos prohòmens e bons hòmens 
qui anassen per misatgers al dit molt noble governador119 per explicar e rahonar 
a aquell lo feyt del dit en Pasqual de Mealla a la vila de Onda on se dehie que·l 
dit noble governador ere a present, ço és los honrats en Pere Miquel, major, e en 
Pere de Reus, vehins de la dita vila.

¶ 117 Ratllat: primera.
¶ 118 Ratllat: elegí per misatgés ésser trameses. ¶ 119 Ratllat: sobre.
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Ítem, al propossat per los dits honrats jurats sobre lo feyt de les fermances, 
ço és de maestre Pere Castellot e d’en Ramon de Tous, d’en Anthoni Valentí e 
d’en Berthomeu Cardona, qui eren a present arestats en lo palau comú de la dita 
vila \per lo feyt del dit en Pasqual de Meala/ per lo dupte que havien que les 
dites fermances no fogissen del dit palau e se’n anassen, e que la vila ne pendrie 
gran dapnatge e pèrdua, delliberà e acordà que cascú de aquells desús nomenats,120 
per ço que la vila fos bé segura de aquells e de qualsevol de aquells, donàs121 bon 
caplevador de la sua persona de no exir del dit palau ne fogir de aquell. \E/ que 
aquell que açò farie romangués e estigués en lo dit palau axí com a present122 se 
està donant lo dit caplevador. Et que aquell que no volgués ne atrobàs caplevador 
de la sua persona, que isqués del dit palau e fos mes en la pressó comuna \de la 
dita vila/ ab lo dit en Pasqual de Meala.

Ítem, lo dit honrat consell, sobre la letra tramessa als dits honrats jurats de 
part del123 honrat micer Guillem Çaera, pensionat e advocat de la dita vila, delli-
berà e acordà que li fos feta resposta per la manera que·l dit en Pasqual Ferrando 
havie rahonat en lo dit consell, ço és que aquesta universitat jatsie que·l dit en 
Bernat Colomer no u meresqués per certes causes e rahons emperò que en honor 
e en reverència \de Nostre Senyor Déu e per honor sua/124 la vila125 ||17r elegirie 
dos ho tres prohòmens de la dita vila.126 E que·l dit en Bernat Colomer ne elegís 
altres tants no juristes e que aquells, dins la dita vila, per justícia haguessen a dir en 
lo dit feyt, vist e regonegut per aquells lo compte per lo dit en Bernat Colomer 
retut e donat. E que plahie a la dita vila que si error hic ere entrevenguda en lo 
dit compte que aquella fos corregida e reduhida a justícia per manera que la dita 
vila no perdés res del seu, ne semblantment lo dit en Bernat Colomer no pagàs 
sinó ço que degués e fos de justícia tengut pagar, e no àls. E açò \emperò/ entén 
a fer lo dit honrat consell sens prejuhí de les rahons e excepcions fori declinatòries 
e de re iudicata e de totes altres pertanyents a la dita vila, e que a aquelles ne alcuna 
de aquelles \ne al dret de la dita vila/ no sie feyt alcun prejuhí.

Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt albarà al dit síndich que do e 
pach a la dona na Berthomeua, muller quondam d’en Nadal Monçó, los .lx. sous 
o aytant com per la vila li serà degut del loguer del alberch per aquella logat a·n 
Bernat Manressa, fuster, al qual loguer la dita vila és tenguda \pagar/ del temps 
que y ha estat en la dita vila e servit aquella.127

Die \mercurii/,128 .xixª. septembris anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. tercio.
Fon ajustat e plegat consell en la casa de la dita cort per veu d’en Matheu 

Villar, crida, trompeta públich de la dita vila, ab so de trompeta segons fer és 

¶ 120 Ratllat: perde. ¶ 121 Ratllat: bons. ¶ 122 Ratllat: s·està. ¶ 123 Ratllat: dit. 
¶ 124 Ratllat: de aquell. ¶ 125 Ratllat: metrie lo feyt en po. 

¶ 126 Ratllat: dels quals porie. ¶ 127 Marge esquerre: albarà. ¶ 128 Ratllat: lune. 
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acostumat. En lo qual consell foren presents los honrats en Guillem Feliu, justícia, 
en Bernat Cabeça, en Jacme Escuder, jurats. En Pere Miquel major, en Bernat 
Hostallés, Guillamó Ribalta, Guillamó Padrells, en Ramon Johan, Arnau Agra-
munt, Arnau de Peralta, Ramon Ferrer, Pere Estrader, Bernat Maurell, Guillem 
Monlober, Pere de Begues, Vicent129 de Campos, Pasqual Ferrando, Andreu de 
Paüls, Domingo Capcir, Pere Marquo, Jacme Martorell, Pere Sànxiç, Romeu 
Bonet, Pere Guerau, Roiç de Cella, consellers e prohòmens de la dita vila.

||17v En lo qual consell fon proposat per los honrats jurats del feyt de maestre 
Pere Castellot, d’en R(amon) de Tous, d’en Anthoni Valentí e d’en Berthomeu 
Cardona, fermances e principals obligats per lo dit en Pasqual de Meala offertes e 
donades per l’acte o feyt de la peyta per aquell collida e plegada en l’any proppas-
sada130 ço és que cascú de aquells havie donats caplevadós de llur persona de no 
exhir fora del dit palau a pena de .d. florins sens licència e volentat del dit honrat 
consell. E que serie estat rahonat a aquells que propossasen al dit consell que ells 
e cascun de aquells per no fer mesions més de aquí anant, e per ço que parlassen 
mils ab lo dit en Pasqual de Meala e que fessen donar recapte en haver la quanti-
tat que deu tornar lo dit en Pasqual a la dita vila e altres, e que·s emperassen del 
libre de la peyta e dels censals, e que estant en lo dit palau no u porien fer, e hoc 
aximatex que cascú en llur cassa farie fahena e viurie de aquella. Per tal los dits 
honrats jurats per descàrrech llur notificaren les dites coses al dit honrat consell 
per ço131 que d’ací avant hi provehisque ço que a aquell plaurà. Lo honrat con- 
sell hoyda e entesa la proposició feta per los dits honrats jurats en plener consell 
delliberà e acordà sens prejuhí emperò lests \e derrogació/ del contracte de la 
peyta e de la132 principal obligació per aquells e cascun de aquells feta al dit en 
Pasqual de Mealla sobre lo feyt de la dita peyta, e salvant tot dret e acció a la dita 
universitat la qual \ha e li pertany per vigor del dit contracte/ axí sobre lo dit en 
Pasqual de Mealla \e sos béns/ com sobre les dites fermances e principals obligats 
desús dits e tots sos béns \com sie deute privilegiat/, que cascú de aquells pro-
mete en sa bona fe133 no exirà fora los murs de la dita vila, e ultra açò ara de nou  
\cascú de aquells/ don les capleutes ja per aquells \offertes e/ donades de no exir 
fora lo dit palau sots la pena de \sis-cents/134 florins. E açò enseguit e complit  
\per cascun de les dites fermances/ al dit honrat consell ab lo salvament desús dit, 
plau que isquen del dit palau e pusquen anar per la dita vila, emperò que no is-
quen fora los murs de aquella sots la dita pena \de que·ls dits jurats no puxen dar 
licència a les dites fermances ne alcuna de aquelles de exir135 fora los dits murs. E 
si u fehien que no haje valor. E per ço/ de present lo dit honrat consell abdigue e 
tol als dits honrats jurats tot poder136 de dar licència ni permesió als desús nome-

¶ 129 Ratllat: Matheu. ¶ 130 Ratllat: de ço que.  
¶ 131 Ratllat: que y orden on. ¶ 132 Ratllat: obligació. 
¶ 133 Ratllat: e ultra açò de que sens licència per 

permisió e volentat del dit honrat consell. ¶ 134 Rat- 
llat: .d., cinch-cents. ¶ 135 Ratllat: e anar. ¶ 136 Rat- 
llat: de no.
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nats fermances e principals obligats \ne alcú de aquelles o aquells/ de exir fora los 
dits murs,137 lo qual poder de dar la dita licència \a les dites fermances o alcuna de 
aquelles/ si ben vist li serà, en si ||18r lo dit honrat consell se reté. E que tota hora que 
al dit honrat consell plaurà \e requestes seran/ que·ls dits caplevadors \tornaran/ les 
dites fermances e cascun de aquells en lo dit palau sots la dita pena dels dits .dc. flo-
rins a la qual pena los dits caplevadós se obliguen a pagar si fehien lo contrari.

Ítem, lo dit honrat consell sobre lo proposat per lo dit honrat justícia sobre 
lo feyt d’en Pasqual de Meala, dix que perseverave a present en ço que ja havie 
acordat contra lo dit en Pasqual de Mealla.

Ítem, lo dit honrat consell138 feu legir en plener consell139 tot ço que ere 
estat acordat axí lo dia de divendres com lo dia de dicmenje proppassats sobre lo 
feyt de la resposta fahedora al dit honrat micer Guillem Çaera sobre lo feyt de la 
letra per aquell tramessa als dits honrats jurats per lo feyt d’en Bernat Colomer. E 
la resposta la qual havie ordenada lo dit en Pasqual Ferando, assesor de la vila, a la 
dita letra del dit honrat micer Guillem Çaera. E lest tot ço que desús, deliberà e 
acordà que la dita resposta per la forma e manera que és estada ordenada sie tra-
messa al dit micer Guillem Çaera.

Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt al dit en Pasqual Ferrando, sín-
dich e clavari, de les quantitats de diners per aquell bestretes per menut a diverses 
persones per obs de la dita vila de tant com muntaran segons fonch lest en lo dit 
consell.140

Die lune, .xxiiiiª. septembris anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. tercio.
Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 

d’en Matheu Villar, crida, trompeta e corredor públich de la dita vila, ab so de 
trompeta eo de naffill, en ||18v lo qual foren presents los honrats en Guillem Feliu, 
justícia de la vila de Castelló; en Bernat Cabeça, en Jacme Scuder e en \Bernat 
Moliner tinent loch del honrat en Johan de Barbarrossa/, jurats; en Pere Miquel 
major, micer Johan Miralles, Ramon Ferrer, \Johan/141 Homdedéu, Pere Giner, 
Pere Estrader, Pere Marquo, Guillamó Albioll, Romeu Bonet, Pere Muntanyà, 
Guillem Monlober, Vicent de Campos, Johan Mas, Guillem Padrells, Guillamó 
Ribalta, Domingo Capcir, Guillamó Mut, Anthoni Navarro, Bernat de Luça, 
Bernat Moliner, Pere de Begues, Berthomeu Bosch, Domingo Altibell, Beren-
guer Trilla, Roiç de Cella, Arnau de Peralta, Ramon Johan, Pere Colomer, Jac-
me Martorell major, Pere de Reus, consellers e prohòmens vehins de la dita vila.

¶ 137 Ratllat: \si lo contrari per aquells ere feyt/. 
¶ 138 Ratllat: hoydes e lestes. ¶ 139 Ratllat: les ord. 

¶ 140 Marge esquerre: albarà. ¶ 141 Ratllat: Berenguer.



289

Lo honrat consell manà ésser feyt albarà a·n Johan Villarroja de .xV. almo-
dins de calç \dels/142 quals en Guillem Johan, manobre de la parròquia de Sent 
Pere, havie comprats .xiiii. almodins, a rahó de .xii. sous per almodí, e la un ne 
havie reebut en Johan Mas per a obs de la vila .i. almodí, que fan .clxxx. sous.143

Ítem, lo honrat consell a la proposició feta144 per los dits honrats justícia145 
e jurats del parlament e rahonament que havien tengut ells ab alcuns prohòmens  
de la dita vila ab lo molt noble mossén en Ramon Boyll, governador de regne de  
València, del acte ho feyt de la pressó d’en Pasqual de Mealla en la qual ere de-
tengut pres en la cassa comuna de la dita vila ab grillons en les cames, acordà e 
delliberà que sens prejuhí, lesió e derogació del contracte de la peyta feyt entre 
la universitat de la dita vila e lo dit en Pasqual de Mealla, fermances e principals 
obligats ab ell e sens ell, \per aquell donades/ e innovació de contracte que no 
pogués ésser dit ne allegat ésser feyt per lo feyt o acte subsegüent fahedor, e que 
tot dret pertanyent eo pertànyer devent, a la dita universitat contra lo dit en Pas-
qual de Mealla, béns seus e principals obligats e béns llurs e de cascun de aquells, 
sie e romanguen salvu, il·lés e conservat en totes coses e per totes, que si lo dit 
en Pasqual de Mealla \atrobarà/146 caplevador de llur persona de no exir fora los 
murs de la dita vila a pena de .d. florins sí e segons que per cascú de les dites fer-
mances e principals obligats ha donat caplevador de la sua persona en poder del 
dit honrat justícia. Per ço que·l juhí ||19r sie feyt egual del dit en Pasqual e ferman-
ces e principals obligats, que donarà paciència que lo dit en Pasqual de Mealla is-
que de la dita pressó. E si e encars que·l dit en Pasqual de Mealla lo dit caplevador 
\de la sua persona/ donar e atrobar no porà, que per reverència de Nostre Senyor 
Déu e per reverència e honor del dit molt noble governador, que·l dit147 en Pas-
qual de Mealla prest sagrament e homenatge en poder del dit noble governador, 
present los dits honrats justícia e jurats, e de voler e consentiment de les dites fer-
mances, de no exir fora los dits murs; que fahent açò lo dit honrat consell donarà 
paciència que·l dit en Pasqual de Mealla isque de la dita pressó, prestat e feyt lo 
dit sagrament e homenatge segons dit és abans \e primerament/ per lo dit en Pas-
qual de Mealla. Emperò que axí \contra/ lo dit en Pasqual de Mealla com contra 
les fermances per aquell donades sie procehit a fer excecució iuridice e que no s’ic 
perde un punt de la execució.

Die veneris, .xxviiiª. septembris anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. tercio.
Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per 

veu d’en Matheu Villar, crida públich de la dita vila, ab so de trompeta segons 
fer és acostumat, en lo qual foren presents los honrats en Guillem Feliu, justícia, 

¶ 142 Ratllat: los. ¶ 143 Marge esquerre: albarà.
¶ 144 Ratllat: axí. ¶ 145 Ratllat: com per los.

¶ 146 Ratllat: donarà. ¶ 147 Ratllat: honrat consell.
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en Bernat Cabeça, en Jacme Escuder148 e n’Arnau Sala, jurats. En Pere de Be-
gues, Bernat Moliner, Johan Godes, Pere Muntanyà, Johan Mas, Guillem Lore-
ta, Guillamó Ribalta, Domingo Altibell, R(amon) Ferrer, Arnau Agramunt, Ro-
meu Bonet, Pere Marquo, Johan Martí, Vicent de Campos, Pere de Reus, Pere 
Es trader, Bernat Hostallés, Pere Colomer, Johan Homdedéu, Domingo Capcir, 
Roiç de Cella, Andreu de Paüls, Guillem Monlober, Bernat Maurell, Bernat Pe-
legrí149 \en en/ Ramon Johan, consellers vehins de la dia vila.

||19v Ítem, lo dit honrat consell a la proposició feta per en Ramon Camí de la 
peyta que li demanave en Pasqual de Mealla peyter en l’any proppassat150 per les 
cases d’en Andreu Gatet, delliberà que açò fos vist e regonegut per los dits hon-
rats jurats e que y fessen justícia a cascuna part.

Ítem, lo dit honat consell manà ésser feyt albarà al síndich que do e pach 
a·n Miquel Sorió per tenir en condret lo pou de Vinamargo per un any, .xVi. 
sous, .Vi. diners.151

Ítem, lo dit honrat consell, sobre lo feyt dels fills d’en Guillem Palau de .ii. 
lliures que·s querellave en Salvador Albert que li demanaven que contribuís e que 
pagàs la peyta de aquella, acordà que fos vist per los dits honrats jurats que y fos 
feta justícia.

Ítem, lo dit honrat consell, sobre les .iii. lliures e mealla que demane en 
Vicent de Campos de falta del temps que ere peyter per lo censal d’en Berenguer 
Simó, lo qual censal lo honrat en Guillem Miró e altres tenien aquell en sa peyta, 
acordà que fos vist per los dits honrats jurats e feta justícia.

Ítem, lo dit honrat consell, sobre lo feyt del acapte de senta Àgueda que 
pogués anar un bací per cascuna església de cascuna vila o loch del bisbat \de 
Tortosa/ per obrar en la dita església, acordà que per152 part dels dits justícia e ju-
rats fos153 feta letra al vicarii general o official de Tortossa de prechs.

Ítem, a la proposició feta per lo honrat en Guillem Miró de una cassa d’en 
Fullola la qual fa cens a ell, acordà que sie vista la dita cassa per los dits honrats 
justícia e jurats, e si serà atrobat alcú que ab lo dit càrrech del cens hic don més 
que no puje lo quitament154 de la dita cassa, que li sie venuda.

||20r Ítem, lo dit honrat consell, a la proposició e pregàries fetes per maestre Pere 
Castellot que pogués anar a Sent Matheu per affers llurs arduus que y ha a fers, 
e per anar a la vila de Burriana per visitar la mare del rector de Burriana e altres, 

¶ 148 Ratllat: en Arnau Sala. ¶ 149 Ratllat: consellers. ¶ 150 Ratllat: dellib. 
¶ 151 Marge esquerre i ratllat: albarà. Tot aquest ítem, està ratllat. 

¶ 152 Ratllat: los dit. ¶ 153 Ratllat: scrit. ¶ 154 Ratllat: que li sie venuda.
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que li fos donat cert termini de anar e venir com dins aquell lo dit maestre Pere 
se proferie de tornar en los límits e no exir fora aquells sots la pena en la capleuta 
de la sua persona per aquell donada, contenguda. Acordà e delliberà sens prejuhí 
que non sie ne puxe ésser feyt ne [enjenrat] a la dita universitat sobre lo feyt del 
contracte de la peyta ne \a la/ obligació per aquell feta de no exir fora los dits 
límits sens licència del dit honrat consell ne \ab/ altre qualsevol dret que pertan-
gués a la dita vila contra lo dit en Pasqual de Mealla ne contra lo dit maestre Pere, 
ne altres principals obligats ab lo dit en Pasqual de Mealla, e sens prejuhí, lessió 
e derogació del dit contracte e execució requesta e comentada contra ell e béns 
seus \de certa quantitat de diners que no contrastant que no pogués exir fora los 
murs de la dita vila, done licència al present al/155 dit maestre Pere Castellot que 
vaje a la dita vila de Burriana e dins dos dies, enclós e entés en aquells lo dia que 
partirà de la dita vila de Castelló, sie tornat a la dita vila. E si volrà anar a la vila 
de Sent Matheu que y vaje e156 dins quatre dies sie tornat a la dita vila, enclós en 
los dits quatre lo dia que partirà de la dita vila de Castelló. E que·l dit maestre 
Pere Castellot de nou face sagrament e prest homenatge en poder del dit honrat 
justícia que dins los dits terminis serà tornat en la dita vila. E que no exirà fora los 
dits murs pus que sie tornat \de157 les dites villes ço és de Burriana e de Sent Ma-
theu/158 sens licència del dit honrat consell. Et si lo contrari ere feyt que sie en-
corregut en la pena de la159 capleuta per aquell donada.

Ítem, lo dit honrat consell a la proposició feta per lo honrat en Ramon 
de Tous qui supplicà al dit honrat consell que li plagués donar licència de anar a 
València, com hic hagués anar fort cuytat per160 parlar ab son procurador sobre la 
qüestió que ha ab en Bernat Mercer161 sens prejuhí del dret de la vila ne contracte 
de peyta e obligació ||20v per aquell feta de no exir fora los murs de la dita vila, \ara 
tan solament/162 dona licència al dit en Ramon de Tous de .iiii. dies entre anar, 
estar e tornar de la \dita/ ciutat de València a la dita vila. Emperò que·l dit en Ra-
mon de Tous, \ara de nou/, face sagrament e homenatge en poder del dit honrat 
justícia que dins los dits .iiiie. dies serà tornat dins la dita vila e tornat que roman-
gue axí com està caplevat e sots aquella pena de no exir fora los dits murs.163

Ítem, fon propossat \en lo dit consell/ per los dits honrats jurats que com 
ells haguessen haüdes dues letres ço és la una d’en Pasqual Ferrando misatger e 
altra del honorable micer Guillem Çaera, advocat de la dita vila del feyt d’en Ber-
nat Colomer, segons hoirien164 \en les/ dites letres, les quals per mi, Pasqual Ba-
taller, notari, en presència del dit honrat consell foren lestes a requesta dels dits 
honrats jurats. Per tal lestes aquelles, dixeren al dit honrat consell que y delliberàs 

¶ 155 Ratllat: per rahon que·l. ¶ 156 Ratllat: 
romangue. ¶ 157 Ratllat: en aquella. ¶ 158 Ratllat: 
sots la p. ¶ 159 Ratllat: dita cap. ¶ 160 Ratllat: metre. 

¶ 161 Ratllat: acord dona dies sots. ¶ 162 Ratllat: que 
done. ¶ 163 Ratllat: no contrastant. ¶ 164 Ratllat: e 
les quals.
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e acordàs en lo dit feyt car ells eren prests e apparellats de enseguir e complir la 
volentat del dit consell. Lo honrat consell entesa la proposició feta per los dits 
honrats jurats e hoydes e enteses les dites letres, delliberà e acordà que fos scrit a·n 
Pasqual Ferrando que si ell165 pot166 \o/ vol menar lo dit feyt del dit en Bernat 
Colomer de ferm a ferm, que u face e que y don bona cura e diligència e per cul-
pa sua no s’ich perda res. E si no u pot fer o no u vol menar, que u face a saber 
e lladonchs lo dit consell167 trametra-y altre bon hom qui diligentment e ab gran 
cura e diligència men aquest feyt. E que·l dit hom haje per advocat o advocats si·l 
dit micer Guillem no y volrà entendre aquell o aquells que li plaurà per manera 
que·l dit feyt sie ben deffés per justícia e que del dit feyt, compromés alcú no en-
tén a fer en poder de persona alcuna sinó que pas per justícia. Et que sie feta res-
posta semblantment al dit micer Guillem per los dits honrats jurats ab letra narrant 
ço que ha feyt lo dit en Bernat Colomer contra la dita vila.

||21r Com lo present dia de huy divendres sie vespra de la festa del benaven-
turat monsényer sent Miquel Arcàngell e, segons forma de furs e privilegiis del 
regne de València, deje ésser feta elecció de mustaçaf per l’any esdevenidor, per 
tal lo dit honrat consell volent servar forma dels dits furs e privilegiis enantà a fer 
elecció de mustaçaf. E primerament foren lestes les ordenacions de la dita vila. 
E lestes aquelles foren donats per lo dit honrat consell als dits honrats jurats .iiii. 
prohòmens de aquells qui no podien haver veus al officii de mustaçaf, \ço és en 
Pere Estrader, R(amon) Ferrer, Ramon Johan e en Bernat Maurell/ los quals do-
nades per cascun de aquells veus al dit officii romanguessen ab los dits honrats 
justícia e jurats per reebre les veus dels altres de consell. E reebudes les dites veus 
foren atrobats de més veus ço és en Pere de Reus, en Guillem Johan, Andreu de 
Paüls, Guillem Loreta, Bernat Pelegrí e en Bernat Hostallés, les veus dels quals 
foren publicades per lo dit honrat justícia en plener consell, los noms dels quals e 
de cascú per si, foren scrits en sengles albarans e feyts redolins de cera vermella, és 
a saber .Vi. redolins los quals per lo dit honrat justícia foren meses e liurats en les 
mans del honrat en Guillem Miró, batlle de la dita vila, los quals dits sis redolins 
en presència del dit honrat consell,168 hu e puys altre, foren lançats en un bací \de 
[lautó]/ quasi mig de aygua, lo qual ere estat apparellat aquí. E enaprés tots reme-
nats en lo dit bací dels quals169 dits .Vi. redolins foren preses tres redolins, e aquells 
meses per lo dit infant en mans del dit batlle, lo qual, reebuts aquells, isqué del dit 
palau e apartà’s un poch del dit consell, e estat fort poch lo dit honrat batlle retor-
nà en lo dit palau e uberts los dits tres redolins e lests los noms scrits en cascú dels 
dits tres albarans e tenints aquells170 dix e declarà que donave per mustaçaf qui re-
gís lo dit officii ||21v en l’any esdevenidor ço és lo discret en Bernat Pelegrí, notari, 
vehín de la dita vila.

¶ 165 Ratllat: no. ¶ 166 Ratllat: ne. ¶ 167 Ratllat: 
desmarà que y va. ¶ 168 Ratllat: un a hun, un.  

¶ 169 Ratllat: per un infant ignocent. ¶ 170 Ratllat: 
en llur dor.
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Die sabbati, que computabat .xiiiª. mensis octobris anno a Nativitate Domini  
.mº.ccccº. tercio.

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 
d’en Matheu Villar, crida públich de la dita vila, ab so de trompeta o de nafill 
segons fer és acostumat. En lo qual foren presents los honrats en Guillem Feliu, 
justícia, en Jacme Scuder, n’Arnau Sala, jurats; consellers en Pere de Reus, Pere 
Estrader, Rodrigo Çanou, Ramon Ferrer, Bernat Moliner, Anthoni Navarro, Vi-
cent de Campos, Guillamó Padrells, Pere Pintor, Pere Marquo, Pere Muntanyà, 
Berthomeu Bosch, Johan Mas, Domingo Capcir, Johan Homdedéu, Domingo 
Altibell, Pere Sànxiç, Guillamó Ribalta, Berenguer Trilla, Pasqual Ferrando, micer 
Johan Miralles, Johan Godes, en Guillem Loreta, Pere de Begues, Bernat Hosta-
llés, Roiç de Cella, Romeu Bonet, Guillem Monlober, Jacme Martorell, Arnau 
de Peralta, Bernat Maurell, Bernat Pelegrí, consellers e prohòmens de la dita vila.

Primerament, lo honrat consell manà ésser feyt albarà al síndich que do e 
pach a·n Berenguer d’Alçamora per171 \mil/ pardalls de teullada \los peus dels 
quals portà al dit/172 honrat consell que havie morts173 enaxí que són mil peus a 
rahó de .Vii. sous lo miller, .Vii. sous.174

Ítem, lo honrat consell sobre la proposició feta per lo honrat en Bernat Pe-
legrí, mustaçaf de la dita vila, del feyt del libre de la mustaçaffia lo qual la dita vila 
havie feyt escriure a·n Bertran de Bues, notari, acordà e delliberà que fos vist ||22r 
lo dit libre per los honrats justícia, jurats e síndich, e de aytant com muntàs lo dit 
libre e fos degut al dit en Bertran que li fos pagat, e feyt albarà al síndich que u 
pach, per ço que la dita vila haje aquell, e lo dit mustaçaf se’n puxe aemprar e ser-
vir per lo seu temps.175

Ítem, lo dit honrat en Bernat Pelegrí mustaçaf de la dita vila, proposa en lo 
dit consell que pus a Déu e al dit honorable consell havie plagut que ell regís en 
l’any present l’offici de mustaçaffia de la dita vila que si volie que fes gràcia e grà-
cies aquelles que ben vist li fossen. Lo honrat consell entesa la dita proposició176 
dix que li plahie que·l dit mustaçaf fes totes aquelles gràcia o gràcies que li plagués 
e benvist li fos177 segons ere acostumat.

Ítem, lo honrat consell sobre lo feyt del adobament fahedor del camí de Ra-
fallafenna qui ere tot enrunat per culpa del escorredor e que negú per aquell ab 
llurs bèsties sens gran perill no·n podie passar majorment en temps de plujes, delli-
berà, acordà e manà al dit en Pasqual Ferrando, síndich e clavari, que face adobar 
lo dit camí per manera que les jents puxen passar e anar per aquell sens perill d’ells 
ne de llurs bèsties, \si/ e segons ja per altre consell178 passat ere estat bé provehit.

¶ 171 Ratllat: .dcc., mil peus de. ¶ 172 Ratllat: 
que portà al dit. ¶ 173 Ratllat: ab .cccc. peus 
que ja havie aportats. ¶ 174 Marge esquerre: 

albarà. ¶ 175 Marge esquerre: albarà. ¶ 176 Rat- 
llat: delliberà. ¶ 177 Ratllat: e que no. ¶ 178 Rat- 
llat: ere.
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Ítem, lo honrat consell, sobre lo feyt de aquells qui supplicaren en lo dit 
honrat consell que·ls fossen establides \franques de entrada e de quitament/ certes 
terres, les quals eren ermes en lo sars dellà lo camí de Burriol, com ells se profe-
rien de panificar aquelles e la vila ne haurie profit, delliberà e acordà que aquells 
qui volran de les dites terres paguen per cascun quartó de peyta, quarta lliura ço 
és .l. sous e les mesions del soguejador e del síndich qui hic irà per fer soguejar 
\les dites terres/, e que aquelles dites terres hajen cascú de aquelles franques de 
quitament. Emperò ||22v que·s \guarden que les dites terres/179 no sien180 de alcuna 
persona, e que no sien en peyta, car lo dit consell no és de interés de establir terra 
que sie de alcuna persona e que u tingue en peyta.

Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt albarà a·n Berthomeu Arnau, 
Francesch Maçó e a·n Domingo Barta, guardians del terme de la dita vila, de 
.cc.xc. sis sous e .iiii. diners de la segona terça que finí a .xi. del present mes 
de octubre.181

Ítem, fon proposat per en Bernat Pelegrí, notari, que com a ell fossen de-
gudes alcunes quantitats de diners per rahon del translat dels comptes que havie 
feyt a la dita vila del feyt del discret en Bernat Colomer, e per lo translat que ha-
vie feyt a la vila del contracte de la peyta d’en Pasqual de Mealla, per ço supplicà 
al dit honrat consell que li fossen pagades les dites scriptures. Lo dit honrat consell 
delliberà que les dites scriptures sien vistes e regonegudes per los dits honrats justí-
cia, jurats e síndich e, de ço que sie just, de aytant com les dites scriptures munta-
ran, que li sie feyt albarà.182

Ítem, lo dit honrat consell, sobre la proposició feta per los honrats maestre 
Pere Castellot, en Ramon de Tous, en Berthomeu Cardona e Anthoni Valentí, 
fermances e principals tenguts e obligats ab en Pasqual de Mealla, \peyter/, so-
bre lo acte \o/ feyt de la peyta, que·ls fos donada licència de anar almenys per lo 
terme de la dita vila, e al dit en Ramon de Tous que li fossen donats .xi. o .xii. 
jorns de anar a València per fer llurs fahenes, e al dit maestre Pere Castellot .Vi. o 
.Vii. jorns per anar a Sent Matheu, com lo discret en Pere de Begues se proferie 
de fer obligació e seguretat al dit honrat consell de haver quitats dins lo termini lo 
qual \lo dit en Pere de Begues/ ab lo dit honrat consell \se covindrà/183 los .iiiiM. 
sous de maestre Arnau de Peralta, e de pagar tot lo interés tro al dit termini, e del 
temps passat aytant com ne pertangués a pagar al dit en Pasqual de Mealla184 e fer-
mances per aquell donades, delliberà e acordà ||23r que, feta obligació e seguretat  
per lo dit en Pere de Begues al dit honrat consell per lo dit en Pasqual de Meala e per  
les dites fermances e principals tenguts e obligats \e donades bones fermances e 

¶ 179 Ratllat: si eren. ¶ 180 Ratllat: de negú.  
¶ 181 Marge esquerre: albarà. ¶ 182 Marge es-

querre: albarà. ¶ 183 Ratllat: plaurà. ¶ 184 Ratllat: 
dellibera e acorda.
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béns bastants/ de haver remut e quitat de maestre Arnau de Peralta los dits .iiiiM. 
sous d’ací a la primervinent festa de Pasqua de Resurrecció de Nostre Senyor Déu 
Jhesuchrist, e de haver pagat tot lo interés o cens debut per lo dit en Pasqual de 
Meala al dit maestre Arnau de Peralta present tro al dita que·s farà lo dit quitament 
e luïció del dit censal de ço que·l dit en Pasqual e fermances seran tenguts pagar, e  
açò emperò sens prejuhí del primer contracte feyt per lo dit en Pasqual de Mea-
lla ab la dita vila sobre lo acte o feyt de la peyta en lo qual dit contracte los desús 
dits se constituhiren cascun d’ells simul et in solidum fermances e principals tenguts 
e obligats al dit en Pasqual de Mealla,185 e de altre qualsevol obligació o seguretat 
donada per aquells a la dita vila e que per la dita obligació fahedora no puxe ésser 
dit ne al·legat innovació e derogació ésser feta al dit primer contracte, ans lo dit 
primer contracte sie e romangue a la dita vila salvu, il·lés e conservat e la dita obli-
gació sie confermació e corroboració del dit primer contracte e econversso, enaxí 
que la un per l’altre sie coroborat, validat e confermat186 e sens prejuhí de la exe-
cució ja començada per lo dit en Ramon Johan, que los dits en Pasqual de Mealla 
e fermances sien supportats per alcuns dies en la dita execució, e si dins aquells 
no mostraran àpoques o cauteles com han pagat ço que·ls és donat en càrech de 
pagar ultra los dits .iiiiM. sous de la quantitat restant que hauran a tornar a la dita 
vila, que·l \dit/187 en Ramon Johan enseguisse sa execució contra aquells. E feyt 
e complit ço que desús, lo dit honrat \consell/ done licència a les dites fermances 
que puxen anar per tot lo terme de la dita vila \e que188 sens licència dels dits hon-
rats justícia e jurats no puxen exir fora lo dit terme/ sots la pena de la capleuta e 
sots virtut del sagrament e homenatge per aquells prestats. En cars que alcun de les 
dites fermances per llurs affers haguessen anar fora lo dit terme, que en aquest cars 
hajen a demanar licència als dits honrats justícia e jurats, la qual dita licència lo dit 
honrat consell li plau que·ls dits honrats justícia e jurats la puxen donar e de pre-
sent lo dit honrat consell los done \els restitueix lo/ poder de donar aquella a les 
dites fermances, \jatsie per lo dit honrat consell los fos folt e abdicat lo dit poder 
segons que per notament del dit consell tunc celebrat a prop/. Emperò que sien 
tornats a la dita vila dins los dies que·ls seran donats, e decontinent que seran tor-
nats romanguen en llur obligació de no exir fora lo dit terme sots la pena de la dita 
capleuta sens que no hajen licència dels dits honrats justícia e jurats segons dit és.

||23v Ítem, fon feta relació per lo dit en Pasqual Ferrando, síndich, procurador e 
misatger per la dita vila assignat del acte o feyt de les dites Corts, com lo demés 
ere finat, e lo que restave per finar eren estats assignades certes persones per cas-
cun dels braces de volentat del senyor rey, de les quals per part de les viles hic ere 
estat ell assignat, e que tot ho havie comanat a càrrech del honrat micer Guillem 

¶ 185 Ratllat: que als desús dits sie sperat per alcuns 
dies de acabar la execució, e ne. ¶ 186 Ratllat: que·l 

dit en. ¶ 187 Ratllat: sie. ¶ 188 Ratllat: e de no exir 
fora lo dit terme.
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Çaera, advocat de la dita vila, qui li havie promés que no finarie en alcuna cosa 
de ço que restave a finar sens volentat d’ell dit en Pasqual. E189 explicada la dita 
misatgeria, supplicà al dit honat consell que li manàs fer albarà de .xxiii. dies que 
y ere estat190 que pujen en summa .clx. sous. Lo qual dit consell, hoyda la dita 
relació, dix que li plahie de fer-li lo dit albarà dels dits .xxiii. jorns.

Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt albarà al dit en Pasqual Ferrando 
de ço que havie pagat per la dita vila, e per affers de aquella, a diverses persones 
segons per menut fon lest en plener consell de aytant com muntara.191

Ítem, lo dit honrat consell dona càrrech al dit en Pasqual Ferrando que 
quant los furs nous que ara són estats publicats en les Corts que són estades ara 
celebrades en la ciutat de València seran en punt que se’n puxe haver translat, que 
decontinent face fer lo dit translat dels dits furs nous.

Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt albarà al dit micer Johan \Mira-
lles/, olim administrador de les rendes del senyor rey, de dos florins d’or dels quals 
mostrà192 que·l dit en Pasqual Ferrando havie pagats al discret en Jacme Garcia, 
notari de València, per albarà scrit de la mà pròpria del dit en Jacme Garcia, e sig-
nat ab lo seu signe.193

Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt albarà a·n Miquel Sorió de tenir 
en condret lo pou de Vinamargo, per .xVi. sous, .Vi. diners.194

||24r Die martis .xviª. octobris anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. tercio.
Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 

d’en Matheu Villar, crida, trompeta públich de la dita vila, ab so de trompeta o 
de nafill segons fer és acostumat, en lo qual foren presents los honrats en Guillem 
Feliu, justícia de la dita vila; en Jacme Escuder e en Bernat Moliner, tinent loch 
del honrat en Johan de Barbarrossa, jurats de la dita vila. Consellers: en Bernat 
Hostallés, en Pere Estrader, Guillem Loreta, Bernat de Luçà, Guillem Padrells, 
Domingo Capcir, Berenguer Trilla, Pere Marquo, Berthomeu Bosch, Johan Mas, 
Johan Martí, Pere Pintor, en Pere Miquel major, Pere Miquel menor, Vicent de 
Campos, Ramon Ferrer, Pere de Begues, Roiç de Cella, Bernat Pelegrí, en Pas-
qual Ferrando, Arnau de Peralta, Pere Sànxiç, Bernat Maurell, Ramon Johan, 
Berthomeu Bosch menor.

En lo qual dit consell per lo dit honrat maestre Pere Castellot fon suppli-
cat que plagués al dit honrat consell per ço que ell ne les dites fermances \no·n/ 
reebessen tan gran dan, que volgués reebre e acceptar la obligació la qual lo dit 

¶ 189 Marge esquerre: albarà. ¶ 190 Ratllat: que 
són. ¶ 191 Marge esquerre: albarà. ¶ 192 Ratllat: a 

haver. ¶ 193 Marge esquerre: albarà. ¶ 194 Marge 
esquerre: albarà.
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en Pere de Begues en lo consell ara pus proppassat havie promés fer per lo dit en 
Pasqual de Mealla e per les dites fermances, e de donar licència a les dites ferman-
ces que almenys poguessen anar per tot lo terme \de la dita vila/, e de donar al 
dit maestre Pere licència de dos o tres dies que pogués anar a Sent Matheu per sos 
affers, hoc encara que pogués anar [aten?] per les circunstàncies a visitar195 los pa-
cients, que molta gent hic jahie malalta.

Ítem, fon propossat per los dits honrats jurats que ells volents ||24v enseguir e 
complir la volentat del honorable consell ordenada en lo dia pus proppassat ten-
gut e celebrat, havien feyt venir denant ells lo dit en Pere de Begues, e en pre-
sència de alcuns prohòmens que allí eren ajustats en lo dit palau ab ells, dits jurats, 
interrogaren e dixeren al dit en Pere de Begues si ell volie fer la obligació que 
havie promessa de fer e de donar bones fermances e bén<s> bastants a complir 
ço que per aquell serie promés. Lo qual dit en Pere de Begues havie respost e dit 
que tro que per lo consell del loch de Benicàcim li fos feta ratificació de un sin-
dicat, que ell la dita obligació no farie ne aximateix darie fermances, com no les 
hagueses profertes, e que bé hic eren bastants a pagar los seus béns als dits .iiiiM. 
sous, e cens degut, e que no u aemprarie a negú que li fes fermança. E que feta 
la dita resposta per lo dit en Pere de Begues, que los dits honrats jurats ab los dits 
prohòmens acordaren que fos remés al dit consell, e que al vespre del dia de di-
lluns proppassat per al present dia de huy dimarts fos cridat consell, e que·l consell 
ne fes ço que li plagués. Et que al vespre del dit dia de dilluns lo dit en Pere de 
Begues ere vengut als dits honrats jurats dient que pus que ell se tenie per content 
de la dita ratificcació del consell del dit loch que li plahie de fer la dita obligació  
e de donar fermança lo honrat micer Johan Miralles, e més si més ne volien. E 
que per los dits honrats jurats li fonch feta semblant resposta que cridaven consell, 
és ver emperò que regonexen lo notament del dit honrat consell e fon vist que la 
dita obligació lo dit en Pere de Begues havie a fer al dit honrat consell, e per ço 
dubtaren de reebre del dit en Pere de Begues la dita obligació dels dits .iiiiM. sous 
ne reebre les dites fermances. Per què los dits honrats jurats notificaren les dites 
coses al dit honrat consell per descàrrech llur, per ço que·l dit honrat consell face 
en lo dit feyt ço que li plaurà e ben vist li serà. Lo dit honrat consell enteses les 
proposicions fetes axí ||25r per lo dit maestre Pere Castellot com per los dits honrats 
jurats de les dites coses, dix que sperave en ço que per aquell ere estat delliberat 
e acordat en lo dia de disapte pus proppassat, e que ere apparellat de reeb<r>e 
del dit en Pere de Begues e de les fermances per aquell donadores la dita obli-
gació e seguretat196 dels duo milia e nou-cents sous, e cens degut. Et de esperar al 
dit en Pasqual de Mealla e a les dites fermances dels dits duo milia .dccc.197 sous 
e cens d’ací a la festa de Pasqua de Resurrecció de Nostre Senyor. E reebuda la 

¶ 195 Duplicat i ratllat. ¶ 196 Ratllat: e de esperar.
¶ 197 No coincideix la xifra en romans amb la xifra escrita.
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dita seguretat, \lo dit honrat consell/ dix que li plahie que les dites fermances 
poguessen anar per tot lo terme de la dita vila \sens/198 la pena de la capleuta per 
aquells donada de no exir fora los murs de la dita vila. E sots virtut del sagrament 
e homenatge per les dites fermances feyt e prestat en poder del dit honrat justí-
cia,199 qualsevol de les dites fermances que hagués exir per sos affers fora lo terme 
de la dita vila prometés en poder del dit honrat justícia, presents los dits honrats 
jurats, que serie anat e tornat \a la dita vila/ dins los dies que li serien assignats per  
los dits honrats200 justícia e jurats. E prometés encara que aprés que fos tornat en 
la dita vila no exhirie sens licència e volentat dels dits honrats justícia e jurats fora 
lo terme de la dita vila sots la pena de la capleuta per aquells últime donada201 en 
poder del dit honrat justícia202 sí e segons ja per lo dit honrat consell en lo dit dia 
de disapte tengut e celebrat fon delliberat e acordat. Quant és \en ço que toque/ 
al dit en Pasqual de Mealla, lo dit honrat consell acordà que no li sie donada li-
cència per los dits honrats justícia \ne/ jurats de exir fora los murs de la dita vila 
segons és estat ja caplevat, tro aytant haje pagades al dit síndich les .xiii. lliures 
que deu a la dita vila un any ha passat. E pagades les dites .xiii. lliures, que·l dit 
en Pasqual de Meala puxe anar per tot lo terme de la dita vila203 sí e segons que 
totes les fermances per aquell donades poden ||25v per tot lo dit terme anar. E en 
la quantitat que lo dit en Pasqual de Mealla e les fermances han a tornar a la dita 
vila, lo dit honrat consell vol que·l dit en Ramon Johan face execució espegada 
en los béns de aquells. Et primerament en los béns mobles e persemovents, si no 
y bastaren, en los204 \béns sits de aquells tempradament/.

Ítem, fon propossat per lo honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de 
la dita vila, que com ell en la nit proppassada zellant lo bé e profit de la universi-
tat e dels singulars de aquella, hagués feyt un memorial de205 certes coses les quals 
li apparie que·l dit honrat consell hic degués provehir, ço és que certes persones 
per cascuna parròquia fossen assignades a traure lo quitament de tots aquells qui·l 
deguessen d’ací a la festa de Nadal, e que feyt açò fos vist passada la dita festa, 
quals persones no podien quitar e que·l consell fes de aquelles ço que li plagués e 
ben vist li fos. Et que isquexen de aquest quitament e haurien millor mercat de 
plegar lo feyt de la peyta fet lo dit quitament. Ítem, que·l dit en Pere de Begues 
donàs son compte de totes les quantitats que havie reebudes per lo feyt del qui-
tament que millor rahó ere que ell en nom de la dita universitat se’n servís que 
lo dit en Pere, per ço que pogués pagar alcuns albarans que havie a pagar alcunes 
persones qui tots jorns lo’n enquietaven e pogués supportar los imposadós de ço 
que a donar li havien per cascun mes. Et206 de ço que reebrie dels dits imposa-
dors ell ho tornarie en lo dit quitament de aytant com del dit en Pere de Begues 

¶ 198 Ratllat: sots. ¶ 199 Ratllat: lo dit honrat 
consell restituhí e tornà als dits. ¶ 200 Ratllat: jurats. 
¶ 201 Ratllat: de no. ¶ 202 Ratllat: e encara lo dit 

honrat consell. ¶ 203 Ratllat: e si mester serà anar.  
¶ 204 Ratlalt: sitis. ¶ 205 Ratllat: dues. ¶ 206 Ratllat: 
a la dita.
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hagués reebut. Ítem, que fossen haüdes les .xiii. lliures que deu gran temps ha lo 
dit en Pasqual de Mealla a la dita vila. Ítem, que sien haüdes les .x. lliures d’en 
Reboster lo candaller que la vila non ha negun profit. Et aquestes quantitats ha-
vent lo dit en Pasqual se flixarie aytant com207 porà. E les dites coses notifica al dit 
honrat consell per ço que si és vist a aquell que dejen ésser fahedores que y face 
en e sobre aquelles ço que li plaurà e ben vist li serà. Lo honrat consell, enteses 
les dites coses, consideran aquelles ésser profitosses al comú de la dita vila e als ||26r 
singulars de aquella, delliberà e acordà que per cascuna parròquia de totes les .Vi. 
parròquies de la dita vila fossen eletes dues persones, e aquelles \per cascuna/ de 
sa parròquia haguessen càrrech de traure ço que poguessen del quitament, e ço 
que no poguessen traure que per aquelles dites persones per cascuna parròquia fos 
feta relació al dit honrat consell. Emperò per ço que mils ab diligència hic treba-
llen lo dit honrat consell vol que les dites dues persones de cascuna parròquia o 
la persona que lo dit càrrech reebrà e pendrà haje per sos treballs de les quantitats 
que traurà per via de quitament208 ço és .Viii. diners per lliura, en aquesta manera 
ço és de la vila .iiii. diners e de la persona que·s quitarà .iiii. diners com aytant ne 
hagués haüd lo dit en Pere de Begues del temps que havie tengut.

E les quals persones per cascuna de les dites .Vi. parròquies \per reebre lo 
dit càrrech/ foren assignades en la forma sigüent,209 ço és, per la parròquia de Ma-
dona Santa Maria, los discrets en Pasqual Ferrando e en Ramon Johan. Ítem, per 
la parròquia de Sent Johan, n’Arnau Agramunt e lo discret en Bernat de Luçà, 
notari. Ítem, per la parròquia de Sent Nicholau, maestre Arnau de Peralta. Ítem, 
per la parròquia de Sent Pere, en Bernat Cabeça e lo discret en Johan Tauhen-
ga, notari. Ítem, per la parròquia de Sent Agostí, en Bernat Maurell e lo discret 
n’Andreu de Paüls, notari. Ítem, per la parròquia de Sent Tomàs, lo honrat en 
Jacme Escuder e en Pasqual Bataller.

Ítem, lo dit honrat consell sobre lo altre \punt/ explicat per lo dit en Pas-
qual Ferrando acordà que·l dit en Pere de Begues ||26v don compte de totes les 
quantitats que ha reebudes \tro al present dia/ per lo feyt del quitament del temps 
passat, en poder dels dits honrats justícia, jurats e síndich e clavari. E donat \lo dit 
compte e/ pagat de son salari lo qual li és degut per la dita vila a rahó de .iiii. di-
ners per lliura, la quantitat que restarà liure al dit en Pasqual Ferrando síndich en 
nom de la dita vila.

Ítem, lo dit honrat consell sobre l’altre punt proposat per lo dit en Pasqual 
Ferrando, acordà que decontinent sien haüdes del dit en Pasqual de Mealla les 
dites .xiii. lliures, les quals loch temps ha deu a la dita vila per lo dit en Pere de 
Begues, síndich e procurador de la dita vila.

¶ 207 Ratllat: pogués. ¶ 208 Ratllat: huyt diners per lliura ço és de .xx. sous.
¶ 209 Marge esquerre: del feyt del quitament.
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Ítem, lo dit honrat consell semblantment acordà que per lo dit en Pere de 
Begues sien haüdes les dites .x. lliures del dit en Pere Reboster de les fermances 
per aquell donades.

Ítem, lo dit honrat consell manà210 que la reebuda la qual lo dit en Pere de 
Begues axí com a deputat del quitament en son libre havie escrita e feyta de .xc. 
sous que havie reebuts d’en Barberà Timoneda211 per nom d’en Johan Adam, no-
tari212 al \qual dit Barberà/ ere estat delliurat \e venut a instància del dit en Pere/ 
lo alberch del dit en Johan Adam per cert preu per .iii. lliures que atrobà lo dit 
en Pere de Begues que li restaven a quitar de sos béns del dit en Johan, \per ço/ 
com enaprés sie estat mostrat per lo dit en Johan Adam les dites .iii. lliures ésser213 
estades quitades e lo quitament de aquelles ésser estat reebut per los lladonchs de-
putats de diners del dit en Johan. E vós, dit en Pere de Begues de manament214 
del honrat consell restituhís e tornàs los dits .xc. sous al dit en Johan Adam que 
aquella fos cancel·lada e dapnada per manera que d’ací avant la dita quan- ||27r titat 
a vós ne als vostres, pogués ésser demanada.

Ítem, lo dit honrat consell, per ço que·l dit quitament vingue a bona per-
fecció e acabament e sie delliurat per aquells qui·l deven215 a les dites persones per 
cascuna parròquia assignades e no al dit en Pere de Begues, com no sie de les di-
tes persones eletes, jatsie perque alcunes persones li sie estat promés de pagar a la 
festa de Nadal propvinent, delliberà e acordà que per lo dit en Matheu Villar sie 
feta crida \ab so de trompeta/ per la dita vila e per los lochs acustumats de aquella 
que tot<s> \aquells/216 qui sien de la parròquia de Madona Santa Maria qui dejen 
quitament de sos béns o hajen feta prometença \o obligació/ de donar aquell al 
dit en Pere de Begues217 a cert termini que d’ací avant donen lo dit quitament e 
responguen de aquell ço és a·n Pasqual Ferrando e a·n Ramon Johan \e no al dit 
en Pere de Begues/. Et tots aquells qui dejen quitament qui sien de la parròquia 
de Sent Johan responguen e donen aquell a·n Arnau Agramunt e a·n Bernat de 
Luçà. E los qui sien de la parròquia de Sent Nicholau qui dejen quitament d’ací 
avant donen e paguen e responguen de aquell a maestre Arnau de Peralta. E los 
qui sien de la parròquia de Sent Agostí e dejen quitament donen e responguen de  
aquell a·n Bernat Maurell e a·n Andreu de Paüls. E los qui sien de la parròquia  
de Sent Tomàs e dejen quitament donen aquell d’ací avant a·n Jacme Escuder 
e a·n Pasqual Bataller. E que·ls notifich que d’ací a la dita festa de Nadal havien 
quitat éntegrament tot ço que deven de quitament e pagat a les dites persones en 
altra manera que d’allí avant no seran esperats, ans passada la dita festa los serà fey-
ta execució espegada sobre tots sos béns.

¶ 210 Ratllat: que en l. ¶ 211 Ratllat: Johan Adam. ¶ 212 Ratllat: per .iii. lliures. 
¶ 213 Ratllat: quitades. ¶ 214 Ratllat: dels honrats. ¶ 215 Ratllat: e an promés pagar.

¶ 216 Ratllat: hom e ço, dejen. ¶ 217 Ratllat: a cert terme o a la.
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Ítem, lo dit honrat consell sobre la proposició feta per lo dit en Pere Mi-
quel major, del feyt del camí qui va al molí Roder qui és atinent del reval e de 
la terra d’en Pere ||27v Moster, notari, qui és fort sotil e la aygua qui ve per lo dit 
camí ha cavat molt vers la part del reval, que a gran perill ne passen les bésties, 
que fos adobat. Lo honrat consell acordà que·l honrat mustaçaf ensemps ab los 
honrats justícia e jurats ab alcuns prohòmens vejen a ull lo dit feyt, e vist que s’ich 
face ço que s’ich pertangue de fer en lo dit camí.

Ítem, lo dit honrat consell sobre la proposició feta per lo dit en Pere Mi-
quel, major de dies, del feyt del escorredor del camí de la Mar, delliberà e acor- 
dà que a present lo dit síndich face erbar aquell.

Ítem, lo dit en Pere de Begues feu la obligació e seguretat per aquell pro-
messa al dit honrat consell218 de haver quitats del dit maestre Arnau de Peralta 
duo milia .dcccc. sous \d’ací a la propvinent festa de Pasqual de Resurrecció 
de Nostre Senyor/ e de pagar tot lo interés o cens degut per lo dit en Pasqual de  
Mealla e fermances per aquell donades tro al dia que·s farà lo dit quitament, e 
dona fermances e principals tenguts e obligats ab ell e sens ell sens prejuhí del pri-
mer contracte e de altre qualsevol obligació per aquells feta a la dita vila ço és lo 
honrat micer Johan Miralles, licenciat en leys, absent, en Pere Miquel major e en 
Bernat Pelegrí, notari, presents e atorgats e segons que en carta pública reebuda 
per mi, Pasqual Bataller, notari, és largament contengut.

||28r Die sabbati .iiiª. novembris anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. tercio.
Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 

d’en Matheu Villar, crida trompeta e corredor públich de la dita vila, per so de 
trompeta o de nafill, en lo qual foren presents los honrats en Guillem Feliu, justí-
cia, en Arnau Sala, en Bernat Moliner,219 tinent loch del honrat en Johan de Bar-
barrossa, jurats de la dita vila. Consellers: en Pere Miquel major, Pere Estrader, 
Andreu de Paulls, Guillem Monlober, Bernat Mut major, Pere Marquo, Ramon 
Ferrer, Berthomeu Bosch, Bonanat Segura, Rodrigo Çanou, Pere de Reus, Do-
mingo Capcir, Bernat Celma, Bernat Pelegrí, Vicent de Campos, Guillem Pa-
drells, Arnau Agramunt, Johan Rabades, Romeu Bonet, Ramon Johan, Pere Mi-
quel menor, Arnau de Peralta, Pere de Begues, Bernat Hostallés.

Ítem, fon propossat per en Johan Mas que com a ell fos comanat per lo 
honorable consell de regonéxer lo mur e les torres de la dita vila e que llà on sie 
necessari de adobar que adobàs. E haje regonegut lo dit mur e sie de gran neces-
sari que·s adob endret lo ort de les frares, e ell haje començat de sospedrar lo dit 
mur en lo dit loch, e no haje diners e la obra ell no la puxe fer sens diners. Per ço 

¶ 218 Ratllat: ab carta pública. ¶ 219 Ratllat: Jacme Escuder.
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supplicà al dit honorable consell que li fos ministrat diners, en altra manera si·l dit 
honrat consell no u fehie, que no fos donada a ell alcuna culpa si lo dit mur en  
alcuna part caye. Lo honrat consell acordà que li fossen ministrats diners al dit  
en Johan Mas, los que mester hagués en adobar lo dit mur e les torres de aquell, 
com açò fos molt profitós, per lo discret en Ramon Johan, notari, qui tenie lo 
loch d’en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la dita vila.

Ítem, fon propossat per en Johan Sànxez menescal, que com a ell sien de-
guts de la última terça per la dita vila de llur salari .c. sous del any \proppassat/ 
la qual finirà a .xix. dies del220 present \mes de noembre/ que li plàcie de fer-li  
\manar/ albarà. Et que axí matex li deguessen dir si·l havien mester d’ací avant 
e si·l221 entenien affermar, e que plagués al dit honrat consell que li degués donar 
resposta de hoc, o de no. Lo honrat consell provehí a la primera proposició ço és 
que sie vist ||28v lo contracte ab lo qual fonch afermat, e si ha complit lo temps de 
la última paga manà que li fos feyt albarà dels dits .c. sous demanats.

Affermament222 d’en Johan Sànxez, del .xix.en die del mes de noembre, 
any present, avant comencen a córrer a·n Johan Sànxez, menescal, l’any com axís 
fos affermat segons mostra per carta reebuda per lo discret en Guillem Feliu, no-
tari, a .xix. dies del mes de noembre del any .m.cccc.

Quant és al feyt del affermament lo dit honrat consell delliberà e acordà que 
\anàs per/223 affermat \del dia a avant que/ serie complit lo temps al qual fon affer-
mat a ésser menescal \ab la/ dita vila e que li fossen donats .cc. sous per un any.224

Ítem, fon proposat per lo honrat en Ramon de Tous que com a ell fossen 
emparats tots los seus censals per lo feyt de la fermança e principal obligació que 
havie feta a·n Pasqual de Mealla sobre lo acte o feyt de la peyta, e ja estigués en 
pocha quantitat a donar, e los béns del dit en Pasqual de Mealla hic fossen com-
plents e bastants a la quantitat que restave a pagar a la dita vila, per tal supplicà al 
dit honrat consell que li plagués fer soltar la empara per manera que ell pogués 
collir e plegar son censal e que no li fos emparat. Lo honrat consell delliberà e 
acordà que la dita empara no fos solta al dit en Ramon ne a nenguna de les dites 
fermances tro que a la dita vila fos feta la rahó de tot ço que li ere degut per lo dit 
en Pasqual de Mealla e per ell e per tots los altres, per ço que·s hajen cura de fer la 
rahó a la dita vila en tot ço que li sien tenguts pagar.

Ítem, lo dit honrat consell delliberà e acordà que decontinent fos feta exe-
cució \per lo dit en Ramon Johan/ en tots los béns225 mobles, setis e semovents 
del dit en Pasqual de Mealla, e \si/ feta execució en tots los dits béns del dit en 

¶ 220 Ratllat: mes de, de, proppassat. ¶ 221 Ratllat: affermarien. 
¶ 222 Marge esquerre: albarà. A continuació està escrit tot aquest ítem, en dit marge esquerre. 

¶ 223 Ratllat: fos. ¶ 224 Ratllat: enaxí lo. ¶ 225 Ratllat: setis.
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Pasqual les dites fermances donaran un caplevador qui capleve tants de béns mo-
bles de les dites fermances que basten a compliment de ço que restarà a pagar a la 
dita vila per lo dit en Pasqual de Mealla que en los béns de les dites fermances no 
sie feta execució. Et si açò complir e donar no volran, que face execució en tots 
los béns mobles e semovents de les dites fermances, e que no ces una hora.

Ítem, fon propossat per los dits honrats jurats que com ells haguessen haüda 
una letra del discret en Pasqual Ferrando del feyt d’en Colomer, en lo qual ap-
par que·l dit en Bernat Colomer haurie ||29r dites alcunes paraules en la Audiència 
denotants infàmia contra los jutges e comptadors, los quals foren elets per lo ho-
norable consell a hoir los comptes del dit en Bernat Colomer, per ço dixeren que 
notificaven les dites coses al dit conseyll e que fos lesta en lo dit consell la dita le-
tra en presència de la major part dels comptadós per ço que cascun de aquells hic 
donàs son consell, e que enaprés farien loch, et que ladonchs lo dit honrat consell 
hic fes la provesió que·s pertangués com ells eren apparellats de enseguir tot ço 
que per lo dit honrat consell serie acordat e delliberat. Lo honrat consell hoyda 
la dita letra, delliberà e acordà que fos scrit al dit en Pasqual Ferrando en e per la 
forma que en lo dit consell fonch bé rahonat, conclús e finat.

Ítem, fon proposat per lo honrat en Nicholau Orlando, que com ell ha-
gués mostrades les àpoques totes dels pagaments que li foren lladonchs assignats 
a pagar per los honrats jurats del any proppassat que pujen a summa e quantitat 
de .xxxViiiM.xx.sous. Et lo preu per lo qual ell havie comprades les imposi - 
cions de la dita vila e terme de aquella pujave semblant a la dita summa, e no 
plus, enaxí que ell no havie alcuna quantitat de diners tornar a la dita vila, e la vila 
a ell, segons que lo dit honrat consell podie haver clara relació dels honrats jurats 
e del dit en Ramon Johan, síndich e clavari de la dita vila en l’any proppassat, qui 
foren a la dació del seu compte que donà del preu de les dites imposicions, per ço 
supplicà al dit honrat consell que li plagués de atorgar e fermar absolució a ell e 
sos companyons. Lo honrat consell interroga lo dit en Ramon Johan, qui present 
ere, si ell havie hoyt lo compte del dit en Nicholau Orlando, e si havie exhibides 
e mostrades àpoques de tots los pagaments los quals li foren assignats pagar per la 
dita vila, e si havie alcuna cosa a tornar a la dita vila del preu de les dites imposi-
cions, lo qual interrogat respòs e dix que de aytant com muntave tot lo preu de 
les dites imposicions que és .xxxViiiM.xx. sous, comprés ço que yo havie reebut 
d’ell per cascun mes que de aytant havie mostrades àpoques enaxí que ere ver que 
ell no ||29v havie a tornar alcuna quantitat de diners a la dita vila, ne la vila a ell. 
Perque lo dit honrat consell, hoyda la dita relació del dit en Ramon Johan, feu al 
dit en Nicholau Orlando absolució del preu de les dites imposicions, la qual per 
mi, dit notari e scrivà del honorable consell e jurats, fon reebuda e publicada al dit 
en Nicholau Orlando en lo dit palau. 

Testimonis: Berenguer Rodaner e en Miquel Gaschó, vehins de la vila de 
Castelló.
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Die dominica. .xiª. mensis novembris anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. tercio.
Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 

d’en Matheu Villar, crida públich de la dita vila ab so de trompeta o de naffill se-
gons és acostumat, en lo qual foren presents los honrats en Guillem Feliu, justícia, 
en Bernat Cabeça, en Bernat Moliner tinent loch del honrat en \Johan de Barbar-
rossa/, jurats. Consellers: micer Johan Miralles, en Guillem Loreta, Pere de Reus, 
Pere Miquel major, Pere Miquel menor, Pere Estrader, Anthoni Navarro, Ra-
mon Ferrer, Andreu de Paüls, Guillamó Albioll, Pere Marquo, Guillamó Padrells, 
Johan Mas, Guillamó Ribalta, Johan Rabades, Vicent de Campos, Berthomeu 
Bosch, en Bernat Hostallés, Johan Homdedéu, Domingo Capcir, Roiç de Cella, 
Guillem Johan, Pasqual Ferrando, en Pere de Begues, Arnau de Peralta, Bernat 
Maurell, Guillem Monlober, Pere Muntanyà, Berthomeu Bosch, Johan Martí.

En lo qual consell per en Pere Parellades qui regie la cassa del pes226 de les 
farines de la dita vila, fon proposat que com ell no pogués tenir son estatge en la 
dita cassa en tant com en lo temps de les plujes tota se plovie, hoc encara merexie 
adob de cabirons que alcuns de aquells que y eren ne fehien alçar e los pedriços 
que tots estaven dolentament, que plagués al honrat consell o que li adobàs la dita 
cassa, o que li pagàs lo loguer que haurie de son alberch si en la dita cassa se podie 
flixar de estar. Lo consell acordà e manà al dit síndich e clavari que regonegue la 
dita cassa e tot ço que mester hic haja en adobar aquella que face adobar, e los dits 
pedriços com estiguen dolentament.

||30r Ítem, lo honrat consell acordà per tolrre remor de les jents com ja ho ha-
gués acordat, que·l dit en Pasqual Ferrando face per manera que·l dit escorredor 
se adop per tal forma que·l camí que va a Reffallafenna serie e remangue [lerriol?] 
de passar a les jents.

Ítem, al feyt de que fon supplicat per lo discret en Domingo Pineda, notari, 
en nom de la muller quondam d’en Johan d’Alós, sogra de aquell, del feyt de la 
terra la qual les jents se prenien ultra la fitada. Lo consell acordà que los honrats 
justícia e jurats anassen a veure lo feyt e si entenien que de la terra que ere esta-
da fitada, la qual és de la vila, los vehins de la vila ne havien prou e·n prenien de 
la dita terra ultra les fites, que·l dit en Domingo se’n clamàs de tots aquells qui·n 
prenguessen. E si conexien que la vila ne hagués mester, que·n prenguessen més e 
que la fitassen, e de tanta com ne fitarien e pendrien que li fos pagada.

Ítem, lo honrat consell, sobre la proposició feta per en Jacme Ruvio e Gui-
llamó Salvador, jutglars, de ço que havien supplicat al dit honrat consell, delliberà 
e acordà que los .x. florins los <quals> a aquells la dita vila los done per rahó del 

¶ 226 Ratllat: fon propossat de la vila.
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servi que fan \ab llurs sturments/ a aquesta universitat per un any en dues pagues 
o solucions, que puix affermen que dels dits .x. florins se’n vestiran \e faran fer lo 
senyal de la vila en les vestidures/ que a aquells per lo dit síndich los sien donats los 
dits .x. florins \per a obs de llur vestir/ en la festa de Nadal propvinent,227 emperò 
que cascú de aquells en llur vestidura haje a fer fer e portar lo senyal de la vila.228

Ítem, lo honrat consell sobre la proposició feta per en Guillem Bellido, 
acordà que pus lo dit en Guillem Bellido és estat atrobat en lo libre de vàlies  
en la parròquia de Sent Pere, jatsie que ara estigue en altra parròquia, que pach en 
fer la torre de la dita parròquia de Sent Pere segons és estat taxat per los de la dita 
parròquia.

||30v Ítem, lo honrat consell a la proposició feta per los guardians de la dita vila 
sobre lo carnejament que havien feyt de les ovelles que havien atrobades en lo 
terme de la dita vila, que no eren de aquells \vehins/ qui podien péxer lo dit ter-
me sens carnejar, delliberà e acordà que·l dit feyt per los honrats justícia, jurats e 
síndich sie be affrontat denant lo batlle e request que y face la justícia que s’ich 
pertany decontinent.

Ítem, lo honrat consell sobre lo feyt del açut per ço que yvacossament la 
aygua pogués ésser tornada en la céquia, delliberà e acordà que tota la vila per 
parròquies fos scrita, e enaprés fetes cèdulles e adenada la dita vila, e que per dee-
nes lo dit azut sie feyt e reformat per manera que vingue prou aygua a la dita vila 
com la hajam gran mester e de gran necessitat.

Ítem, lo honrat consell, a la proposició feta per en Johan Mas, lo qual és 
estat asignat per lo dit honrat consell a regonéxer lo mur e les torres, e la un haje 
mester adobar que face fer a messió de la vila sobre lo feyt de la calç que demane 
si·n pendrie de la que tenien los de la parròquia de Sent Pere, delliberà e acor-
dà que·l dit en Johan Mas229 prengue de la dita calç aytanta com n·aurà mester, 
emperò que escrive quanta·n pendrà, e pach ço que reste de portar de la calç 
que pendrà al manobrer de la dita parròquia, per ço que aquella dita calç la dita 
parròquia cobre de la dita vila e que li sie tornada aytanta quanta pendrà lo dit en 
Johan Mas per a obs de la dita vila.

Ítem, lo dit en Pasqual Ferrando feu relació de llur misatgeria per la qual 
ere estat tramés a la ciutat de València per la dita vila. E primerament feu relació 
del acte o feyt de les Corts en que a present estave ço que restave affinar. Ítem, 
segonament del acte o feyt d’en Bernat Colomer en que estave. Et feta la dita 
relació supplicà al dit honrat consell que per lo ||31r feyt del dit en Bernat Colo-

¶ 227 Ratllat: per a obs de vestir.
¶ 228 Marge esquerre: albarà. ¶ 229 Ratllat: face escriure.
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mer hic degués trametre una bona persona de la dita vila per instar la fahena e los 
nostres advocats ensemps ab en Johan Çaera, notari subsíndich per ell substituït en 
lo feyt del dit en Bernat, com si no y trametie la fahena se irie a pedre com lo dit 
en Bernat estigués continuament allí e no se’n partie almenys per .Viii. dies com 
dintre aquells lo dit en Pasqual veurie e regonexerie sa cassa e sos affers e que ena-
prés per honor del dit consell ell hic tornarie volents.

E feta la dita relació supplicà al dit honrat consell que li fos feyt albarà de 
.xix. jorns que havie estat en la dita misatgeria. Lo qual dit albarà dels dits .xix. 
jorns que fan a rahó de .Vii. sous per jorn .cxxxiii. sous, manà lo dit consell que 
li fos feyt. Et230 de moltes quantitats de diners que ell e en Ramon Johan en loch 
seu, ell estant en la dita misatgeria, havie pagades, les quals lo scrivà per menut le-
girie al dit honrat consell. Lo dit honrat consell hoydes les despeses fetes per lo dit 
en Pasqual a les persones en la cèdula de paper per aquell produhida per menut, 
manà que li fos feyt un albarà o dos de les quantitats que havie pagades per ço que 
lo seu compte fos plus clar e pus prestament pogués ésser donat.231

Ítem, lo honrat consell, hoyda e entessa la proposició feta per lo dit en Pas-
qual Ferrando, aprés que hac explicada llur misatgeria e signanter lo explicat del 
feyt d’en Colomer, delliberà e acordà que tro que·l dit en Pasqual Ferrando tornàs 
a la ciutat de València que entre tant hic fos tramés tantost un altre misatger per 
instar la fahena e tenir a prop los advocats de la vila que no y fallissen jornada axí 
com lo dit en Bernat estave llà continuament que no se’n partie de València. E 
elegí per misatger ésser tramés per lo feyt del dit en Colomer232 a la dita ciutat lo 
qual estigue allí continuament en tro que·l dit en Pasqual Ferrando hic sie retor-
nat en València, ço és lo honrat en Pere de Reus, present, lo qual dix que li pla-
hie de anar-hic volents en la dita misatgeria per honor del dit consell ||31v e de fer 
en aquella tot ço que pogués ne sabés.

Die martis, .xxª. novembris anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. tercio.
Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 

d’en Matheu Villar crida trompeta públich ab so de trompeta o de nafill, segons 
fer és acostumat, en lo qual foren presents los honrats en Guillem Feliu, justícia, en 
Bernat Cabeça, en Jacme Escuder, jurats de la dita vila. Consellers: en Pere Miquel 
major, Arnau Agramunt, Vicent de Campos, Guillem Padrells, Bernat Mut major, 
Pere Marquo, Berthomeu Bosch, Bonanat Segura, Pere Pintor, Pere Muntanyà, 
Guillem Albiol, Pere Estrader, Anthoni Navarro, Guillem Ribalta,233 Johan Mas, 
Arnau de Peralta, Rodrigo Çanou, Domingo Capcir, Pere Miquel menor, Beren-
guer Trilla, Roiç de Cella, Bernat Maurell, Pasqual Ferrando, Ramon Johan.

¶ 230 Marge esquerre: albarà. ¶ 231 Marge esquerre: albarà.
¶ 232 Ratllat: tro que·l dit en Pasqual Fer. ¶ 233 Ratllat: Pere Colomer, Bernat Colomer.
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En lo qual consell fonch expossat234 per lo discret en Bernat Colomer no-
tari235 que com ell hagués diverses vegades dit e rahonat axí al dit honrat consell 
com en altres lochs fora del dit consell, que si al dit honrat consell plahie metre en 
poder de dues bones persones eligidores per part de la universitat, e dues eligido-
res per llur part, e que aquelles .iiii. persones, ço és dues per cascuna part, veessen 
e regoneguessen los comptes dels blats de que a present penje la qüestió entre la 
dita vila e ell. Et si atrobaven que error hic hagués entrevengut en los dits comp-
tes, que aquell error tornassen a deguda justícia. E si atrobaven que no hagués er-
ror en los dits comptes, que ell lladonchs se proferie fer la rahó a la dita vila en ço 
que tengut fos, hoc encara que metre soltament tot lo dit feyt en poder de micer 
Guillem Çaera \advocat de la dita vila/ e de estar a tot ço que per ell serie pro-
nunciat, no curant de la excepció ||32r de re iudicata, transacta et finita, e la excepció 
fori declinatòria, e altres per part de la dita vila al·legades. E no fos vengut a nen-
guna perfecció lladonchs lo dit feyt de la dita qüestió. E per ço a ell havie con-
vengut recórrer al senyor rey e fermar de dret den poder del dit senyor, axí com 
ho havie feyt \per ço que tro que fos vengut de la error dels dits comptes no fos 
procehit contra ell ne béns seus/. E que ell estant en València vehie que perdie 
sos affers e que fehie mesions moltes. E que la vila semblantment n’ich fhie ha-
vent compasió de la dita vila e d’ell matex acordà de pregar e supplicar al dit hon-
rat consell que li plagués de eligir dos bons hòmens per llur part, com ell ere prest 
e apparellat de elligir-n’ich altres dos bons hòmens per llur part, e aquells veessen 
e regoneguessen la fahena de que és la present qüestió entre la dita vila ell dit en 
Bernat e puje adicissit en la sacra Audiència del senyor rey. Et vist per aquells si 
atrobaven que los jutges e compradors en lo feyt dels blats haguessen pronunciat 
just que li plahie que la vila no perdés un diner e que·s proferie de fer la rahó a la 
dita vila decontinent. E si atrobaven que no ere estat pronunciat just, que lladon-
chs per aquells fos tornat e reduhit lo feyt a justícia car entenie que la dita vila no 
havie mester res del seu ni ell de la vila, per tal lo dit en Bernat Colomer pregà e 
supplicà al dit honrat consell \que li plagués/ per no fer messionejar a ell ne a la 
dita vila d’ací avant de eligir los dits dos hòmens e metre lo dit feyt en poder de 
aquells e de altres dos eligidors per llur part los quals a ell plahie de eligir236 e que 
valie més que·ls dits .iiii. hòmens ho coneguessen que si la dita vila e ell fehien 
d’ací avant més mesions e açò tendrie al dit honrat consell en gran gràcia e mercé.

E enseguit ço que desús, lo dit en Bernat Colomer e son frare en Pere 
Colomer donaren loch e isqueren-se de consell. E lladonchs per lo discret en Pas-
qual237 Ferrando fon feta relació al dit consell \del que/ lo honrat en Pere de 
Reus238 ere estat tramés \per misatger/ per lo honrat consell \sobre/239 la fahena 
del dit en Bernat Colomer, com \lo dit en Pere/ ne hagués ja feta relació de llur 

¶ 234 Ratllat: e supplicat. ¶ 235 Ratllat: al dit 
honorable consell. ¶ 236 Ratllat: de nomenar 

decontinent. ¶ 237 Ratllat: Bernat. ¶ 238 Ratllat: de 
la misatgeria a la qual. ¶ 239 Ratllat: a instar.
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misatgeria als honrats justícia e jurats, e alcuns prohòmens, e que per grans affers 
en que li anave molt ell s’ich ere partit ||32v fort cuytat e no havie pogut fer rela-
ció al dit honrat consell e prenga a aquell que·l hagués per escussat. Et que havie 
portades dels nostres pensionats e advocats dues letres de ço que consellaven al dit 
consell que fes en lo feyt del dit en Bernat Colomer, ço és la una de micer Gui-
llem Çaera e l’altra de micer Bernat Ebrí, les quals dites letres foren lestes al dit 
honrat consell. E240 lestes aquelles, lo honrat consell sens prejuhí del dret de la una 
ne de l’altra part per benignea e per redenar mesions e despeses a la dita vila, de-
lliberà e acordà sobre la supplicació feta per lo dit en Bernat Colomer que fossen 
elets dos bons hòmens de aquells qui eren estats al compte del dit en Bernat Co-
lomer, e que lo dit en Bernat Colomer n’ich eligís altres dos per llur part, e que 
aquells veessen e regoneguessen los dits comptes car si error hic ere entrevenguda, 
ço que lo dit consell no crehie ni entenie \segons relació dels comptadors qui 
eren entrevenguts en aquell/, més valie que aquells ho coneguessen que \si los 
dits comptes són/ sens havie a veure e regonéxer en la dita Audiència per altres 
hòmens estranys de la dita vila. Et a present lo dit honrat consell elegí \e assig-
na/ per part de la dita vila dos prohòmens241 \per/ veure e regonéxer lo feyt dels 
comptes del dit en Bernat Colomer en ço que afferme que no li serie estat pro-
nunciat just, ço és lo honrat en Bernat Cabeça jurat, e maestre Arnau de Peralta.

Ítem, fon proposat per los honrats jurats que com a ells en lo dia de hir 
proppassat per un porter del senyor rey los fossen presentades dues letres, una de 
la senyora reyna e altra del senyor rey en les quals lo dit senyor e senyora reyna 
manava a tots universes e sengles officials que donassen consell, favor e ajuda al 
dit porter en fer penyores de béns de aquesta comunitat, e que les penyores que 
farie de béns de aquesta universitat se’n volie portar a València. E decontinent 
que foren estades presentades a ells dits jurats les dites letres, appel·laren e dema-
naren al justícia e alcuns prohòmens e lo advocat de la vila qué farien sobre ||33r lo 
feyt de aquestes penyores, les quals lo dit porter entenie a fer del feyt de la cena 
de la senyora rehina. Fon acordat per los dits honrats justícia e jurats que tant tost 
fos feyt fer translat de les dites letres e que fos scrit a micer Guillem e a·n Bernat 
Ebrí, e a·n Johan Çaera, e que li fos tramés lo dit translat per ço que aquell po-
gués mostrar als advocats, e axí fon seguit e que les dites letres havie aportades en 
Pere de Reus a València, e que havien dit al dit porter que de aquesta rahó farien 
cridar consell, per ço que haguessen més temps e entretant sabrien alcuna cosa de 
nostres advocats e que aquest procehiment s’ich ere estat regyt per ells de consell 
del dit en Pasqual Ferrando, advocat de la dita vila, e que lo dit en Pasqual Fer-
rando hic havie ordenades moltes rahons per les quals apparie que·l dit porter no 
podie ne devie fer les dites penyores, per ço notificaren les dites coses al dit hon-

¶ 240 Ratllat: hoy. ¶ 241 Ratllat: e bons hòmens com en.
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rat consell, per ço que d’aquí avant242 lo dit consell hic face que li plaurà com los 
dits honrats jurats sien apparellats de enseguir lo voler del dit consell e ço que per 
aquell serà acordat en lo dit feyt. Lo honrat consell \haven/243 per ben feyt lo que 
per los dits honrats justícia e jurats ere estat enantat en lo dit feyt de la dita cena. 
Encara per donar més cuyta a la fahena, per ço que pus prestament s’ich prove-
hisca e que la dita execució que lo porter comine de fer res e que apparegue que 
foch se té a la dita vila, delliberà e acordà que prestament sie tramés al dit honrat 
micer Guillem Çaera un correu ab letra dels honrats jurats, com en aquell penje 
tot aquest feyt, que li plàcie de haver alcuna provesió e revocatòria de la letra de 
la dita senyora reyna.

Ítem, fon proposat per en Vicent de Campos que com ell vergonyant a·n 
Bernat Hostallés de demanar-li la peyta de llurs béns \deguda/ estant jurat de la 
dita vila, ell estant peyter de aquella, li retits e haje reccussat de pagar aquella dita 
peyta de ço que li restave a pagar de son temps fundant-se per lo establiment eo 
ordenació feta per lo honrat consell sobre los peyters que·s dins un any aprés que 
serie \fenit/244 lo temps en lo qual devie ésser pagada la dita peyta comptador  
que d’aquí ||33v anant lo dit peyter passat lo dit any no pogués demanar alcuna res-
ta de peyta. Et que lo dit establiment ere ja estat mostrat als honrats jurats, e per 
aquell dit en Vicent al·legat lo dit establiment no haver loch en ell, per tal no·n 
cessave ésser publicat. Per què supplicà al dit honrat consell que li volgués fer 
justícia. Lo honrat consell delliberà que·l dit establiment podie ésser estat feyt e 
que valie perque en tant com aquell no ere publicat ab veu de trompeta que no 
noye ne podie noure al dit en Vicent de Campos que no pogués demanar al dit 
en Bernat Hostallés la dita peyta e que declarave no contrastant lo dit establiment 
que·ls dits honrats jurats fessen pagar al dit en Vicent de Campos245 la dita peyta o 
ço que li resta a pagar al dit en Vicent del dit en Bernat Hostallés.

Die martis, .xiª. mensis decembris anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. tercio.
Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la dita vila ab so de trom-

peta per veu d’en Jacme Matheu, crida trompeta públich de la desús dita vila, 
en lo qual foren presents los honrats en Guillem Feliu, justícia de la dita vila; en  
Bernat Cabeça, Jacme Escuder, en Johan de Barbarrossa, jurats de la dita vila. 
Consellers: en Guillem Molober, Ramon Ferrer, Pere Estrader, Berenguer Tri-
lla, Andreu de Paüls, Arnau de Peralta, Bernat Maurell, Pere de Reus, Rodrigo 
Çanou, Ramon Johan, Domingo Capcir, Roiç de Cella, Johan Rabades, Guillem 
Johan, Bernat Pelegrí, Jacme Martorell major, en Guillem Loreta, Pasqual Ferran-
do, Pere Sànxiç, Berthomeu Cardona, Berenguer Rodaner.

¶ 242 Ratllat: s’ich face. ¶ 243 Ratllat: hac.
¶ 244 Ratllat: feyt. ¶ 245 Ratllat: per lo dit en Bernat.
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En lo qual consell fon proposat per n’Apparici Merlo que com lo discret 
en Bernat Colomer, tunc síndich e clavari de la dita vila, li hagués venut un troç 
de terra per preu de .Viii. sous, e estant síndich per manament de aquell hagués 
feyts alcuns jornals en lo feyt del açut los quals no li són estats pagats per aquell, e 
lo dit ||34r en Bernat Colomer li haje diverses vegades dit que li pagàs los dits .Viii. 
sous, e lo dit n’Apparici li haje dit que vinguessen a compte dels jornals que per 
ell li eren deguts, e lo dit en Bernat Colomer li haje respost que lo seu sindicat 
ere finit e que no·l pagarie, per ço supplicà al dit honrat consell que·l degués fer 
pagar. Lo honrat consell acordà que sie vist lo libre de la claveria del dit en Bernat 
per veure si fa reebuda en aquell dels dits .Viii. sous \del dit n’Apparici, e/ si és 
atrobat que·l dit en Bernat Colomer los haje reebuts e vist lo qüern del açut del 
dit en Bernat per veure si·l dit n’Apparici los haurà reebuts del dit en Bernat, que 
lladonchs246 atrobat que són estats reebuts per lo dit en Bernat del dit n’Apparici, 
e que per aquell dit en Bernat no ésser pagats al dit en Apparici, que li sien247 feta 
justícia dels dits diornals.

Ítem, lo honrat consell, sobre la proposició feta per lo senyor en Johan248 de 
Barbarrossa a aquell del feyt de la terra d’en Barberà, la qual ell havie comprada 
d’en Bernat Cabeça, olim síndich e clavari de la dita vila, per .xl. sous e de les 
mesions que aquell hic havie fetes en denegar aquella, delliberà e acordà que·ls 
dits .xl. sous per lo dit síndich li sien pagats e quant és al feyt de les mesions que 
li sie salvat en la dita terra tot son dret.249

Ítem, lo honrat consell manà ésser feyt albarà a·n Pere de Reus de .Vi. jorns 
que ere estat a València per lo feyt d’en Bernat Colomer a rahó de .Vii. sous, que 
<són> .xlii. sous. Ítem, a aquell matex per dos jorns que se havie trigat de sos 
affers per lo feyt de la cena que demanave la senyora rehina a la dita vila a la dita 
rahó, .xiiii. sous.250

Ítem, a la proposició feta per los honrats jurats del feyt de la sal de Burriana, 
lo dit honrat consell delliberà e acordà que sie scrit al honrat micer Guillem Çaera 
advocat e pensionat de la dita vila, que face a saber lo acte o feyt de les Corts en 
que està ne si serà necessari que y vaje encara misatger per la dita vila. E respost 
per aquell e dit que y \sie/ tramés misatger, que y vaje lladonchs lo dit en Pasqual 
Ferrando, e aquell lo dit honrat consell de present hic eligeix per misatger e que 
lladonchs lo dit en Pasqual instarà lo feyt de la dita sal e altres.

||34v Ítem, lo honrat consell, axí sobre lo feyt dels .lxxx. sous dels quals en 
Bernat Cabeça entra fermança al dit honrat consell per lo dit en Pere de Reus, si 
per justícia lo dit en Pere de Reus ere tengut pagar aquells del feyt de les mesions 

¶ 246 Ratllat: lo que li sien pagats. ¶ 247 Ratllat: pagats.
¶ 248 Ratllat: Jacme. ¶ 249 Marge esquerre: albarà. ¶ 250 Marge esquerre: albarà.
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que la dita vila havie fetes ab en Salvador Ferrando, notari de València, per cer-
tes penes que demanave a la dita vila de les quals lo dit en Pere de Reus ere en 
culpa en part si aquells lo dit en Pere de Reus deu pagar, com sobre lo feyt de la 
lana que havie comprada d’en Bernat Solà, vehín d’Onda, a rahó de .xiii. sous, 
la qual axí com a béns de hòmens de la dia vila per los justícia e jurats de Onda 
li ere estada pressa e retenguda, la qual dita lana la vila li havie pagada a rahó de 
.xViii. sous e de .xix. sous per arrova com n’ich hagués de blancha e de negra, 
e per ço fos de dos fors, e que la sobrevissa de .xiii. sous fins en .xViii. e .xix. 
sous per arrova devie recobrar la dita vila del dit en Pere de Reus, e que no podie 
haver de la dita lana, axí blancha com negra, sinó a rahó de .xiii. sous per arrova 
axí com la havie comprada e no plus, com lo dit en Pere de Reus se metés a la 
rahó ço és que·n lexave a conexença e determenació dels advocats e pensionats de 
la dita vila. Et si aquells conexien que·l dit en Pere de Reus fos tengut pagar los 
dits .lxxx. sous e restituhir la sobrevissa dels fors de la dita lana que ere apparellat 
de fer ço que ells ne determenarien car no volie pledejar ab la dita vila, delliberà e 
acordà que fos scrit largament als honrats micer Guillem Çaera e en Bernat Ebrí, 
advocats de la dita vila lo feyt de la veritat largament.

Ítem, lo honrat consell sobre lo feyt del compromés feyt e atorgat per lo 
honrat en Pasqual Ferrando, síndich e procurador per part de la vila, e per lo dis-
cret en Bernat Colomer, notari, en los honrats en Bernat Cabeça e maestre Arnau 
de Peralta per part de la dita vila elets e assignats. E en Bernat Hostallés e en Fran-
cesch Sala, notari, per part del dit en Bernat Colomer, elets e assignats com en 
lo sindicat del dit en Pasqual Ferrando a aquell no fos estat donat poder de com-
prometre \hoyda la/ relació feta per lo dit en Pasqual Ferrando com ne per qual 
manera havie fermat aquell per la dita vila ||35r ab lo dit en Bernat Colomer, ço és 
\als/ dits compromissariis ere estat donat per ell en nom de la dita vila e per lo 
dit en Bernat Colomer poder de pronunciar per via de dret de laor, o de amiga-
ble composició ab certes retencions, salvaments e penes sí e segons ere largament 
contengut e expressat en lo dit compromés en poder d’en Pasqual Bataller, notari, 
reebut, dix que loave e ratificave aquell de la primera línea tro en la derrera sí 
e segons que en lo dit compromés ere251 contengut e declarat e sots les penes e 
altres condicions en aquell dit compromés aposades e declarades, de la qual ratiffi-
cació per mi, dit notari de voler del dit honrat consell fon reebuda carta pública 
en presència dels testimonis dejús scrits.

Testimonis: Pere Serres, saig, e Pere Modroni, traginer,252 vehins de la dita vila.

Ítem, lo honrat consell hac per aceptable e acepta lo affermament per los dits 
honrats jurats feyt de Jacme Matheu per crida trompeta e per fer altres manament 
\los quals/ per part dels honrats jurats li seran manats fer lo qual dit affermament 

¶ 251 Ratllat: pus largament. ¶ 252 Ratllat: vehins de molí.
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per lo dit Jacme fon feyt dijous253 proppassat que ere comptat a .Vi. dies del mes de 
deembre \del any present/. E constituhí a aquell dit Jacme per lo temps que servi-
rie tot aquell salari e altres coses que al dit en Matheu Villar per servir los honrats 
jurats de crida254 e altres coses per lo dit honrat consell ere acostumat donar.255

Ítem, a la proposició feta per los dits honrats jurats del feyt de Onda del feyt 
de les penyores que havien fetes axí com a béns de hòmens de Onda per entregar 
los vehins de la dita vila. E les quals penyores lo honrat en Guillem Sanç havie 
comprades per .lxxx. florins, e que·l dit en Guillem Sanç los passarie de dia en 
dia per noves que no·s affrontassen ab los jurats de Onda per veure lo feyt de les 
penyores que \los jurats de Onda/ havien fetes dels béns dels vehins de la dita 
vila, e les que eren estades feytes per los jurats de la dita vila de béns de hòmens 
de Onda com los dits honrats jurats entenien que la vila ||35v haurie a cobrar256 bé 
.dcc. sous poch més o menys. Lo dit honrat consell acordà e delliberà que de la 
dita rahó fos parlat ab lo dit en Guillem Sanç per los dits honrats jurats e síndich e 
que si tantost hic entenie a donar recapte en lo dit feyt si no que a requesta del dit 
síndich li fos requesta execució dels dits .lxxx. florins per los quals lo dit en Gui-
llem Sanç hauire comprat dos mulls, axí com a béns del dit en Guillem Sanç.

Ítem, lo honrat consell per ço que pogués ésser feta \e acabada/ execució 
en los béns d’en Pasqual de Meala e de les fermances, pus lo honrat en Ramon de 
Tous qui ere stat tramés per les dites fermances e per ell no havie portada revoca-
tòria de la letra del senyor rey segons li ere estat dit, delliberà e acordà que sie per 
los dits honrats justícia e jurats parlat ab totes les dites fermances que y trameten 
decontinent \un/ hom qui port revocatòria de la dita letra del dit senyor rey per 
ço que lo feyt de la execució puxe ésser \feta e/ acabada. E si fer no u volran que 
la dita vila257 tantost hic trametre un hom a cost e mesió de les dites fermances a la 
\dita/ ciutat per haver e portar revocatòria de la dita letra real.

Ítem, fon proposat per en Guillem Johan, manobrer de la parròquia de 
Sent Pere, que com ell entenés construhir e edifficar la torre e no hagués loch on 
la pogués construhir e \edifficar/, con vingués de necessitat de derrocar un arch 
del espital per ço que aquella dita torre pogués pendre fonament \e perfecció/, e 
aquella mesió que·s faria en derrocar e retornar ço que·s seria \estat/ derrocat per 
\rahon de la dita torre/ no sie rahonable que u pagàs la parròquia. Per ço supplicà 
al dit honrat consell que y anassen los honrats justícia e jurats ab alcuns prohò-
mens e per alcun hom espert en semblant acte o feyt de derrocar que li fos manat 
que u derrocàs, e que u tornàs axí com se pertangués, e que açò degués pagar la 
dita vila e no la dita parròquia. Lo honrat consell acordà que sie vist lo dit feyt per 

¶ 253 Ratllat: festa de sent que ere. ¶ 254 Ratllat: 
trompeta. ¶ 255 Marge esquerre: del affermament 

del trompeta d’en Jacme Matheu. ¶ 256 Ratllat: dels 
sous. ¶ 257 Ratllat: n’ich trame.
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los ||36r dits \honrats/ justícia e jurats \e prohòmens/ e que ço que costarà de der-
rocar e tornar que u pach la dita vila.

Ítem, lo honrat consell com lo dit en Pasqual Ferrando, síndich e clavari 
desús dit, hagués mostrat per son libre les despeses que havie fetes per la dita vila 
per menut, e aquelles fossen lestes en lo dit consell, manà ésser feyt albarà de les 
dites mesions e despeses de aytant com muntaran per ço que aquelles puxe cobrar 
de la dita vila.258

Ítem, fon proposat per en Matheu Villar que com ell hagués servida la vila 
de ésser crida trompeta per mig any e plus, e haguessen donada la dita trompeta al-
tre que fos trompeta de la dita vila, per ço supplicà al dit honrat consell que li pla-
gués que·l fes pagar del dit mig any que havie servid a la dita vila, axí del feyt dels 
.xl. sous que li eren deguts de soldada com del feyt de les robes que puje a quan-
titat de .xxxVi. sous e .Vi. diners. Lo honrat consell acorda259 que sie vist e rego-
negut lo temps que ha servit axí per lo feyt de la dita soldada com per lo feyt de 
les robes, e de ço que sie atrobat que li sie degut comptan prorata temps, que li sie 
pagat axí la dita soldada com les dites robes si260 part de aquelles li són degudes.261

Die sabbati, .xxiiª. decembris anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. tercio.
Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló ab so de 

trompeta o de nafill per veu d’en Jacme Matheu, crida trompeta \públich/ de la 
dita vila, en lo qual foren presents los honrats en Guillem Feliu, justícia, en Arnau 
Sala, Jacme Escuder,262 Bernat Cabeça \e/ en Johan de Barbarrossa, jurats ||36v de 
la dita vila. Consellers: en Pere de Begues, Arnau Agramunt, Pere de Reus, Pas-
qual Ferrando, Rodrigo Çanou, Bernat Pelegrí, Johan Mas, Pere Marquo, Bernat 
Mut major, Guillem Loreta, Bernat Hostalés, Pere Miquel menor, Bernat Moli-
ner, Pere Estrader, Andreu de Paüls, Bernat Colomer, Vicent de Campos, Johan 
Godes, Romeu Bonet, Ramon Ferrer, Guillem Padrells, Pere Colomer, Antho-
ni Navarro, Bernat de Luçà, Guillem Monlober, Johan Martí, Domingo Capcir, 
Ramon Johan, Bernat Maurell e maestre Arnau de Peralta, Johan Rabades.

En lo qual consell lo dit honrat justícia expossa que com ell en l’any prop-
passat hagués reebut en si \.Vi./ consellers ço és en Guillem Sanç, micer Johan 
Miralles, en Pere Moster, Pasqual Ferrando, en Ramon Johan e en Bernat Pe-
legrí, per donar a sí consell e llur officii degués finir lo dia de Nadal propvinent, 
per ço supplicà al dit honrat consell que li plagués que fos manat fer albarà al dit 
síndich e clavari que do e pach als dits seus consellers e ab los seus .x. sous, sexan-
ta sous. Lo honrat consell acordà que·l dit albarà fos feyt axí dels dits .V. consellers 
com del dit síndich, conseller ensemps ab los dits .V. consellers, de .lx. sous.263

¶ 258 Marge esquerre: albarà. ¶ 259 Ratllat: que·ls 
dits. ¶ 260 Ratllat: aquelles. ¶ 261 Marge esquerre: 

albarà. ¶ 262 Ratllat: Johan de Barb. ¶ 263 Marge 
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Ítem, lo honrat en Guillem Feliu justícia de la dita vila, en tant com en ell 
és e li pertany per furs e privilegiis del regne \de València/ e segons fer \pot e/ és 
acustumat per los seus precessors en lo dit officii de justícia remet e perdone totes 
e qualsevol penes per ell imposades dins lo temps del dit llur officii \de/ qualsevol 
consellers del dit consell comeses.

Ítem, a la proposició feta per lo dit honrat en Pasqual Ferrando, síndich 
desús dit, del feyt de les Corts sobre ço que s’ich restave a provehir e que alcuna 
cosa de secret \que/ fos prejudicial a la dita universitat no hic fos admessa ara en 
lo finament de les Corts, e special sobre lo capítol del feyt de les aygües e del feyt 
de la sall, que per descàrrech llur e per no haver reprehensió del honrat consell 
que com ell fos vengut ara de la ciutat de València e hagués entés que en breu les 
Corts devien pendre fi, ||37r que notificave al dit honrat consell que y degués pro-
vehir en lo dit feyt per manera que lo feyt se tingués a prop, e que y degués tra-
metre aquella persona que li plagués que ara en l’affinament de les dites Corts al-
cuna cosa en prejudici de la dita universitat del que dit ha no hic fos provehit per 
acte de cort. Lo honrat consell sobre la dita proposició feta per lo dit en Pasqual 
Ferrando delliberà e acordà que fos feta letra al honrat micer Guillem Çaera del 
feyt del finament de les Corts, e haüda resposta de aquell que decontinent anàs 
lo dit en Pasqual Ferrando a València per saber en què estave lo acte o feyt de les 
dites Corts, e que res que fos prejudicial a aquesta universitat no s’ich pogués pro-
vehir de secret que no fos sabut.

Com lo present dia de huy disapte que·s comptave a .xxii. dies del present 
mes de deembre fos lo terç dia ans de la festa de Nadal propvinent264 e segons for-
ma de furs e privilegiis del regne de València deje ésser feta elecció de justicia, per 
tal lo dit honrat consell volent servar la forma dels dits furs e privilegiis, enantà 
a fer la sobredita elecció de justícia. Et primerament foren lestes e publicades en 
plener consell les ordenacions de la dita vila.265 Enaprés foren elets per lo dit hon-
rat consell .iiii. prohòmens consellers del dit consell, los quals fossen presents ab 
los dits honrats justícia, jurats e scrivà al reebre de les veus de cascun dels conse-
llers, ço és en Bernat Pelegrí, Pere Miquel menor, en Pere de Begues, en Pere de 
Reus. E enaprés foren reebudes veus de cascun dels dits consellers qui foren en lo 
dit honrat consell atrobats. E foren atrobats266 de més veus al dit officii, ço és en 
Bernat Hostallés, en Guillem Johan, en Guillem Sanç, en Guillem Loreta, Bernat 
de Belda e en Nicholau Orlando, los noms dels quals cascun per si foren meses en 
sengles albarans e aquells dits albarans foren meses e intercluses en .Vi. redolins de 
cera vermella. E per los dits honrats justícia e jurats foren presentats al honrat ||37v 
en Guillem Miró, batlle de la dita vila, lo qual present lo dit honrat consell \allí/ 

¶ 264 Marge esquerre: elecció de justícia. ¶ 265 Mar- 
ge esquerre: los .iiii. prohòmens: en Bernat 
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ajustat lança los dits .Vi. redolins, la un aprés del altre, en un bací mig de aygua. E 
per un infant ignorant de pocha edat foren preses per mans de aquell, del dit in - 
fant, del dit bací tres dels dits .Vi. redolins, los quals donà e liurà, present lo dit 
honrat consell, en mans del dit honrat batlle. E preses aquells dits .iii. redolins, 
lladonchs lo dit honrat batlle se apartà un poch fora la porta de la cassa de con-
sell. E aprés poch lo dit honrat batlle torna en la cassa del dit consell, e vistes per 
aquell los noms de les persones escrits en los dits tres albarans, los quals \eren/ 
intercluses en los dits redolins, manifestà, declarà e nomenà al dit honrat consell 
que tinguessen e haguessen per justícia de la dita vila en l’any esdevenidor ço és 
lo honrat en Guillem Loreta, e aquell dit en Guillem Loreta lo dit honrat batlle 
donave per justícia per lo dit any.

||38r Ihesus.
Die mercurii qua computabatur .xxviª. decembris anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. 
quarto.

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 
d’en Jacme Matheu, crida trompeta públich de la dita vila, ab so de trompeta 
segons fer és acostumat. En lo qual foren los honrats en Guillem Loreta, justícia 
en l’any present de la dita vila. En Bernat Cabeça, n’Arnau Sala, en Johan de 
Barbarrossa e en Jacme Escuder, jurats de la dita vila. Consellers: micer Johan 
Miralles, en Pere de Reus, Bernat Pelegrí, Bernat Hostallés, Vicent de Cam-
pos, Rodrigo Çanou, Pere de Begues, Pere Muntanyà, Johan Mas, Guillamó 
Al biol, Andreu de Paüls, Pere Marquo, Guillamó Ribalta, Ramon Ferrer, Gui-
llem Monlober, Pere Estrader, Guillem Padrells, Pere Pintor, Johan Rabades, 
Pasqual Ferrando, Johan Homdedéu, Roiç de Cela, Guillem Johan, Bernat Mo-
liner, Romeu Bonet, Bernat Maurell, Anthoni Navarro, Ramon Johan, Arnau 
de Peralta,267 Johan Martí, Johan Godes.

En lo qual consell fon proposat per en Jacme Coyll, e per n’Apparici Mer-
lo, guardians de la aygua de la céquia Major de la vila de Castelló, que com ells 
haguessen complit l’any del guardianatge en la festa de Nadal proppassada e fos a 
ells deguda l’altra meytat del salari del dit any que són .l. sous, per ço supplicaren 
al dit honrat consell que·ls fos manat fer albarà de la última terça dels dits .l. sous. 
Lo honrat consell attés que ço que ere estat exposat per los dits guardians ere jus-
tícia que fossen pagat pus que havien complit lo temps, manà ésser feyt albarà al 
dit síndich que·ls pach los dits .l. sous.268

Ítem, fon proposat per en \Pere/269 Reboster que jatsie que ell degués do-
ents sous a la vila, los quals lonch temps \ha/ que li foren emprestats per lo servi 

¶ 267 Ratllat: en Guillem Feliu. ¶ 268 Marge esquerre: albarà. ¶ 269 Ratllat: Jacme.
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que ell lladonchs fehie a la dita vila de candelles de seu, e ell dels dits .cc. sous, 
si plahie al honrat consell, ere apparellat donar e pagar a la dita vila cent sous, 
los quals pagarie lo honrat ||38v en Guillem Miró per ell, qui present ere en lo dit 
consell decontinent. E dels restants .c. sous que li plagués que la dita vila li u vol-
gués fer gràcia de aquells per ço que·n compràs una caldera, e del restant que se’n 
pogués ell o sa muller vestir que quasi tots nus anaven. Lo honrat consell entessa 
la dita proposició feta per lo dit en \Pere/270 Resposter,271 manà al dit en Pasqual 
Ferrando, síndich e clavari de la dita vila, que reebe del dit en Guillem Miró los 
dits cent sous proferts donar per lo dit en \Pere/272 Reboster dels dits .cc. sous. 
E reebuts aquells que sens alcun prejuhí que no·n sie feyt o enjenrat a la dita vila 
de haver los dits .c. sous restants axí del dit en \Pere/273 e béns seus com de les 
fermances per aquell ladonchs donades e offertes quant lo dit préstech aquell per la 
dita <vila> li fon feyt dels dits doents sous, e servan los lladonchs pactes e condi-
cions que entre la dita vila e ell foren feyts del feyt de les candelles, servint emperò 
sa mare o ell la dita vila de candelles de seu segons que per ell ere estat promés a 
la dita vila, que li plau que sie sobresehit \en e requere/ fer execució contra los 
béns del dit en \Pere/274 dels dits .c. sous restans a requesta del discret en Pere de 
Begues, síndich, \ja començada contra aquell/. E aquest sobresehiment dur tant 
com al dit honrat consell plaurà e no pus, car no és intenció \del/ dit honrat con-
sell que dels dits cent sous li’n face gràcia alcuna, ans protesta que per lo present 
sobresehiment que farà a present \dels dits .c. sous al dit en Jacme/ que en esde-
venidor no li’n sie feyt alcun prejuhí en haver e recobrar aquells \dits .c. sous/ del 
dit en \Pere/275 eo fermances de aquell tota vegada que al dit honrat consell plaurà 
e ben vist serà, e \que/ tot dret sie e romanga a la dita vila, salvu, il·lés e conservat 
en totes coses e per totes, lo present sobresehiment en alcuna cosa no contrastant.

Ítem, fon proposat per lo discret en Jacme de Anglesola, notari e scrivà de la 
cort del justícia de la dita vila, que com a ell per la dita vila fossen degudes alcunes 
quantitats de diners de e per rahon d’escriptures fetes per lo síndich axí dels pleyts 
com per lo clavari, segons per los processos se demostre, part dels quals són estats 
trameses a València al molt noble governador de regne de València sobre la con-
sultatòria a aquell dit ||39r governador feyta per lo honrat en Guillem Feliu, justícia 
en l’any proppassat, del feyt del porter qui se’n menà en Pasqual de Mealla276 que 
són tants fulls e per los transllats que donà al síndich de les letres que presentà en 
Bernat Colomer del senyor rey als honrats jurats del feyt del seu compte. Per ço, 
supplicà al dit honrat consell que li’n fos manat fer albarà. Lo honrat consell delli-
berà que les dites scriptures e procesos fossen vistes e regonegudes per lo dit síndich 
e clavari, e vistes e regonegudes que \de les quantitats de diners de/ aytant com 
muntaran les dites escriptures e serà degut justament que li fos feyt albarà de paga.

¶ 270 Ratllat: Jacme. ¶ 271 Error per Reboster.  
¶ 272 Ratllat: Jacme. ¶ 273 Ratllat: Jacme. ¶ 274 Rat- 

llat: Jacme. ¶ 275 Ratllat: Jacme. ¶ 276 Ratllat: per 
ço supp.
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Ítem, foren proposades per lo honrat en Guillem Miró en lo dit honrat con-
sell dues coses, ço és \la primera/ que·s degués fer alcuna bona provesió per lo dit 
honrat consell en construhir e fer major església que la que y ere, com en esguard 
de la dita vila e del poble que tots jorns aucmentave que fort \hic/ ere sotil. Ítem, 
a segona277 en lo feyt del bací de la obra de la dita església, que vehie que fort poch 
s’ich acaptave a la dita obra. E que entenie si al dit honrat consell plahie que ell 
tingués lo dit bací que més s’ich acaptarie en lo feyt de la dita obra, com ell en 
reverència de Nostre Senyor Déu e de la sua preciossa mare Madona Santa Maria, 
\e de la vila, volie e/ entenie a prehendre lo càrrech de acaptar a la dita obra ab 
lo dit bací, emperò que no·n fos feyt prejuhí a·n Pere Palau si no havie complit lo 
temps per lo qual devie acaptar. Lo honrat consell hoydes e enteses les proposi-
cions fetes per lo dit honrat en Guillem Miró de les dites coses, attés que aquelles 
són santes e bones e meritòries e plaents a nostres senyor Déu, per menar a exe-
cució de la dita primera proposició que fon del feyt de la dita església, delliberà e 
acordà que dicmenje primervinent de maytí, los honrats justícia e jurats e tots los 
prohòmens que ara són ací en lo consell, sien en lo dit palau. E que los dits hon-
rats justícia e jurats appellen e demanen tots los bons hòmens \de la dita vila/ axí 
de consell com fora de consell, e tots altres que entenen que hajen esforç e sanc, 
e facen entrar aquells en lo dit palau, e que lladonchs estants ensemps serà entre-
parlat \del feyt de la construcció de la dita església/ per tal forma e manera que ||39v 
lo rahonament e parlament que alí·s farà serà molt plaent a Nostre Senyor Déu, e 
enanimarà lo corratges de les persones278 que allí seran ajustades que la construcció 
e fahiment \de la dita església/ hauran bon començament e principi e enaprés si 
plaurà a Nostre Senyor Déu vindrà a bona perfeció e acabament. Quant és en la 
segona proposició feta per lo dit en Guillem Miró \del feyt del bací/, lo consell 
acordà e dix que li plahie que li fos donat al dit en Guillem Miró lo bací de la obra 
e que en nom de Déu pensàs de acaptar ab aquell a la obra de la dita església.

Ítem, fon proposat per lo discret en Guillem Feliu, notari, en nom d’en Jo-
han Bordel e d’en Francesch Lòppiç, qui presents eren en lo dit consell, que com 
ells haguessen dit a ell, dit en Guillem, que si la vila volie fer alcuna subvenció e 
ajuda en lo feyt dels fors dels peixs negres,279 que ells per reverència e honor de  
la vila comprarien los pexes de alcunes barques de fora vila, com los pescadós de la  
dita vila segons que per aquells ere estat ja dit a ells, ja havien venut tot llur peix 
de llurs barques. E que los280 pescadós de fora vila ab los quals ells havien parlat 
volien281 de cascuna arrova de peix que isqués ab lo tir, ço és molls e sorrells, e 
oblades, a rahó de .x. sous, e que si la vila no·ls fehie alcuna cortesia \en lo for 
dels peixs negres/ que no s’ich salvarie al for que a present lo haurien a donar. E 

¶ 277 Ratllat: que entenie. ¶ 278 Ratllat: que li seran ajustades. 
¶ 279 Ratllat: que anassen al for del pagell.
¶ 280 Ratllat: de fora. ¶ 281 Ratllat: que tot.
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que si·ls volie fer alcuna cortesia en lo for dels peixs negres que ells permetrien, 
e·s obligarien ab pena de portar tot lo peix que comprarien e de portar-lo a la vila 
de Castelló, e no en altres parts. Lo \honrat/ consell tot concordant \e en alcuna 
cosa no discrepant/, considerant que dels peixs negres n’ich ha tals \e de tal na-
tura que són axí bons e/ vallen aytant com pagell, segons que allí fon rahonat per 
a menjar, ço és orada, morruda, verjada e roncador, per haver habundància de 
peix en la dita vila, delliberà e acordà que fos affegit tan solament als dits quatre 
||40r peixs \desús declarats/ un diner més per liura que no·s solie vendre en la dita 
pescateria d’ací atràs, axí en lo temps del Carnal com en lo temps de la Quaresma. 
Enaxí que, si los dits pexes \negres/ se venien en lo temps del Carnal a .iiii. di-
ners per lliura, que ara d’ací avant se venen a .V. diners la lliura. E si en lo temps 
de la Quaresma \los dits pexes negres/ se devien vendre a .V. diners per lliura, 
que en lo dit temps de la Quaresma se venen los dits pexes negres més .i. diner 
per lliura que no·s solien vendre en lo dit temps de la Quaresma. E encara lo dit 
honrat consell per haver més habundància de peixs en la dita vila pus al for dels 
dits quatre peixs negres axí en lo temps del Carnal com en lo temps de la Quares-
ma als pescadors e als revenedós \qui portaran tot lo peix a la pescateria de la dita 
vila/ los ere estat affegit .i. diner més per lliura d’ací avant, que no·s solie vendre 
d’ací atràs en temps passat. feu e ordenà sobre l’acte o feyt del peix l’establiment e 
ordenació següent:

Lo honrat consell de la vila de Castelló, per bé, profit e utilitat de la cosa 
públicha e dels vehins e habitants en aquella, tot a una veu concordant e en alcuna 
cosa no discrepant, per haver més habundància de peix en la dita vila, attenent que 
jatsie per los regidós passats de la dita vila fos asats bé provehit e ordenat sobre la 
venda fahedora dels peixs que·s vendran en la dita vila.282 E axí matex sobre la ha-
bundància la gràcia de Déu migançant dels dits peixs havedora en aquella dita vila. 
Emperò com en los hòmens tots dies cresque gran malícia e infrenada cobeegança 
per la qual rahó se mouen de nou litigiis e qüestions e tals actes preparats que la 
dita vila és venguda a gran fretura de peix, de què segons experiència ha demostrat 
són en causa los revenedós283 dels peixs vehins de la dita vila, los quals per infrena-
da cobejança se són ligats per via de companya ab alcuns hòmens stranys los quals 
ensemps ab los ||40v revenedós vehins de la dita vila compren tot lo peix qui poden 
haver de totes les ma<r>s maretimes de la Plana, de la dita vila, e de altres parts, 
e aquells dits peixs aporten en altres parts lunyadanes per haver-ne molts \més/ 
grans fors, e la dita vila per causa dels dits revenedós roman inprovehida dels dits 
peixs, ans és estat atrobat que en Onda, Lucena, Segorb e en altres parts \qui no 
són prop la marítima/ havie sufficiència de peix284 \e/ la dita vila la qual és prop 
de la dita marítima ne passave gran mirva e fretura, hoc encara se’n pert lo dret 

¶ 282 Marge esquerre: establiment del peix.
¶ 283 Ratllat: revedós. ¶ 284 Ratllat: més que no havie en.
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del delme dels dits peixs e regalia pertanyent al senyor rey. E com repòs sie dels 
regidós de la ciutat, vila e loch, la universitat singulars e habitants en aquella ésser 
habundada de aquelles coses, les quals Nostre Senyor ha donades a servi e sosteni-
ment de humana natura, per tal, lo dit honrat consell estableix, estatueix e ordena 
que qualsevol vehins e habitadors de la dita vila qui compraran peix en lo terme 
de la dita vila, e en les mars de aquella, o en altre qualsevol terme marítima o en 
altre qualsevol part, que aquests aytals hajen a portar tots los peixs que hauran,285 
ne compraran, ne comprat hauran, per haver aquells en esdevenidor en la dita 
vila per vendre en aquella. E açò sots pena de sexanta sous donadós e pagadós en 
aquesta manera, ço és la terça part al dit senyor rey, e l’altra terça part al acussador, 
e l’altra terça part al comú de la dita vila per a obs de obra de murs e de vaylls, e 
que del terç del acussador no·n puxe ésser feta gràcia. E que cascun vehí de la dita 
vila puxe ésser acussador. Ítem, axí matex lo dit honrat consell estableix e ordena 
per ço que per via de la dita companya los dits peixs per interposades persones ne 
en altra manera ||41r no puxen286 per los nostres vehins287 ésser venuts e feyts vendre 
en altres parts, que qualsevol vehí e habitador de la dita vila qui haurà companya, 
vulles ab vehins de la desús dita vila, vulles ab qualsevol altres forastés, per vendre 
peix en altra part sinó tan solament en la dita vila, que aquest aytal vehí o habita-
dor sie encorregut en pena dels dits sexanta sous per quantes que vegades peix serà 
comprat en la dita vila, terme, mars de aquella o en altres qualsevol viles, termens 
o marítimes per lo dit vehí o vehins, companyons de aquell, estranys o privats, 
que aquell dit peix que compraran a la dita vila no aportaran sie encorregut en 
la dita pena dels dits sexanta sous dividors e partidors en la forma e manera desús 
dita, e que del terç del acussador no·n puxe ésser feta gràcia. Ítem, que tot pes-
cador vehí de la dita vila, lo peix que Déu li darà vulles trague aquell en les mars 
de la dita vila, vulles en altra qualsevol part, que aquest aytal haje a portar o fer 
portar los pexos que \haurà e/ Déu li darà per vendre e fer vendre en la dita vila 
sots la pena dels dits sexanta sous, donadors e partidors en la manera desús dita,  
\de que del terç del acussador no·n puxe ésser feta gràcia alcuna/. E per ço que 
no puxe ésser dit que provehida la dita vila de peix, que aquell peix que sobrarie 
serie perdut, lo dit honrat consell estableix e ordena que si al mustaçaf de la dita 
vila qui ara és o per temps serà, serà ben vist ab los honrats jurats o almenys ab dos 
de aquells que donen licència, poder e facultat a aquells dits pescadors o revene - 
dós de traure peix de la dita vila e que aquell puxen portar en qualsevol part se 
volran, per ço que sien guardats de dampnatges e càrrechs de no perdre los dits 
peixs. E per ço que mils sien inclinats a portar los dits peixs en la dita vila, lo dit 
honrat consell fahent los gràcia volch que peix negre, ço és orada, viriada, mor-
ruda e ronchador, hajen lo for que al pagell és estat donat de vendre en temps de 

¶ 285 Ratllat: comprat.
¶ 286 Ratllat: ésser. ¶ 287 Ratllat: feyts vendre.
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Quaresma e de Carnal. Ítem, axí matex ||41v lo dit honrat consell volch e ordenà 
que sobre totes les dites coses puxe ésser feta inquisició per lo dit mustaçaf vulles 
ex officio, vulles a instància de part, per saber mils lo feyt de la veritat. E que·ls pre-
sents establiments duren aytant com al honrat consell plaurà e no plus.

Ferma de mi Guillem Miró, balle, salvu dret del senyor rey.288 

Com segons furs e privilegiis del regne de València sie estat costumat \e/ 
usat289 l’endemà de la festa de Nadal eligir e crear segristà per a obs de la església 
de la dita vila e il·luminar aquella.290 E huy dimecres qui és l’endemà de Na<da>l 
e festa de sent Esteve, deje de necesitat ésser feta elecció del dit segristà, per tal 
feta proposició per los dits honrats jurats, lo honrat consell enantà a fer la dita 
elecció en la forma següent. E primerament foren lestes en lo dit consell les or-
dinacions e establiment feyts per la dita vila. E lestes aquelles e establiment, foren 
elets e assignats .iiii. prohòmens del dit consell, los quals fossen presents ab los dits 
honrats justícia, jurats e scrivà al reebre les veus dels dits consellers, ço és en Gui-
llem Johan, en Pasqual Ferrando, micer Johan Miralles e en Rodrigo Çanou. E 
enaprés foren reebudes les veus dels altres consellers donades per cascun de aquells 
dits prohòmens, les llurs veus. E foren atrobats de més veus al dit officii de segris-
tà ço és en Pere Miquel, major, Bernat de Belda, Bernat Mut major, en Pere de 
Reus, Pere Miquel menor, e en Bernat Moliner,291 los ||42r noms de les quals per-
sones de més veus per lo dit honrat justícia foren notificats al dit honrat consell. 
E publicats aquells, lo nom de cascun de aquelles dites sis persones fon scrit en 
un albarà, e mès en .Vi. redolins de cera vermella. E feyts aquells dits sis redolins, 
lladonchs lo dit honrat justícia un aprés de altre, lançà aquells dins en un bací qua-
si mig de aygua, present lo dit honrat consell, dels quals dits .Vi. redolins per un 
infant ignocent de pocha edat, foren preses del dit bací tres, los quals per lo dit in-
fant foren donats e delliurats en les mans del dit honrat justícia. E reebuts aquells, 
lo dit justícia isqué fora la casa de consell e apartà’s un poch del dit consell, e ubrí 
los dits tres redolins e uberts trobà en cascun dels dits .iii. redolins un albarà en los 
quals eren los noms de aquells qui no s’eren asolats en lo dit bací. E a poch instant 
tornat lo dit justícia en lo dit palau declarà e denominà e donà per segristà qui re-
gís la dita església en l’any present ço és en Bernat de Belda, vehín de la dita vila.

E per semblant manera com sie acostumat e usitat l’endemà de Nadal, dia 
de sent Esteve,292 elegir e crear cequier de la céquia Major de la dita vila, haüdes 
per lestes les dites ordinacions e establiment,293 encontinent per lo dit honrat con-
sell foren elets294 .iiiie. prohòmens consellers del dit honrat consell los quals dona-

¶ 288 Línia possiblement escrita pel mateix batle.  
¶ 289 Ratllat: e praticat. ¶ 290 Marge esquerre: elec-
ció de segristà. Los .iiii. prohòmens: Guillem Johan, 
Pasqual Ferrando, micer Johan Miralles e en Rodrigo 
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Bernat Hostallés, Arnau de Peralta, Roiç de Cella, 
Johan Homdedéu. ¶ 294 Duplicat i ratllat.
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des per cascun de aquells veus al dit offici de cequier, fossen asistents e presents ab 
los dits honrats justícia, jurats e scrivà per reebre les altres veus dels dits consellers, 
ço és en Bernat Hostallés, Arnau de Peralta, Roiç de Cela e en Johan Homdedéu. 
E reebudes les veus de tots los consellers del dit consell, foren atrobats de més 
veus ço és en Pere Marquo, Lorenç Bosch, Miquel Gaschó, Pere Guerau, Bernat 
Bosch e en Johan Mas, los noms dels quals foren escrits en sengles albarans e in-
tercluses en .Vi. redolins de cera vermella, los quals dits .Vi. redolins foren preses 
per lo dit justícia e present lo dit consell, un aprés ||42v de altre, foren lançats en un 
bací de lautó quasi mig de aygua, dels quals dits .Vi. redolins per .i. infant igno-
cent de pocha edat ne foren preses tres redolins e liurats en mans del dit justícia. 
E reebuts aquells, lo dit justícia apartà’s un poch del consell e ubrí los dits tres 
redolins, e uberts aquells295 aprés poch retornà en lo dit palau, e en presència del 
dit honrat consell declarà e denominà que donave per cequier de la dita céquia en 
l’any present ço és en Pere Marquo, vehín de la dita vila.

Die dominica, .xxxª. decembris anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. quarto.
Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló \per veu 

d’en Jacme Matheu, crida trompeta públich de la ja dita vila, ab so de trompeta/, 
en lo qual foren presents los honrats en Guillem Loreta, justícia de la dita vila, en  
Bernat Cabeça, Johan de Barbarrossa,296 Jacme Escuder e n’Arnau Sala, jurats. 
Consellers: micer Johan Miralles, Pasqual Ferrando, Pere de Reus, Pere Estrader, 
Johan Homdedéu, Vicent de Campos, Pere Miquel,297 Bernat de Luça, Pere Pin-
tor, Roiç de Cella, Rodrigo Çanou, Bernat Colomer, Pere Colomer, Domingo 
Capcir, Pere Guerau, Guillamó Albioll, Ramon Ferrer, Anthoni Navarro, Beren-
guer Trilla, Pere Muntanyà, Bernat Mut, Arnau de Peralta, Pere Marquo, Ro-
meu Bonet, Johan Mas, Jacme Martorell.

En lo qual consell fonch propossat per los honrats jurats que com en lo 
consell \ara pus/ proppassat per lo honrat en Guillem Miró batlle de la dita vila, 
fos estat propossat del feyt de la església298 que a tan gran e honrat poble com ere 
aquest que fort sotill església hic havie, que aunides hic cabie al dia del sant dic-
menje ne a les altres festes \solempnes/299 la meytat de la gent de aquest poble, e 
que300 havie supplicat al dit honrat consell per ço que mils fos acordat e dellibe- 
rat que volguessen convocar e appellar tots los bons hòmens encara que no fossen 
de consell de la dita vila, e declarar a aquells si entenien que la dita ||43r església 
que de present és se devie mudar en altre loch o si la farien allí matex on se ere 
primerament construhida e edificada, car entenie que Déu migançant los induhi-
rie llurs coratges de mudar en altre loch la dita església o fer aquella allí on se està 

¶ 295 Ratllat: reté a poch. ¶ 296 Realment hi 
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per honor e reverència de Nostre Senyor Déu Jhesuchrist e de la sua preciossa 
e humill verge nostra dona Santa Maria, mare sua, e de tots los sants e santes de 
paraís. E per ço dixeren los dits honrats jurats en presència del dit honrat consell 
e de moltes altres persones que no eren de consell les quals ells havien feyt venir, 
convocar e appellar en lo dit palau, de voler e exprés consentiment \e licència/ 
del honrat en Johan Tauhenga, notari, subrogat del honorable en Johan Sànxez 
de Dicastiello, locthinent de governador de rivu d’Uxó a ensús, ço que en lo dit 
consell pus proppassat los ere estat proposat per lo dit honrat batlle, e que ells 
no li havien volgut fer sobre la dita proposició resposta alcuna sens que primera-
ment per la major part dels bons hòmens301 de la dita vila no fossen convocats e 
appellats, e saber de aquells llur voler. E per ço dixeren los dits honrats jurats302 a 
les persones que allí eren presents en lo dit palau, quasi la major part de tots los 
bons hòmens ne que sanch haguessen de la dita vila, que·ls plagués que cascuna 
de aquelles volgués donar son consell. E aprés que aquell haguessen donat303 que 
fessen loch tots aquells qui no fossen de consell. E que lladonchs lo dit consell, 
hoydes les veus de les dites persones, acordarie en ço que ves que les dites per-
sones se concordarien de fer en lo feyt de la dita església. E com per totes les304 
persones axí de consell com fora de consell fossen donats llurs consells que·s fes 
la dita església en lo loch on a present ere edifficada e construhida e no en altre 
loch, e per la forma e manera que fer se degués, e que açò lexarien a discreció 
e càrrech del dit honat consell e que·s fes per cèdulles. E exits tots los bons hò-
mens del dit palau qui no fossen consellers, e romanint en lo dit palau sufficièn-
cia de consellés, almenys de .xxii. ensús, segons foren escrits e atrobats en lo dit 
palau. Lo dit honrat consell, hoydes e enteses les dites coses, acordà e delliberà 
que ||43v la dita església se face allí on ara és edifficada e construhida e que no sie 
feyta en altre loch, com per la gràcia de Déu allí on ara és hic haje asats bon loch 
de fer església bella e gran, e tal que serà honor de Nostre Senyor e honor de 
aquesta comunitat. Emperò com305 abans de totes coses per haver bon principi, 
cap e fundament \de construhir e fer la dita església/ e per ço que la obra que·s 
començarà de la dita església vingue, si plaurà a Déu, a bona perfecció, s’ich 
hajen ordenar certs capítols. Lo dit honrat consell volch que·ls honrats justícia e 
jurats ensemps ab aquelles persones discretes que ells entendran que y sien ne-
cessari de que sien fermats tots aquells capítols que entendran que y sien mester 
per ço que la construcció de la dita església306 que·s farà pus sie començada vaje 
avant tro aytant sie acabada. E aquells dits capítols ordenats que aquells sien lests 
e mostrats al consell que lladonchs en lo dit palau serà ajustat.307

¶ 301 Ratllat: que ara eren ajustats. ¶ 302 Ratllat: 
que·ls havien feyts. ¶ 303 Ratllat: farie. ¶ 304 Rat- 

llat: jorns. ¶ 305 Ratllat: que ans de. ¶ 306 Ratllat: 
vaje avant. ¶ 307 Ratllat: per. E la d.



323

Die iovis, .xviiª. ianuarii anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. quarto.
Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 

d’en Jacme Matheu crida trompeta de la dita vila, ab so de trompeta o de nafill 
segons és fer acostumat, en lo qual foren presents los honrats en Guillem Lore-
ta, justícia, n’Arnau Sala, en Bernat Cabeça e en Johan de Barbarrossa, jurats de 
la dita vila. Consellers: en Pere Miquel major, Pere de Begues, Bernat Moliner, 
Andreu de Paüls, Bernat de Luça, Vicent de Campos, Arnau Agramunt, Bona-
nat Segura, Berthomeu Bosch, Pere Estrader, Pere Muntanyà, Ramon Ferrer, 
Guillem Monlober, Pere Marquo,308 Berenguer Trilla, Pasqual Ferrando, Antho-
ni Navarro, Rodrigo Çanou,309 Bernat Hostallés, micer Johan Miralles, Arnau de 
Peralta, Ramon Johan, en Bernat Maurell, Domingo Capcir.

En lo qual \consell/ fon proposat per en Pere Parellades, pessador de les fa-
rines de la dita vila, que com a ell per la dita vila fossen deguts de la primera terça 
del any \qui comença a/310 .xxi. dia del mes de deembre ara proppassat, sexanta 
sous, per ço supplicà al dit honrat consell que li fos feyt albarà. Lo consell311 manà 
ésser feyt albarà \al síndich que pach/ al dit en Pere Parellades los dits .lx. sous.312

||44r Ítem, fon proposat per en Bernat Colom qui és heretat en la partida de Ca-
net e de Mediona, que com ell ne los altres heretats en la dita partida no puxen 
regar llurs heretats en lo dia de llur tanda per ço com leven la post de la Alcúdia, 
hoc encara amaguen aquella per ço que no puxen regar, hoc encara que per al-
cuns axí com reguen \lo dia los de la dita tanda/ los tallen la aygua. Enaxí que ell 
e tots los altres per la dita rahó ne passen gran affany entre anar, venir, com los 
és tolta la dita aygua, per ço supplicà al dit honrat consell que fos llur mercé que 
aquell qui \acusàs aquell qui/ tolgués la aygua en lo dia de la tanda \o talàs o levàs 
la dita post/ que hagués lo terç de les calònies. Lo honrat consell entessa la dita 
proposició delliberà e acordà que \axí/ aquell qui levarà o talarà la dita post con-
tra forma de la sentència, que ultra la pena contenguda en la dita sentència pach 
.iii. sous de pena \la qual sie del acussador/. E313 \los/ regadors de la dita tanda als 
quals la dita aygua en lo dia de la tanda serà tolta e levada per qualsevol persona 
ultra la pena de la dita sentència314 puixen haver del tollent o levant la dita aygua 
\per llur dan e interés/ si acussats per aquells dits regador o regadós seran, los dits 
.iii. sous e que sien de aquells regador o regadors.315

Ítem, fon propossat per via de supplicació en lo dit consell per en Beren-
guer e en Lois de Alçamora, la qual fon lesta en plener consell, que com a ells fos 
demanat pochs dies són passats per lo honrat en Bernat Maurell, deputat a rebre 

¶ 308 Ratllat: Guillem Sanç. ¶ 309 Ratllat: 
Guillem Sanç. ¶ 310 Ratllat: ço és de. ¶ 311 Rat- 
llat: acorda. ¶ 312 Marge esquerre: albarà.  
¶ 313 Ratllat: aquells dits tres sous sien dels.  

¶ 314 Ratllat: pach los dits .iii. sous e aquells 
sien. ¶ 315 Tot aquest Ítem, està ratllat. Al 
marge esquerre: vacat com sie dav<a>ll 
ordenat per establiment. 
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lo quitament per lo dit honrat consell, mig quitament de sos béns ultra l’altre mig 
quitament que ja havien pagat als deputats lladonchs del dit quitament.316 E ells 
fossen fills de la dita vila e hòmens de paratge perque apparie a ells que no y fos-
sen tenguts de pagar al dit en Bernat Maurell lo dit mig quitament pus que no ha-
vien pagat a la dita vila sinó la meytat de la peyta. Per què supplicaren al dit hon-
rat consell317 que li plagués de haver aquells per exempts del dit mig quitament 
segons que pus largament en la dita supplicació és contengut. Lo honrat consell 
entesa la dita proposició haüda consideracio a la inòppia e miserabilitat dels dits 
supplicants per honor e reverència de Nostre Senyor e per ço encara com tots 
temps se són hauts benignament ab lo dit honrat consell en ço que havien a pagar 
del feyt de la \miga/ peyta \e del feyt del mig quitament que han pagat/ feu grà-
cia als dits en Lois e Berenguer de Alçamora de no pagar a la dita universitat ne 
al dit en Bernat Maurell deputat, lo dit mig quitament del qual per los dits expo-
nents en llur dita supplicació al dit honrat consell és estat supplicat.

||44v Ítem, fon propossat per lo discret en Francesch Agramunt, prevere, per ell 
e per tots los preveres \de la església de la dita vila/, que plagués al honrat consell 
fer per manera que ells no perdessen los .xxx. sous censals los quals per la dona 
na Sancha, muller d’en Tàrrega, los eren estat lexats, e que aquells los deguessen 
designar sobre en Guillamó Boix, lo qual fehie .xxx. sous censals a·n Pasqual de 
Mealla, axí com a hereu de la dita na Sancha, e que cessarie lo feyt de la oppo-
sició que ere estada per part318 dels dits preveres en la execució requesta contra 
lo alberch del dit en Pasqual, lo qual lo síndich de la dita universitat per lo feyt 
de la col·lecta de la peyta per lo dit en Pasqual collida e plegada sobre lo qual 
dit alberch lo dit en Pasqual als dits preveres havie carregats los dits .xxx. sous. 
Lo honrat consell dix que no ere llur intenció que·ls dits preveres perdessen los 
dits .xxx. sous censals, ans plahie al dit honrat consell que sens prejuhí del dret 
lo qual la dita universitat ha contra lo dit en Pasqual de Mealla e fermances per 
aquell donades per lo feyt de la dita col·lecta de la dita peyta, que per aquella per-
sona que·s pertangués que sien designats als dits preveres los dits .xxx. sous.

Ítem, lo honrat consell sobre lo feyt de les escriptures demanades per lo dis-
cret en Johan Tallada, notari e escrivà de la cort de la lochatinència de Governació 
de Riu d’Uxó ensús, dels proceses, actes e enantaments actitats per part de la dita 
vila en la dita cort contra qualsevol persones, los quals dits procesos foren mostrats 
per lo dit notari en lo dit palau al dit honrat consell, delliberà e acordà que·ls dits 
proceses e enantaments fossen vists e regoneguts per lo dit en Pasqual Ferrando. E 
vists e regoneguts aquells, fos feta relació en lo primervinent consell \que·s tendrà/ 
e serà-li provehit de albarà de aytant com les dites escriptures pujaran.

¶ 316 Marge esquerre: gràcia dels Alçamora feta per lo consell.
¶ 317 Ratllat: de les que fossen. ¶ 318 Ratllat: de la dita vila en la execució.
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||45r  Del feyt del quitament.
Ítem, lo honrat consell per ço que per les persones a les quals per lo honrat 

consell ere estat comanat de traure e haver lo quitament de .xxx. sous per lliura 
de les jents que·l deuen puxen pus prestament traure e haver aquell, dona licèn-
cia, facultat e poder \a aquells/319 les quals eren estades deputades per cascuna par-
ròquia de les .Vi. parròquies de la dita vila per reebre lo dit quitament que per ço 
que lo dit quitament vingue dins breu temps acabament e fi, que puxen vendre,  
\revendre/ e alienar o arrendar tots e qualsevol béns de tots aquells qui lo dit qui-
tament deuran per aquell preu o arrendament que aquells ben vist serà e convertir 
aquell dit preu o arrendament en lo feyt del dit quitament e fer cartes de venda 
o arrendament segons que aquells serà ben vist e obligar los béns de aquell qui·s 
quitarà, e fer fer àpoques e albarans si demanats seran, sí e segons que \als/ altres 
deputats320 per lo dit consell ere lo dit poder atorgat e donat.

Ítem, lo dit honrat consell sobre la proposició feta per lo discret en Fran-
cesch Sala, notari, collitor de la peyta, en ço que per aquell fonch dit e rahonat 
que plagués al dit honrat consell manar al síndich que li fes plaher de mil sous, 
com les lliures peyteres que·ls eren donades no·ls bastassen a pagar los censals que 
a aquells per la dita vila los eren estats assignats per ço que ells poguessen compor-
tar les jents, delliberà e acordà que pus los reendés qui havien comprades les re-
endes del senyor rey se eren proferts donar e pagar al honrat en Rodrigo Çanou, 
notari, administrador en l’any present de les dites reendes, aytanta quantitat de 
diners com mester hagués per pagar certs censals en la ciutat de València, los quals 
se havien a pagar del preu de les dites reendes, que parlarien ab lo dit en Rodrigo 
que supportàs per alcun temps al dit peyter de aquells mil sous deguts de cena al 
dit senyor rey, de absència.

Ítem, lo honrat consell delliberà e acordà que·l cequiatge de la céquia Ma-
jor de la dita vila sie encantada ab certs capítols \per la dita vila per en Jacme 
Matheu, crida públich de la dita vila/, los quals seran ordenats321 a .iii. anys a rahó 
de322 quartó. E aquell qui per menys salari la volrà tenir segons forma dels dits ca-
pítols, a aquell serà delliurada.

Ítem, lo dit honrat consell delliberà e acordà que sie haüd dels vehins de 
Almaçora tota aquella quantitat de diners que sie deguda a la dita vila del feyt  
de les mesions e despeses ||45v fetes per la dita universitat en lo sosteniment, repara-
ció e refecció323 en lo \feyt de la/ açut del rivu de Millars.

Ítem, lo honrat consell sobre lo feyt dels quarts que són d’en Manressa, de-
lliberà e acordà que sien comprats per la dita vila del dit en Manressa, axí com ab 
aquell mils se poran convenir.

¶ 319 Ratllat: a totes les persones. ¶ 320 Ratllat: ere estat.
¶ 321 Ratllat: e aquell qui per. ¶ 322 Ratllat: quartero. ¶ 323 Ratllat: fetes.
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Ítem, lo honrat consell \sobre/ lo feyt de les proposicions fetes per los dits 
honrats jurats del feyt de la provissió de la sal e de la cena e del feyt de les osts, e 
que lo324 feyt de les aygües no y fos sots ayguat, e per haver consell ab los advocats 
de la vila sobre la resposta fahedora al molt noble mossén en Gillabert de Cente-
lles de ço que proposa als honrats jurats en lo dit palau \del feyt de la defensió/, 
delliberà e acordà que per le dites coses \a fer/ que y torn lo dit en Pasqual Fer-
rando en la dita misatgeria a la ciutat de València e que face fer translat dels furs 
nous e que port la provesió de la sal, car haja entés que·l dit senyor rey s’ic deu 
partir en breu, e les Corts en ço que reste a provehir s’ich espatxarà.

Ítem, lo honrat consell sobre lo propossat per lo dit en Pasqual Ferrando  
de ço que havie entés \estant en València/ que ere estat entaulat contra a alcuns de  
aquesta universitat que fossen convenguts per rahó e causa del establiment que 
ere estat feyt en temps passat per lo feyt dels síndichs e clavaris e de tots altres qui 
deguessen quantitats diners a la dita vila que haguessen a pagar decontinent e que 
no poguessen recórrer al governador per via de appel·lació ne en altra manera.325 
E si u fehien, que fossen encorreguts en pena de duo milia sous segons que en lo 
dit establiment ere contengut, \sino per la ferma que al peu del dit establiment 
hic ere feta e scrita de mà del honrat en Guillem Miró, batlle/. E que enaprés per 
lo \dit/ honrat en Guillem Miró batlle ere estat manat als honrats jurats qui eren 
presents en la cassa de la cort ensemps ab lo honrat en Guillem Loreta, justicia, e 
d’altres prohòmens326 e ell dit en Pasqual que ells no ussassen del dit establiment, 
ans revocassen aquell, e de açò havie requesta que li fos \feta/ carta públicha. 
Per ço notifica al dit honrat consell que acordàs si revocarie lo dit establiment o 
quinya provissió hic ||46r farie en manera que la universitat \de aquesta vila/ no·n 
sostingués afany ne axí matex dan, e que ell se’n descarregave per ço que si alcun 
dan se’n seguie a la dita universitat que no li’n fos donada culpa. Lo honrat con-
sell entesa la dita proposició feta per lo dit en Pasqual Ferrando del feyt del dit es-
tabliment de ço que havie hoyt dir axí al honrat micer Guillem Çaera advocat de 
aquesta vila que \haurie dit que pus lo dit establiment ere desplacent al dit senyor 
rey, que consellave que fos rendreçat/ e haüda provissió real del senyor rey com 
al honrat micer Johan Mercader advocat del fisch qui li havie dit que si no per la 
dita ferma \que·l dit batlle/ que aquesta universitat ne fore estada punida.327 

¶ 324 Ratllat: capítol. ¶ 325 Ítem, ratllat com- 
pletament. Al marge esquerre: vacat com sie da - 
vall pus breu scrit. ¶ 326 Ratllat: de plaça. ¶ 327 Rat- 
llat al seu torn dins del mateix ítem, ja ratllat: 
e que lo dit establiment ere desplaent al dit senyor 
rey e a la sua cort, delliberà e acordà que \li plau 
de no usar del dit establiment/, del dit establiment 
no sie ussat ne aquel ne en tan a present usar de 
aquell, que·l dit senyor rey dels cars e rahó per \la 
qual/ perquè fon feyt aquell, per los advocats de la 

dita vila ensemps ab vós dit en Pasqual Ferrando, 
sie consultat. E si lladonchs lo dit senyor rey dirà e 
manarà que·l dit establiment sie revocat e cancel·lat 
que·l dit honrat consell hauda \la dita consultació e/ 
resposta del dit senyor rey, com de vós dit en Pasqual 
que ha de ço, vol que·l dit establiment haurà per 
si per aquell dit senyor serà dit e manat que·l dit 
establiment sie revocat e cancel·lat, vol, car, diu e vol 
que·l dit establiment sie ara per llavors rom, sie e, sie, 
per revocat e per cancel·lat.



327

Ítem, lo honrat consell com fos estada \e/ feta clamor per alcuns vehins de 
la dita vila dels tenders e revenedós de la sal, que aquells venen aquella a més for 
que no han acostumat de vendre. Deliberà e acordà attés que en la salina o gabella 
de la sal que·s té en la vila de Burriana ha a present sufficiència de sal, segons al dit 
honrat consell és donat a entendre, que·l honrat mustaçaf a requesta dels honrats 
jurats e síndich man ab manaments penals a tots los tendés e revenedós de sal que 
aquella venen e tinguen venal als compradós al for antich e segons antigament és 
estat acostumat de vendre aquella en la dita vila de Castelló.

Ítem, lo honrat consell sobre lo feyt de les penyores que eren estades fey-
tes per part de aquesta universitat de béns de hòmens de Onda per integrar nos- 
tres vehins, entessa la relació feta per lo honrat en Guillem Sanç en lo dit consell 
per part de la universitat de la vila de Onda.328 Deliberà e acordà que fos feta letra 
als honrats jurats de Onda que·ls plàcie de \fer/ restituhir e tornar les penyores 
que per aquells eren estades feytes de béns de vehins nostres, com si per aquells 
serà scrit e pregat ||46v a aquesta universitat plau de fer restituhir e tornar les penyo-
res que haje fetes de béns de hòmens de la dita vila de Onda.

Ítem, lo honrat consell manà ésser feyt albarà al honrat en Pasqual Fer-
rando, síndich e clavari, de les quantitats que ha pagades per affers e negociis  
de la dita vila segons mostra per lo seu memorial e fonch lest en plener consell de 
aytant com muntarà.329

Ítem, lo honrat consell manà ésser feyt albarà al discret en (blanc) maestre 
de gramàticha e de lògica de cent .l. sous deguts de la primera terça de la festa de 
Nadal de aquells .ccc. sous que pren de soldada per legir per un any en la dita 
vila de gramàticha e de lògica.330

Ítem, lo honrat consell manà ésser feyt albarà a·n Vicent de Campos de 
certes faltes e nichills de dues anades en les quals ere estat peyter, les quals foren 
justificades e lestes en plener consell de aytant com muntaran.331

Lo honrat consell, a la proposició feta per los honrats jurats del manament 
que a aquells ere estat feyt en la casa de la cort de la vila de Castelló per lo honrat 
en Guillem Miró, batlle de la desús dita vila, pochs dies són passats, ço és que no 
ussassen del establiment e que revocassen e interliniassen aquell, respon e diu que 
li plau de no ussar del dit establiment. Emperò que de la causa per la qual lo dit 
establiment fon ordenat entén consultar lo molt alt senyor rey. E feta consultació 
de enseguir ço que per lo dit senyor rey serà manat. E de haver per revocat e en-
treliniat lo dit establiment en cars que per lo dit senyor rey serà manat. E lo qual 
ha per revocat ara per lavors, e lavors per ara.

¶ 328 Ratllat: dient. ¶ 329 Marge esquerre: albarà.
¶ 330 Marge esquerre: albarà. ¶ 331 Marge esquerre: albarà.
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||47r Com fos donat a entendre al honrat consell per alcuns regants de la céquia 
de Canet, de Mediona, que passaven gran mirva e fretura de aygua axí per ra-
hon e causa del levament calament que·s fa de la post de la Alcúdia en lo dia de 
dimarts, en lo qual los dits regants e altres han tanda de regar llurs heretats, com 
per rahon del tolliment e previment que·s fa als dits regants en lo dia de llur tanda 
que no poden regar llurs332 heretats ni esplets, ans aquells se porien perdre de set, 
hoc encara per la dita rahó se porien enseguir grans scàndells e perills entre los dits 
regants e altres majorment que axí bé paguen llur cequiatge per les heretats que 
tenen e són dels regants derrés del terme de la dita vila, com aquells qui quasi333  
\un/ jorn de cascuna setmana e no·ls pot fallir aygua reguen les llurs heretats.334 
E per la dita rahó los dits scàndells e perills se porien enseguir si per lo honrat 
consell d’ací avant no y serà feyta alcuna bona provesió e ordenació. Per tal lo dit 
honrat consell volent provehir en les coses desús dites e evitar d’ací avant que los 
desús dits \dans/, scàndells e perills entre los dits regants ne altres en esdevenidor 
no vinguen ne·s seguesquen, establí, estatuí e ordenà que tot hom qui en lo dia 
de la tanda de la Alcúdia calarà la post de la Alcúdia, e la dita Alcúdia no havent  
\tanda/ la dita post levarà, e qui tolrà e pendrà als regants en lo dia de llur tanda la 
aygua, que aquest aytal qui les dites coses o alcuna de aquelles farà ultra la pena o 
calònia adjudicada per sentència arbitral al senyor rey e cequier de la dita céquia, 
sie encorregut en pena o calònia de .iii. sous, la qual pena dels dits .iii. sous si 
comessa serà haje ésser acussada per los regants en lo dit dia de llur tanda, e no 
per altra nenguna persona. E los quals dits .iii. sous sien adquisits e guanyats al dit 
acussador, e de aquells no·n sie feta alcuna gràcia o mercé. E que lo present esta-
bliment dur aytant com al dit consell plaurà e no plus.

Ferma de mi, Guillem Miró, batlle, savu·l dret del senyor rey.

||47v Die dominica, .xª. febroarii anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. quarto.
Fon ajustat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Jac-

me Matheu, crida trompeta públich de la dita vila, ab so de trompeta o de nafill 
segons és fer acostumat. En lo qual foren presents los honrats en Guillem Loreta, 
justícia de la dita vila, n’Arnau Sala, en Bernat Cabeça, en Jacme Escuder,335 jurats 
de la dita vila. Consellers: en Pere Miquel major, micer Johan Miralles licenciat 
en leys, Ramon Ferrer, Guillem Johan, Rodrigo Çanou, Pere Marquo, Guillamó 
Albioll, Arnau Agramunt, Pere de Reus, Anthoni Navarro, Roiç de Cella, Vi-
cent \de Campos/,336 Domingo Altibell, Pere de Reus,337 Pasqual Ferrando, Ro-
meu Bonet, Guillem Monlober, Johan Rabades, Johan Homdedéu, Bernat Mau-
rell, Berenguer Trilla, Jacme Martorell, Ramon Johan, Bernat Pelegrí.

¶ 332 Ratllat: blats. ¶ 333 Ratllat: cascun. ¶ 334 Mar- 
ge esquerre: establiment. ¶ 335 Ratllat: e en Johan 

de Barbarrossa. ¶ 336 Ratllat: Piquó. ¶ 337 Pos si ble-
ment duplicat.
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En lo qual consell per lo dit honrat en Pasqual Ferrando, síndich e misat-
ger elet en lo feyt del acte de les Corts, principalment fon feta relació com les 
Corts eren acabades de cloure, de aquells greujes que restaren a provehir per los 
.xxiiiiº. elets jatsie que les dites Corts foren finades e licenciades per lo senyor 
rey la vespra de sent Miquel en la ora de miga nit. Et que havie portades alcunes 
bones provissions axí del feyt de la sal com de les osts, com del feyt de un establi-
ment que havie feyt e ordenat lo consell, gran temps ha passat, sobre lo feyt dels 
síndichs e clavariis segons que en la dita provissió del dit establiment és feta men-
ció, les quals foren lestes en plener consell, e que havie portat translat dels furs 
que·s eren feyts en les dites Corts per lo senyor338 en Martí, per la gràcia de Déu 
rey d’Aragó ara regnant.

E feta la dita relació dix que com ell per haver339 les dites provissions e 
transllats dels dits furs hagués despés alcunes quantitats de diners segons per menut 
feu legir en plener consell, que plagués al dit honrat consell340 que de aquelles li fos 
manat albarà. Lo honrat consell hoyda la dita relació e hoydes les dites provissions, 
e hoyt ço ||48r que havie bestret lo dit en Pasqual per profit de la dita vila, manà fer 
a aquell albarà de aytant com muntàs ço que havie \ara/ pagat e bestret.341

Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt a aquell albarà de ço que en Ra-
mon Johan havie bestret e pagat per lo dit en Pasqual estant en València.342

Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt albarà de retenció axí de .xx. 
jorns deguts de salari com de .V. florins donats graciossament per a civada per los 
trebaylls de les Corts.343

Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt albarà al honrat en Rodrigo Ça-
nou, administrador de les reendes del senyor rey, per .iii. dies que estech entre 
anar, estar e tornar a la ciutat de València en lo mes de agost pus proppassat per 
fer los pagaments dels [ànuees] pensions degudes a certes persones en la ciutat de 
València del dit mes de agost, a rahó de .x. sous per jornal, .xxx. sous.344

Ítem, a aquell matex per altres .iii. dies que anà a València per pagar los 
censals deguts del mes de febrer a la dita rahó, xxx. sous.345

Ítem, lo honrat consell sobre la proposició feta per en Domingo Vives que 
fos esperat de son quitament alcun temps, acordà que pach pus que diners hic ha.

Ítem, lo honrat consell sobre lo feyt del honrat en Guillem Sanç, de ço que 
demanave àpocha que fos feta als jurats de Onda com per llurs mans havien ree-
buts qualsque .ccc.xc. sous, comanà que346 lo dit feyt sie vist e regonegut per 

¶ 338 Ratllat: rey. ¶ 339 Ratllat: alcunes. ¶ 340 Rat - 
llat: de manar. ¶ 341 Marge esquerre: albarà. 
¶ 342 Marge esquerre: albarà. ¶ 343 Marge 

esquerre: albarà. ¶ 344 Marge esquerre: albarà. 
¶ 345 Marge esquerre: albarà. ¶ 346 Ratllat: 
acordà que.
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los dits honrats jurats e síndich, e que si mereix fer àpocha que lo dit síndich e 
clavari la face per aquella forma que fer se deje de la dita quantitat que pagarà lo 
dit en Guillem Sanç per Onda del feyt de les penyores.

Ítem, lo honrat consell sobre lo establiment feyt del acte347 del peix, per 
ço que la universitat no·n pogués ésser en affany ni en cabristol, ni encórrer en 
pena alcuna, acordà que \al dit establiment/348 fos feta una declaració la qual sie 
ordenada per lo dit en Pasqual Ferrando assessor e advocat \dels honrats jurats,349  
la qual declaració fon feta en la forma següent:/350 declarant lo dit honrat consell 
||48v que en lo establiment e ordenació per aquell fet \die .xxviª. decembris anni con-
currenti/ que tot lo peix hagués ésser portat a la dita vila per los pescadors e reve-
nedors, que no entén a compendre ni ligar persones alcunes estranyes o privades 
les quals aportaran peixs al senyor rey, senyora reyna e cort llur, en qualsevol part 
los dits senyor, senyora e cort llur sien, ans aquells puxen portar sens embarch o 
contrast alcú, havent per revocat lo dit establiment si e en tant quant sie vist tocar 
a prohibició de no portar los dits peixs als dits senyor e senyora o cort llur, com 
no sie ne és intenció \del/ dit honrat consell haver comprés los dits senyor e se-
nyora e cort llur \en aquell dit establiment/, ne ja Déu no u vulle.

Die martis, .xiª. marcii anno a Nativitate Domini .mº.ccccº.iiiiº.
Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló en lo 

qual foren presents los honrats en Guillem Loreta, justícia de la dita vila; en Ber-
nat Cabeça, en Johan de Barbarrossa, n’Arnau Sala, en Jacme Escuder, jurats de 
la dita vila. Consellers: en Bernat Hostallés, n’Andreu de Paüls, Roiç de Cela, 
Pasqual Ferrando, Bernat Pelegrí, Rodrigo Çanou, Guillem Monlober, Guillem 
Johan, Bernat Moliner, Pere Estrader, Anthoni Navarro, Pere Marquo, Ramon 
Ferrer, Bernat Mut, Johan Godes, Bernat Celma, Pere Sànxiç, Pere Miquel me-
nor, Bernat Colomer, Bernat Maurell, Ramon Johan, Pere de Begues, Pere Co-
lomer, Domingo Capcir, Arnau de Peralta.

En lo qual consell fon propossat per en Francesch Maçó e en Berthomeu 
Arnau, guardians del terme de la dita vila, que com ells haguessen complit llur 
temps del any per lo qual lo guardianatge \del terme/ de la dita vila per los lla-
donchs honrats jurats los fonch delliurat, lo qual finí a .xiiii. dies de febrer prop-
passat. E de la última terça del dit any los fossen deguts doents .xcVi. sous, .iiii. 
diners, per ço supplicaren al dit honrat consell que·ls fos feyt albarà. Lo honrat 
consell attés351 que lo temps ere finit del dit any per lo qual se eren afermats a 
guardar lo dit terme, manà ésser feyt al dit en Pasqual Ferrando, síndich, albarà de 
la dita quantitat e que·ls dits guardians fossen pagats.352

¶ 347 Ratllat: del feyt. ¶ 348 Ratllat: hic. ¶ 349 Ratllat: e consell.
¶ 350 Ratllat: dels jurats. ¶ 351 Ratllat: que a pus. ¶ 352 Marge esquerre: albarà.
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||49r Salari de les hosts.
Ítem, lo dit honrat consell sobre lo feyt dels justícia, jurats, síndich \e clava-

ri/ qui eren anats en la host ab llurs cavalcadures vers les parts de la Pobla Tornes-
sa ab lo penó de la dita vila \per manament del senyor rey/, com fos debat353 del 
salari que devien haver cascú de aquells de .V. dies que estigueren fora llurs cases, 
delliberà e acordà que·ls honrats justícia, jurats, síndich e clavari qui eren anats 
ab llurs cavalcadures per acompanyar lo penó e fer honor a la dita vila, cascun de 
aquells hajen \per/ llur salari de cascun jorn dels dits cinch dies, ço és cinch sous.

Ítem, lo dit honrat consell sobre lo salari d’en Guillem Johan, penoner qui 
portà lo penó354 de la dita vila quiny ne qual salari devie haver cascun jorn com 
ne sofferís gran càrrech e treballs, delliberà e acordà que per lo dilluns e dimarts 
que estech tota la ost de la dita vila en la dita Pobla, que per cascun dels dits dos 
dies que haje de salari per cascun dia .iii. sous, que són .Vi. sous, attés e considerat 
que tro en lo dit dia de dimarts los hòmens qui anaren ab la dita host no prengue-
ren salari alcú, ans cascú de aquells anà ab llur pròpria mesió.355 E per los .V. dies 
après del dit dia de dimarts següents \e comptadors/ que partí lo dit penó \de la 
dita Pobla/ e anà vers les parts de Bexí ab certes persones, com a la major part de 
la dita host lo molt noble governador donàs licència que se’n tornàs a la dita vila 
tro al dicmenje aprés següent que fon tornat a la dita vila, que·l dit penoner haje 
per llur salari de portar lo dit penó per cascun jorn dels dits .V. dies, ço és356 a 
rahó de .V. sous que són .xxV. sous, attés que les persones que anaren al dit loch 
de Bexí per la dita vila foren pagades segons fon ordenat.

Ítem, lo dit honrat consell sobre lo feyt del salari dels hòmens qui anaren 
cavalcant ab sos rocins e quasi armats per lo càrrech que·n sostenien e per la ho-
nor que feren a la dita vila, ço és en Pere de Begues e en Pere Miquel, menor, 
delliberà e acordà que hajen per llur salari dels dits cinch dies \cascú de aquells/ a 
rahó de .iiiie. sous per cascun, que \fan/357 vint sous.358

Ítem, lo honrat consell sobre lo feyt del salari dels altres hòmens qui anaren 
a la dita host axí ab rocins com de mulla per ço com no anaven axí be arreats de 
llur artés \com los desús dits de cavayll/, emperò per la honor que feren a la dita 
vila, delliberà e acordà que per cascun jorn dels dits .V. dies haje cascú de aquells 
de salari a rahó de .iii. sous per cascun jorn, que fan .xV. sous per hom.359

||49v Ítem, lo honrat consell sobre lo feyt del salari dels balesters, acordà que cas-
cun de aquells dits balesters per cascun dia dels dits cinch dies hajen de salari cascú 
de aquells dos sous, .Vi. diners.360

¶ 353 Ratllat: entre. ¶ 354 Ratllat: ab la host.  
¶ 355 Marge esquerre, un cercle i: salari del 
penoner. ¶ 356 Ratllat: .v. sous. ¶ 357 Ratllat: són. 
¶ 358 Marge esquerre: salari dels hòmens armats 

a caval. ¶ 359 Marge esquerre: salari dels hòmens 
de mulla e de rocins. Ratllat: armats a cavall. 
Dibuix de cercle. ¶ 360 Marge esquerre: salari 
dels balesters. Dibuix de cercle.
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Ítem, lo honrat consell sobre lo feyt del salari dels lancers, delliberà e acordà 
que cascú de aquells dits lancers per cascún dia dels dits cinch dies hajen de salari a 
rahó de dos sous per jorn.361

Ítem, fon propossat en consell per lo discret en Pere Sànxiç, notari, que 
com ell tingue moltons per a tallar e servir la dita vila et sie feturant de taula com 
no·n puxe trobar a loguer, per ço dix que supplicave al dit honrat consell que 
li plagués lexar la taula de la dita vila francha de Pasqua propvinent tro a la festa 
de Carnestoltes primersvinents. E modar lo ban dels moltons a diner per cabeça  
\e açò lo dit consell fahent/ ell asegurarie de tenir la dita taula al dit temps basta 
de bones e sufficients carns de moltó. A la qual proposició fon \respost e/ acor-
dat per lo dit honrat consell que li plahie lexar la dita taula francha al dit en Pere 
Sànxiç al dit temps moderant lo ban impossat als moltons al dit en Pere Sànxiç 
e a aquells qui asseguraran al dit temps a .i. diner per cabeça en loch on seran 
atrobats que mal o dan facen. E .iii. sous la guarda. E esmena si se merexerà. Les 
quals dites coses totes e sengles foren loades e aprovades per lo dit en Pere Sànxiç 
de una part e per lo dit honrat consell de la part altra. Axí emperò que si·l dit en 
Pere Sànxiç no tendrà basta de carn de moltó la \dita taula/ in forma superius dicta, 
que sie encorregut en pena de .V. sous per cascun dia que cessarà tenir la dita tau-
la basta de carn \de moltó/.362 E ultra açò, que·l mustaçaf qui ara és o per temps  
\serà/ instants los jurats de la dita vila, puxe haver e fer haver sufficiència de carns 
a cost e mesió del dit en Pere. E per haver e tenir al dit en Pere Sànxiç la dita 
taula per lo dit temps, lo dit honrat consell obliga \al dit en Pere Sànxiç/ tots los 
béns de la dita universitat. E lo dit en ||50r Pere Sànxiç per tenir basta la dita taula a 
la dita vila per tot lo dit temps obliga al dit honrat consell tots sos béns mobles e 
no mobles hauts e per haver on que sien.

Die veneris, .xxiª. marcii anno a Nativitate Domini .mº.ccccº.iiiiº.
Fon ajustat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu d’en Jac-

me Matheu, crida trompeta públich de la dita vila, ab so de trompeta o de nafill 
segons fer és acostumat. En lo qual consell foren presents los honrats en Guillem 
Loreta, justícia, en Arnau Sala, en Johan Barbarrossa, e en Jacme Escuder, jurats. 
Consellers: en Bernat Colomer, Vicent de Campos, Ramon Ferrer, Pere Strader, 
Pere Pintor, Berenguer Trilla, Pasqual Ferrando, Bernat Mut, Arnau Agramunt, 
Johan Mas, Bonanat Segura, Roiç de Cela, Romeu Bonet, Pere Muntanyà, Gui-
llem Monlober, Guillamó Monlober, Pere de Reus, Rodrigo Çanou, Ramon Jo-
han, Bernat Maurell e n’Anthoni Navarro.

¶ 361 Marge esquerre: salari dels lancers. Dibuix de cercle.
¶ 362 Ratllat: sufficientment.
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En lo qual consell fon propossat per lo discret en Ramon Johan, notari, 
que com ell estant síndich e clavari de la dita <vila> les robes que havie com-
prades \a·n Matheu Villar tunc crida trompeta/ ab les calces e averies li costaren 
.lxxx. sous, e de aquells no hagués albarà del dit consell per culpa del scrivà, lo 
qual no havie feyt aquell, per ço supplicà al dit honrat consell que li fes albarà 
dels dits .lxxx. sous. Lo honrat consell attés que·l dit en Matheu Villar ||50v havie 
haüdes les dites robes del dit en Ramon Johan, síndich, manà a aquell fer albarà 
dels dits .lxxx. sous.363

Ítem, lo dit honrat consell a la proposició feta per n’Apparicii Merlo dels dos 
diornals que demane que fos pagat que havie feyts ab llur somera a estopar la açut 
estant síndich e clavari lo discret en Bernat Colomer, e per ço com lo dit n’Ap-
paricii per lo quartó de terra lo qual per lo dit en Bernat Colomer en lo dit nom 
a aquell fon establit per .Viii. sous no havie curat demanar al dit en Bernat los  
dits dos jornals. E dels quals lo dit en Bernat Colomer no li volie pagar ne pen- 
dre en compte, acordà que lo dit feyt fos vist per los jurats e síndich e feta justícia 
per aquells.

Ítem, lo dit honrat consell a la proposició feta per lo honorable en Johan 
Sànxez de Dicastiello, lochtinent de gobernador, del feyt364 de la cena, la qual 
la senyora rehina demanave a la dita vila, com per aquella a deffendre ell ne fos  
\estat/ pres en la ciutat de Sogorb e \havie/ fetes moltes despeses per occasió de 
la dita pressó, e açò havie feyt per fer servi e honor a aquesta universitat365 les quals 
despeses e mesions que dix haver fetes per una cèdula de paper escrites mostrà 
e lexà al dit honrat consell, e isqué del palau on lo dit consell se tenie. Vistes les 
dites mesions e despeses per lo dit lochtinent de governador en la dita cèdula de-
manades, attés que·l dit lochtinent per deffendre la dita cena per la qual lo porter 
a fer penyores de aquella de part de la dita senyora rehina ab letra de aquella a la 
dita vila ere estat tramés, havie \fetes/366 moltes despeses e sostenguts molts grans 
affanys e trebaylls. E que si lo dit lochtinent no hagués feta la deffensió que feu a 
la dita vila, que la dita vila haguere haüda a pagar a la dita senyora reyna la dita 
cena segons pagaren Burriana, Villareal e Murvedre. Respon e acordà que per les 
despeses les quals lo dit lochtinent de governador e los grans càrrechs e affanys que 
havie fets e sostenguts per la rahó desús dita367 ||51r e per les bones obres que havie 
fetes <a> aquesta universitat, que li fossen donats graciossament a la festa de sent 
Johan Babtista del mes de juny propvinent dehuyt florins, e que li fos feyt albarà.368

Ítem, fon proposat per lo honrat en Guillem Sanç, bachiller en decrets, que 
com ell estant ab lo dit lochtinent de governador per deffendre e mantenir aquell 

¶ 363 Marge esquerre: albarà. ¶ 364 Ratllat: de ço 
que havie. ¶ 365 Ratllat: hoc encara se. ¶ 366 Ratllat: 

sostenguts. ¶ 367 Ratllat: e per les. ¶ 368 Marge 
esquerre: albarà.
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del feyt de la cena, per la qual estigué pres en la ciutat de Sogorb per manament 
de la dita senyora reyna per molts dies, hagués despés \e bestreyts/ d’ell llur pro-
prii .iii. florins. E axí matex per lo feyt de les penyores de Onda hagués treballat 
per honor de aquesta universitat e feyt restituhir e tornar als jurats de Onda tot 
ço que havien marcat e pres de béns de hòmens de la dita vila, per ço supplicà al 
dit honrat consell que li plagués de pagar a aquell los dits .iii. florins, e dels tre-
balls que havie sostenguts del dit feyt de Onda que plagués al dit honrat consell 
en alcuna cosa a·quell remunerar. Lo consell, sobre la dita proposició, delliberà e 
acordà que al dit en Guillem Sanç axí per los dits .iii. florins affermats per aquell 
ésser bestrets per lo feyt de la dita cena, com per los trebaylls per aquell sostenguts 
en lo feyt de Onda, que per totes coses fossen donats al dit en Guillem Sanç en la 
festa de sent Johan Babtista, tres florins.369

Ítem, lo honrat consell sobre lo feyt dels moros que·s dehie que s’in hic 
volien venir a fer vehins de la dita vila, entretant que haurien la comissió a la dita 
vila atorgada per lo senyor de fer moreria als dits moros en la dita vila, o de fora 
\la dita vila/, acordà que fos feta letra al honrat micer Guillem Çaera, advocat e 
pensionat de la dita vila, de la manera que la vila tendrie en reebre los dits moros 
per vehins, pus la dita concesió axí prestament no podie ésser haüda per la gran 
quantitat de diners que demanave de aquella de dret de sagell.

||51v Ítem, fon proposat per los honrats jurats que com alcuns vehins de la dita 
vila tinguen alcuns patis de corrals dins los murs de la dita vila, en los quals fan 
molts femers e lancen moltes sutzedats, les quals donen gran infecció e corrup-
ció370 als vehins e habitants en la dita vila, e estan encara que peyor és a vista dels 
passants per la carrera on los dits femers estan, de que·s segueix gran dan a la dita 
universitat hoc encara diffamació per los hòmens estranys qui vehen les dites coses. 
Per tal intimaren e notificaren al dit honrat consell les dites coses per descàrrech 
llur per ço que·l dit honrat consell hic faça alcuna bona ordenació per manera que 
almenys les dites succetats dels dits corrals no sien vistes per los passants. Sobre les 
quals coses, ço és per tolre la dita infecció e corrupció dels femers que·s fan en los 
dits corrals lo dit honrat consell feu la ordenació, estatut e establiment següent:

Lo honrat consell de la vila de Castelló, per \profit e/ utilitat de la cosa pú-
blicha \e dels vehins e habitants en aquella/, e per tolre371 la infecció e corrupció 
\que hix dels/ dits femers \e que aquells per los passants no puxen ésser vists/, es-
tatuí, establí e ordenà que \tot/372 hom qui dins los murs de la dita vila prop car-
rera públicha haurà \o tindrà/ corral e en aquell farà femer sens que·l dit corral no 
tapiarà373 de dues cerques \o tappiades/ en alt vers la part de la dita carrera374 \per 

¶ 369 Ratllat: e que si diners. ¶ 370 Ratllat: a la dita. 
¶ 371 Ratllat: diffamació de la dita vila. 

¶ 372 Ratllat: tot hom, negun. ¶ 373 Ratllat: haurà. ¶ 374 Ratllat: per ço que·ls. 
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tolre dels/ dits femers375 \la dita/ corrupció \e/376 infecció377 e que los dits femers 
per los passants per la dita carrera no puxen ésser vists, que per tantes \quantes/ 
de vegades en lo dit corral farà femer sens que les dites tàppies no sien fetes en 
aquell segons dit és, que aquell qui contrafarà \o vendrà/, sie encorregut en pena 
de cinch sous, donadors e pagadors ço és la terça part al senyor rey, l’altra terça 
part a la dita vila per obs de murs e vaylls, e l’altra terça part al acussador.

||52r Ítem, lo honrat consell378 per causa justa e rahonable delliberà e volch que 
dels .V. dies que havie acordat en lo consell proppassat \tengut e celebrat a .xi. 
del present mes de març/ que los hòmens qui aturaren ab la host e anaren al loch 
de Bexí per manament del molt noble governador de València fossen pagats \e 
manats albarans segons que en lo qüern dels albarans del consell és contengut/ se-
gons que lladonchs fon taxat per lo dit honrat conell, los ne fos tolt un dia. Enaxí 
que fossen pagats de .iiii. dies tan solament los dits hòmens \qui romangueren en 
la dita host e anaren e estigueren a Bexí/ e no de plus, no contrastant379 lo acordat 
e delliberat per aquell \dit consell/ en lo consell pus proppassat dels dits .V. dies, e 
que los dits albarans dels dits .iiiie. dies anassen per fets sots lo dit kalendari de .xi. 
die marcii, e en aquells no fos toquat en l’àls, salcum en lo tolliment de un dia que 
fon a present acordat que fos amogut dels dits .V. dies.

Ítem, lo honrat consell manà ésser feyt albarà al honrat en Pasqual Ferran-
do de les quantitats de diners les quals havie bestretes e pagades per la dita vila de 
aytant com muntarien.380

Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt albarà al dit síndich dels .xxiiii. 
sous que havie pagats a·n Andreu Martí, notari e scrivà de la cort del official de 
Almaçora.381

||52v Die dominica, .viª. mensis apprilis anno a Nativitate Domini .mº.ccccº.iiiiº. 
Fon ajustat e tengut consell en lo palau comú de la vila de Castelló per  

veu d’en Jacme Matheu, crida trompeta públich de la dita vila, ab so de trompeta 
eo de nafill, en lo qual foren presents los honrats en Guillem Loreta, justícia de la 
dita vila; n’Arnau Sala, en Jacme Scuder, en Johan de Barbarrossa e en Guillem 
Johan, tinent loch del honrat en Bernat Cabeça, jurats de la dita vila. Consellers: 
Arnau Agramunt, Ramon Ferrer, Vicent de Campos, Romeu Bonet, Johan Go-
des, Rodrigo Çanou, Bernat Mut major, Pere Estrader, Anthoni Navarro, Jo-
han Homdedéu, micer Johan Miralles, Pasqual Ferrando, Roiç de Cela, Guillem 
Monlober, Bernat Moliner, Pere Muntanyà, Pere Miquel major, Pere Miquel 

¶ 375 Ratllat: no donen. ¶ 376 Ratllat: \ni/. 
¶ 377 Ratllat: als, a la, a la dita universitat per ço encara. ¶ 378 Ratllat: volch que. 

¶ 379 Ratllat: la ordenació feta per. ¶ 380 Marge esquerre: albarà. ¶ 381 Marge esquerre: albarà.
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menor, Johan Mas, Guillamó Ribalta, Pere Sànxiç, Pere de Reus, Bernat Hosta-
llés, en Bernat Maurell, Berenguer Trilla, Jacme Martorell.

Lo honrat consell, a la proposició feta per en Berthomeu Marquo del feyt 
de la sua terra o que la vila donàs loch que les aygües plujals que venien per les 
carreres públiques no deroïssen la sua terra per lo trencament que lladonchs fon 
feyt, o que la dita vila li’n compràs la dita terra, acordà que fos vist a vull lo dit 
feyt per los honrats justícia, jurats, ab alcuns prohòmens, e de ço que haurien vist 
que·n fessen relació en lo dit consell que lladonchs se tendrà.

Ítem, lo dit honrat consell a la proposició feta per los hòmens qui ab llurs 
bèsties axí de sella com de bast eren anats ab lo senyor rey a la ciutat de València 
com se querelassen los uns dels altres, acordà que entre ells se’n avinguen, emperò 
si aquells no se’n poran convenir, que·ls honrats justícia e jurats los ho leven de 
carrera axí com mils poran.

Ítem, lo dit honrat consell a la proposició feta per alcuns hòmens als quals 
per los síndichs passats los eren estats establits certs ||53r troços de terra situats en lo 
terme de Canet axí com a béns de la dita vila, per los quals dits troços en les me-
sions que·s eren feytes en lo pleyt que menaven ab en Domingo Làzer \notari/ 
eren estats taxats en certa taxació, que plagués al honrat consell que·ls fes pagar de 
la vila ço que·ls demanave lo col·lector dels dits troços per les dites mesions, acor-
dà que sien vists los establiments que affermen que a aquells per los síndichs passats 
los serien estats feyts dels dits troços de terra382 en lo dit terme e que·ls sien servats.

Ítem, lo honrat consell sobre lo feyt del cervater, delliberà e acordà que 
fos comanat als honrats justícia e jurats que parlen ab ell, e que·n facen relació al 
primer consell que·s tendrà de ço que atrobaran ab aquell del feyt del \salari/ que 
demanarà a la dita vila per .i. any.

Ítem, lo honrat consell sobre lo feyt del honrat en Guillem Sanç, conside-
rat que \aquell/ havie sostenguts per la dita vila affanys e treballs axí per lo feyt 
de la cena que demanave la senyora reyna a la dita vila com fos anat a la ciutat de 
Segorb per assessor ab lo dit honrat en Johan Sànxez de Dicastiello, lochtinent 
de governador, com lo dit lochtinent per rahon de la dita cena fos estat citat per 
manament de la dita383 senyora reyna, com per lo feyt de les penyores que eren 
estades feytes per los jurats de la vila de Onda les quals per llur tracte e treball la 
dita vila de Castelló ere venguda ab la dita vila de Onda en bona concòrdia sobre 
les dites penyores. acordà que li384 fos enadit .i. florí als dits \.iii./ florins que·l 
consell havie manat que li fossen donats per la dita vila a sent Johan segons desús 

¶ 382 Ratllat: e que·ls sien servats.
¶ 383 Ratllat: senyoria. ¶ 384 Ratllat: fossen donats.
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en lo consell proppassat és escrit. Enaxí que ara vol que li sien donats los dits .iiii. 
florins per lo síndich.385

Ítem, lo honrat consell, lo feyt del delliurament del guardianatge fahedor 
del terme de la dita vila comanà a discreció e càrrech dels honrats jurats e síndich 
e dona poder \a aquells/ que aquell puxen delliurar386 a aquell o aquells qui per 
menys de salari lo volrà guardar segons forma dels capítols ab los quals lo dit guar-
dianatge ||53v se encante e·s cride.

Ítem, lo honrat consell sobre la proposició feta per lo discret en Pere Sànxiç, 
notari, per lo feyt de Johan Sanxo, fill de la dona na Ferrera, habitadriu en lo loch 
de Benicàcim, que fos defés per la vila de la peyta que li demanen los jurats del dit 
loch per los béns setis que té e possehix en, e dins lo dit loch e terme de aquell, 
com fos lo pare de aquell se fos feyt vehí de la dita vila segons mostra per letra del 
dit vehinatge, acordà que açò fos vist e regonegut e si per justícia la dita peyta se pot 
deffendre \que no·s pach/ que·s deffene, e s’ic387 face ço que s’ich pertany de fer.

Ítem, lo dit en Pasqual Ferrando explica llur misatgeria que havie feta388 a 
la ciutat de València per manament dels honrats jurats al dit honrat consell, ço 
és que havie reebuts del scrivà de ració .dcccc.lxVi. sous, los quals la dita vila 
lladonchs havie feyt de acorriment als atzemblés qui eren anats a la dita ciutat 
en servi del senyor rey. E que havie parlat ab los nostres advocats e que li ha-
vien dit com ço que restaven a finar en les dites Corts ere estat tot finat salvu 
del enbotigaments dels blats que Exàtiva e Aljezira ho denostaven. Emperò389 que 
micer Guillem Çaera li havie dit que si·s retenie en les Corts que encara se finarie 
lo feyt dels enbotigaments dels dits blats. E390 feta explicació de llur misatgeria, 
supplicà al dit honrat consell que li fos feyt albarà de .V. dies que havie stat en la 
dita misatgeria a la ciutat de València de .xxxV. sous. Lo honrat consell manà 
que li fos feyt dels dits .V. dies de diornals. 

Ítem, lo dit honrat consell manà que li fos feyt albarà de la quantitat de di-
ners que havie bestreta pagades a certes persones per affers de la dita universitat de 
aytant com muntaran.391

||54r Ítem, lo honrat consell manà que fos feyt albarà al dit síndich dels .V. florins 
que havie pagats e bestrets al honrat en Berenguer Clavell, doctor, per rahon del 
salari que demanave a la dita vila del feyt de la judicatura de la qüestió392 que ere 
entre la dita vila e en Bernat Colomer, dels quals mostra albarà scrit de mà pròpria 
del dit393 en Clavell, lo qual albarà fon lest en lo dit consell.394

¶ 385 Marge esquerre: albarà. ¶ 386 Ratllat: al 
menys. ¶ 387 Ratllat: fache. ¶ 388 Ratllat: per 
manament del honrat consell. ¶ 389 Ratllat: que·l 

dit mic. ¶ 390 Marge esquerre: albarà. ¶ 391 Mar- 
ge esquerre: albarà. ¶ 392 Ratllat: de la dita.  
¶ 393 Ratllat: savi. ¶ 394 Marge esquerre: albarà.
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Ítem, lo honrat consell sobre lo salari que demanave lo discret en Johan 
Çaera, notari subsíndich de la dita vila, dels treballs que havie sostenguts en la 
qüestió d’en Bernat Colomer hoc encara per altres treballs per aquell sostenguts 
per la dita vila en altres feyts395 com lo dit en Pasqual Ferrando li donàs .V. florins 
e que no·ls havie volgut acceptar ne reebre, vista la letra als honrats jurats de part 
del dit honrat micer Guillem Çaera advocat de la dita vila tramessa del feyt del dit 
en Johan Çaera, acordà que li fossen tremeses .c. sous per ço que no face mesió 
de porter a la dita vila e que li sie intimat per letra aprés que havie feta cautela de 
llur mà dels dits .c. sous que d’aquí396 avant no és plus de la substitució, e que sie 
revocat de aquella.

Ítem, lo dit honrat consell sobre lo feyt de la presentació \de la letra/ fahe-
dora al honrat lochtinent de governador de la fermança que ha a donar en la ciu - 
tat de València. delliberà e acordà que quant lo misatger qui ha anar a la dita  
ciutat per \los/ affers e negociis desús dits de la dita vila serà en la dita ciutat que 
encontinent sie presentada al dit lochtinent la dita letra.

Ítem, lo dit honrat consell acordà que quant serà loch e cars de trametre 
misatger a la dita ciutat per revenir lo feyt397 dels enbotigaments e altres \feyts/ 
concerents profit e utilitat de la dita vila, que y vaje lo dit en Pasqual Ferrando 
per misatger.

||54v Ítem, lo honrat consell sobre la proposició feta per lo honrat micer Johan 
Miralles de les despeses e mesions que affermave haver fetes en la persecució de la 
mort del honrat en Bernat Miralles, justícia tunc de la dita vila, les quals demanave 
al dit honrat consell e que lexave a llur discreció e conexença, delliberà e acordà 
que los honrats jurats e síndich pratiquen ab lo dit micer Johan sobre lo feyt de les 
dites mesions per veure e sentir quanta quantitat demanarà. E de ço atrobaran ab 
aquell que·n facen relació en398 \lo/ consell primervinent que lladonchs se tendrà.

Com per a variació del temps se \hajen/399 variar los estatuts e ordenacions 
de les viles e fer-ne de nous en aquelles coses en les quals per alcun temps no·n ha 
haüd. E sie asats manifesta cosa les places ésser donades a la choabitació general del 
poble e encara dels declinants estranys advenints en aquelles.400 E sie a rahó conso-
nant que los honrats prohòmens e bons hòmens de la vila de Castelló e altres qui 
volran passar llur temps per via de deport en jugar a qualsevol joch, axí de taules 
com de grescha o altres jochs, jugen en les dites places e lochs públichs on acos-
tumen de estar e choabitar. Los honrats officials e regidors de la dita vila per ço 
que si alcú \o alcuns/ sobre lo dit joch o jochs se volrà moure desordenadament 
puxen per los dits officials e regidors ésser mils acorreguts e castigats hoc encara 

¶ 395 Ratllat: segons. ¶ 396 Ratllat: d’ací.  
¶ 397 Ratllat: dits. ¶ 398 Duplicat: en. Ratllat: 

altre, que llado. ¶ 399 Ratllat: dejen. ¶ 400 Marge 
esquerre: establiment dels jochs.
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alcuns estranys advenints a la dita vila troben mils la plaça de aquella fornida dels 
hòmens que acostumen fer plaça per honor del senyor rey e de la dita vila. E axí 
matex alcuns de la dita vila havents mester alcuns logaders qui per llur vici prenen 
plaer en jugar per alcuna hora del jorn sien en cert loch col·locats e allí atrobats 
per aquells qui mester los hauran, hoc encara és estat atrobat per experiencia, la 
qual és maestra de les coses, que per rahon e causa dels dits jochs los quals se tenen 
en alcunes parts de la dita vila, e401 signanter en lo carrer appellat d’en Villafrancha, 
la plaça de la dita vila és axí atrobada contínuament sens presència de persones que 
quasi és axí com si alcú no habitave en la dita vila, la qual cosa se segueix, per ço 
||55r car tots los fahents vila e altres qui han acostumat de jugar jugen en lo dit carrer 
e altres parts particulars de la ja dita vila. Per tal lo dit honrat consell haüd esguard 
a les dites honors e affermant la utilitat e profit de la cosa pública, per evitar e tolre 
los perills que leugerament se porien seguir per los jugants en lo dit carrer e parts 
desús dites, establí, estatueix e ordenà que alcun402 hom axí estrany com privat de 
qualsevol ley, condició o estament sie, no gos ne presumescha jugar en alcunes 
parts de la dita vila palesament o amagada a joch de graescha, violeta, naips, sal-
vu en la plaça de la dita vila, axí com és de cassa d’en Philipp Meri, bosser, fins 
a casa del discret en Pasqual Ferrando, e fins a casa d’en Berthomeu Cardona, 
colteller, inclusive, e403 de la casa del dit en Cardona a la pescateria venint a casa 
d’en Johan Barbarrossa, e de casa del dit en Johan passant per cassa d’en Guillamó 
Granyan<a>, febridor, tot porche a la deredor de la dita plaça, fins al palau de la 
desús dita vila inclusive. Enaxí que en la dita plaça e en los lochs desús limitats a 
la deredor de aquella tot hom axí estrany com privat puxe jugar als dits jochs de 
grescha, violeta e naips sens encorriment de pena alcuna de dia tan solament. E 
qui contrafarà sie encorregut en pena de vint sous pagadós en aquesta manera, 
ço és lo terç al senyor rey, lo terç a la dita vila per a obs de mur e vaylls, e l’al-
tre terç al acusador. Vol encara lo dit honrat consell e estatueix e ordena que en  
\dits/ los lochs de la dita plaça on se jugarà als damunt dits jochs alcú no sie tan 
ussat que gos prestar diners sobre penyores, ne pendre onzenes dels diners que 
prestarà, ne altre logre major o menor, ans si lo contrari serà feyt que·l senyor 
de qui seran les penyores recobre aquelles franques del prestador. E lo prestador 
sie tengut restituhir e tornar aquelles a aquell qui les dites penyores en son po-
der meses haurà e perde la quantitat de diners que sobre les dites penyores prestat 
haurà. E noresmenys, que lo dit prestador o onzener qui a major logre o menor 
haurà ||55v prestat llurs diners perde tota la quantitat que prestada haurà e lo manle-
vador sie absolt de tot lo deute que prestat li serà. E sobre les dites coses entre lo 
prestador e manlevdor no puxe ésser feyt alcun pacte o renunciació derogant als 
dits préstechs, ans si eren feyts sien hauts per nul·les e rases. E lo \honrat/ justícia 

¶ 401 Ratllat: senyalada.
¶ 402 Ratllat: negun. ¶ 403 Ratllat: venint.
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procehisca a la decissió dels dits préstechs en la forma damunt dita no obstant los 
dits pactes, composicions e avinences o renunciacions de aquells. E sobre totes  
les dites coses lo dit honrat justícia qui ara o per temps serà puxe fer inquisició e per 
merofficii procehir e sabuda la veritat del feyt puxa enantar en aquells en la forma 
damunt dita, lo qual establiment e ordenació dur aytant quant al dit honrat consell 
plaurà e no pus. Ferma de mi, Guillem Miró, balle. Savu·l dret del senyor rey.404

Die dominica, .xxviiª. apprilis anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. quarto.
Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu 

d’en Jacme405 Matheu, crida trompeta públich de la ja dita vila, en lo qual foren 
presents los honrats en Guillem Loreta, justícia de la dita vila; n’Arnau Sala, en 
Bernat Cabeça, en Johan de Barbarrossa e en Jacme Escuder, jurats. Consellers: 
micer Johan Miralles, Rodrigo Çanou, Pere Estrader, Anthoni Navarro, Vicent 
de Campos, Pere Marquo, Ramon Ferrer, Pasqual Ferrando, Pere de Begues, 
Pere Pintor, Berenguer Trilla, Johan Mas, Andreu de Paüls, Arnau de Peralta, 
Guillamó Padrells, Bonanat Segura, Pere Miquel major, Pere Miquel menor, Ro-
meu Bonet, Johan Homdedéu, Ramon Johan, Jacme Martorell.

En lo qual consell fon proposat per lo discret en Johan Tauhenga, nota-
ri, en nom d’en Guillamó Esteroll, caçador de mont, dient que com lo dit en 
Guillamó hagués complit llur temps del any que s’ere afermat ab la vila per ésser 
cervater e a aquell per rahon del dit any fossen deguts trenta florins d’or \de llur 
soldada/, per ço supplicà al dit honrat consell406 ||56r que degués manar albarà al 
dit407 síndich e clavari que pach al dit en Guillamó los dits .xxx. florins. Lo hon-
rat consell entesa la dita proposició delliberà que fos vist e regonegut si lo dit en 
Guillamó havie complit lo dit any. E si ere atrobat que·l hagués complit que li fos 
feyt albarà de tots los dits .xxx. florins. E si no havie complit lo dit any que de 
ço que li fos degut que li fos feyt albarà segons forma del notament feyt per lo dit 
honrat consell en lo temps que fou affermat lo dit en Guillamó ab la dita vila per 
lo dit any per ésser cervater e caçador de mont.408

Ítem, lo honrat consell manà ésser feyt albarà al dit síndich que pach a·n 
Pere Parellades, pessador de les farines, per la .ii. terça del any la qual finí a .xxi. 
dia del present mes de abril, per llur soldada .lx. sous.409

Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt albarà al dit síndich que pach al 
discret en Jacme Domingo, maestre de gramàticha, per la segona e última terça del 
any la qual finí en la festa de Pasqua de resurrecció proppasada, cent .l. sous.410

¶ 404 Sembla la pròpia mà del batle. ¶ 405 Ratllat: Matheu. 
¶ 406 Ratllat: que li degués. ¶ 407 Ratllat: en Guillamó de per. 

¶ 408 Marge esquerre: albarà. ¶ 409 Marge esquerre: albarà. ¶ 410 Marge esquerre: albarà.
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Ítem, fon proposat per los honrats jurats que com per culpa de guardians 
que no podien atrobar qui guardassen lo terme de la dita vila com volguessen més 
for que a present no y ere, lo terme se cremàs e anàs a foch, que quasi totes les 
vinyes e blats ne anaven arreu per porcaters e altres bèsties e bestiars. Per tal noti-
ficaren al dit honrat consell les dites coses per descàrrech llur proferints-se appa-
rellats de enseguir ço que per lo dit honrat consell acordat serà. Lo honrat consell 
entessa la dita proposició delliberà e acordà que guardians sien hauts per aquell for 
o salari que poran e done càrrech, \licència e poder/ als dits jurats que al pus cost 
que puxen que delliuren aquell a aquelles persones que ben vist los serà e segons 
que ab aquelles mils convenir se poran a un any, segons forma dels capítols ab los 
quals per molt temps e dies lo dit guardianatge és estat encantat e corregut per 
Jacme Matheu, crida trompeta e corredor públich de la dita vila.

||56v Ítem, fon proposat per los dits jurats que com lo temps de les imposicions 
degués ésser complit en breu temps ço és a .xViii. de maig popvinent, si plahie al 
dit honrat consell que les dites imposicions se deguessen encantar hoc axí matex 
que si los capítols ab los quals les dites imposicions en l’any proppassat eren estades 
delliurades havien mester alcun mellorament, o que y degués ésser tolt o afit, que 
y deguessen ésser assignats411 per lo dit honat consell alcuns prohòmens de plaça 
ensemps ab los dits honrats jurats. E per ço que d’aquí avant pus ho havien noti-
ficat no·ls pogués ésser dat càrrech alcú notificaren al dit honrat consell \les dites 
coses/ offerints-se apparellats de enseguir e complir tot ço e qualque cosa per lo 
dit honrat consell serà delliberat. Lo honrat consell, entesa la dita proposició, de-
lliberà que les dites imposicions se encanten412 e correguen decontinent. E que los 
capítols de les dites imposicions sien vists e regonetuts per los dits honrats justícia, 
jurats, \síndich e/ imposadós413 ensemps ab alcuns bons hòmens de plaça, e si en-
tenen que dejen ésser millorats o corregits que u facen a llur bona e sana concièn-
cia, e que de ço que hauran tolt o afegit que·n sie feta relació en lo consell.

Ítem, fon explicada la misatgeria per en Pasqual Ferrando, síndich, a la  
qual per la dita vila ere estat tramés a la ciutat de València per rahon de les de-
mandes que les Verdunes fehien a certes persones qui havien comprats béns de  
les dites Verdunes, de síndichs e clavariis proppassats per rahon de peytes per 
aquelles degudes de sos béns.

E explicada la dita misatgeria lo dit en Pasqual Ferrando supplicà al dit 
honrat consell que li degués fer albarà de retenció de quatre jorns que ere estat 
en la dita misatgeria a la ciutat de València a rahó de .Vii. sous per cascun jorn 
que són .xxViii. sous. Lo qual dit albarà per lo dit consell li fon manat ésser feyt 
dels dits .iiii. dies.414

¶ 411 Duplicat. ¶ 412 Ratllat: decontinent.
¶ 413 Ratllat: del any proppassat. ¶ 414 Marge esquerre: albarà.
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Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt albarà al dit síndich de ço que ha-
vie despés e pagat a certes persones per affers e negociis propriis de la dita vila per 
menut, segons fon lest en plener consell de aytant com muntarie la quantitat.415

||57r Ítem, axí matex lo dit honrat consell establix e ordena que aquells qui con-
tinuament en los dits dies dels divendres e dispates e dejunis cessaran portar tot lo 
peix que Déu los darà o hauran per via de compra o per altra manera en la pes-
cateria de la dita vila, que aquestes aytals no puxen o dejen vendre los peixs qui 
portaran vulles que sie en dia de divendres, disapte e en dejunis o en altre qualse-
vol dia sinó als fors sigüents:

Primerament, pagell, adzervia, corvia, amfós roig, dalffí, la lliura, .iii. diners.
Ítem, tonyna, la lliura, .iiii. diners.
Ítem, corball, luç, luerna, choc, sorell, oblada e tot peix negre e sucla, una 

ab altra, la lliura, .ii. diners.
Ítem, sardina vera bella, granada e tot peix liçal, agulla, lampuga, verderoll 

e tot congre que pes .iiiie. lliures e de .iiii. lliures ensús, per lliura, .iii. diners.
Ítem, tot congre que pes de .iiiie. lliures ensús, per lliura, .ii. diners.
Ítem, melcha, alboroja, bonitoll esmorrat, per lliura, .ii. diners.
Ítem, morena, per lliura, .ii. diners.
Ítem, moyll, ravalla e tot peix menut per lliura, .i. diner.
Ítem, tota bestina estoada, esmorrada e uberta, per lliura, i. diner.
Ítem, tot peix ample per lliura, .i. diner.

Enaxí que si alcun dels desús dits pescador o revenedor de peix o altres qui 
continuament lo dit peix ab éntegre a la pescateria de la dita vila per vendre cessa-
ran de portar en los dies dels dejunis, divendres e disaptes vendran lo dit peix ultra 
los fors proxime escrits, que aquests ||57v aytals sien encorreguts per quantes vegades 
contrafaran en pena de sexanta sous donadós e pagadors en aquesta manera, ço és 
la quarta part al senyor rey, l’altra quarta part als imposadós de la dita vila qui ara 
són o per temps seran per esguard de la diminució que·l dit peix fa a la imposició 
de la carn de la dita vila. E l’altra quarta part al mustaçaf, e l’altra quarta part a la 
universitat416 per a obres de murs e vaylls. E que en les dites coses axí si tot lo peix 
serà aportat segons desús és dit com sobre los fors que seran venuts puxe ésser 
feta inqusició per lo mustaçaf qui ara és o per temps serà, lo qual establiment dur 
aytant com al honrat consell plaurà. Ferma de mí, Guillem Miró, balle, savu·l dret 
del senyor rey.417

Ítem, lo honrat consell haüda reelació dels honrats jurats que havien hoyt 
compte d’en Johan Villarroja de la administració que havie feta de la església de 

¶ 415 Marge esquerre: albarà.
¶ 416 Ratllat: acussador.

¶ 417 Sembla escrit de pròpia mà del batle.
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senta Maria del Lidó, de .Vi. annades, manà que del dit temps li fos feta absolució, 
la qual fon reebuda per mi, Pasqual Bataller, notari.

Testimonis: Johan Polo e Johan Guillem.

Die sabbati intitulata .xviiª. mensis madii anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. quarto.
Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló \per veu 

de418 Jacme Matheu, crida públich de la dita vila/,419 en lo qual foren presents los  
honrats en Guillem Loreta, justícia de la dita vila; en Arnau Sala, Bernat Cabeça,  
en Johan de Barbarrossa e en Jacme Escuder, jurats. Consellers: en Pere de Begues, en  
Bernat Moliner, micer Johan Miralles, Arnau Agramunt, Pere Marquo, Berenguer 
Trilla, en Pere Estrader, Andreu de Paüls, Ramon Ferrer, en Pere Miquel major, 
Guillem Monlober, Johan Godes, Bernat Hostallés, Arnau de Peralta, Vicent de 
Campos, en Ramon Johan, en Pasqual Ferrando, en Bernat Colomer, en Bernat 
Maurell, en Rodrigo Çanou, Bonanat Segura, Romeu Bonet, Bernat Pelegrí.

En lo qual consell fon proposat per n’Adam de Navarret e per en Tolssa, 
vehín de la dita vila, que com a ells stants vehins de la vila de Castelló los fos-
sen marcades e penyorades certes cabeces de bestiar lanar e cabriu, ço és a ell dit 
en Navarret .Vii. cabrons e al dit en Tolsà cinch moltons e dues cabres, per los 
guardians de la vila de Onda, e tant no u han demanat que les dites resses los fos-
sen pagades per la dita vila que no u han pogut aconseguir. Per tal los desús dits 
preguen e suppliquen al dit honrat consell que·ls face pagar les dites reses e que 
sien entegrats de aquelles. Lo honrat consell entessa la dita ||58r proposició acordà e 
delliberà que \la/ quantitat la qual lo honrat en420 Pasqual Ferrando, o los imposa-
dors \en nom de aquell/, han a pagar al honrat en Guillem Sanç \per a obs de la 
vila de Onda de la quantitat de diners que ha a cobrar de la dita vila del feyt de les 
penyores/, sie returada tro que sie vist ço que és estat penyorat per los dits guar-
dians als desús dits e que de la dita quantitat que sien pagats del que just sie.

Ítem, lo honrat consell entessa la relació feta per los honrats jurats e per en 
Rodrigo Çanou, administrador de les reendes del senyor rey, del compte lo qual 
lo honrat micer Johan Miralles, olim administrador de les dites rendes, havie retut 
e donat a ells dits jurats e administrador de les dues annades que havie administra-
des les dites reendes. E haüda encara relació del dit en Rodrigo com se tenie per 
pagat \del dit micer Johan/ de tota la quantitat que li havie a res<ti>tuhir segons 
ere scrit en lo libre dels comptes del dit micer Johan, feu absolució e diffinició al 
dit micer Johan de les dites dues annades de les dites reendes, la qual fon reebuda 
per mi, Pasqual Bataller, notari, en lo palau comú de la dita vila en lo dit dia.

Testimonis: Matheu Avinyó e en Nadal Ferriols, vehins de la vila de Castelló.

¶ 418 Ratllat: Matheu. ¶ 419 Ratllat: per lo honrat co.
¶ 420 Ratllat: Guillem Sanç ha a reebre del síndich.
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Ítem, lo honrat consell lexa a discreció e càrrech dels tractadors lo feyt de la 
qüestió \que és entre la/ vila de Burriana e \la dita/421 vila del feyt del penó, que 
leven de carrera e que facen per manera que·n traguen la dita vila ab aquella mi-
llor honor que fer poran.

Ítem, lo honrat consell manà ésser feyt albarà als honrats n’Arnau Salla, en 
Bernat Cabeça, en Johan de Barbarrossa e a·n Jacme Scuder, jurats, de llur salari 
del any proppassat, ço és a cascú de aquells cent sous que són .cccc. sous.422

Ítem, al discret en Pere de Begues, notari, de ésser síndich als pleyts en 
l’any proppassat per llur salari, cinquanta sous.

Ítem, al honrat en Pasqual Ferrando, ço és per ésser síndich, .cl. sous. 
Ítem, per ésser assesor, .c. sous. Ítem, per les vendes del peyter .c. sous, que són 
.ccc.l. sous.423

||58v Ítem, a·n Pasqual Bataller, notari, per ésser scrivà dels jurats, .c. sous.424

Ítem, lo honrat consell manà ésser feyt albarà a·n Rodrigo Çanou, adminis-
trador de les reendes del senyor rey, que pach a·n Pasqual Bataller, notari, per la 
absolució de micer Johan Miralles, olim administrador de les dites reendes, .xi. sous.

Ítem, lo honrat en Guillem Loreta, justícia de la dita vila, remet totes e 
qualsevol penes per ell imposades a qualsevol consellers del honrat consell del any 
\prop/ passat425 e comeses per aquells.

Ítem, lo honrat consell, a postulació del discret en Bernat Hostallés, no-
tari, lo qual per n’Anthoni Valentí, çabater, un de les fermances donades per en 
Pasqual de Mealla, prega al dit honrat consell que li plagués soltar los límits al dit 
n’Anthoni e a totes les altres fermances per ço que anassen llà on los plagués fora 
los límits que·ls eren estats donats e assignats, majorment pus lo dit en Pasqual de 
Mealla havie feta la rahó de ço que devie tornar a la dita vila, haüda relació del dit  
en Ramon Johan qui havie \feta/ execució en certs censals axí com a béns del dit en  
Pasqual de Mealla, los quals li bastaven a compliment de tota la quantitat que ell 
havie a rebre per la dita vila del dit en Pasqual de Mealla per rahon de la peyta, 
acordà e delliberà que los límits impossats a les femances del dit en Pasqual de 
Mealla de no exir426 fora de aquells que \sien/427 solts e vajen d’ací avant per solts.

Ítem, lo honrat consell sobre la proposició feta per lo dit en Pasqual Ferran-
do de les letres que li eren estades trameses, ço és una de part dels honrats los de-
putats del regne de València e altra del molt alt senyor rey, les quals dites letres en 

¶ 421 Ratllat: de la, e de Cast, de la dita, que és entre. ¶ 422 Marge esquerre: albarà. 
¶ 423 Marge esquerre: albarà. ¶ 424 Marge esquerre: albarà. 

¶ 425 Ratllat: encara. ¶ 426 Ratllat: de aquells ter. ¶ 427 Ratllat: fossen.
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presència del dit honrat consell foren lestes, acordà que lo dit en Pasqual Ferrando 
anàs a la dita ciutat per saber a qual cosa volien aquell e que guardàs lo profit de 
aquesta universitat axí com la vila confiave d’ell.

Ítem, lo honrat consell dexa a discreció e càrrech dels honrats jurats lo feyt 
del reebre dels vehins novells, ço és que si conexen que no puxen donar fermança 
\ni sie [...] de comprar béns sitis e fer compra/, que·l reeben sens dar fermança, e 
si pot donar fermança que no·l reeben sens, e sie oppulent e mete bestiar que haje 
a comprar béns setis segons la ordenació.428

||59r Ítem, lo honrat \consell/ lo feyt de la recepció dels vehins novells d’ací 
avant fahedora, lexe a discreció e conexença dels honrats jurats axí de la dació de 
la fermança com de la compra de béns setis fahedora, salvu que si los dits vehins  
\novells/ qui d’ací avant se volran fer vehins de la dita vila \portaran bestiars/ que 
en aquest cars aquests aytals \portants o menats bestiars/ los dits honrats jurats ha-
jen a servar la ordenació feta per lo honrat consell e segons en semblants és estat 
usitat \fer/, e sens la forma contenguda en la dita ordenació los dits jurats no·ls 
puxen reebre los dits vehins portants o menants bestiars.429

Ítem, lo honrat consell sobre la supplicació in scriptum per lo discret Guillem 
Monserrat, notari, feta430 e presentada al dit honrat consell la qual fon lesta en lo dit 
consell, delliberà e acordà que per ço que puxe ésser mills provehit \e fer/ al feyt 
de la dita supplicació \e feta justícia/, que sie vista la carta de la cassa e vista aquella 
lladonchs431 sera-y feta la justícia que fer s’i pertanyerà e deurà en lo dit feyt.

Com segons forma de furs e privilegiis del regne de València cascun any 
en lo dia ans de la festa de Pasqua de Cinquagèsima appellada de Pentacosta432 
deje e se haje a fer elecció de jurats per l’any \present/,433 per tal lo dit honrat 
consell, en lo present dia de huy celebrat, com sie e fos lo dia ans de la festa de 
Pentacosta, enantà a fer elecció de jurats de la dita vila en lo present any en la 
forma següent.434 E primerament pres .iiii. prohòmens dels desús dits consellers, 
los quals fossen presents e assistents a rebre les veus dels dits consellers segons ere 
acostumat. E foren reebudes les dites veus de cascun dels dits consellers singular-
ment e apartada. E reebudes aquelles, foren atrobats de més veus los honrats ço és 
\en/ Pere Miquel, menor, micer Johan, en Guillem Johan, en Johan Tauhenga, 
Bernat Moliner e en Guillem Sanç, los noms dels quals cascun per si foren meses 
en sis redolins de cera vermella e aquells ||59v dits sis redolins en presència de tot 
lo dit consell per los desús honrats jurats foren meses en les mans del honrat en 
Guillem Miró, batlle de la dita vila, los quals dits .Vi. redolins per lo dit honrat 

¶ 428 Tot l’ítem, ratllat. ¶ 429 Marge esquerre: 
ordenació de rebre vehins. ¶ 430 Ratllat: en lo dit consell. 
¶ 431 Duplicat i ratllat. ¶ 432 Ratllat: Pentecostes.  

¶ 433 Ratllat: esdevenidor. ¶ 434 Marge esquerre: pro-
hòmens en Pasqual Ferrando, notari, Bonanat Segura, 
Bernat Maurell, Pere Miquel major. Ratllat: de Begues.
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batle, en presència de tot lo dit consell, foren lançats un a hun en un bací de lautó 
quasi mig de aygua, dels quals dits .Vi. redolins per un infant il·literat e de pocha 
edat foren-ne preses .iiiie. E aquells dits .iiiie. redolins per lo dit infant foren meses 
e donats en mans del dit honrat batlle, lo qual dit batle ab los dits .iiiie. redolins 
se apartà un poch del consell segons és acostumat. E retornat en lo dit consell ab 
los dits .iiiie. redolins uberts per ell, declarà e donà per jurats del present any de la 
dita vila, ço és \los honrats/ en Guillem Sanç, en Guillem Johan, en Bernat Moli-
ner e en Pere Miquel, menor.

Ítem, lo honrat consell elegí les persones dejús nomenades, ço és dos pro-
hòmens veylls per cascuna parròquia, a donar los consellers del any esdevenidor, 
e a ésser assistents a hoir, dicissir e determenar los comptes del honrat en Pasqual 
Ferrando, síndich e clavari de la dita universitat del any proppassat, hoc encara la 
major part de aquells que sien assistents e presents demà dicmenje festa de Pasqual 
de Cinquagèsima aprés menjar ab los dits honrats jurats per fer delliurament de les 
imposicions a dos meses tan solament les quals persones són ut secuntur:

Primo, per Madona Santa Maria, los discrets en Ramon Johan e en Ber-
nat Pelegrí, notari. Ítem, per Sent Johan, Bonanat Segura e en Domingo Altibell. 
Ítem, per Sent Nicholau, Arnau de Peralta e en Johan Godes. Ítem, per Sent 
Pere, los discrets en Pere de Begues e en Bernat Hostallés. Ítem, per Sent Agostí, 
micer Johan \Miralles/ e en Bernat Maurell. Ítem, per Sent Tomàs, en Pere Mi-
quel, major, e en Romeu Bonet.

||60r Ítem, lo honrat consell delliberà e acordà que les dites imposicions al més 
for que s’ich puxe atrobar, que demà que serà dicmenje e festa de Pasqual de 
Cinquagèsima aprés menjar \per/ los dits honrats jurats ensemps ab les dites per-
sones desús denominades435 o la major part de aquelles, les quals sien presents ab 
aquells al delliurament, sien venudes e delliurades a dos meses segons forma dels 
capítols ab los quals són subastades. E si conexeran que per metre florins les dites 
imposicions pujaran \de més for/, que·l dit síndich \e clavari/ n·i puxe metre e 
bestraure sí e segons lo feyt requerà, e tot açò lexe lo dit honrat consell a discreció 
e conexença dels dits honrats jurats.

||61r-63v (en blanc).

||64r Albarans de consell.
Die lune, .iiiiª. mensis iunii anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. tercio.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich 
e clavari de la universitat de la vila de Castelló, saluts e honor. Donat e pagat al 

¶ 435 Realment hi diu: demoniades.
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honrat frare Anthon Padrells, conventual del convent del orde del benaventurat 
sent Agostí de la dita vila, sexanta-sis sous de reals, los quals a aquell de gràcia per 
lo honorable consell per rahó e causa del servey que ha fet aquesta universitat en 
lo feyt del sermonar, en adjutori de un vestiari li \són estats/436 promeses e pro-
ferts donar segons per lo notament en lo libre de consells escrit e annotat appar. E 
dels quals a aquell per lo dit honorable consell en lo dia present e dejús escrit ten-
gut e celebrat li és estat manat fer lo present albarà, lo qual ensemps ab cautela de 
reebuda de aquell vos retenits. E mostrant aquells la dita quantitat vos serà pressa 
en compte de dates a la reddició del vostre compte. Scrit Castillione, die .iiiiª. men-
sis iunii anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. tercio.437

Die lune, .xviª. iulii anno predicto .mº.ccccº. tercio.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 

clavari de la universitat de la vila de Castelló, saluts e honor. Donat e pagat a·n 
Jacme Coyl e a·n Apparici Merlo, guardians de la aygua de la céquia Major de la 
desús dita vila, per la438 terça a aquells deguda de la festa de sent Johan Babtista 
del mes de juny pus proppassada, de aquells cent sous que prenen de salari per 
un any per guardar la dita céquia de la dita vila, cinquanta sous, ço és a cascú de 
aquells .xxV. sous. E dels quals .l. sous a aquells per lo dit honrat consell en lo 
present dia de huy e dejús scrit tengut e celebrat és estat manat ésser feyt lo pre-
sent albarà,439 lo qual vos retenits en vós ensemps ab albarà de reebuda de cascun 
de aquell. E mostrant aquells la dita quantitat vos serà reebuda440 a la reddició del 
vostre compte. Scrit Castillione, die .xviª. mensis iunii anno a Nativitate Domini 
.mº.ccccº. tercio.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la desús dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Pere Boix per te-
nir en condret los pous de Madona Santa Maria e lo pou Nou appellats \de la 
dita vila/ per un any,441 cinquanta e cinch sous per la qual dita quantitat a aquell  
\los dits pous/ per los honrats jurats ab carta pública són estats delliurats. E de la 
qual \dita/ quantitat a aquell per lo dit honrat consell en lo present dia de huy e 
dejús scrit tengut ||64v e celebrat a aquell és estat manat ésser feyt lo present albarà, 
lo qual ensemps ab albarà de reebuda de aquell vos retenits. E mostrant aquells la  
\dita quantitat/ vos serà reebuda a la reddició del vostre compte. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Vicent Piquó per tenir 
en condret a un any los pous d’en Berenguer Miró e d’en Guardiola appellats, 

¶ 436 Ratllat: ha. ¶ 437 Marge esquerre: factum. 
Quasi tots els següents ítems tenen la mateixa 
anotació al marge. ¶ 438 Ratllat: primera. ¶ 439 Rat - 

llat: de paga. ¶ 440 Ratllat: en compte. ¶ 441 Ratllat: 
sí e segons que a aquell \ab carta pública/ són estats 
delliurats per \los/ honrtas jurats.
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cinquanta sous per los quals a aquell los dits pous per los honrats jurats ab carta 
pública són estats delliurats. E dels quals dits cinquanta sous per lo honrat consell 
en lo present dia de huy e dejús scrit tengut e celebrat a aquell és estat manat ésser 
feyt lo present albarà, lo qual ensemps ab albarà de reebuda de aquell vos retenits 
car mostrant aquells la dita quantitat vos serà pressa en compte. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich 
e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n442 Berthomeu Arnau,  
\Francesch Maço/ e Domingo Barta \companyons seus/, guardians del terme de 
la dita vila, per la primera terça a aquells deguda del .xi. dia del mes de juny pus 
proppassat per guardar lo dit terme443 a un any de aquells .dccc.lxxxix. sous 
que·ls fon constituhit de salari per los honrats tunc jurats de la dita vila segons que 
per carta pública appar, doents noranta-sis sous, .iiii. diners. E dels quals dits .cc.
xcVi. sous, .iiii. diners a aquells per lo dit honrat consell en lo present dia de huy 
e dejús scrit tengut e celebrat444 és estat manat ésser feyt lo present albarà, lo qual 
ensemps ab albarà de reebuda de aquells vos retenits car mostrant aquells la desús 
dita quantitat vos serà pressa en compte. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich 
e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat al discret en Pere Moster, 
notari, setze sous, .iiii. diners e meala, los quals a aquell són deguts per dos troços 
de terra445 los quals a aquell tunc \estant/ síndich e clavari de la dita vila axí com  
a béns de Ramon Maçó \per .Viii. sous e mealla de peyta que devie e axí com a  
béns/ d’en Johan Guimerà de Fadrell \per .Viii. sous, .iiii. diners de peyta que 
devie departidament/, foren446 venuts e delliurats, en los quals dits troços de terra 
alcun comprador no havie pogut atrobar segons demostrà447 per una cèdula de pa-
per448 la qual en plener consell fon justifficada e clarificada. E dels quals dits .xVi. 
sous, .iiii. diners mealla a aquell per lo honrat consell en lo present dia de huy e 
dejús scrit tengut e celebrat és estat manat ||65r ésser feyt lo present albarà, lo qual 
ensemps ab albarà de reebuda de aquell vos retenits car mostrant la dita quantitat 
vos serà pressa en la reddició del vostre compte. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Rodrigo Çanou, adminis-
trador de les reendes e drets al senyor rey pertanyents en la dita vila e terme de 
aquella449 per lo honorable consell elet e deputat, saluts e honor. Donat e pagat al 
discret en Pere Moster, notari, vehín de la dita vila, .xViii. sous de reals, los quals 
aquell, axí com administrador tunc de les dites reendes e drets, foren meses en 
reebuda per lo cens \del/450 torn de la cera, \lo qual/ fehie .ix. sous de cens entre 
termini o festa al dit senyor rey cascun any. E los quals dits .ix. sous de cens de 

¶ 442 Ratllat: Francesch Maço. ¶ 443 Ratllat: de 
aquells. ¶ 444 Ratllat: a aquells. ¶ 445 Ratllat: axí 
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dues annades \degut que puje a summa e quantitat dels dits .xViii. sous/451 ço és 
dels anys .xcVii. e .xcViii. en \los/ quals \anys/ lo dit en Pere Moster les dites 
reendes regí e administrà452 al honrat en Pere de Reus, administrador qui fonch 
per lo dit honrat consell elet a regir e administrar les dites reendes aprés del dit en 
Pere Moster, \donà e pagà/ segons que per lo libre del compte donat e retut per 
lo dit en Pere Moster de la administració de les dites rendes de les dites dues an-
nades se demostre, en lo qual dit torn en lo dit temps del dit en Pere453 Moster454 
no havie obrat de cera segons que \per/ lo dit honrat consell de les dites coses  
ere estada455 reebuda sumària456 informació, axí estar en veritat com per lo dit en 
Pere Moster ere estat enarrat. Et dels quals dits .xViii. sous lo dit honrat consell 
\en lo present dia e dejús scrit tengut e celebrat/ a aquell ha manat ésser feyt  
lo present albarà, lo qual ensemps ab albarà de reebuda de aquell vos retenits e 
mostrant aquells la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit ut suppra.457

Die sabbati, .xxiª. iulii anno predicto .mº.ccccº. tercio.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 

clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós en profit e utilitat 
de la dita vila hajats bestretes e pagades per menut certes quantitats de diners dejús 
declarades458 \a les/ persones \dejús scrites/ segons mostràs459 e legís460 aquelles  
\en vostre libre/ en plener consell, ço és ||65v a·n Jacme Ruvio e a·n Vicent Piquó 
e altres jutglars qui sonaren ab llurs esturments lo dia e festa de Corpore Christi 
proppassada davant lo cor de Déu anant \la professó/ per la dita vila, .xViii. di-
ners. Ítem, a·n Johan Cruzado, qui fon \per vós/ logat ab lo seu asse per tirar are-
na e pedres per a obs \de sospedrar la/ torre \del portal/ d’en Ramon de Paüls461 
per un jorn, dos sous. Ítem, pagàs a·n Samuell Abbenafric, juheu, per un cafiç de 
calç que de aquell compràs per a obs de la dita torre, .iii. sous. Ítem, a·n Jacme 
Breç per un jorn qui fonch \per vós/ logat a sospedrar la dita torre, .iii. sous. 
Ítem, compràs per a obs de la \dita torre/ dos cabaços d’espart los quals costaren 
.iiii. diners. Ítem, a·n Johan Mas per dos jornals qui fonch al sospedrar de la dita 
torre, .iiii. sous. Ítem, a·n Bernat Allegre corder, qui fonch logat a Segorb per 
portar lo translat dels comptes d’en Bernat Colomer de la clavaria \a vós/ dit en 
Pasqual Ferrando per .iii. dies a rahó de .iii. sous, .ix. sous. Les quals quantitats 
per menut desús dites pujen en summa e quantitat de vint-dos sous, .x. diners, 
de les quals462 lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat ha manat 
ésser feyt a vós lo present albarà, lo qual \vos retenits e/ mostrant aquell les dites 
quantitats vos seran presses e reebudes en compte. Scrit Castellione .xxiª. iulii anno 
a Nativitate Domini .mº.ccccº. tercio.

¶ 451 Ratllat. que lo ja dit en. ¶ 452 Ratllat: 
dona e paga. ¶ 453 Ratllat: de Reus. ¶ 454 Ratllat:  
\lo dit torn/. ¶ 455 Ratllat: sabuda la veritat, ans. 
¶ 456 Ratllat: clara. ¶ 457 Marge esquerre: del 

administrador de les reendes. ¶ 458 Ratllat: per mesions 
de la dita vila alcunes. ¶ 459 Ratllat: per nostre, lo seu 
libre. ¶ 460 Ratllat: en plener consell. ¶ 461 Ratllat: a 
sospedrar. ¶ 462 Ratllat: \quantitats desús dites/.



350

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Ramon Johan,463 olim síndich 
e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat al discret en 
Pasqual Ferando, notari, al qual \per la dita vila/ són deguts464 \per llur/ salari de 
sexanta-un jorn que és estat per diverses vegades absent de la dita vila \per anar 
a la ciutat de València e en altres parts/, entre anar, estar e tornar a la dita vila465 
axí com a síndich e procurador \de la dita vila e misatger/ per lo tunc honorable 
consell de la dita vila elet \e deputat/ per acte o feyt de les Corts \e àl/ les quals 
se celebren en lo regne de València a rahó de .Vii. sous per cascun jorn,466 quatre-
cents vint467 e un sous,468 e dels quals per lo \dit/ honorable \consell/ en lo pre-
sent dia469 e dejús scrit tengut e celebrat a aquell és estat manat ésser feyt lo present 
albarà, lo qual ensemps ab albarà o cautela de reebuda de aquell vos retenits,470 e  
\mostrant aquells/ les dites quantitats vos seran reebudes en compte. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la dita vila, saluts e honor. ||66r Com a vós per salari de .xVii. jorns qui 
sots absent de la dita vila per anar a la ciutat de Segorb471 per dues vegades entre 
anar, estar e tornar \a la dita <vila>/, ara derrerament472 axí com a síndich e misat-
ger de la dita vila per acte o feyt de les Corts sien deguts per la dita vila a rahó de 
.Vii. sous per cascun jorn, cent e .xix. sous. E dels quals per lo dit honorable con-
sell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat a vós és estat manat ésser feyt lo present 
albarà, per ço que de les quantitats de diners de la dita vila les quals en poder vostre 
vendran vós puxats retenir en vós \per vostre salari/ los dits .cxix. sous, mostrant 
emperò lo present albarà473 a la reddició del vostre compte. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Rodrigo Çanou, administra-
dor per lo honorable consell elet a reger e administrar les reendes e drets al senyor 
rey pertanyents en la dita vila e terme de aquella, saluts e honor. Donat e pagat 
a·n Pere de Reus, olim administrador de les dites reendes, .xViii. sous de reals 
los quals \aquell/ havie donats e pagats al honrat micer Johan Miralles, licenciat 
en leys, lo qual aprés del dit en Pere de Reus fonch elet en administrador de les  
\dites/ reendes per lo dit honorable consell, per lo cens del torn de la cera, lo 
qual en lo temps que obrave fehie .ix. sous de cens al dit senyor rey per cascun 
any,474 per dues annades ço és dels anys .mccc.xcix. e .cccc.475 en les quals 
annades lo dit en Pere havie regides e administrades les dites reendes. E lo qual dit 
torn dins lo temps de la sua administració no havie obrat de cera jatsie que·l dit en  
Pere hagués feyt tot són esforç e poder de cequar si alcú del dit torn a obrar se 
volgués emparar \ab lo càrrech dels dits .ix. sous de cens que fes al dit senyor rey 
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per cascun any per ço que·l dit senyor rey no·ls perdés, e ell no pogués cobrar pus 
pagats los havia al dit micer Johan Miralles/, e no u havie pogut atrobar segons 
dix en llur bona fe e conciència en presència del dit honorable consell, segons 
que per lo seu476 llibre dels comptes per ell donat e liurat al dit honorable con-
sell se podie veure. E dels quals \dits/ .xViii. sous per lo dit honorable consell477 
a aquell \és estat manat ésser/ feyt lo present albarà, lo qual ensemps ab cautela  
\de reebuda/ de aquell vos retenits e \los dits .xViii. sous vos seran/478 reebuts en 
compte. Scrit ut suppra.

||66v Del consell de la vila de Castelló al honrat micer Johan Miralles, licen ciat 
en leys, olim administrador de les reendes e drets pertanyents al senyor rey en la 
dita vila e terme de aquella, saluts e honor. Com vós hajats mostrat en plener 
consell un albarà del discret en Bernat Gili, notari, ciutadà de València, de la con-
fessió per aquell feta al discret en Pasqual Ferrando, notari, de .Viii. florins e mig 
d’or de la ley de Aragó per lo dit en Pasqual Ferrando en loch vostre e per vós  
a aquell dit en Bernat Gili pagats per rahó e causa de la recepció del contracte per 
aquell reebut del carregament de mil sous censals per la universitat de la dita vila 
feyt a la honrada dona na Sebília, muller del honrat en Johan de Claramunt, quon-
dam ciutadà de València, segons que en lo dit albarà és largament contengut. Per 
ço lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit, contengut479 e celebrat manà a vós 
ésser feyt lo present albarà per ço que a la reddició del vostre compte la dita quan-
titat vos sia reebuda en compte, mostrant lo dit albarà480 del dit en Bernat Gili e 
present los quals vos retenits en vós. Scrit ut suppra.

Die sabbati, .xviiiª. mensis augusti anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. tercio.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 

clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Matheu Villar, crida trom-
peta públich de la desús dita vila, per los trebaylls e affanys per aquell sostenguts 
\de/ encantar e delliurar la peyta ordinària e la col·lecta de les mealles a rahó de 
.x. diners per lliura per lo honorable consell en l’any present imposada, deu sous, 
dels quals per lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, és estat 
\manat/ a vós ésser feyt lo present albarà, lo qual ensemps ab cautela de reebuda 
de aquell vos retenits e seran-vos rebuts en compte. Scrit in palacio comuni dicte ville 
.xviiiª. augusti anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. tercio.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat al discret en Francesch Sala, 
notari, per \les escriptures de/ dos translats481 que feu dels \actes que reebé axí 

¶ 476 Ratllat: compte. ¶ 477 Ratllat: mana. ¶ 478 Rat- 
llat: seran vos. ¶ 479 Ratllat: manà a vós ésser.  

¶ 480 Ratllat: e present. ¶ 481 Ratllat: de procés e 
actes, de proceses.
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com a notari ço és de la vila, de la intimació feta per lo discret en Pere Moster, 
notari, denant/ los honrats jurats e síndich del any pus proppassat482 per rahó dels 
quarts d’en Manressa, lo qual és estat vist e regonegut ||67r que puje a quantitat de 
.Vii. sous, .vi. diners. E l’a<l>tre fonch propossat per lo discret en Bernat Colo-
mer, notari, contra los dits honrats jurats \del dit any/ per rahon de la administra-
ció de llur sindicat e clavaria e lo qual és estat vist e regonegut que puje a quantitat 
de .iii. sous.483 Enaxí que·ls dits translats \de les dites escriptures/ pujen in universe a 
summa e quantitat de deu sous, .Vi. diners. E dels quals \dits .x. sous, .Vi. diners/ 
per lo dit honrat consell en lo484 dia dejús scrit tengut e celebrat, a vós és estat ma-
nat fer lo present albarà, lo qual ensemps ab los dits translats e cautela de reebuda 
de aquell vos retenits e la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Jacme Ruvio e Guillamó 
Salvador, jutglars,485 als quals són deguts per la dita vila cinquanta-e-cinch sous de 
resta de aquells cent e .x. sous, los quals per la universitat de la dita vila del any pus 
proppassat foren promeses donar per rahon del servi que486 fehien ab llurs sturments 
a la dita universitat, e dels quals per lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut 
e celebrat, a vós és \estat/ manat ésser feyt lo present albarà, lo qual ab cautela de 
reebuda de aquells vos retenits e seran-vos reebuts en compte. Scrit ut suppra.

Die sabbati, .xxvª. augusti anno predicto .mº.ccccº. tercio.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich  

e clavari de la dita vila, saluts e honor. Com vós útilment e profitossa per affers e 
negocis propriis de la dita vila hajats bestretes e pagades \a certes/ persones \per 
menut les/487 quantitats de diners dejús scrites segons fonch lest e mostrat al dit 
honrat consell ésser scrites, ço és que donàs e pagàs a un correu qui fonch tramés 
ab una letra \directa/488 als honrats jurats \de la desús dita vila/ dels misatgers de 
Xàtiva e de les altres viles que trametessen llur misatger a les Corts segons que en 
la dita letra ere contengut, .Viii. sous. Ítem, a·n Pere Sobirats, ||67v notari e scri-
và del pleyt e qüestió d’en Bernat Colomer, lo qual ha a present ab la dita vila, 
lo qual ordenà la letra revocatòria de la letra real que havie empetrada lo dit en 
Bernat ab lo trebayll que·n sostench, .xi. sous. Ítem, donàs per dret de sagell de 
la dita letra revocatòria al protonotari, .x. sous, .iiii. diners. Ítem, al notari qui la  
espaxà e mès en forma, .xViii. diners. Ítem, al dit en Sobirats per lo translat  
\del procés de la dita qüestió/ que li fés fer com una partida fos en poder de mi-
cer Guillem Çaera, e lo qual se havie lexat a València, perque mils hic pogués ad-

¶ 482 Ratllat: que \fonch/ foren propossats contra 
lo discret en Pere Moster, notari. ¶ 483 Ratllat: e de 
les quals quantitats lo dit honrat consell. ¶ 484 Rat- 

llat: dejús scrit. ¶ 485 Ratllat: per rahon del servi.  
¶ 486 Ratllat: havien feyt. ¶ 487 Ratllat: dejús scrites 
certes. ¶ 488 Ratllat: per lo honrat.
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vocar lo qual vos retenits en poder vostre, .xi. sous. Ítem, al dit en Sobirats per489 
la letra490 que·n feu per haver lo establiment feyt per lo honorable consell sobre lo 
feyt dels síndichs e clavaris e altres, .V. sous, .Vi. diners. Ítem, al dit protonotari 
per dret de sagell de la proxime dita letra, .x. sous, .ii. diners. Ítem, que·s aturà lo 
prohom qui espaxà la dita letra, .x. diners. Les quals quantitats in universo pujen a 
summa e quantitat de cinquanta-huyt sous, .iiiie. diners. Per tal lo dit honrat con-
sell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós ésser feyt lo present albarà, 
lo qual mostrant la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich  
e clavari de la dita vila, saluts e honor. Com vós útilment e profitossa per affers e  
negocis propriis de la universitat de la dita vila hajats bestretes e pagades a les per-
sones dejús nomenades per menut les quantitats de diners dejús declarades, ço és 
que donàs al hom qui porta la escala al palau, .iiii. diners. Ítem, a·n Berthomeu 
Johan del qual compràs una lança per donar aquella a còrrer a santa Maria de 
agost, .xVii. sous. Ítem, a·n Guillamó Granyana, febridor, per febrir491 lo ferre 
de la dita lança e rostar el asta, .ii sous. Ítem, a·n Pere Solà, Gomar, Matheu Bar-
ruffet e Guillamó Gillabert, per escurar lo vall en l’enfront de sent Agostí com no 
pogués discórrer, ço és a cascú de aquells .xx. diners, .Vi. sous, .Viii. diners. Ítem, 
al saig per fer citar en Bernat Colomer, .ii. diners. Ítem, donàs al honrat n’Arnau 
Sala jurat, qui fonch sobrestant als dits hòmens e estech denant aquells per .i. jorn 
a rahó de .ii. sous, .ii. sous. ||68r Ítem, al dit n’Arnau per sis cabaços d’espart que 
comprà per a obs del dit escurar, .ix. diners. Ítem, costaren dues oques que com-
pràs per honor de la dita festa, d’en Johan Sànxiç, .Vii. sous, .Viii. diners. Ítem, 
donàs als luytadós e balladós en lo dia de la dita festa com no atrobasen oques a 
comprar, .Vii. sous. Ítem, a·n Ramon Segarra per una letra que y portà492 a Se-
gorb dels honrats jurats ensemps ab les rahons que foren ordenades contra la letra 
que presentà lo dit en Bernat Colomer al justícia e jurats, per .iii. dies, .Viii. sous, 
.iiii. diners. Ítem, a·n Johan d’Almenar, saig, per lo manament que feu de part del 
justícia a·n Pasqual Bataller, notari, que no delliuràs alcun translat dels comptes al 
dit en Bernat Colomer, .ii. diners. Ítem, al dit Matheu Barrufet, Miquel Balscho, 
Gomar, Guillamó Gillabert e son fill, e Pere Solà, per altre jorn qui foren a es-
curar del dit vayll a rahó de .xx. diners per cascun de aquells, .x. sous. Ítem, 
donàs al correu lo qual trametés de Segorb als honrats jurats qui portà la letra  
\real/ revocatòria de la letra d’en Bernat Colomer, .Viii. sous. Ítem, que donàs 
al honrat en Bernat Cabeça, jurat, los quals havie bestrets per vós al honrat micer 
Bernat Ebrí, qui ordenà moltes rahons contra la letra que empetrà lo dit en Ber-
nat Colomer, .xi. sous. Les quals quantitats in universo pujen a summa e quantitat 

¶ 489 Ratllat: lo haver e ordenar la letra real.
¶ 490 Ratllat: real que·n h, en hac.

¶ 491 Ratllat: la dita lança. ¶ 492 Duplicat i ratllat.
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de huytanta-tres sous, .i. diner. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit 
tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual mostrant les dites quan-
titats vos seran preses en compte. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la dita vila, saluts e honor. Com a vós per la dita vila de, e per rahon de 
.xix. jorns qui sots estat absent de aquella per anar a la ciutat de Segorb per acte 
de les Corts vos sien deguts cent trenta .iii. sous, a rahó de .Vii. sous per cascun 
jorn, per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a 
vós ésser feyt lo ||68v present albarà, per ço que de les quantitats que en vostre po-
der pervenran vos puxats retenir la dita quantitat mostrant aquell a la reddició del 
vostre compte. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich  
e clavari de la dita vila, saluts e honor. Com vós útilment e profitossa per affers e  
negocis propriis de la universitat de la dita vila hajats bestretes e pagades a les 
persones dejús scrites per menut les quantitats dejús declarades, ço és a·n Matheu 
Erau e Bernat Erau, fusters, per .iiii. poals nous que feren ço és al pou Nou e al 
pou de Vinamargo, a rahó de .x. sous lo parell, .xx. sous. Ítem, a aquells matexs 
per .iiii. cabirons que meteren dels llurs propriis per adobar les rodes dels pous 
de Santa Maria, d’en Miró, d’en Guardiola e lo pou de Vinamargo, ço és .iii. de 
.xVi. palm, a rahó de .ii. sous, .Vi. diners per peça, e lo quart cabiró de .xViii. 
palm, a rahó de .iii. sous, que fan .x. sous, .Vi. diners. Ítem, a aquells matexs per 
.iiii. lliures .i. onza de claus que compraren d’en Anthoni Bataller, a rahó de .xii. 
diners per lliura, .iiii. sous, .i. diner. Ítem, a aquells matexs per una gambia que 
compraren d’en Guillem Miró per a obs de la roda del pou d’en Guardiola, .xii. 
diners. Ítem, a aquells matexs per .V. capçals de carrascha que meteren en los dits 
pous, .xViii. diners. Ítem, a aquells matexs per llurs salariis e trebaylls de un jorn 
que adobaren lo pou de senta Maria e lo pou Nou a rahó de .iiii. sous per hom, 
.Viii. sous. Ítem, a aquells matexs per altre jorn que adobaren los pous d’en Miró 
e d’en Guardiola a la dita rahó, .Viii. sous. Ítem, a aquells matexs per altre jorn 
tro a vespres que l’aguiaren en adobar lo pou de Vinamargo, .Vi. sous. Ítem, a·n 
Miquel d’Armelles, scuder del honrat en Ponç de Malferit, misatger de la ciutat 
de Xàtiva, per rahó de una letra que portà de part de aquell als honrats jurats de la 
dita vila que trametessen llur misatger a les Corts, per dos dies, cinch sous. Enaxí 
que totes les dites quantitats in universo pujen a summa e quantitat de sexanta .iiii. 
sous, .i. diner. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit, ||69r tengut e cele-
brat, manà a vós ésser feyt lo present albarà,493 lo qual vos retenits e les dites quan-
titats vos seran reebudes a la reddició del vostre en compte. Scrit ut suppra.

¶ 493 Ratllat: per ço que a la.
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Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat al discret en Jacme de An-
glesola, notari e scrivà de la cort de la dita vila, per dos translats que feu de dues 
letres \reals/ que empetrà lo discret en Bernat Colomer contra la universitat de 
la dita vila \los quals havie delliurats al síndich/, que són dos fulls a rahó de .ii. 
sous per full, quatre sous. Ítem, a aquell matex per \les scriptures a aquell degudes 
del/ procés d’en Clarà \de .xiii. febroarii anni presenti/494 que són .xxix. fulls, a 
rahó de .xViii. diners per full, quaranta sous. Ítem, a aquell matex cinch sous que 
bestragué al correu qui portà lo dit procés de València acordat al justícia de la dita 
vila. Ítem, a aquell matex per altre translat de procés que feu a requesta dels hon-
rats jurats de les presentacions que a requesta del discret en Bernat Colomer foren 
feytes al justícia, jurats e comptadors que són .Vi. fulls, a rahó de \.ii. sous/495 per 
full, onze sous. \Ítem, per la presentació de la letra real per la qual fon tramés lo 
establiment e per la resposta que féu, .xVi diners/. Enaxí que totes les dites es-
criptures ensemps ab los dits cinch sous \del dit correu/ pujen a summa e quan-  
||69v titat de \sexanta .i. sou/496 .iiii. diners. Per tal lo dit honrat consell en lo dia 
dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós ésser feyt lo present albarà, lo qual vos 
retenits ensemps ab lo dit procés e translat \que són en poder de aquell/ e cautela 
de reebuda \de aquell/, e les dites quantitats vos seran reebudes a la reddició del 
vostre compte. Scrit ut suppra.

Die dominica, .ixª. mensis septembris anno predicto .mº.ccccº. tercio.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e  

clavari de la dita vila, saluts e honor. Com vós útilment e profitossa per affers  
e negocis propriis de la dita universitat a les persones dejús scrites hajats bestretes e 
paguades certes quantitats de diners segons mostràs al dit honrat consell ésser scri-
tes en lo vostre memorial, les quals són ut sequntur: primo, donàs e pagàs a un hom 
de Burriana per .iª. letra de galleres de moros que portà als honrats jurats, per son 
salari, .ii. sous. Ítem, donàs al correu lo qual trametés \de Segorb/ als honrats ju-
rats ab una letra vostra que·s deguessen trametre los proceses de les cenes ab la letra 
responsiva que us trameteren los jurats ab los dits procesos, .Viii. sous. Ítem, a·n 
Pere Serres, saig, per diverses citacions que feu a·n Romeu Clarà de Orpesa a les 
cases d’en Pasqual de Mealla, e relacions per aquell fetes e per les vendes que feu 
de les penyores497 que foren feytes de béns de hòmens de Onda, .ii. sous. Ítem, a 
aquell matex per la terra que feu tirar al terrat de la cassa de la cadena, .Viii. diners. 
Ítem, a aquell matex per dues vegades que cità en Bernat Colomer denant lo hon-
rat lochtinent de governador, .iiii. diners. Ítem, a·n Pere Serres, Johan de Alme-

¶ 494 Ratllat: de cert kalendari avant. ¶ 495 Ratllat: .xviii. diners, sous.
¶ 496 Ratllat: cinquanta sous. ¶ 497 Ratllat: de Onda.
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nar, Martí Fagona e a Diago de Peralta, saigs, per les anades que cascun de aquells 
feren a fer scripció dels béns de les cases d’en Pasqual de Mealla, d’en Ramon de 
Tous, d’en Anthoni Valentí e d’en Berthomeu Cardona, a cascun de aquells .Vi. 
diners, que fan .ii. sous. Ítem, ||70r altre hom de Burriana per .iª. letra498 que por-
tà de galleres de moros, .ii. sous. Ítem, a·n Matheu Erau per adobar lo curró del 
pou de senta Maria, .xVi. diners. Ítem, a dos hòmens qui escuraren lo abeurador 
de la vila, .xii. diners. Ítem, a·n Pere Sobirats per lo procés de la vila contra lo dit 
en Bernat Colomer, del qual és scrivà, .xi. sous. Ítem, al verger per les citacions 
que feu a requesta vostra per manament del dit jutge499 a la part del dit en Bernat 
Colomer,500 .x. diners. Les quals quantitats desús dites pujen in universo a summa 
e quantitat de trenta .i. sous, .ii. diners. Per tal lo dit honrat consell en lo dia de-
jús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present <albarà> per ço que les dites 
quantitas vos sien reebudes a la reddició del vostre compte. Scrit in palacio comuni 
dicte ville .ixª. mensis septembris anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. tercio.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la dita vila, saluts e honor. Com a vós, per rahon e causa de la anada 
que havets feta a la ciutat de Segorb501 axí com a misatger per acte o feyt de les 
Corts per vostre salari de .xii. jorns que sots estat absent de la dita vila, a rahó de 
.Vii. sous per cascun jorn, sien deguts huytanta-quatre sous. Per tal, lo dit honrat 
consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, per 
ço que aquella \dita quantitat/ vos puxats retenir \vers vós/ de les quantitats de 
diners que en poder vostre pervendran, mostrant lo present albarà. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Pere Parellades, pessador 
de les farines,502 sexanta sous a aquell deguts \de resta/ de la última terça del any 
\proppassat/, la qual finí a .xxi. de agost ara pus proppassat, de aquells .clxxx. 
sous \que li foren constituhits/503 de salari per lo dit any de tenir \lo pes/ e pesar 
les dites farines segons que en carta és contengut. Per tal lo dit ||70v honrat consell 
en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós ésser feyt lo present albarà, lo 
qual ensemps ab cautela de reebuda de aquell vos retenits e seran-vos reebuts en 
compte. Scrit ut suppra.

Die veneris, .xiiiiª. septembris anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. tercio.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich 

e clavari de la dita vila, saluts e honor. Com vós útilment e profitossa per affers 
e negocis propriis de la universitat de la dita vila hajats bestretes e pagades a les 

¶ 498 Ratllat: lliura. ¶ 499 Ratllat: honrat vici-
can<ce>ller. ¶ 500 Ratllat: denant lo jutge. ¶ 501 Rat- 

llat: sien. ¶ 502 Ratllat: de la dita. ¶ 503 Ratllat: que 
us presse, prenets.
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persones dejús scrites les quantitats dejús scrites, ço és que donàs a·n Pasqual de 
la Espassa per a obs de seda que comprà per fer lo penó de la vila,504 .xx. di-
ners. Ítem, donàs e pagàs a·n Jacme Ruvio, Guillamó Salvador e Pere Ruvio, 
jutglars per ço com feren honor ab llurs sturments en la festa de senta Maria de 
agost proppassada, .iii. sous. Ítem, al honrat en Bernat Cabeça, jurat, per un jorn 
qui és estat \tramés per misatger per la dita vila/ a la villa de Onda, ensemps ab 
vós, al governador de València per parlar ab aquell del feyt de les osts, .iii. sous. 
Ítem, a vós dit síndich per la dita rahó per lo dit jorn que anàs ab lo dit en Ber-
nat Cabeça que us retingats en vós per vostre salari, .iii. sous. Ítem, a·n Anthonii 
Ciurana, ferrer, per .xxx. lliures de ferre que mès en fer los currons als pous 
de senta Maria e pou Nou, a rahó de .xii. diners per lliura, .xxx. sous. Ítem, a 
aquell matex per .ix. lliures de ferre que mès en fer adobadures de ferre que feu 
als pous d’en Miró e d’en Guardiola, e de Vinamargo, a la dita rahó de .xii. di-
ners per lliura, .ix. sous. Les quals quantitats de diners per vós bestretes e pagades 
pujen a summa e quantitat de quaranta-nou sous, .Viii. diners. Per tal lo dit hon-
rat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós ésser feyt lo present 
albarà, lo qual vos retenits e les dites quantitats vos seran reebudes en compte. 
Scrit in palacio comuni ville Castillionis, .xiiiiª. septembris anno a Nativitate Domini 
.mº.ccccº. tercio.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la dita vila, saluts e505 honor. Donat e pagat al discret en Ramon Johan, 
notari, lo qual per \lo honorable consell/506 és estat \deputat e elet e/ tramés per 
misatger a la ciutat de Segorb per affrontar lo feyt de la dita vila contra en Bernat 
Colomer, per .V. jorns ||71r que és estat en la dita misatgeria entre anar, estar e tor-
nar a la dita vila, a rahó de .Vii. sous per cascun jorn, trenta-cinch sous. Per tal lo 
dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present 
albarà, lo qual ensemps ab albarà o cautela de reebuda de aquell vos retenits e se-
ran-vos reebuts en compte. Scrit ut suppra.

Die dominica, .xviª. septembris anno predicto .mº.ccccº. tercio.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e507 

clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a la dona na 
Berthomeua, muller quondam d’en Nadal de Monçó, deffunct, sexanta sous per 
los quals la dita dona a rahó de any ha logat a·n Bernat Manressa fuster, lo seu 
alberch.508 E los quals dits sexanta sous al dit en Bernat Manressa \per la dita vila/ 
són estats promeses donar e pagar per rahon del dit loguer per certs anys, los quals 
finiran en lo mes de abrill propvinent. E lo qual \loguer dels dits .lx. sous/509 són 

¶ 504 Ratllat: e per sos affanys. ¶ 505 Ratllat: do- 
nat. ¶ 506 Ratllat: la universitat de la dita vila.  

¶ 507 Ratllat: procurador. ¶ 508 Ratllat: \a certs anys/, 
a .i. any, per cascun any. ¶ 509 Ratllat: dits .lx. sous.
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a la dita dona deguts de un any510 qui finí en lo mes de abrill ara pus proppassat. 
Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, ha manat ésser 
a vós feyt lo present albarà, lo qual ensemps ab cautela de reebuda de aquella vos 
retenits e seran-vos reebuts en compte. Scrit in palacio comuni dicte ville .xviª. sep-
tembris anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. tercio.

||71v Die mercurii,511 .xixª. septembris anno predicto .mº.ccccº. tercio.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 

clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós útilment e pro-
fitossa per affers e negociis propriis de la dita vila per menut a les persones de-
jús scrites hajats bestretes e pagades les quantitats següents \segons legís en plener 
consell/, ço és a·n Domingo Codera per lo adop que feu als currons del pou Nou, 
per sos trebaylls, .xx. diners. Ítem, a la dona na Ferriola, tendera, per la veta de la 
seda real que compràs per a obs de fer lo penó, .ii. sous, .Viii. diners mealla. Ítem, 
donàs a·n Pasqual de la Espassa per la seda que comprà a compliment de fer lo dit 
penó ultra la que ja havie comprada, .Vi. sous, .xi. diners. Ítem, donàs al dit en 
Pasqual per sos trebaylls e afanys de fer lo dit penó de la dita vila, .ix. sous. Ítem, 
donàs e pagàs a·n Pere Miquel, major, e a·n Pere de Reus, qui foren trameses per 
misatgers al molt noble governador de regne de València a la vila de Onda per lo 
feyt d’en Pasqual de Mealla ab letra de creença del dit honrat consell, per .i. jorn 
com en aquell se’n tornassen \a la dita vila ço és/ a cascún de aquells per llur sala-
ri .iii. sous, .Vi. sous. Les quals quantitats desús dites pujen in universo a summa e 
quantitat de vint-sis sous, .iii. diners mealla. Per tal lo dit honrat consell en lo dia 
dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual vos retenits e 
les dites quantitats vos seran reebudes en vostre compte. Scrit in palacio comuni ville 
Castillionis .xixª. septembris anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. tercio.

Die lune, .xxiiiiª. septembris anno predicto .mº.ccccº. tercio.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich 

e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Johan 
Villarroja, vehín de la dita vila, cent huytanta sous a aquell per la dita vila deguts 
per rahó e preu de quinze almodins de ||72r calç per aquell venuts e delliurats ço 
és512 a·n Guillem Johan, manobrer de la parròquia de Sent Pere, en nom de la dita 
vila, .xiiiiº. almodins. E a·n Johan Mas per a obs e necessitat de la ja dita vila, un 
almodí, a rahó de .xii. sous per cascun almodí. Per tal lo dit honrat consell en lo 
dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual ensemps 
ab albarà o cautela de reebuda de aquell vos retenits e les dites quantitats vos seran 
reebudes en compte. Scrit in palacio comuni dicte ville .xxiiii. die septembris anno a 
Nativitate Domini .mº.ccccº. tercio.

¶ 510 Ratllat: proppassat. ¶ 511 Ratllat: lune. ¶ 512 Ratllat: .xiiii. almodins.
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Die sabbati, .xiiiª. octobris anno predicto .ccccº. tercio.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 

clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós siats estat absent 
de la dita vila per .xxiii. jorns qui sots estat \tramés/ a la ciutat de València per 
misatger, síndich e procurador \per la dita vila elet e deputat/ per acte o feyt de 
les Corts e per altres affers toquants a aquesta universitat, per los quals a vós són 
deguts cent \sexanta/513 un sous, a rahó de .Vii. sous per jorn. Per tal lo dit honrat 
consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, per 
tal que y puxats retenir514 en vers vós \los dits .clx. sous e .i. sou/ de les quan-
titats de diners de la dita vila, les quals en poder vostre pervendran515 mostrant 
emperò lo present albarà. Scrit in palacio comuni dicte ville .xiii. die octobris anno a 
Nativitate Domini .mº.ccccº. tercio.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós útilment e pro-
fitossa per affers e negociis propriis de la dita vila per menut segons fon lest en 
plener consell hajats bestretes e pagades a les persones dejús scrites les quantitats 
sigüents. Primerament, los quals donàs a un correu qui us fonch \a vós/ tramés a 
la ciutat \de València/ per los honrats jurats, per .iii. dies a rahó de .ii. sous, .Vi. 
diners per cascun jorn, .Vii. sous, .Vi. diners. Ítem, donàs a·n Ramon Johan, los 
quals bestragué per vós per pagar lo present lo qual fon tramés al molt noble mos-
sén en ||72v Ramon Boyll, governador de regne de València, lo qual ere lladonchs 
dins la dita vila, de capons, gallines e vi, .xxix. sous, .Viii. diners. Ítem, donàs 
a·n Pere de Reus per la trenella d’espart que dona a fermar lo penó en la torre del 
portal d’en Passanant com la ost havie anar a Onda, e per treballs del hom qui·l 
devallà, .iiii. diners. Ítem, donàs a·n Johan Fayanàs, correu, lo qual vós fonch tra-
més a la dita ciutat, .Vi. sous. Ítem, donàs al verger qui feu manament de part del 
molt honorable consell del senyor \rey/ al honrat micer Berenguer Clavell, savi 
en dret, qui no fes relació de la qüestió d’en Bernat Colomer, per sos treballs, 
.xii.516 diners. Les quals quantitats desús dites in universo pujen a summa e quanti-
tat de quaranta-quatre sous, .Vi. diners. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús 
scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual vos retenits en vós 
e mostrant les dites quantitats vos seran reebudes. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat micer Johan Miralles, licen- 
ciat en leys, olim administrador de les reendes e drets pertanyents al molt alt se-
nyor rey en la dita vila e terme de aquella, per lo honorable consell de la ja dita 
vila elet e deputat, saluts e honor. Com vós hajats mostrat un albarà scrit de mà 
pròpria del discret en Jacme Garcia, notari e signat ab lo seu signe, en lo qual 

¶ 513 Ratllat: huytanta. ¶ 514 Ratllat: haver.
¶ 515 Ratllat: dels dits .clxxxi. sous. ¶ 516 Ratllat: .xi.
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lo dit en Jacme confessa haver hauts e reebuts del discret en Pasqual Ferrando, 
notari, per dos contrates de reevendes que feu en forma públicha de certs quita-
ments que feu la dita vila517 de certes persones \de diners exits de les rendes del 
dit senyor/ e per treballs per aquell sostenguts, dos florins d’or segons que en  
lo dit albarà és pus largament contengut. Per tal lo dit honrat consell en lo dia 
dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós ésser feyt lo present albarà, lo qual vos 
retenits ensemps ab lo albarà del dit en Jacme Garcia e mostrant aquells la dita 
quantitat vos serà reebuda a la reddició del vostre compte. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Beren-
guer de Alçamora518 per mil pardals de taulada que519 havie morts en la dita vila 
e terme de aquella,520 los peus \dels quals/ mostrà521 \e liurà al/ dit honrat con-
sell,522 a rahó de .Vii. sous per millenari \dels dits pardals, set sous/.523 Per tal lo 
dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós ésser ||73r feyt 
lo present albarà, lo qual vos retenits ab cautela de reebuda de aquell e seran-vos 
reebuts en compte. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Miquel Sorió al qual per la 
dita vila són deguts per tenir en condret \per/ un any lo pou de Vinamargo,524 de 
ço que és acostumat. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e ce-
lebrat, ha manat a vós ésser feyt525 lo present albarà, lo qual vos retenits ab albarà o 
cautela de reebuda e serà us reebuda en compte. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich 
e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Ber-
thomeu Arnau, Francesch Maçó e a·n Domingo Barta, guardians del terme de 
la dita \vila/, als quals són deguts per la dita vila per la segona paga o terça \qui 
finí en lo/ .xi. dia del present mes de octubre, de aquells526 .dccc.lxxxix. sous 
los quals a aquells foren constituhits de salari \per la dita vila per un any/ segons 
que per carta públicha appar, doents .xc. sis sous, .iiii. diners. Per tal lo dit hon-
rat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós ésser feyt lo present 
albarà, lo qual ensemps ab cautela de reebuda de aquells vos retenits e seran-vos 
reebuts en vostre compte. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat al discret en Bernat Pelegrí, 
notari, al qual són deguts per la dita vila per rahon d’escriptures les quantitats de-
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jús scrites, ço és per lo transllat del \contracte/527 feyt de la peyta d’en Pasqual de 
Mealla \per aquell reebut axí com a notari e scrivà tunc dels honrats jurats en l’any 
proppassat, lo qual feu e liurà als dits honrats jurats del any present/,528 lo qual és 
estat vist e taxat, que són .iiii. fulls que fan \.Viii./ sous, e per lo translat que feu 
e liurà als dits honrats jurats del \feyt del/ libre dels comptes d’en Bernat Colo-
mer,529 \notari de la clavaria que administrà estant/ síndich e clavari de la dita vila 
\en l’any530 passat/, lo qual és estat vist e taxat, que són .xiiii. fulls, .xxViii. sous. 
Les quals \dites/ quantitats \in universo/ pujen a summa e quantitat de trenta-e-sis 
sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia ||73v dejús scrit tengut e celebrat, manà 
ésser a vós feyt lo present albarà, lo qual ensemps ab cautela de reebuda de aquell 
e los dits translats vos retenits en vers vós, e mostrant la dita quantitat vos serà ree-
buda en compte. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat al discret en 
Bertran de Bues, notari, de e per rahon del transladar531 \que ha feyt/ del \libre 
del/ regiment532 del officii de la mustaçaffia, lo qual dit libre és estat vist e rego-
negut per los elets per lo honorable consell deputats e assignats, e taxat, trenta-tres 
sous per treballs de escriure \e transladar/ aquell. Per tal533 lo dit honrat consell  
\en lo dia dejús scrit tengut e celebrat/, manà ésser feyt a vós lo present albarà, lo 
qual ensemps ab cautal de reebuda de aquell \vos retenits/,534 e aquell mostrant la 
dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit ut suppra.

Die sabbati, .iiiª. novembris anno predicto .mº.ccccº. tercio.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, notari, sín-

dich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Johan Sánxez, \me-
nescal/, los quals a aquell per la dita vila són deguts535 de exercir lo officii de me-
nescalia en la dita vila de aquells .cc. sous que li foren constituhits de salarii per 
la dita rahó per un any, segons que per carta pública se demostre, cent sous de la 
última paga del dit any, la qual finirà a .xix. \dies/ del mes del \present mes/ de 
noembre,536 com en lo dit .xix. dia lo dit en Johan Sànxez ab la dita \vila/ se fos 
convengut a usar del dit officii per un any \lladonchs següent/, segons que en la 
dita carta ere contengut. Per tal lo dit honrat consell \en lo dia dejús scrit tengut 
e celebrat/, manà ésser feyt lo present albarà a vós, lo qual ab cautela de reebuda 
de aquell vos retenits e seran-vos reebuts en compte. Scrit in palacio comuni ville 
Castillionis .iii. die novembris anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. tercio.

¶ 527 Ratllat: \que féu/, carta de la peyta.  
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||74r Die dominica, .xiª. novembris anno predicto .mº.ccccº. tercio.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 

clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com a vós, per la dita vila 
per rahon \e causa/ de la misatgeria que ara últimament havets feta a la ciutat de 
València per l’acte o feyt de les Corts e \per altres affers de la dita vila, hajats es-
tat en la dita misatgeria/537 entre anar, estar e tornar a la dita vila .xix. jorns \los 
quals/ a rahó de .Vii. jorns538 per cascun jorn \fan-vos, són deguts/539 cent trenta-
tres sous.540 Per tal lo dit honrat consell541 \en lo dia dejús scrit tengut e celebrat/, 
manà a vós ésser feyt lo present albarà, \per lo qual vol que los/ dits .cxxxiii. 
sous \de les quantitats de diners que en poder vostre pervendran/542 vos puxats 
retenir.543 Scrit in palacio comuni ville Castillionis .xiª. novembris anno a Nativitate Do-
mini .mº.ccccº. tercio.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, notari, sín-
dich e clavari \de la universitat/ de la dita vila, saluts e honor. Com vós per affers 
e negociis propriis de la dita universitat hajats bestretes e pagades a les persones de-
jús scrites per menut alcunes quantitats de diners \dejús scrites/ segons mostràs e 
fon lest en consell, ço és a·n Diago de Peralta, saig, per lo treball que sostench de  
cerquar les galines e ço de que fon \feyt/ lo present al molt noble governador  
de regne de València, .xii. diners. Ítem, que pagàs a .x. hòmens qui foren logats 
per adobar lo \camí del/ Coyll de la Garrofera lo primer dia, los .Vii. dels quals 
prengueren a rahó de .xViii. diners e los .iii. per los pichs e altres ferramentes que 
portaran d’avantatge a rahó de .xx. diners, e al honrat n’Arnau Sala, jurat, per  
\ésser/ sobrestant als dits hòmens, dos sous, summa per tot, .xVii. sous, .Vi. di-
ners. Ítem, \a altres/ .Vi. hòmens qui \tornaran per acabar de adobar/544 lo dit  
\camí a rahó de .xVii. diners/545 salvu un de aquells qui pres .xx. diners \per 
avantatge/ lo segon dia, e al dit n’Arnau per ésser sobrestant .Vi. sous, summa per 
tot .xi. sous, .ii. diners. Ítem, als Heraus, fusters, per la barra que meteren per 
adobar lo pou de senta Maria e per sos trebaylls, .ii. sous, .iiii. diners. Ítem, a·n 
Bernat Ferriols, per cerquar lo bestiar d’en Ramon de Tous per lo terme, .xViii. 
diners. Ítem, pagàs a .Vi. hòmens qui foren logats lo primer dia a erbar l’escor-
redor del camí de la Mar, a rahó de .xViii. diners, .ix. sous. Ítem, a altres .Vi.  
\hòmens/546 <lo> dia qui foren logats \per acabar lo dit escorredor lo segon dia/547 
a rahó de .xx. diners, .x. sous. Ítem, a Esteve Jordà, correu, per .iª. letra que por-
tà548 a micer Guillem Çaera549 a València, .Vi. sous. Ítem, a aquell matex per altra 
vegada que \tornà/550 a València que us portà \a vós/ un procés de la fahena d’en 
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Colomer, .Vi. sous. Ítem, a·n Bernat Allegre per altra letra que us portà a Valèn-
cia, .Vi. sous. ||74v Ítem, a·n Domingo Guitart, per letres \e altres actes/ que us por-
tà a València, .Vi. sous. Ítem, a aquell matex per altra vegada que us porta letres a 
València del feyt del porter de ço que enantave contra en Mealla, .Vi. sous. Ítem, 
donàs a·n Johan Mas que havie bestret entre maestres, arrena e pedres que comprà 
per sospedrar lo mur dins lo ort de sent Agostí qui estave a risch de caure, per tot 
sexanta-dos sous, .Vi. diners. Ítem, a·n Pere de Begues, notari, que feu anar dos 
hòmens de Almaçora per desfer la parada que·s ere feta en dret lo castell de Alma-
çora, dos sous. Ítem, a·n Pere Serres, saig, per .iiii. citacions que feu a les portes 
del dit en Colomer e per la penyora de la taça \d’argent/ que lladonchs feu de 
casa del dit en Colomer, per tot .x. diners. Ítem, a aquell matex per les penyores 
que feu de cassa del dit en Mealla e fermances, .Vi. diners. Ítem, al honrat en Gui-
llem Sanç per dos acords que ordenà al justícia per fer resposta a dos proceses que 
foren proposats contra ell del feyt del dit en Mealla \per lo feyt del porter/, .V. 
sous, .Vi. diners. Ítem, a·n Domingo Guerau per lo procés que portà a València 
als advocats del \feyt del/ dit \en/ Colomer com anàs tota la nit, per lo perill de 
la céquia, onze sous. Ítem, al correu lo qual lo dit micer Guillem ab sa letra tramés 
als jurats, .xi. sous. Ítem, al scrivà per lo translat de la supplicació que fés fer del 
feyt d’en Colomer, .xViii. diners. Les quals quantitats desús dites pujen en summa 
in universo de cent setanta-set sous, .iiii. diners. Per tal lo dit honrat consell en lo 
dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, per ço que les di-
tes quantitats vos sien reebudes a la reddició del vostre compte. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich 
e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Jacme 
Miró e a·n Guillamó Salvador, jutglars, per lo servi551 e honor que aquells, ab llurs 
struments, fan a la dita vila, per .i. any per a obs de comprar drap per vestir-se per 
a la festa de Nadal propvinent, cent e deu sous, com de aquells se sien proferts al 
dit honrat consell de fer se’n vestidures, e per honor de la dita \vila/ portar en 
aquelles cascun de aquells lo senyal de la vila. Per tal lo dit honrat consell en lo 
dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós ésser feyt lo present albarà, lo qual ab 
cautela de reebuda de552 aquells vos retenits e la dita quantitat vos serà reebuda.

Scrit ut suppra.

||75r Die martis, .xiª. decembris anno predicto .mº.ccccº. tercio.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 

clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Pere de 
Reus, per rahon de .Vi. jorns que és estat fora la dita vila axí com a misatger per 
lo honrat consell elet e assignat a la ciutat de València per lo feyt d’en Bernat Co-
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lomer553 a rahó de .Vii. sous per cascun jorn, .xlii. sous \de una part/. Ítem, de 
altra part a aquell matex per dos jorns que \ha/ treballat per affers de la dita vila  
\entre estar/ en la dita ciutat e \tornar/554 a la dita vila per lo feyt de la cena, de 
la qual lo porter del senyor rey volie fer execució en los béns de la comunitat per 
a obs de la senyora reyna, e portà albarà al dit porter que se’n tornàs \de la dita 
vila/ a la dita rahó, .xiiii. sous, enaxí555 \que com los dits .Viii. diornals al dit 
en Pere deguts a la dita rahó per la dita vila/ pujen a summa e quantitat de cin-
quanta-sis sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, 
manà a vós ésser feyt lo present albarà, lo qual ab reebuda de aquell vos retenits e 
seran-vos reebuts en compte. Scrit in palacio comuni dicte ville, .xiª. decembris anno a 
Nativitate Domini .mº.ccccº. tercio.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Johan de 
Barbarrossa, specier, quaranta sous per los quals molt temps ha passat \havie pa-
gats al/ honrat en Bernat Cabeça, tunc síndich e clavari de la dita vila, lo \qual/ 
dit en Johan havie comprat un troç de terra en lo sechà d’en Barberà Timoneda, 
axí com a béns de la dita vila556 \e/ com lo dit síndich lladonchs lo dit troç \de 
terra/ no atrobàs557 en lo libre de la taxació de la peyta feyt \de tots los béns de 
cascun vehí de la dita vila, ésser en peyta ab los béns altres <del> dit en Barberà 
taxats/558 jatsie que enaprés sie estat atrobat aquell dit troç de terra ésser en peyta 
en los béns del dit en Barberà, e aquell peytar lo dit troç de terra. Per tal lo dit 
honrat consell \en lo dia dejús scrit tengut e celebrat/, manà a vós ésser feyt lo 
present albarà, lo qual ensemps ab reebuda de aquell vos retenits e seran-vos ree-
buts en compte. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich 
e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós ||75v [en vostre] 
libre scrit de mà del dit notari e escrivà, hajats demostrat vós haver despeses e pa-
gades a·n Johan Mas, elet559 per lo honorable consell a regonéxer lo mur de la dita 
vila e adobar aquell, com a altres persones dejús scrites segons per menut fonch 
per lo dit scrivà lest en plener consell, les quantitats següents, ço és que compràs 
d’en Johan de Barbarrossa \.iii. mans per escriure/ per fer les cèdules per adee-
nar la dita vila per lo feyt del açut e registrar aquelles, e per lo translat que fes fer 
de les despeses que en Ramon Johan havie fetes per a obs de la dita açut per ço 
que prestament vingués la aygua en diverses vegades, .iii. sous. Ítem, donàs a·n 
Berthomeu Arnau e a·n Domingo Barta per trebaylls de muntar los escuts en lo 
sostre qui estaven560 en terra, es consumaven, .Viii. diners. Ítem, donàs al dit en 

¶ 553 Ratllat: de una part. ¶ 554 Ratllat: venir.  
¶ 555 Ratllat: \que són tots los dits/, que són .viii. 
dijornals \són .viii. per lo dit en Pere/, los quals a 
la dita rahó. ¶ 556 Ratllat: \pagats los aquells al dit 

en Bernat/, com per ço no. ¶ 557 Ratllat: ésser en 
peyta en los béns del dit en Barberà. ¶ 558 Ratllat: 
feyt. ¶ 559 Ratllat: per regonéxer. ¶ 560 Ratllat: 
jahien.
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Johan Mas per les mesions, despés e diornals, que ell ab d’altres havie fetes en 
sospedrar lo mur de la dita vila en lo enfront del ort dels frares qui estave a risch 
de caure segons mostrà a nós per menut, .xx. sous, .Vi. diners. Ítem, donàs a·n 
Bernat Cabeça qui havie bestreyt per vós a·n Domingo Guitart, correu, per .iª. 
letra que portà a València per lo feyt de la cena que demanave la senyora reyna a 
la dita vila, al honrat micer Guillem Çaera, advocat de la dita vila, .Vi. sous. Ítem, 
donàs e pagàs a·n Berenguer de Comalonga, porter del senyor rey, per .V. jorns 
que estech per fer penyores del feyt de la dita cena, a rahó de .Vii. sous per cascun 
jorn, .xxxV. sous. Ítem, donàs a aquell matex per rahon dels treballs e penyores 
que lladonchs lo dit porter per rahon de la dita cena havie fetes en la dita vila 
de béns de hòmens de la desús dita vila, estant lo dit senyor rey en la ja dita vi- 
la, e restituhí aquelles que no·n fonch lladonchs pagat com se’n volgués portar 
la taça d’argent que ara havie feyta penyorar de cassa de vós dit síndich, .xxii. 
sous. Ítem, donàs al dit Domingo Guitart per altra letra561 ensemps ab \un/ pro-
test que portà a València a·n Johan Çaera, \notari/, subsíndich de la dita vila, per 
lo feyt d’en Johan Sànxiç \com/ no havie lexat subrrogat qui per aquell regís en 
la dita vila, .iiii. sous, .Vi. diners. Ítem, donàs a un hom de Burriana per .iª. le-
tra de galleres de moros que portà als honrats jurats per llur salari, .ii. sous. Ítem, 
donàs a Pere Serres, saig, per citar les .iiii. fermances \d’en Pasqual de Mealla/ 
que fossen denant lo justícia a requesta del síndich per hoir intimació de una letra 
de manament executori que ere estada tramessa contra la universitat de pagar los 
mil .ccc. sous deguts \de cens/ en València al chrestià novell, .Vi. diners. Ítem, 
donàs a Martí Fagona, saig, per .iª. letra que portà de la ||76r cort de la Governació 
als jurats de Burriana que liurassen tots e qualsevol aznadós e fusta que tinguessen 
de la dita vila, per llur salari, .iii. sous. Ítem, donàs a·n Pere Guasch, corredor de 
la cort, per .xxV. vendes que foren escrites en lo seu libre axí dels béns del dit 
en Pasqual de Mealla com de les fermances, e per .V. peremptòries, per tot .xiii. 
sous, .iiii. diners. Ítem, donàs al discret en Bertran de Bues, notari, qui axí com 
a subsíndich anà a Burriana per protestar contra mossén en Jacme Castellar per lo 
feyt de la sal, per .i. jorn, .iii. sous. Ítem, a aquell matex qui anà altra vegada a la 
dita vila de Burriana per protestar altra vegada contra lo dit mossén en Jacme del 
feyt de la sal per altre jorn, .iii. sous. Ítem, donàs a·n Pasqual Bataller, notari, per 
lo últim jorn qui anà ab lo dit en Bertran per legir lo protest denant lo arrenda-
dor de la gabella de la sal e fer carta públicha de aquell, .iii. sous. Ítem, donàs a·n 
Jacme Breç per los adobs que feu en la cassa de la cadena per la part pertanyent a 
pagar en aquells a la dita vila, .ii. sous. Les quals quantitats desús dites \in universo/ 
pujen a summa e quantitat de cent vint .i. sous, .Vi. diners. Per tal lo dit honrat 
consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, ha manat ésser a vós feyt lo present 
albarà, per ço que aquell \mostrant/ al retiment del vostre compte, les dites quan-
titats vos seran reebudes en compte. Scrit ut suppra.

¶ 561 Ratllat: que portà e.
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Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Matheu 
\Vilar/ per lo mig any que ha servit a la dita vila de crida trompeta, tro al jorn 
que renuncià \a la dita vila/ de fer lo dit servi, de aquells .lxxx. sous que li fo-
ren constituhits de salari \per562 los honrats lladonchs jurats de la dita vila/ per un 
any563 per ésser crida trompeta de la dita vila, quaranta sous. Per tal lo dit honrat 
consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós ésser feyt lo present al-
barà, lo qual ab cautela de reebuda de aquell vos retenits e seran-vos reebuts en 
compte. Scrit ut suppra.

Die sabbati, .xxiiª. decembris anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. tercio.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich 

e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. ||76v Donat e pagat als 
honrats e discrets micer Johan Miralles licenciat en leys, e Guillem Sanç, savi en 
dret, en Pere Moster, Ramon Johan e a·n Bernat Pelegrí, notari, los quals en-
semps ab vós dit síndich són estat reebuts per consellers per lo honrat en Guillem 
Feliu, justícia de la dita vila, durant llur officii de justícia per l’any proppassat, 
cinquanta sous ço és a cascú de aquells .x. sous, e vós que us retingats en vers 
vós per la dita rahó altres .x. sous. E dels quals dits .lx. sous compreses los dits 
.x. sous vostres per lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, 
és estat manat fer a vós lo present albarà de paga e de retenció, lo qual ensemps 
ab reebuda de aquells vos retenits e mostrant aquells los dits .lx. sous vos seran 
reebuts en compte. Scrit in palacio comuni ville Castillionis, .xxii. die decembris anno 
a Nativitate Domini .mº.ccccº. tercio.

Die mercurii, .xxviª. decembris anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. quarto.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich 

e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Jacme 
Coyll e a·n Apparici Merlo, guardians de la céquia Major de la dita vila, cinquan-
ta sous, ço és a cascú de aquells .xxV. sous, los quals a aquells són deguts \per la 
dita vila/ de llur salari per ésser guardians de la564 \dita céquia de la/ segona e úl-
tima terça que finí en la festa de Nadal proppassada, de aquells cent sous que pre-
nien de salari per un any per la dita rahó de la dita vila, \lo qual any finí en la dita 
festa de Nadal/. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, 
manà ésser a vós feyt lo present albarà, lo qual ensemps ab reebuda de aquells 
vos retenits e seran-vos reebuts en compte. Scrit in palacio comuni ville Castillionis, 
.xxvi. die mensis decembris anno a Nativitate Domini .mº.ccccº.iiiiº.

¶ 562 Ratllat: la dita. 
¶ 563 Ratllat: quaranta sous. ¶ 564 Ratllat: última.
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||77r Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich 
e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat al discret 
en Jacme de Anglesola, notari e escrivà de la cort de la dita vila, al qual565 per les 
scriptures e actes que són estats actitats per part de la dita vila en la dita cort e ree-
budes per lo dit, notari, són degudes \a aquell per la ja dita vila/ les quantitats si-
güents: \primo/,566 per lo procés feyt per part del discret en Ramon Johan, notari, 
síndich e clavari \de la desús dita vila/ proppassat contra en Bernat Colomer, no-
tari, per la rahó en lo dit procés contenguda segons és estat vist e taxat, .xVi. sous. 
Ítem, per lo procés e actes enseguits d’aquèn de les \dues/ letres que presentà en 
Berenguer de Camalonga, porter del senyor rey, axí del senyor rey com de la se-
nyora reyna al honrat en Guillem Feliu, tunc justícia de la dita \vila/ sobre lo feyt 
de la cena que demanave \lo dit porter/ a la dita vila per a obs de la dita senyora 
reyna segons per aquell se demostre e és estat vist e taxat, .V. sous. Ítem, per lo 
procés que fon feyt de la letra que presentà lo subrogat del lochtinent de gover-
nador del dit senyor rey al dit justícia sobre lo feyt de les osts que anassen sobre la 
vila de Onda, lo qual és estat vist e taxat, .iii. sous. Ítem, per un translat que feu e 
liurà als honrats jurats de les dites dues letres e tramés per aquells a vós a València 
per demanar de consell als advocats de la dita vila sobre lo feyt de la dita cena, 
com lo dit porter procehís a fer penyores de casa de vós dit síndich, que foren 
dos fulls, .iiii. sous. Ítem, per altre processet que fon feyt per part de la dita vila567 
contra en Johan d’Alamany, porter de la cort del governador de València, que no 
se’n menàs de la dita vila en Pasqual de Mealla tro que hagués pagat a la dita vila 
tot \ço/ que devie a aquella per lo feyt de la peyta, lo qual dit porter aquell dit 
en Pasqual de Mealla trach de la casa de la cort on lo dit en Pasqual estava pres e 
arestat \e aquell se’n menà fora la dita vila/. E lo qual dit processet ab la consulta-
tòria que feu lo dit justícia al molt noble governador del dit feyt fon tramés a vós 
a València per fer-ne presentació al dit governador per ço que no fos feyt preju- 
hí a la dita vila en l’acte o feyt de la dita peyta, que foren cinch fulls e mig, .Vii. 
sous. Enaxí que totes les dites quantitats per menut pujen568 in universo a summa e 
quantitat de trenta-e-cinch sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit 
tengut e celebrat, manà a vós ésser feyt lo present albarà, lo qual ensemps ab cau-
tela de reebuda de aquell e que us retingats \en vós/ tots los \proceses/ los quals 
lo dit en Jacme haurà en son poder. E mostrant aquells les dites quantitats vos se-
ran reebudes en compte. Scrit ut suppra.

||77v Die iovis, .xviiª. ianuarii anno predicto .mº.ccccº. quarto.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 

clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós per affers e nego-

¶ 565 Ratllat: són degudes. ¶ 566 Ratllat: ço és.
¶ 567 Ratllat: com fos vengut a la dita vila. ¶ 568 Ratllat: a summa.
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ciis propriis de la dita vila hajats bestretes e pagades per menut a les persones dejús 
scrites segons fonch lest en plener consell, les quantitats següents, ço és que prestàs 
per via de acorriment a·n Jacme Matheu, crida trompeta públich de la dita vila, 
de aquells .lxxx. sous que pren de soldada per un any per servir la dita vila, .xi. 
sous. Ítem, donàs a·n Martí Fagona, saig, axí per les penyores569 que feu dels cap 
de cinquanta, de les cédules570 que foren ordenades per pagar les mesions que·s 
eren fetes en lo açut, com per les citacions que feu a la dona na Monçona que 
mostràs lo establiment que havie de la carniceria com a·n Bernat Celma, carni-
cer, que portàs lo dit establiment de la carniceria, per tot .Viii. diners. Ítem,571 
a·n Domingo Guitart, correu, per .iª. letra que portà a València a micer Guillem 
Çaera de part dels jurats del feyt de les Corts, .Vi. sous. Ítem, al hom de Burriana 
per .iª. letra que portà als jurats de galleres de moros, .ii. sous. Ítem, a·n Matheu 
Erau, fuster, per dues civeres que feu ab sa fusta pròpria e bestragué a la clavó, e 
per sos treballs, per tot, .Vi. sous. Ítem, al discret en Johan Tauhenga, notari, per 
lo translat \que feu e liurà a vós/ del departiment que fon feyt del preu de un rocí 
que fon venut de un hom de Onda per lo feyt de les penyores, .Viii. diners. Ítem, 
a·n Bernat Cabeça e a·n Pere de Reus e a vós572 dit en Pasqual, qui anàs \ab ells/ 
a Villareal de manament del honrat consell, per haver parlament per lo feyt de les 
penyores573 ab los prohòmens de Onda, per .i. dia, .ix. sous. Ítem, al discret en 
Johan de Calaceyt, notari, per lo protest que reebé del feyt de la sal en la vila de 
Burriana a requesta del subsíndich de la dita vila e meté e liurà aquell en pública 
forma, .V. sous. \Ítem, a·n Pere Serres, saig, per una empara que feu a requesta 
del síndich en poder d’en Ramon Johan, de béns d’en Pere Reboster, .ii. diners/. 
Enaxí que totes les dites quantitats per menut pujen in universo a summa e quan-
titat de quaranta sous e .Vi. diners. Per tal lo dit honrat consell574 en lo dia dejús 
scrit tengut e celebrat, manà a vós ésser feyt lo present albarà, per ço que mostrant 
aquell la dita quantitat vos serà reebuda a la reddició del vostre compte. Scrit in pa-
lacio comuni ville Castillionis, .xviiª. ianuarii anno a Nativitate Domini .mº.ccccº.iiiiº.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Pere Pa-
rellades, pessador de les farines de la dita vila, al ||78r qual són deguts per la primera 
terça del any, la qual finí a .xxi. dia del mes de deembre del any \pus/ proppassat 
per treballs de pessar les dites farines, sexanta sous de aquells cent .lxxx. sous que 
pren de soldada de la dita vila per un any per la dita rahó. Per tal lo dit honrat 
consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, ha manat a vós ésser feyt lo present 
albarà, lo qual ensemps ab la reebuda de aquell vos retenits e la dita quantitat vos 
serà reebuda en compte. Scrit ut suppra.

¶ 569 Duplicat i ratllat. ¶ 570 Realment hi diu: 
cedudules. ¶ 571 Ratllat: pagàs. ¶ 572 Ratllat: qui 

anàs. ¶ 573 Ratllat: ab alcuns. ¶ 574 Ratllat: manà 
a vós ésser.
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Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat al discret en 
Jacme Domingo, \maestre de gramàticha/,575 al qual són deguts per la primera 
terça del any576 la qual terça finí en la festa de Nadal \pus proppassada/ del any 
present577 cent .cl. sous de aquells .ccc. sous los quals578 a aquell per la dita vila 
foren constituits e promeses donar per llur salari \de/ un any \per legir de gra-
màticha e de lògica en la dita vila/.579 Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús 
scrit, manà a vós ésser feyt lo present albarà, lo qual ab cautela de reebuda de 
aquell vos retenits e seran-vos reebuts en compte. Scrit580 ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Vicent de 
Campos,581 lo qual \axí com a peyter/ ha plegat \per dos anys passats/ axí la pey-
ta de .iiii. sous e .Vi. diners per lliura, com les col·lacions de les meales a rahó de 
.xx. diners582 e de .xViii. diners per lliura, al qual són degudes per rahon de cer-
tes lliures de faltes e de nichills, axí583 de la \dita/ peyta com de les dites col·lectes, 
les quals a aquell584 no li foren reebudes \en llurs comptes per aquell donats/ se-
gons fonch vist e regonegut. E les quals dites faltes e nichills per los honrats jurats 
són estades vistes e justificades585 e lestes en plener consell, les quantitats següents, 
ço és del586 any que fon síndich e clavari lo honrat en Pere Miquel, .xVii. sous, 
.xi. diners mealla. E del any qui fon síndich e clavari lo discret en Bernat Colo-
mer, notari, .xxxix. sous, .iii. diners mealla. Enaxí que les dites quantitats de 
les dites dues annades al dit en Vicent degudes per la dita rahó pujen in universo a 
summa e quantitat de cinquanta-set sous, .iii. diners \mealla/. Per tal lo dit hon-
rat consell en lo dia dejús scrit, ||78v tengut e celebrat, manà a vós ésser feyt lo pre-
sent albarà, lo qual ab cautela de reebuda de aquell vos retenits e seran-vos reebuts 
a la reddició del vostre compte. Scrit ut suppra.

Die dominica, .xª. febroarii anno a Nativitate Domini .mº.ccccº.iiiiº.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 

clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com a vós per vostre salari 
de .xx. jorns qui sots estat a València per la dita vila axí com a misatger elet per 
lo feyt \del finament/ de les Corts, entre anar, estar e tornar vos sien deguts cent 
quaranta sous, ço és a rahó de .Vii. sous per cascun jorn \de una part. E per los 
treballs e affanys que havets sostenguts per lo feyt de les dites Corts/, per tal lo dit 

¶ 575 Ratllat: maestre de gramàticha per legir en la 
dita vila de gramàticha e de lògica. ¶ 576 Ratllat: 
que fon affermat per los honrats jurats per la dita 
rahó. ¶ 577 Ratllat: pus proppassada. ¶ 578 Ratllat: 
li foren promeses donar de llur salari per .i., un 

any. ¶ 579 Ratllat: per la dita rahó. ¶ 580 Ratllat:  
in palacio comuni. ¶ 581 Ratllat: olim peyter de la 
dita vila per dos. ¶ 582 Ratllat: per lliura. ¶ 583 Rat-
llat: de peyta gra. ¶ 584 Ratllat: en llurs comptes.  
¶ 585 Ratllat: taxades. ¶ 586 Ratllat: primer.
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honrat consell \en lo dia que ere tengut e celibrat, que us són estats donats per  
ço que graciossament per a civada, cinquanta e cinch sous d’altra part, les quals 
dites quantitats pujen a summa de cent .xcV. sous/, manà a vós ésser feyt lo pre-
sent albarà de retenció, de les quantitats de diners que en poder vostre pervendran 
vos puxats tetenir les dites quantitats, mostrant lo dit albarà vos seran reebudes en 
compte. Scrit in palacio comuni587 ville Castilionis, .x. die febroarii anno a Nativitate 
Domini .mº.ccccº. quarto.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós, absent \de la dita 
vila estant en València/, per en Ramon Johan, notari, en loch vostre haje bestre-
tes588 les quantitats de diners \infra següents/ per affers e negociis \propriis/ de la 
dita vila589 per menut segons fon lest en plener consell, vós present, a les persones 
dejús scrites, ço és que donà a·n Jacme Breç e son fill e altres \persones/ qui foren 
logades per derrocar los archs e paret del espital d’en Guillem Trulols qui fehien 
gran embarch en la construció de la torre que·s fa de nou \per los de la parròquia 
de Sent Pere/ segons per menut és escrit en vostre libre590 per quatorze jornals 
a rahó de .ii. sous per jornal, .xxViii. sous. Ítem, a Jacme Matheu, trompeta, 
qui portà una letra dels jurats a vós ab un translat de una letra del senyor rey que 
fon presentada als dits jurats del feyt del peix, .Vi. sous. Ítem, a·n Francesch de 
Manressa, per lo feyt dels quarts, cinquanta-cinch sous. Enaxí que les desús dites 
quantitats per lo dit en Ramon Johan per vós bestretes pujen en summa e quanti-
tat de huytanta-nou sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut 
e celebrat, manà a vós ésser feyt lo present albarà, per ço que la dita quantitat vos 
sie reebuda a la reddició del vostre compte. Scrit ut suppra.

||79r Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós, estant en Valèn-
cia per affers e negociis propriis de la dita vila, hajats bestretes e pagades591 a les 
persones dejús scrites, segons mostràs \ésser/ escrit de vostra mà en una cèdula de 
paper la qual fon lesta en592 consell, les quantitats següents. Primerament pagàs a·n 
Johan Guimerà qui estave ab mossén en Giner Rabaça per la promessa que li fes 
de dar-li per anous \per ço/ que vós poguesets parlar ab lo dit mossén en Giner 
qui havie a donar sentència sobre lo feyt del pleyt de la nora, lo qual vos hic donà 
loch, e per la empara que·s feu de vostra cavalcadura, per tot sis sous. Ítem, a·n 
Oliva, notari, per lo protest que reebé que fon feyt a·n Johan Sànxez en València 
que vingués a la dita vila per fer un lochtinent qui regís per aquell, .iii. sous. Ítem, 
al maestre del qual compràs una trompeta per a obs de la dita vila ultra les tornes 
que li fes de les trompetes e bastrats trenquats que us portà Jacme Matheu, trom-
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peta, .xxxViii. sous, .Vi. diners. Ítem, a·n Salvador Dezpuig e al escrivent que 
escriví en pergamí la carta de la provisió real feta \feta per lo [síndich] del feyt/ 
del establiment que la vila pogués fer execució \real/ axí en los peyters e clavaris 
com altres, .xVi. sous, .Vi. diners. Ítem, que donàs a dret de sagell de la dita carta, 
.xxiiii. sous. Ítem, pagàs per la cera, e a·n n’Assio que la espaxà, .iiº. sous, .Vi. 
diners. Ítem, per dos translats que fes fer593 de la provissió de la sal e del privilegii 
de les osts a un escrivent, .xViii. diners. Ítem, al escrivent qui feu translat dels furs 
nous del senyor rey en Martí, .xxxiii. sous. Enaxí que les dites quantitats per vós 
bestretes e pagades pujen a summa e quantitat de cent vint-cinch sous. Per tal lo 
dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present 
albarà, lo qual mostrant les dites quantitats vos seran reebudes. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Rodrigo Çanou, administrador 
de les reendes e drets pertanyents al senyor rey en la \dita/ vila594 e terme de aque-
lla \per lo honrat consell elet e deputat/, saluts e honor. Com a vós per vostre salari 
de .iii. dies qui sots595 \estat a la ciutat de/ València entre anar, estar e tornar en lo 
mes de agost ara pus proppassat, per fer \los/596 pagaments a certes persones de la 
dita ciutat de certs censals a aquelles en lo dit mes de agost del any \.mcccciii/ 
pus proppassat \deguts/ per la dita vila \per lo senyor rey vos/597 sien deguts .xxx. 
sous a rahó de .x. sous per cascun jorn. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús 
scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, per ço que de les quantitats 
de diners que en vostre poder pervendran vos puxats retenir los dits .xxx. sous, 
mostrant lo dit albarà e seran-vos reebuts en compte. Scrit ut suppra.

||79v Del consell de la vila de Castelló al honrat en Rodrigo Çanou, adminis-
trador de les reendes e drets pertanyents al senyor rey en la dita vila e terme de 
aquella, per lo honrat consell elet e deputat, saluts e honor. Com a vós per vostre 
salari de .iii. dies a rahó de .x. sous per cascun dia qui sots estat \a la ciutat de/ 
València entre anar, estar e tornar en lo mes de febrer per fer \los/598 pagaments 
a certes persones de la dita ciutat de certs censals a aquelles deguts per la dita vila  
\per lo dit senyor rey/ en lo dit mes de febrer vos sien deguts .xxx. sous. Per tal 
lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo pre-
sent albarà de retenció de la dita quantitat dels diners que en poder vostre perven-
dran, e mostrant aquells vos serà reebuda en compte. Scrit ut suppra.

Die martis, .xiª. marcii anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. quarto.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 

clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat al honrat en 
Guillem Loreta, justícia de la dita vila per .V. jorns qui és estat fora llur cassa ab 
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llur cavalcadura ab la host qui anà599 vers les parts de la Pobla Tornessa \compta-
dors600 del dia del dimecres que lo penó/ ab certes persones de la dita host elets 
\partí de la dita Pobla e/ anà601 de manament del noble governador de regne  
de València \vers les parts del loch de Bexí/602 com603 a l’altra companya \major de  
la dita ost/ lo dit governador licencià604 \e manà que se·n/ tornàs \de la dita Po-
bla/ a la dita vila \tro al dicmenje que la dita host, de licència del dit noble gover-
nador, partí del dit loch e se tornà a la desús dita vila/, a rahó de .V. sous per cas-
cun jorn, vint-cinch sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut 
e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual ensemps ab cautela de reebuda 
de aquell vos retenits e la dita quantitat vos serà reebuda a la reddició del vostre 
compte. Scrit in palacio comuni dicte ville, die .xiª. mensis marcii anno a Nativitate Do-
mini .mº ccccºiiiiº.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich 
e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós, per affers e 
negociis propriis de la dita vila hajats bestretes e pagades a les persones dejús 
scrites, segons mostràs per vostre memorial ésser scrit per menut e fonch lest 
en lo dit consell, les quantitats següents. Primerament, a Içach Abnajub, juheu, 
per ligar e qüernar ||80r lo translat605 que fon feyt del libre de la mustaçaffia e per 
fer les cubertes noves al dit libre, per tot .Vi. sous. Ítem, a·n Pere de Reus los 
quals havie bestrets a·n Coves, menor, per lo adob que feu del pont del vall del 
portal d’en Passanant, per ço que la aygua no·l derrocàs o ditroís, .xii. diners. 
Ítem, al discret en Queroll, notari, per la substitució que reebé en València, 
la qual vós fes al discret en Johan Çaera, notari, .xii. diners. Ítem, a·n Jorda-
net, correu qui anà a València ab .iª. letra dels jurats directa als advocats de la 
dita vila ab lo translat del manament que fon feyt al honrat en Guillem Loreta, 
justícia, per lo lochtinent de governador que fes crida que negú hom no fes va-
lença a la part dels Centeles, de persona ne de armes, que y hordesassen ço que 
s’ich pertangués per revocar e anul·lar lo dit manament, per dos dies cuytats, 
.Vii. sous. Ítem, a aquell matex per .i. jorn que y estech de més dels dits dos 
dies segons que per los \dits/ advocats als dits jurats per sa letra fon scrit en la 
hora que \aquell/ fon espatxat, .ii. sous. Ítem, a un hom \de Burriana/ per una 
letra que \portà dels/606 jurats \de la vila/607 de Burriana als jurats de la vila de  
\Castelló, de/ galeres de moros, .ii. sous. Ítem, a·n Vicent Sort, per .V. dies qui 
estech fora la dita vila e anà vers les parts de Sent Matheu per aspià ensemps ab 
en Johan Curça per haver sabuderia de les jents d’armes608 qui eren en la \vila/ 
de Sent Matheu, a rahó de .ii. sous, .iiii. diners per jorn, .xi. sous, .Viii. di-
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ners. Ítem, a·n Domingo Guitart qui anà a València e portà acordar609 lo procés 
del protest que fon feyt per part de la dita vila e propossat contra lo dit justícia 
que no devie enseguir lo dit manament a ell feyt per lo dit lochtinent de go-
vernador, sobre lo qual protest lo dit justícia se havie retengut acord havedor 
ab consell de micer Berthomeu del Mas, \doctor en leys/, per .iii. dies a rahó 
de .ii. sous, .Vi. sous. E al dit micer Berthomeu per \llur salari de/610 acordar 
lo dit procés,611 .Vii. sous. Ítem, a·n Jacme Matheu, \crida trompeta, al qual/ 
prestà .x. sous612 de la \sua/ soldada \que pren/.613 Ítem, a·n Anthoni Valentí, 
çabater, per les corregues e bossa \de cuyr/ que feu \de llur propri/ per a obs 
de portar lo penó lo qual anà vers les parts de Sent Matheu, e per sos treballs de 
mans de cussir aquelles, .Vi. sous, .Vi. diners. Ítem, donà e pagà al noble mos-
sén Ramon Boil, governador del regne de València, qui donà licència que se’n 
tornàs de la Pobla Tornessa \on la ost ere/, a la dita vila la meytat de la \dita/ 
ost,614 presents en Bernat Cabeça e en Jacme Escuder, jurats, .clxV. sous. Les 
quals quantitats per menut desús declarades per vós bestretes e pagades pujen in 
universo a summa e quantitat de doents vint-quatre sous, .ii. diners. Per tal lo dit 
honrat consell en lo dia dejús scrit tengut \e celebrat/, manà a vós fer lo present 
albarà, lo qual mostrant les dites quantitats vos seran reebudes a la reddició del 
vostre compte. Scrit ut suppra.

||80v Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a quaranta-
e-quatre balesters qui anaren ab la \host que partí/615 de la dita vila e anà616 vers 
les parts de la Pobla Tornessa per manament del senyor rey, \comptant/ del dia  
\del divendres/ que la dita \host/617 partí \de la dita Pobla/618 e anà al loch de 
Bexí per manament del noble governador, \tro al disapte següent/619 que són 
\.iiii./620 dies, \los quals/ a rahó de dos sous, .Vi. diners per cascun621 \dia, segons 
a cascú de aquells/ fon \taxat e/ per lo dit \honrat/ consell622 \pujen a summa e 
quantitat de quatre-cents .xl. sous/,623 e los quals dits .xliiii. balesters foren per 
vós escrits en una cèdula de paper per vós en lo dit consell exhibuida. Per tal lo 
dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós ésser feyt lo 
present albarà, lo qual vos retenits e mostrant aquell la dita quantitat vos serà ree-
buda a la reddició del vostre compte. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a huytanta-
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tres lancers que anaren ab la624 host, la qual partí de la dita vila e anà vers les parts 
de la Pobla Tornesa per manament del senyor rey \cuytant/ del dia \dimecres/ 
que la dita host partí <del> \loch de la/ dita Pobla e anà al loch de Bexí per ma-
nament del noble governador \tro al disapte següent/625 que són \.iiii. dies/626 
los quals a rahó de .ii. sous per cascun dia segons a cascú de aquells fon taxat e  
\los quals dits .lxxxiii. lancers mostràs/ ésser escrits en una cèdula de paper per 
vós en lo dit consell exhibuida627 \pujen a summa e quantitat de sis-cents .lxiiiiº. 
sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a 
vós fer lo present albarà, lo qual vos retenits e mostrant aquell la dita quantitat vos 
serà reebuda a la reddició del vostre compte. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat als honrats 
en Bernat Cabeça, \en Johan Barbarrossa e/ en Jacme Escuder, jurats628 de la 
dita vila, e a vós dit síndich \que us retingats/ los quals ensemps ab lo honrat 
justícia e ab vós anaren ab la host, la qual partí de la desús dita vila e anà vers les 
parts de la Pobla Tornessa per manament del senyor rey ab llurs cavalcadures, 
axí \ab/ rocins com de mulla, \comptave/ del dia \del dimecres/ que la dita 
host partí de la dita Pobla e anà al loch de Bexí per manament del noble gover-
nador \tro al disapte següent/629 que són ||81r \.iiii./630 dies, los quals a rahó de  
cinch sous per cascun dia segons que a cascun de aquells fon taxat per lo dit 
hon rat consell \pujen a summa e quantitat de .lxxx. sous/.631 Per tal lo dit hon - 
rat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present al-
barà, lo qual vos retenits en vers vós e mostrant aquell la dita quantitat vos serà 
reebuda en compte. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Pere de 
Begues e a·n Pere Miquel, menor, qui ab llurs rocins armats anaren ab la host que 
partí de la dita vila e anà vers les parts de la Pobla Tornesa per manament del se-
nyor rey \comptant/ del dia \del dimecres/ que la dita host partí de la dita Pobla 
e anà al loch de Bexí per manament del noble governador632 que són \.iiii./633 
dies los quals a rahó de .iiii. sous per cascun dia segons a cascú de aquells per lo 
dit honrat consell fon taxat, \pujen a summa e quantitat de .xxxii. sous/.634 Per 
tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo 
present albarà, lo qual vos retenits ab cautela de reebuda de aquells, vos retenits, e 
la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit ut suppra.
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Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich 
e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat635 a dotze 
hòmens qui anaren \cavalcant/ axí ab rocins com ab mulles ab la host que partí 
de la dita vila e anà vers les parts de la Pobla Tornessa per manament del senyor 
rey, \comptant/ del dia que la dita host partí de la dita Pobla e anà al loch de 
Bexí per manament del noble governador e fon tornada en la dita vila de Caste-
lló, que són cinch dies, los quals a rahó de .iii. sous per cascun dia segons que a 
cascú de aquells per lo dit honrat consell fon taxat, \pujen a summa e quantitat 
de/636 setanta-cinch sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e  
celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual vos retenits en vós, e mostrant 
aquell la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit ut suppra.637

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Guillem 
Johan, penoner qui anà ab la host que partí de la dita vila e anà vers les parts de la 
Pobla ||81v Tornessa per manament del senyor rey per \.iii./638 dies a rahó de .iii. 
sous per cascun jorn, que fan \.ix. sous/639 de una part. E del dia que partí lo dit 
penoner \del loch de Burriol/640 e anà al loch de Bexí de manament del noble 
governador \tro al disapte següent/641 que són \.iiii./642 dies, los quals a rahó de 
.V. sous per cascun jorn segons fon taxat a aquell per lo dit honrat consell \pujen 
a summa e quantitat de/643 vint644 sous de altra part. Enaxí que tots los dits .Vii. 
jorns \als dits645 salaris/ en los quals lo dit penoner és estat ab la dita host, pujen 
a summa e quantitat de \vint-nou sous/.646 Per tal lo dit honrat consell en lo dia 
dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual ensemps ab 
cautela de reebuda de aquell vos retenits e mostrant la dita quantitat vos serà ree-
buda en compte. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Domingo 
Barta, Berthomeu Arnau e Francesch Maçó, guardians del terme de la dita vila, 
per la derrera e última terça del any que·s affermaren per guardar lo dit terme, 
lo qual finí en lo .xiiii. dia del mes de febrer proppassat del present any, doents 
noranta-sis sous, .iiii. diners a aquells per la dita vila deguts647 de aquells .dccc.
lxxxix. sous que prenien de soldada de la dita vila per guardar lo dit terme per 
lo dit any segons que en carta públicha és contengut. Per tal lo dit honrat consell 
en lo dia dejús scrit, tengut648 e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual 
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ensemps ab cautela de reebuda de aquells vos retenits e mostrant la dita quantitat 
vos serà reebuda a la reddició del vostre compte. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat al honrat en 
Guillem Miró, batlle, lo qual ab sa cavalcadura \ab los honrats justícia e jurats, 
és/649 anat ab la host per fer honor a la dita vila, la qual partí de la dita vila e anà 
vers les parts de la Pobla Tornessa per manament del senyor rey, comptant del dia 
del dimecres que la dita host partí de la dita Pobla e anà al loch ||82r de Bexí per 
manament del noble governador e \tro al disapte següent/650 que són \.iiii./651 
dies, los quals a rahó de .V. sous per cascun, segons per lo dit honrat consell al 
justícia e jurats fon taxat, pujen a summa e quantitat de vint652 sous. Per tal lo dit 
honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present 
albarà, lo qual ensemps ab cautela de reebuda de aquell vos retenits e mostrant la 
dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Ramon 
Johan, en Guillem Sanç, Bernat Colomer, Johan Tauhenga, Domingo Capcir, 
Bonanat Dezpont, qui anaren cavalcant axí ab rocins com ab mulles a la host que 
partí de la dita vila e anà vers les parts de la Pobla Tornessa per manament del 
senyor rey, comptant del dia del dimecres que la dita host partí de la dita Pobla 
e anà al loch de Bexí per manament del noble governador, tro al disapte següent 
que són .iiiie. dies, los quals a rahó de .iii. sous per cascun de aquells segons per lo 
dit honrat consell fon taxat, pujen a summa e quantitat de setanta-dos sous. Per tal 
lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo pre-
sent albarà, lo qual vos retenits e mostrant aquell la dita quantitat vos serà reebuda 
a la reddició del vostre compte. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Pere de 
Reus, Guillem Feliu, Nicholau Orlando, Bernat Moliner, Anthoni Sànxez, Do-
mingo Pineda, qui anaren cavalcant axí ab mules com rocins ab la host que partí 
de la dita vila e anà vers les parts de la Pobla Tornesa per manament del senyor 
rey653 per .iiiº. dies que aturaren ab la dita host \estant en lo/654 loch de Bexí tan 
solament, com lo \dimarts655 ans que la dita host partí de la dita Pobla656 e anà 
vers lo dit loch de Bexí/ los desús dits se’n \tornaren/657 per manament del noble 
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governador ||82v a llurs cases658 los quals dits .iii. dies a rahó de .iii. sous per cascun 
dia segons a cascun de aquells per lo dit honrat consell fon taxat, pujen a summa e 
quantitat de cinquanta .iiiiº. sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit 
tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual vos retenits e mostrant 
aquell la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich 
e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Jacme 
Ruvio, Pere Ruvio, Guillamó Salvador, ministres, Guillem Segarra, en Tàrrega, 
trompadors, en Ramon Segarra, tabaler, e a·n Jacme Matheu trompeta, los quals 
ab llurs sturments per fer honor a la dita vila anaren ab la host que partí de la dita 
vila e anà vers les parts de la Pobla Tornessa per manament del senyor rey, per 
.Vi. dies que \stigueren/659 ab la dita host660 los quals, a rahó de .ii. sous per cas-
cun jorn per cascun de aquells, pujen a summa e quantitat de .lxxxiiii. sous. Per 
tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo 
present albarà, lo qual vos retenits e la dita quantitat vos serà reebuda a la reddició 
del vostre compte. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Bernat 
Hostallés, notari, lo qual fon obmés de escriure en la cèdula \de paper/ en la qual 
foren scrits tots los noms dels balesters per vós dit síndich \en la ost/, per .iiii. 
dies a rahó de .ii. sous e .Vi. diners per cascun jorn, que fan .x. sous. \Ítem, a·n 
Bernat de Luça, lancer, per .ii. dies que estech en la dita host a Bexí a rahó de 
.ii. sous per cascun dia, com per llur accident se’n hac a venir e no poch complir 
los dits .iiii. dies que fan .iiiie. sous/. Ítem, a nou hòmens661 atzemblés los quals662 
hic són estats en compte dels lancers per altres .iiii. dies a rahó de .ii. sous per 
cascun jorn que fan setanta e dos sous, los quals anaren ab la host que partí de 
la dita vila per manement del senyor rey e anà vers la Pobla Tornessa, comptant 
del dia del dimecres que la dita ost partí de la dita Pobla e anà al loch de Bexí de 
manament del noble governador, tro al disapte següent. Enaxí que totes les dites 
quantitats axí del dit balester \e lancer/ com dels dits .ix. \adzemblés/ lancers als 
dits salariis663 deguts dels dits .iiiie. dies \e dos dies/ pujen a summa e quantitat de 
huytanta .Vi. sous.664 ||83r Per tal, lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut 
e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual mostrant la dita quantitat vos 
serà reebuda en compte. Scrit ut suppra.

¶ 658 Ratllat: \en la dita/. ¶ 659 Ratllat: anaren.
¶ 660 Ratllat: al loch de Bexí a.

¶ 661 Ratllat: azí qui anaren que.
¶ 662 Ratllat: van.

¶ 663 Ratllat: per los dits. ¶ 664 Ratllat: dos sous.
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Die veneris, .xxiª. marcii anno a Nativitate Domini .mº.ccccº.iiiiº. 
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 

clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats mostrat en 
lo dit consell haver pagats al discret n’Andreu Martí, notari \e scrivà/ de la cort 
del official de Almaçora per les escriptures a aquell degudes dels proceses acti-
tats en la dita \cort/ per part de la dita universitat \axí/ contra n’Arnau Moster, 
prevere vicarii, com del feyt de la nora, e a instància de aquell ésser estada a vós 
tramessa per lo official letra de vet contra vós, .xxiiiiº. sous dels quals per lo dit 
n’Andreu serie estat feyt albarà a vós de paga. Per tal lo dit honrat consell en lo 
dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual ensemps 
ab los dits proceses e cautela de reebuda de aquell vos retenits e mostrant aquell 
e los dits proceses la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit665 .xxi. die 
marcii anno a Nativitate Domini .mº.ccccº.iiiiº.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós, per affers e nego-
ciis propriis de la dita universitat hajats bestretes e pagades a les persones dejús scri-
tes per menut, segons que en lo dit consell mostràs ésser escrit, les quantitats se-
güents. Primerament als discrets en Johan Tauhenga e en Bertran de Bues, notari, 
subsíndich \de la ja dita vila/, per .i. dia qui anaren \abduy/ a la vila de Burriana 
per protestar contra mossén n’Andreu Castellar sobre lo feyt de la sall, e per reebre 
lo dit protest666 a rahó de .iii. sous per cascun de aquells per lo dit jorn, .Vi. sous. 
Ítem, al dit en Johan per lo protest que legí667 davant en Lois Sorio, arrendador de 
la gabella de la sal de la dita vila de Burriana, e donà translat de aquell al dit Lois 
Sorio, e meté aquell en forma públicha, .V. sous. Ítem, a·n Pasqual Bataller, notari, 
qui legí primerament un protest davant lo dit arrendador del feyt de la sal del qual 
donà translat al dit arrendador, e meté aquell en forma públicha, .V. sous. Ítem, 
a·n Domingo Bonet per un brugó de lenya que li prengueren de manament del 
lochtinent de justícia per escalffar als hòmens qui guardaven lo portal d’en Tru-
lolls, quant tota la ost ere fora la vila, .x. diners. Ítem, a·n Domingo Barta \e a·n 
Millà/ per los escuts que pujaren alt en lo sostre ||83v perque no·s affollassen quant 
la host que anà a la Pobla Tornessa fon tornada en la dita vila, .Vi. diners. Ítem, 
a·n Jacme Matheu trompeta, per .iª. letra dels jurats que portà als jurats de Alma-
çora del feyt del delliurament que·s devie fer de la céquia Major de la dita vila de 
Castelló, .xii. diners. Ítem, a aquell matex per encantar e delliurar lo cequiatge 
de la dita céquia, per llur salari, .V. sous. Ítem, a·n Macià Guerau, carnicer, per lo 
adob que feu a la taula de la carneceria de la dita vila quant tenien aquella arrenda-
da, .xV. diners. Ítem, al porter del governador de València per ço com treballà en 
fer donar posades als hòmens de la ost que dormiren en Burrioll, com no·n tro-

¶ 665 Ratllat: ut suppra.
¶ 666 Ratllat: abduy ensemps. ¶ 667 Ratllat: reebé.
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bassen, .iii. sous. Les quals quantitats desús dites pujen in universo a summa e quan-
titat de vint-set sous, .Vii. diners. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit 
tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual vos retenits e mostrant 
aquell les dites quantitats vos seran reebudes en compte. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Ramon Johan, olim síndich 
e clavari de la universitat de la dita vila en l’any pus proppassat, saluts e honor. 
Com per vós en lo dit \vostre/ any sien estades fetes a·n Matheu Villar, crida 
trompeta \tunch e corredor públich tunc/ de la ja dita vila, les robes acostumades a 
aquell \fer/ per llur servi de \ésser/ crida trompeta e corredor públich de la dita 
vila per668 cascun any, les quals robes entre calces669 e averies costaren huytanta 
sous, segons mostràs per lo libre dels vostres comptes \ésser escrit/, dels quals per 
oblivo del discret en Bernat Pelegrí, notari, tunc scrivà del consell e jurats de la ja 
dita vila, \per aquell/ serie estat obmés a vós ésser feyt albarà del \tunc/670 honrat 
consell e no sie rahonable cosa que \la/ dita quantitat671 la qual vós havíets672 bes-
treta e \pagada/ al dit en Matheu, per ço que desús que aquella perdessets e no us 
fos reebuda en vostre compte.673 Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit 
tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual ensemps ab cautela de 
reebuda de aquell vos retenits e \mostrant/ la dita quantitat vos serà reebuda en 
vostre compte. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la universitat de la ja dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Bertho-
meu Arnau e a·n Guillamó Castell, qui anaren per atzemblés en la host e portaren 
\los/ escuts674 de la dita vila e les guarni- ||84r onts dels honrats jurats e del peno-
ner, e altres robes de aquells, la qual ost anà vers les parts de la Pobla Tornessa per 
manament del senyor rey, e puixs tornà al loch de Bexí per manament del noble 
governador de València, per .Vi. dies que anaren ab la dita host675 e estigueren en 
aquella676 tro que fon tornada en la dita vila, a rahó de .ii. sous per cascun dia a 
cascú de aquells, que fan vint e quatre sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia 
dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual vos retenits e 
mostrant aquell la dita quantitat vos serà reebuda. Scrit ut suppra.

Dicta die veneris, .xxiª. marcii anno predicto.
Del677 consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 

clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat al honorable 
en Johan Sànxez de Dicastiello, donzell, lochtinent de governador de rivu d’Uxó 
a ensús, cent noranta-huyt sous reals de València per rahon e causa dels servis, 

¶ 668 Ratllat: .i. any. ¶ 669 Ratllat: capiró.  
¶ 670 Ratllat: dit. ¶ 671 Ratllat: no perdesets.  
¶ 672 Ratllat: pagada. ¶ 673 Ratllat: per vós retut 

e donat. ¶ 674 Ratllat: e les guarnionts. ¶ 675 Rat- 
llat: tro. ¶ 676 Ratllat: ab llurs. ¶ 677 Ratllat al 
marge esquerre: albarà.
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treballs e affanys per aquell fets e sostenguts per aquesta universitat, axí en lo feyt 
de les osts com \per/ tots altres qualsevol feyts e negociis toquants678 e concer-
nents profit e utilitat de la dita universitat per aquell fets e sostenguts tro en lo 
present dia e dejús scrit. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut 
e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual ensemps ab cautela de reebu-
da de aquell vos retenits e mostrant la dita quantitat vos serà reebuda en vostre 
compte. Scrit in palacio comuni dicte ville, .xxi. die mensis marcii, anno a Nativitate 
Domini .mº.ccccº.iiiiº.

Die dominica, .viª. mensis apprilis anno predicto .mº.ccccº.iiiiº.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 

clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com segons mostràs ésser 
escrit en vostre libre e fonch lest en plener consell vós haver despeses e pagades 
\per menut/ a les persones dejús scrites les quantitats següents. Primerament, a 
Jordanet, correu, per .ii. dies que anà a València ab una letra dels jurats directa al 
honrat micer ||84v Guillem Çaera per demanar de consell com se haurien los dits 
jurats en lo feyt \del reebre/ dels moros que·s volien fer vehins de la dita vila, a 
rahó de .iii. sous per jorn, .Vi. sous. Ítem, als jutglars los quals ab llurs struments 
feren so lo jorn de Pasqua de Resurrecció al peix, .V. sous, .Vi. diners. Ítem, a·n 
Ramon Dolç per la messió que feu lo dijous de la cena e del divendres Sant a 
una fembra pecadriu fora lo jardí per ço que no fes pecat de son cors, .xii. diners. 
Ítem, a·n Pasqual Bataller, notari e scrivà dels jurats, per fer escriure lo libre del 
cequiatge de la céquia Major de la dita vila, lo qual fon delliurat a·n Pere Gomar, 
.Vi. sous. Ítem, al honrat micer Berenguer Clavell, doctor en leys, los quals li bes-
tragués en la dita ciutat per rahon de una judicatura de la qüestió que ere entre la 
dita vila e lo discret en Bernat Colomer,679 cinquanta-cinch sous, dels quals mos-
tràs albarà de reebuda de aquell al dit honrat consell, escrit de mà pròpria del dit 
en Berenguer \a .iii. de abril del any concurrent/, les quals quantitats in universo 
pujen a summa e quantitat de setanta .iii. sous, .Vi. diners. Per tal lo dit honrat 
consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo 
qual ensemps ab lo dit albarà del dit micer Berenguer Clavell vos retenits e mos-
trant la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit in palacio comuni dicte ville, 
.vi. die apprilis anno a Nativitate Domini .mº.ccccº.iiiiº.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com a vós per vostre salari 
de .V. dies que sots estat a València \per misatger/ entre anar, estar e tornar axí 
per reebre los diners dels atzemblés, com per certificar-vos del feyt de les Corts 

¶ 678 Ratllat: \per aquell fets/. 
¶ 679 Ratllat: e dels quals.
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dels nostres advocats com eren \finides/, a rahó de .Vii. sous per jorn, vos sien 
deguts trenta-e-cinch sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut 
e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, ab lo qual vós puxats retenir vers vós 
la dita quantitat e mostrant serà-us reebuda en compte. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat al honrat en 
Guillem Sanç, savi en dret, \quaranta .iiiiº. sous/ per rahó dels servis e treballs per 
aquell fets \e sostenguts/ per la dita vila axí en lo feyt de les penyores fetes per los 
\jurats/680 de Onda de béns de hòmens de la dia vila, les quals són estades resti-
tuides a la dita vila, com ||85r per tots altres feyts e negociis681 en los quals lo dit en 
Guillem Sanç, per profit e utilitat de la dita vila, haje trebalat tro en lo present e 
dejús scrit dia. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, 
manà a vós fer lo present albarà, lo qual ensemps ab cautela de aquell vos retenits 
e mostrant la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit ut suppra.

Die dominica, .xxvii. apprilis anno predicto .mº.ccccº. quarto.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 

clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Pere Pa-
rellades, pessador de les farines, al qual per la dita vila són deguts per la dita rahó 
de la segona682 terça del any la qual finí a .xxi. dia del present e dejús scrit mes de 
abril, de aquells cent .lxxx. sous que pren de salari per tenir lo pes e pessar les 
dites farines, sexanta sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut 
e celebrat, manà a vós ésser feyt lo present albarà, lo qual ensemps ab cautela de 
aquell vos retenits e seran-vos reebuts en vostre compte. Scrit in palacio comuni dic-
te ville, .xxvii. apprilis anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. quarto.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat al discret en 
Jacme Domingo, maestre de gramàticha,683 al qual són deguts per la dita vila per 
legir de gramàticha e de lògica per un any \en la dita vila/, de la segona e última 
terça \del dit any/ que finí en la festa de Pasqua de Resurrecció de Nostre Senyor 
pus proppassada, de aquells tre<e>nts sous que pren de salari de la dita vila \per 
lo ja dit any/ per la desús dita rahó, cent cinquanta sous. Per tal lo dit honrat con-
sell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós ésser feyt lo present albarà, 
lo qual ensemps ab cautela de reebuda de aquell vos retenits e seran-vos reebuts 
en compte. Scrit ut suppra.

¶ 680 Ratllat: hòmens.
¶ 681 Ratllat: de la dita vila.

¶ 682 Ratllat: paga o.
¶ 683 Ratllat: de la dita vila.
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||85v Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich 
e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com a vós, per rahó de  
la anada que havets feta axí com a síndich e misatger de la dia vila a la ciutat  
de València per lo feyt de les Verdunes per les demandes per aquelles proposades 
\denant lo honrat micer Tomàs de Copliure, doctor en decrets, jutge per lo se-
nyor rey delegat/, axí contra alcuns síndichs e clavariis de la dita vila passats, com 
contra alcunes altres persones de la dita vila, \com per fer altres affers de la dita 
vila/, en la qual dita misatgeria vós \havets/ estat .iiii. dies per los quals, a rahó de 
.Vii. sous per cascun dia vos \són/684 deguts vint-huyt sous. Per tal lo dit honrat 
consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós ésser feyt lo present al-
barà, ab lo qual vos puxats retenir los dits vint-huyt sous dels diners que en poder 
vostre pervendran. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós, per affers e nego-
ciis propriis de la dita universitat per menut hajats bestretes e pagades a certes per-
sones segons fon lest en plener consell, les quantitats següents, ço és a·n Anthoni 
Ciurana, ferrer, per un cèrquol nou que feu al poal del pou de senta Maria, e per 
adobar-ne altre al dit poal, per tot cinch sous. Ítem, als honrats n’Arnau Salla e en 
Jacme Escuder, jurats, per lo primer dia que anaren a veure e regonéxer si ere bé 
escurada la céquia Major de la dita vila, la qual havie escurada en Pere Gomar, e 
lo qual regoneximent feren en lo dit dia de la vila amunt tro al molí d’en Bernat 
Andreu, a rahó de .ii. sous per cascú, quatre sous. Ítem, a aquells matexs per lo 
segon dia que anaren a veure la dita céquia de la vila \avall/685 tro a les almenares, 
a la dita rahó de .ii. sous, quatre sous. Ítem, a vós dit síndich per salari686 del dit 
segon dia que anàs a la vila de Almaçora per \defendre/687 lo feyt dels arbres que 
eren estats tallats per los escurants com los fessen embarch a posar lo traquim de 
la dita céquia, ab los dits jurats per vigor de la letra tramessa per los jurats de Al-
maçora als dits jurats per relevar mesió e despesa, dos sous. Ítem, a·n Pere Guasch 
corredor, per .Vi. vendes que foren meses en lo seu libre dels censals offerts per 
en Ramon Johan axí com a béns d’en Pasqual de Mealla per fer compliment de 
paga de ço que havie a tornar a la dita vila per lo feyt de la peyta, a rahó de .Vi. 
diners per cascuna venda, tres sous. Ítem, al discret en Johan Çaera, notari, per 
certs treballs e afanys axí com a procurador substituhit vostre sostenguts en certs 
pleyts per aquell procurats en la \dita/ ciutat, noranta .ix. sous, dels quals nos 
mostràs albarà scrit de mà pròpria del dit en Johan a .xVi. del present mes de abril 
any present, segons que en aquell és largament contengut, lo qual vos retenits vers 
vós. Ítem, als honrats en Johan Barbarrossa e Bernat Cabeça, jurats, e a vós qui 
ensemps ab ells anàs al parlament que havets haüd ab los jurats de Almaçora sobre 

¶ 684 Ratllat: sien. ¶ 685 Ratllat: amunt.
¶ 686 Ratllat: de un dia. ¶ 687 Ratllat: affrontar.
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les penyores que eren estades feytes d’en Guillem Agramunt per un dia, a rahó de 
.ii. sous per cascú, ||86r sis sous. Ítem, a·n Pere de Begues, notari, qui aquells havie 
bestrets per [vós] a·n Pere Serres, saig, per la letra del lochtinent de governador 
que portà als justícia e jurats de Almaçora que no penyorassen béns de hòmens 
de aquesta universitat com lo síndich hagués fermat de dret en poder del dit loch-
tinent, .iii. sous. Les quals dites quantitats pujen in universo a summa e quantitat 
de cent vint-sis sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e 
celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual mostrant les dites quantitats vos 
seran reebudes en compte. Scrit ut suppra.

Die dominica, .xiª. madii anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. quarto.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 

clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Guillem 
Esteroll al qual per la dita vila són deguts tre<e>nts sous per rahon de un any que 
ha servit la dita vila per cervater segons se afferma, lo qual dit any finí en lo pri-
mer dia del present \mes de maig/ e dejús scrit, segons per carta pública és estat 
\mostrat/.688 Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, 
manà a vós ésser feyt lo present albarà, lo qual ensemps ab cautela de reebuda de 
aquell vos retenits e seran-vos reebuts en compte. Scrit in palacio comuni dicte ville, 
.xiª. madii anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. quarto.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich 
e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Johan 
Polo o a·n Johan Guillem als quals és estat delliurat l’escorredor de Rafallafena689 
per tenir en condret aquell per .iii. anys, dos florins \dels/ quals a aquells per ra-
hon del dit escorredor per la dita vila \són estats/ promés fer de ajuda per cascun 
any. E los quals dits dos florins resten a ells \per la dita vila/ a pagar del terç e 
derrer any lo qual finí en lo mes de març proppassat. Per tal lo dit honrat consell 
en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual en-
semps ab cautela de reebuda de qualsevol de aquells vos retenits e seran-vos ree-
buts en compte. Scrit ut suppra.

||86v Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich 
e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat al honrat 
micer Johan Miralles, licenciat en leys, al qual per lo honrat consell de la dita vila 
tengut e celebrat en lo palau comú de la dita vila .xxviiª. mensis apprilis proxime 
preteriti són estats promeses e proferts donar per adjutori de les mesions e despeses 
per aquell fetes, disrichs e diornals per aquell feyts e sostenguts en la prosecució 
per aquell feta contra los delats e denunciats de la mort feta e perpetrada en la 

¶ 688 Ratllat: atrobat. ¶ 689 Ratllat: a tres anys.



384

persona del honrat en Bernat Miralles690 estant e regent l’officii de justiciat en la 
dita vila, germà de aquell, \com en altra manera/, trenta florins d’or, jatsie que 
per llur cèdula exhibuida e mostrada en lo dit consell lo dit micer Johan dema-
nàs molt més gran quantitat dels dits .xxx. florins segons que en la dita cèdula 
és declarat. E dels quals dits .xxx. florins lo dit micer Johan per totes mesions  
e despeses, disrichs e diornals per aquell fetes e sostenguts tro en lo present dia \e 
dejús scrit per honor del dit honrat consell/ se·s tengut per content e per pagat. 
Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer 
lo present albarà, lo qual ensemps ab cautela de reebuda de aquell vos retenits e 
seran-vos reebuts en vostre compte. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com a vós, per rahon de 
.iiii. dies qui sots estat tramés per misatger a la ciutat de València per la dita vila 
per lo feyt de la col·lació que·s devie tenir entre los nostres advocats de una part, 
e los advocats de la vila de Almaçora de la part altra, per lo feyt de les penyores 
per los hòmens de Almaçora fetes691 de certes cabeces de bestiar del discret en 
Guillem Agramunt, notari, per ço com lo bestiar del dit en Guillem ere entrat 
en la llur orta. E per saber lo feyt de les Verdunes en què estave,692 a rahó de .Vii. 
sous, vos sien deguts .xxViii. sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús 
scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, per ço que de les quanti-
tats de diners que en poder vostre pervendran vos puxats retenir la dita quantitat 
msotrant lo present albarà. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. ||87r Com segons \vós mos-
tràs en consell/ ésser scrit per vostre libre per affers e negociis propriis de la dita 
vila haver bestretes e pagades a les persones dejús scrites les quantitats següents, ço 
és que bestragués a·n Periço Bernat, lo qual se és affermat per ésser cervater a un 
any, de aquells .xxi. florí que pren de soldada, cinquanta-cinch sous. Ítem, a·n 
Jacme Matheu, los quals li prestàs de la sua soldada, déeset sous. Ítem, al honrat 
n’Arnau Sala, jurat, al qual prestàs de aquells diornals que ha sostenguts en ésser 
sobrestant per adobar l’escorredor appellat de Rafallafenna e lo camí públich en 
lo qual discorre lo escorredor del Ravayll de la dita vila, onze sous. Ítem, que 
pagàs al dit Jacme Matheu per treballs e afanys per aquell sostenguts de encantar e 
delliurar lo guardianatge del terme de la dita vila segons és acostumat, cinch sous. 
Les quals quantitats desús dites in universo pujen a summa e quantitat de huytan-
ta-huyt sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, 
manà a vós fer lo present albarà, per ço que a la reddició del vostre compte les 
dites quantitats vos sien reebudes. Scrit ut suppra.

¶ 690 Ratllat: olim estant.  ¶ 691 Ratllat: de béns del discret en. ¶ 692 Ratllat: \per vostre salari/.
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Die sabbati, .xviiª. madii anno predicto .mº.ccccº.iiiiº.
Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 

clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat als honrats 
n’Arnau Salla, en Bernat Cabeça, en Johan de Barbarrossa e en Jacme Escuder  
\llurs salariis e trebaylls de/ exercir e administrar l’officii de juraderia \e ésser ju-
rats de la dita vila en l’any proppassat/,693 quatre-cents sous, \ço és a cascú de 
aquells cent sous, a cascun de aquells/. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús 
scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual ab cautela de ree-
buda de cascun de aquells vos retenits e les dites quantitats vos seran reebudes a la 
reddició del vostre compte. Scrit in palacio comuni ville Castillionis, .xvii. die madii 
anno a Nativitate Domini .mº.ccccº.iiiiº.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat al discret en 
Pere de Begues, notari, per694 aquell sostenguts \per llur salari e trebaylls/ de ésser 
síndich e procurador de la dita vila als pleyts tan solament695 en l’any proppassat, 
cinquanta sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, 
manà a vós fer lo present albarà, ||87v lo qual ab cautela de reebuda de aquell vos 
retenits e seran-vos reebuts en compte. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com a vós sien degudes per 
la dita vila les quantitats següents, ço és per càrrechs e trebaylls de \exercir e admi-
nistrar los affers de la dita vila axí com a síndich e clavari de aquella en l’any prop-
pasat, de una part/696 .cl. sous. Ítem, \de altra part/ per ésser assessor dels honrats 
jurats .c. sous. Ítem, per les vendes \de béns setis/ a vós697 en lo dit nom fetes per 
los honrats jurats instant lo discret en Francesch Sala, notari, peyter de la dita vila 
en l’any proppassat, cent sous. Les quals quantitats698 in universo \pujen en summa 
de/ treents cinquanta sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut 
e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, per ço que les dites quantitats dels di-
ners que en poder vostre pervendran vos puxats retenir. Scrit ut suppra.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e 
clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Pasqual 
Bataller, notari, per llur salari e trebaylls de ésser escrivà dels honrats jurats en 
l’any proppassat, cent sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit ten-
gut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual ab cautela de reebuda de 
aquell vos retenits e la dita quantitat vos serà reebuda. Scrit ut suppra.

¶ 693 Ratllat: per un any lo qual finí en la festa de 
cinquagèsima propvinent, quatre-cents sous, ço és a cas - 
cun de aquells cent sous, que són \en summa per 
tots/, \lo officii dels quals es finit/. ¶ 694 Ratllat: los 

trebaylls e affanys. ¶ 695 Ratllat: per un, tro a la fe.  
¶ 696 Ratllat: regir e administrar les peccúnies de la di- 
ta vila axí com a síndich e clavari de quells en. ¶ 697 Rat- 
llat: fetes axí com. ¶ 698 Ratllat: pujen en summa.



386

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Rodrigo Çanou, notari ad-
ministrador de les reendes del senyor rey, saluts e honor. Donat e pagat a·n Pas-
qual Bataller, notari e scrivà dels honrats jurats, per \llur salari e treballs/ de la 
absolució699 e diffinició \que ha reebuda e messa en pública forma/, la qual lo dit 
honrat consell ha \feta/700 fer al honrat micer Johan Miralles, olim administrador 
de les dites reendes, de701 dues annades proppassades per les quals lo dit micer Jo-
han les dites reendes702 ha regides e administrades \segons que en la dita absolució 
és pus largament contengut, .xi. sous/.703 Per tal lo dit honrat consell en lo dia 
dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual ab cautela de 
reebuda de aquells vos retenits704 ||88r e la dita quantitat vos serà admessa en lo vos-
tre compte. Scrit ut suppra.

||88v-89v (en blanc).

||90r Letres.

Als honrats los jurats de la vila de Almaçora o a llurs lochtinents, de nós los 
jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per tenor de les presents vos certificam 
que n’Anthoni Pelegrí, vehí que solie ésser de la dita vila de Almaçora, ha jurat 
en poder nostre la fealtat del molt alt senyor rey, vehinatge e habitació de la desús 
dita vila de Castelló, sí e segons conste e appar per los libres ordenats per lo ho-
norable consell de la prop dita vila. Per tal a instància del dit n’Anthoni Pelegrí, 
vehín nostre, manam a aquell fer la present letra testimonial ab lo segell de jura-
deria a nós comanat en cera vermella empremptat sagellada.

Datum Castillionem, .xvi. die mensis iulii anno a Nativitate Domini .mº.
ccccº. tercio.

Als honrats los jurats del loch de Benaçal o a llurs lochtinents, de nós los 
jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per tenor de les presents vos certificam 
que en Bernat Ferrer és vehí de la dita vila e ha jurat la fealtat del molt alt senyor 
rey, vehinatge e habitació de aquella, sí e segons per los libres ordenats per lo 
honorable consell de la ja dita vila conste e appar, hoc encara per la carta de fran-
quea a aquell axí com a vehí de la desús dita vila donada e delliurada porets veure 
clar. Per què us plàcie al dit en Bernat Ferrer axí com a vehí nostre ben tractar en 
tot ço que haje a fer ascí. E en alcuna manera no vullats a aquell molestar, agreu-
jar ne enquietar contra furs e privilegiis del regne de València, franqueses, libertats 
e inmunitats als vehins e habitants en la dita vila atorgades e donades, axí com 

¶ 699 Ratllat: que ha reebuda la. ¶ 700 Ratllat: 
manada. ¶ 701 Ratllat: llur. ¶ 702 Ratllat: regí e 
administrà. ¶ 703 Ratllat: e la qual dita absolució 

és estada reebuda en, en, per lo dit notari e messa 
en forma. publicada e liurada al dit micer Johan 
Miralles. ¶ 704 Ratllat: e serà.
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de vosaltres nós cofiam, offerints-nos apparellats fer per vosaltres en vers vostres 
vehins \semblants coses/705 e servar a aquells les franqueses e libertats del dit loch. 
Perque a resquesta del dit vehín nostre manam a aquell fer la present letra testi-
monial ab lo sagell de la dita vila en cera vermella empremptat sagellada.

Datum en la vila de Castelló, a .xVii. de setembre, anno a Nativitate Domini 
.mº.ccccº. tercio.

||90v Die iovis, .iiiª. ianuarii anno a Nativitate Domini .mº.ccccº. quarto.
Al honrat lo justícia de la vila de Almaçora o a son lochtinent, de nós los 

justícia e jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per tenor de les presents 
vos certificam que en lo dia de dimecres que ere comptat a .xxVi. dies del mes 
de deembre del any present e dejús scrit, nós e lo honrat consell de la ja dita vila 
havem feta elecció de cequier per règer e administrar la céquia Major de la desús 
dita vila de Castelló, la qual dita céquia passe e discorre per \lo/ vostre terme, ço 
és del honrat en Pere Marquo, vehín nostre, lo qual dit cequier ha jurat e feyt sa-
grament en poder de nós dit justícia de haver-se bé e lealment en lo regiment de 
la desús dita céquia segons és fer acostumat. E lo dit cequier ha presses e reebuts 
per guardians de la dita céquia ço és n’Apparici Merlo e en \Berthomeu Maçana, 
vehins nostres/,706 los quals han jurat e fet sagrament en poder del ja dit cequier 
de haver-se bé e lealment en lo dit guardianatge e de fer verdaderes relacions se-
gons és acostumat fer, perque segons forma de les sentències entre vosaltres e nós 
promulgades \nós/, de les dites coses ab la present letra ab lo sagell del dit honrat 
consell en cera vermella empremptat sagellada certificam.

Datum in villa Castillionis, die .iiiª. ianuarii anno a Nativitate Domini .mº.
ccccº. quarto.

Letra dels vehins novells.
Die martis, .xv. apprilis anno predicto .mº.ccccº.iiiiº.

Als honrats los jurats del loch de Burriol o a llurs lochtinents, de nós los 
jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per tenor de les presents vos certificam 
que n’Andreu Fuster, vehín que solie ésser del dit loch, ha jurat en poder nostre 
la fealtat del molt alt senyor rey, vehinatge e habitació de la desús dita vila, segons 
per los libres ordenats per lo honorable consell de la ja dita vila conste e appar. 
Per tal a requesta del dit n’Andreu Fuster, vehín nostre, manam a aquell fer la 
present letra testimonial ab lo segell de juraderia e officii a nós comanat sagellada.

Datum in villa Castillionis, .xv. apprilis anno a Nativitate Domini .mº.ccccº.iiiiº.

¶ 705 Ratllat: simul aquells ben tractar.
¶ 706 Ratllat: Bernat Balester.
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||91r Letra dels vehins novells.
Die veneris, .xviª. madii anno a Nativitate Domini .mº.ccccº.iiiiº.

Als honrats los jurats del loch de Orpessa o a llurs lochtinents, de nós los 
jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per tenor de les presents vos certificam 
que en Berenguer Ferrando, vehí que solie ésser del dit loch, ha jurat en poder 
nostre la fealtat del molt alt senyor rey, vehinatge e habitació de la dita vila segons 
que per los libres ordenats per lo honorable consell conste e appar. Per tal a re-
questa del dit en Berenguer Ferrando, vehín nostre, manam a aquell fer la present 
letra testimonial ab lo segell del officii a nós comanat segellada.

Datum in villa Castillionis, .xvi. die mensis madii anno a Nativitate Domini  
.mº.ccccº. quarto.

Als honrats los jurats del loch de Orpessa o a llurs lochtinents, de nós los 
jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per tenor de les presents vos certifi-
cam que en Pere Domingo, pescador, vehí que solie ésser707 del dit loch, ha jurat 
en poder nostre la fealtat del molt alt senyor rey, vehinatge e habitació de la dita 
vila de Castelló, segons que per los libres ordenats per lo honorable consell de la 
ja dita vila conste e appar. Per tal a requesta del dit en Pere Domingo, manam a 
aquell fer la present letra testimonial ab lo segell del officii a nós sagellada.

Data ut suppra.

Als honrats los jurats del loch de Orpessa o a llurs lochtinents, de nós los 
jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per tenor de les presents vos certificam 
que en Guillem Escolà, pescador, vehí que solie ésser del dit loch, ha jurat en 
poder nostre la fealtat del molt alt senyor rey, vehinatge e habitació de la dita vila 
segons per los libres ordenats per lo honorable consell conste e appar. Per tal a 
requesta del dit en Guillamó Scolà manam fera a aquell la present letra ab lo segell 
del offici a nós comanat sagellada.

Data ut suppra.

||91v-92v (en blanc).

||93r Sequitur letra directa als justícia e jurats de Almaçora sobre [lo] delliurament 
fahedor de la céquia Major de la vila [de] Castelló:

Als honrats los justícia e jurats de la vila de Almaçora [o a llurs] lochtinents, 
de nós los justícia e jurats de la vila de Cas[telló], saluts e honor. Per tenor de les 
presents vos certificam haver mès en públich encant la céquia Major de la vila 
[de] Castelló a .iii. anys a escurar e aerbar cascun any en poder e mà d’en Jacme 
Matheu, corredor públich de la dita vila. E aquella per lo dit corredor per molts 
dies és estada encantada e subastada per la dita vila e per los lochs acostumats de 

¶ 707 Ratllat: vostre.
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aquella, de la qual dita céquia, Déu volent, entén fer delliurament a aquell qui 
per menys la traurà dicmenje primervinent aprés menjar. Per tal, del encant e 
delliurament fahedor de la dita céquia vos certificam si ésser hic volrets o alcun 
de la dita vila de Almaçora volrà aquella traure que y sie lo dit dia e hora. E vós, 
o alcun per vós que y siats presents al dit delliurament si ésser hic volrets. En altra 
manera certificam-vos que presents o absents vós o altres de Almaçora que y en-
tenguen serà delliurada a aquell o aquells que per menys preu o quantitat de pre-
sent no s’ich trobe tenir la volrà.

Datum in villa Castillionis, .xii. die mensis madii anno a Nativitate Domini  
.mº.ccccº.iiiiº.

Posthea vero die mercurii \hora completori vel quasi/ que computabatur dicta .xii. 
die marcii708 anno predicto, lo dit Jacme Matheu feu relació ell709 en hora de mig dia 
vel quasi del dit dia de dimecres haver presentada la dita letra al honrat en Jacme 
Tió, justícia de la vila de Almaçora, com los jurats ne locthtinent de aquells no 
hagués pogut atrobar com dixés lo dit justícia que no eren en la dita vila. En pre-
sència del discret en Guillem Gombau, notari, vehín de la vila de Castelló e d’en 
Domingo Aznar, saig de la vila de Almaçora, lo qual dit justícia dix que li havie  
\respost que la havie/ per presentada e que decontinent que fossen venguts los 
jurats que ell l’als farie legir e que y serien.

||93v Sequitur letra directa iurati [consilio] Onde super Sancto Mathe.
[Als] honrats los jurats de la vila de Onda [o] a llurs lochtinents, de nós los 

jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Certificam-vos [...] datum de la present 
ésser denant nós comparegut en Jacme Aranda, vehín nostre, exponent de paraula 
que per ço com lo seu pastor qui guarde les bèsties bovines de aquell en lo nostre 
terme \havie menades/710 abeurar en [...] dins la rambla de Algonder \les dites 
bèsties/ ço que fer pogut \haurie/ e li \ere/ legut e permís [...] per furs e privile-
giis del regne de València, com per franqueses e libertats a la dita vila de Castelló 
atorgades de entrar e abeurar en la dita rambla franchament, majorment com los 
rivuus e rambles e les aygües vessants de aquelles sien comunes e no sien pròpries 
de negú, per los guardians711 qui guarden lo vostre terme serie estada marchada, 
pressa e penyorada al dit vehín nostre la somera del fa[drí] que va ab les dites bès-
ties de aquell, la qual \somera/ los dits guardians contra volentat del dit pastor  
\se’n/ haurien menada ab sí, \e axí és com/ segons que per lo dit vehín nostre 
serie estat denant nós afermat [...] per dita rahó la dita somera no porie ne pot 
per los dits guardians ésser a aquell pressa, marcada ne penyorada712 ne menys per 
aquells \ab sí/ menada. E per ço ha requests nós que la dita somera franchament 
e sens alcuna mesió e despessa \per los dits guardians/ li deguessen fer restituhir 

¶ 708 Ratllat: lo dit Jacme. ¶ 709 Ratllat: en lo dit dia.
¶ 710 Ratllat: serien entrades. ¶ 711 Ratllat: del vostre. ¶ 712 Ratllat: ni menys.
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e tornar. E a vosaltres ésser scrit ut infra. E nós, considerants les coses requese- 
tes per lo dit vehín nostre ésser justes e a rahó consonants \de justes procehi-
ments/, per tal instant e requirent lo dit en Jacme Aranda, [a v]osaltres en deute 
de justícia requerim e de part de nosaltres la vostra amistat pregam que enconti-
nent713 e de feyt restituhiscats e tornets eo restituhir e tornar façats \per los dits 
guardians o qui·s pertangue/ al dit vehín nostre, franchament e sens alcuna mesió 
e despessa, la dita somera per aquells al dit vehín nostre pressa e penyorada contra 
los dits furs e privilegiis e franqueses e libertats a la dita [vila] atorgades. En altra 
manera714 certificam-vos que \si la dita somera cessarets e [...] de tornar al dit 
vehín nostre franchament segons dit és/,715 ço que no creem, nós si requests ne 
serem axí com aquells [...] no poriem deffallir al dit vehín nostre en mantenir716 e 
defendre aquell en llur dret e justícia, màxime agreujat contra \los dits/ furs e pri-
vilegiis e les dites franqueses e libertats de la dita vila, procehirem e enantarem en 
lo dit feyt sí e segons que per justícia, fur e rahó, atrobarem ésser fahedor. E del 
que per vosaltres en e sobre lo dit feyt procehit e enantat serà plàcie a vosaltres, 
nos per vostra letra, certificar com nós en \son cars/ siam apparellats fer per [vós] 
semblants717 coses e majors tota vegada justícia migançant.

Datum in villa Castelionis, die .xviiiª. marcii anno a Nativitate Domini .mº.
[ccccº.]iiiiº.

¶ 713 Ratllat: realment. ¶ 714 Duplicat.
¶ 715 Ratllat: si·l contrari fahiets.

¶ 716 Ratllat: aquell. ¶ 717 Ratllat: en son cars.
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212, 213, 214, 218, 219, 221, 224, 231

Alquècer, Montserrat (Monserrat), conseller 
138, 155, 157, 177, 190
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Altibell (Altibel), Domingo, conseller 198, 
202, 206, 208, 212, 213, 215, 216, 
224, 225, 227, 230, 231, 236, 264, 
281, 288, 290, 293, 328, 346

Altibell, Guillamó 205
Andalí, Jacob, àlias Ramon de Tous, jueu 

convertit al cristianisme, sastre 129
Andrés, Antoni (Anthoni), notari de Valèn-

cia 113
Andreu, Bernat, conseller 22, 25, 42, 45, 

51, 54, 55, 66, 67, 68, 71, 73, 76, 78, 
84, 86, 88, 94, 96, 98, 99, 155, 158, 
177, 190, 382

Anglesola, Jaume d’ (Jacme d’), notari, escri-
và de la cort del justícia 279, 316, 355

Anglesola, Joan d’ (Johan d’), notari 230, 
235, 255, 367

Anglina, n’ 164
Antoneta, vídua de Bernat Pinell 91, 97
Antoni (Anthoni) 161
Anyó, Antoni d’ (Anthoni d’), prevere 266
Apiera → Piera
Aragonés, Pasqual, guardià del terme 237, 

259
Aragonés, Pere, veí de Castelló 199
Arahuet (Arauet), Joan (Johan) 82, 83
Aranda, Jaume (Jacme), veí de Castelló 389, 

390
Arenys (Arenyns), Joan d’ (Johan d’), llaura-

dor, veí de Castelló 265
Arenys, Pere d’, conseller 22
Arenys, Rodrigo d’ 76
Armelles, Miquel d’, escuder de Ponç de 

Malferit 354
Arnaldet, alguatzir 166
Arnau, mestre 242
Arnau, Bartomeu (Berthomeu), guardià del 

terme 173, 252, 273, 294, 330, 348, 
360, 364, 375, 379

Arroti, Benvevist, àlias Guillem Miró, jueu 
convertit al cristianisme, sastre 130

Artés, mossén Pere d’, cavaller, conseller, 
Mestre Racional del rei 49, 50, 53, 80, 
81, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 118, 247, 249

Asnar (Aznar), Domingo, saig d’Almassora 
389

Aspenyo, Salomó, àlias Mateu Espàrrech, 
jueu 126

Aspert 74
Assió, n’ 371

Assió (Asió), Arnau 245
Atzaro, Maimó (Maymó) 171
Atzuara (Adzuara), Martí d’, veí de Castelló 

132, 260
Avellà, n’ 244
Avellà, Domingo, veí de Castelló 132
Avinent, Pere 182
Avinyó, n’ 176
Avinyó, Mateu (Matheu), veí de Castelló 

179, 343
Azmet, mestre d’obra de vila, moro de Bor-

riol 274
Azmet, moro 276, 277
Aznar → Asnar

B
Balaguer, Pere 226
Ballester (Balester), frare 110
Ballester (Balester), Bernat, guardià de la sé-

quia Major 219, 237, 245, 258
Barba-rosa (Barbarrossa), en 176
Barba-rossa (Barbarosa, Barbarrossa), Joan de  

(Johan de), especier, veí de Castelló, 
conseller, jurat, síndic, clavari 48, 49, 
42, 51, 56, 59, 68, 72, 105, 151, 153, 
171, 187, 197, 219, 263, 264, 270, 
273, 281, 282, 288, 296, 301, 304, 
309, 310, 313, 315, 321, 323, 328, 
330, 332, 335, 339, 340, 343, 344, 
364, 374, 382, 385

Barberà, en 310
Barberà (Barrera, Barbarà), Ambert de (Az-

bert de), lloctinent de governador 36, 
37, 146, 166, 168, 231, 252

Barberà, Ambert de (Azbert de), àlias Jucef Na- 
men, jueu convertit al cristianisme 129

Barberà, Guillem (Guillamó) 47, 51, 207
Barlaçot, Joan (Johan) 170
Barrufet (Barruffet), Mateu (Matheu) 353
Barta, en 183
Barta, Domingo, guardià del terme 48, 65, 

104, 108, 242, 273, 294, 348, 360, 
364, 375, 378

Bartomeu (Berthomeu), misser, advocat 35, 
85, 179

Bartomeua (Berthomeua), vídua de Nadal de 
Montsó 238, 286, 357

Bataller, Antoni (Anthoni), conseller 198, 
207, 264, 270, 354

Bataller, Bernat, conseller 137
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Bataller, Domingo, veí de Castelló, con-
seller, jurat 22, 23, 25, 33, 29, 43, 45, 
51, 60, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 76, 78, 
80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 116, 
120, 121, 138, 139, 140, 143, 144, 
145, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157, 159, 161, 163, 
167, 169, 171, 172, 174, 176, 190

Bataller, Pasqual, notari, conseller, llocti-
nent de justícia, escrivà del consell 23, 
25, 33, 41, 49, 59, 61, 65, 67, 73, 80, 
84, 85, 87, 94, 109, 110, 118, 119, 
121, 138, 140, 143, 144, 149, 150, 
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 
159, 163, 167, 169, 171, 172, 174, 
175, 182, 198, 200, 206, 207, 211, 
213, 214, 215, 222, 224, 225, 230, 
231, 233, 264, 265, 276, 277, 291, 
299, 300, 301, 311, 343, 344, 353, 
365, 378, 380, 386

Begues, Pere de, notari, conseller, síndic 
procurador, justícia, batlle 37, 49, 119, 
165, 198, 200, 203, 204, 205, 208, 
209, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 
218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 
227, 230, 231, 233, 234, 239, 240, 
243, 244, 252, 264, 267, 274, 275, 
276, 277, 281, 284, 287, 288, 290, 
293, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 
301, 304, 313, 314, 315, 316, 323, 
330, 331, 340, 343, 344, 346, 363, 
374, 383, 385

Belda, Bernat de, conseller, sagristà 22, 23, 
57, 68, 120, 137, 161, 174, 212, 214, 
219, 264, 314, 320

Bellido, Guillem 305
Belsa, en 252
Belsa, en, sabater, correu 112, 173, 183
Belsa, Domingo 56, 105
Belsa, Ramon de, crida, trompeta, saig, 

corredor públic 23, 25, 26, 31, 32, 
33, 36, 39, 41, 42, 43, 4551, 54, 57, 
60, 63, 64, 66, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 
78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 
98, 100, 101, 102, 110, 116, 120, 138, 
140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 
156, 159, 161, 165, 167, 169, 171, 
172, 173, 174, 175, 177, 178, 184, 
185, 188, 190

Bellvís (Belvís), en 166
Benvinguda (Benveguda), vídua de Bernat 

de Meyà 27, 100
Berenguer 288
Berga, en 242
Bernat, en 216, 235
Bernat, conseller 198
Bernat, manyà 180
Bernat, Pere 107, 251
Bernat, Pericó, cervater 384
Berthomeu → Bartomeu
Berthomeua → Bartomeua
Bertran, en 213
Bivaig, Içach, àlias Pere Miquel, jueu con-

vertit al cristianisme, sastre 128
Blanca (Blancha), muller de Francesc de 

Manresa 30
Blanch, misser Francesc (Francesch), jutge 

27, 100, 112
Blasco (Blascho), Miquel 353
Boïl (Boyl, Boyll), mossén Ramon, governador  

del regne de València 285, 289, 359, 373
Boix, en, sabater 142
Boix, Guillem (Guillamó) 324
Boix, Pere 180, 203, 237, 239, 272, 347
Bona, Miquel 234, 255
Bondia, Berenguer 47
Bondia, Pere, veí de Castelló 24
Bonet, Domingo 378
Bonet, Romeu, conseller 22, 39, 42, 57, 

66, 67, 69, 73, 78, 80, 84, 86, 88, 92, 
97, 98, 99, 120, 198, 199, 200, 202, 
203, 204, 205, 207, 208, 211, 212, 
213, 214, 215, 216, 218, 222, 224, 
225, 231, 233, 234, 236, 264, 267, 
270, 273, 277, 279, 281, 282, 285, 
287, 288, 290, 293, 301, 313, 315, 
321, 328, 332, 335, 340, 343, 346

Bordell (Bordel), Joan (Johan) 317
Borràs (Borraç), Pere, pescador 65, 253
Bosch, Bartomeu (Berthomeu), conseller, se-

quier 22, 31, 33, 39, 42, 45, 57, 60, 64, 
66, 69, 71, 84, 86, 88, 99, 114, 120, 
198, 199, 200, 203, 205, 206, 207, 
209, 212, 215, 216, 218, 224, 225, 
227, 230, 234, 235, 236, 264, 273, 
277, 281, 285, 288, 293, 296, 304, 
306, 323

Bosch, Bartomeu (Berthomeu), major, con-
seller 214, 270
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Bosch, Bartomeu (Berthomeu), menor, con-
seller 206, 214, 273, 274, 296

Bosch, Bernat, conseller, sequier 22, 23, 25, 
31, 33, 39, 42, 43, 45, 51, 54, 56, 60, 
64, 66, 67, 71, 78, 80, 88, 91, 98, 120, 
141, 148, 177, 189, 190, 198, 199, 
200, 202, 203, 204, 205, 205, 206, 
207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 
215, 216, 217, 219, 224, 225, 227, 
230, 321

Bosch, Llorenç (Lorenç) 321
Bosom, en, porter del governador 243
Bosom (Bossom), Pere, mercader de Valèn-

cia 231, 232
Bou, Joan 170
Boixa (Boxa), na 180
Boyl, Boyll → Boïl
Breç, Jaume (Jacme) 244, 349, 365, 370
Brotons, en 169
Brotons, Pere de 173, 251
Bues, Bertran de, notari 293, 361, 365, 378
Busquet, en, notari, escrivà de manament 

244, 251

C
Cabbo, Jafudà, àlias Bernat Colomer, jueu 

convertit al cristianisme, sastre 127
Cabeça, Bernat, àlias Mossé Xabi, jueu 

convertit al cristianisme 127
Cabeça, Bernat, conseller, jurat 22, 23, 31, 

42, 51, 57, 60, 63, 64, 66, 69, 73, 77, 
78, 79, 82, 83, 86, 91, 92, 94, 97, 98, 
99, 103, 112, 113, 120, 137, 138, 140, 
143, 144, 145, 146, 147, 149, 151, 
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 
161, 163, 164, 167, 169, 171, 172, 
174, 175, 177, 184, 189, 191, 192, 
193, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 
204, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 
213, 214, 216, 218, 221, 222, 223, 
224, 227, 230, 231, 234, 239, 242, 
249, 253, 256, 258, 263, 264, 266, 
267, 270, 277, 278, 279, 281, 282, 
285, 287, 288, 290, 299, 308, 310, 
311, 244, 304, 306, 309, 313, 315, 
321, 323, 328, 330, 335, 340, 343, 
353, 357, 364, 365, 368, 373, 374, 
382, 385

Cabeça, Pere, àlias Jafudà Xabi, jueu con-
vertit al cristianisme 128

Caçador, saig 169
Çaera → Saera
Calaceit (Calaceyt), Joan de, notari 368
Camallonga (Comalonga), Berenguer, porter 

del rei 365, 367
Camí, Ramon 290
Campos, Esteve de, difunt 202
Campos, macip o servent de la imposició, 

25
Campos, Vicent de, conseller, peiter 202, 

209, 223, 264, 264, 267, 270, 273, 
275, 279, 281, 282, 285, 287, 288, 
290, 293, 296, 301, 304, 306, 309, 
313, 315, 321, 323, 327, 328, 332, 
335, 340, 343, 369

Canet, Guerau, conseller, peiter 22, 33, 42, 
43, 45, 54, 57, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 
73, 78, 80, 82, 84, 88, 91, 92, 94, 97, 
98, 99, 120

Çanou → Sanou
Capcir, Domingo, conseller 264, 267, 270, 

273, 279, 281, 282, 285, 287, 288, 
290, 293, 296, 301, 304, 306, 309, 
313, 321, 323, 330, 376

Capcir, Garcia, veí de Castelló 152
Cardona, Bartomeu (Berthomeu), colteller, 

conseller 284, 286, 287, 294, 309, 339, 
356

Cardona, en 266
Carrasca (Carasqua, Carrasqua), en 245, 251
Casanoves, home de llaüt 55
Casanoves, Montserrat (Monserrat) 180
Castany, Pedro, veí de Castelló 131
Castell, Guillem (Guillamó, Guillermus), veí 

de Castelló 165, 229, 230, 253, 255, 
265, 379

Castellar, mossén Andreu 378
Castellar, Jaume (Jacme) 365
Castelló, Francesc (Francesch), mestre en 

medicina 234
Castelló, Francesc (Francesch), mestre en 

teologia, provincial de l’orde de Sant 
Agustí 227, 247, 254

Castellot, mestre Pere, metge, conseller, sa-
gristà 97, 219, 284, 286, 287, 290, 291, 
294, 296, 297

Català, Domingo, conseller 152, 174
Català, Guillem (Guillamó, Guillemó), con-

seller 22, 23, 25, 39, 41, 42, 43, 45, 51, 
54, 57, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 80, 
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85, 88, 90, 92, 97, 120, 138, 140, 141, 
143, 144, 147, 149, 150, 153, 154, 
155, 156, 157, 159, 161, 163, 165, 
167, 170, 171, 172, 174, 175, 177, 
190, 198 

Català, misser Pere 168, 271, 272
Caterina, vídua de Jaume Ferrer, congrer de 

València 89, 122
Cavaller, Bartomeu (Berthomeu), conseller 205
Cavaller, Bernat, conseller 22, 31, 39, 57, 

60, 64, 66, 67, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 
91, 98, 170, 177, 189

Caxa, na 176
Caxa, Vicent 166
Cella (Cela), Pere de, conseller 33, 138, 

143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 
151, 152, 153, 154, 155, 161, 163, 
166, 167, 169, 171, 172, 174, 175, 
178, 277

Cella (Cela), Roís de (Roïç de), conseller 
264, 267, 270, 274, 277, 279, 287, 
288, 290, 293, 296, 304, 306, 309, 
315, 320, 321, 328, 330, 332, 335

Celler, Cristòfol (Christòfol) 224
Celma, Berenguer, conseller 138, 144, 150, 

151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 
159, 161, 163, 166, 167, 169, 177, 190

Celma, Bernat, carnisser 201, 264, 273, 
282, 285, 301, 330, 368

Centelles, els 372
Centelles, mossén Gilabert de (Gillabert de) 

326
Cervelló (Cervilione, Cerveló), mossén Ra-

mon Alamany de, conseller i camarlenc 
del rei 160, 166

Cestret, Domingo, conseller, lloctinent de 
jurat 57, 138, 145, 147, 148, 152, 154, 
161, 163, 166, 167, 171, 174, 176

Cisternes, Bernat 239
Ciurana, Antoni, ferrer 357, 382
Clarà, en 279
Clarà, Romeu 278, 355
Claramunt, Joan de, ciutadà de València, 

difunt 351
Claravalls (Clarevaylls), en 71
Claravalls (Clarevaylls), Nicolau, captiu en 

terra de moros, difunt 76, 77
Clavell, misser Berenguer, savi en dret, 

doctor en lleis 279, 283, 337, 359, 380
Codera, Domingo 142, 180, 246, 251, 358

Coll (Coyl, Coyll), Jaume (Jacme), guardià de 
la séquia Major 271, 315, 347, 366

Coll (Coyll), Jaume, jurat del lloc d’Almas-
sora 85

Colom, Bernat 323
Colomer, Bernat, àlias Jafudà Cabbo, jueu 

convertit al cristianisme, sastre 127
Colomer, Bernat, notari, conseller, lloc-

tinent de batlle 69, 72, 112, 113, 153, 
154, 168, 235, 264, 267, 268, 269, 
270, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 
284, 285, 286, 288, 291, 292, 294, 
303, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 
313, 316, 321, 330, 332, 333, 337, 
338, 343, 349, 352, 353, 355, 356, 
357, 359, 361, 363, 364, 367, 369, 
376, 380

Colomer, en 363
Colomer, Ferrer 168
Colomer, Pere (Petrus), notari, conseller, 

escrivà de governació 234, 255, 264, 
270, 271, 288, 290, 306, 307, 313, 
321, 330

Comalonga → Camallonga
Company, Guillem (Guillamó), sequier 68
Concabella (Cuncabella), Guillem (Guillamó) 

112
Cotlliure (Copliure), misser Tomàs de (Tho-

màs de), doctor en decrets, jutge 382
Çorita → Sorita
Cortés, Sanxo, vicari de l’església de Caste-

lló 191, 192
Coves, en 161
Coves, en, menor 372
Coves, Domingo, conseller 170, 197, 264
Cruzado, Joan (Johan) 349
Cuncabella → Concabella
Curçà, en 203, 237
Curça, Joan (Johan) 372

D
Dar[...], Martí, veí de Castelló 124
Daroca (Daroqua), Gil de 179
Dauder (Daudé), Pere, mercader de Valèn-

cia 76
Desder, Domingo 170
Despons (Dezponç), Ponç 77
Despont (Dezpont), Arnau, prevere beneficiat 

de l’església d’Almassora 191, 192, 193
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Despont (Dezpont), Bonanat, veí de Caste-
lló 121, 125, 165, 376

Despont (Dezpont), Pere, notari 160, 183
Despuig (Dezpuig), Salvador 371
Dolç, Andreu 253
Dolç, Ramon 380
Domingo, flaquer 159
Domingo, Jaume (Jacme), mestre de gramà-

tica 340, 369, 381
Domingo, Pere, pescador, veí de Castelló, 

antic veí d’Orpesa 388
Dominguis (Domínguiç), misser Joan 173
Donat, misser Eimeric (Aymerich) 107, 108
Durà, Domingo 171

E
Ebrí, misser Bernat, advocat 308, 311, 353
Elisenda (Elicsén), n’, muller de Vicent de 

Campos 202
Erau, n’ 165, 166, 169, 176
Erau, n’, fuster 117, 244
Erau, Bernat, fuster 252, 354
Erau (Herau), Guillem, notari, ciutadà de 

València, síndic de plets 24, 27, 75, 84, 
85, 87, 100, 107, 110, 112, 114, 118, 
138, 139, 176, 189

Erau, Mateu (Matheu), fuster 107, 170, 187, 
253, 354, 356, 368

Eraus (Heraus), els, fusters 362
Eres, Domingo de les 242
Escolà (Scolà), Bernat 246
Escolà, Guillem (Guillamó), pescador, veí de 

Castelló, antic veí d’Orpesa 388
Escolà (Scolà), Simó 246
Escrivà (Scrivà), Brunissén (Brunassén), vídua 

de Guillem Escrivà 74
Escrivà (Scrivà), Guillem, difunt 74
Escrivà (Scrivà), Joan, hereu de Guillem Es-

crivà 74
Escuder (Scuder), Jaume (Jacme), conseller, 

jurat 170, 198, 199, 218, 221, 227, 
233, 234, 263, 264, 270, 273, 279, 
281, 285, 287, 288, 290, 293, 296, 
299, 300, 306, 309, 313, 315, 321, 
328, 330, 332, 335, 340, 343, 344, 
373, 374, 382, 385

Esparça, Pere Arnau d’ 171, 172, 173
Espàrrech, Huguet, conseller 198, 202, 205, 

213, 216, 217, 218, 222, 223, 225, 
227, 230, 231, 233, 234, 235, 258

Espàrrech, Mateu (Matheu) 250
Espàrrech, Mateu (Matheu), àlias Joana 

Aljer, jueu 127
Espàrrech, Mateu (Matheu), àlias Salomó 

Aspenyo, jueu 126
Espasa, Pasqual de l’ 54, 357, 358
Esperandéu, n’ 164
Esquerdo, n’ 251
Esquerdo, notari 245
Esquerre (Squerre, Squrre), Nicolau (Nicho-

lau), conseller 22, 23, 25, 31, 39, 42, 
43, 45, 51, 54, 60, 64, 69, 71, 73, 78, 
80, 82, 84, 86, 92, 94

Estella, dona n’ 87
Esteroll, Guillem (Guillamó), caçador de 

mont 340, 383
Esteve (Steve), Bernat, manyà, veí de Caste-

lló 106, 116
Esteve (Steve), Guillem (Guillamó) 44
Esteve, Jaume (Jacme), prevere 250
Estrader (Strader), Pere, conseller, peiter, 

lloctinent de justícia 22, 23, 31, 33, 43, 
45, 54, 60, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 73, 
78, 80, 82, 84, 86, 91, 92, 96, 98, 120, 
138, 145, 147, 148, 149, 156, 198, 
199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 
207, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 
216, 218, 219, 221, 224, 225, 227, 
230, 231, 233, 234, 243, 264, 270, 
274, 277, 287, 288, 290, 292, 293, 
296, 301, 304, 306, 309, 313, 315, 
321, 323, 330, 332, 335, 340, 343

Eximeno (Exameno, Exemeno, Ximeno), 
Guillem (Guillamó), ferrer 161, 176, 
180, 201, 246, 251, 253

Ezparça → Esparça

F
Fabra, Pere 233
Fagona, Martí, saig 368
Falconer, Joan (Johan), guardià del terme 

237
Fanyanàs (Fayanàs), en 165, 169, 180, 181, 

251
Fanyanàs (Fayanàs, Fayamans), Joan (Johan), 

correu 110, 203, 237, 242, 359
Far, don 183
Fariza, en 176
Feliu, en 71, 252
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Feliu (Felicis), Guillem (Guillamó), notari,  
conseller, escrivà del consell, jurat, lloc-
tinent de justícia, justícia 22, 25, 31, 
40, 41, 48, 49, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 
79, 80, 83, 85, 89, 99, 110, 113, 119, 
120, 123, 137, 138, 140, 143, 144, 
145, 146, 147, 151, 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 161, 163, 165, 
167, 169, 171, 172, 174, 175, 172, 
177, 180, 183, 189, 191, 192, 193, 
198, 199, 211, 218, 220, 223, 229, 
234, 239, 240, 243, 244, 247, 248, 
249, 250, 252, 254, 264, 267, 270, 
273, 277, 278, 281, 282, 285, 287, 
288, 289, 293, 296, 301, 302, 304, 
306, 309, 313, 314, 315, 316, 317, 
321, 366, 367, 376

Ferrando, en 165, 176
Ferrando, Berenguer, veí de Castelló, antic 

veí d’Orpesa 388
Ferrando, Pasqual (Pasquasius, Paschual), 

notari, conseller, síndic de plets, jurat, 
síndic clavari, administrador de les ren-
des del rei 21, 22, 23, 25, 31, 33, 37, 
38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 56, 57, 60, 64, 65, 66, 69, 
70, 71, 73, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 
88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
99, 105, 107, 109, 111, 112, 113, 115, 
116, 117, 120, 121, 137, 138, 139, 
140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 
148, 149, 151, 152, 153, 155, 156, 
157, 160, 161, 163, 165, 166, 167, 
168, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 
178, 179, 181, 184, 186, 188, 189, 
190, 193, 197, 198, 199, 202, 203, 
204, 205, 208, 209, 210, 212, 213, 
214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 
222, 223, 224, 225, 230, 231, 232, 
233, 234, 235, 240, 241, 242, 244, 
245, 247, 250, 253, 255, 264, 265, 
266, 267, 268, 269, 272, 274, 276, 
278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 
285, 286, 287, 288, 291, 292, 293, 
296, 298, 299, 300, 302, 303, 304, 
305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 
313, 314, 315, 316, 320, 321, 323, 
326, 327, 328, 330, 332, 335, 337, 
338, 339, 340, 341, 343, 344, 345, 
346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 

353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 
360, 361, 362, 363, 364, 366, 367, 
369, 370, 370, 371, 372, 373, 374, 
375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 
382, 383, 384, 385

Ferrando, Salvador, notari de València 311
Ferrer, en 109, 168, 216
Ferrer, Bernat 243
Ferrer, Bernat, veí de Castelló, antic veí de 

Benassal 386
Ferrer (Ferer), Domingo 161
Ferrer, Domingo, sabater, conseller, jurat 

25, 42, 97, 138, 144, 145, 146, 147, 
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 
156, 157, 159, 163, 165, 167, 169, 
171, 172, 174, 175, 177, 182, 189

Ferrer (Ferer), Guillem (Guillamó), guardià 
de la séquia 157

Ferrer, Guerau 216
Ferrer, Guillem (Guillamó), àlias Manoller, 

guardià de la séquia Major 48, 56, 69, 
71, 86, 103, 114, 133, 145, 158, 178, 
182, 207, 247, 255

Ferrer, Guillem, oficial de la tresoreria del 
rei 224, 247, 249

Ferrer, Jaume (Jacme), congrer de València, 
difunt 89, 122

Ferrer, Ramon, conseller 22, 23, 25, 39, 
42, 45, 51, 54, 55, 64, 66, 68, 69, 73, 
78, 84, 86, 94, 96, 98, 99, 125, 264, 
267, 273, 277, 279, 281, 285, 288, 
290, 292, 293, 296, 301, 304, 309, 
313, 315, 321, 323, 328, 330, 332, 
335, 340, 343

Ferrer, Tomàs (Thomàs) 170
Ferrera, na, mare de Joan Sanxo, habitant 

de Benicàssim 337
Ferriola, na, tendera 358
Ferriols, Bernat 362
Ferriols, Guillem (Guillamó), conseller 204, 

205, 215, 225, 231, 248
Ferriols, Nadal, veí de Castelló 343
Fonoll (Fonol), Bartomeu (Berthomeu), con-

seller, administrador de l’hospital 59, 
138, 143, 144, 146, 147, 149, 150, 
151, 152, 161, 163, 165, 167, 169, 
172, 174, 175

Forés, Pere 112
Forner, escriptor de lletra formada 39
Forner, Jaume (Jacme) 173
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Francesc (Francesch), misser 101
Franch, en 145
Franch, Pasqual (Pasquasius), conseller, mos-

tassaf 22, 43, 54, 55, 63, 66, 69, 82, 86, 
87, 92, 94, 97, 98, 120, 138, 140, 141, 
144, 145, 146, 151, 155, 163, 166, 
169, 174, 177, 198, 203, 205, 206, 
209, 213, 214, 224, 225, 227

Freixenet (Frexanet), Bernat 63
Fullola, en 290
Fullola, Guillem 35
Fuster, Andreu, veí de Castelló, antic veí de 

Borriol 387
Fuster, Bernat 182
Fuster, Pere, mestre de gramàtica 199, 236, 

242, 250

G
Gaçol 253
Gàmir (Guàmir), Francesc (Francesch) 181
Ganyà, Ramon, notari 74
Garcia, Bartomeu (Berthomeu), veí de Cas-

telló 257
Garcia, Domingo, conseller 137, 140, 143, 

155, 161, 163, 166, 170, 172, 175, 178
Garcia, Jaume (Jacme), notari de València 

74, 75, 89, 241, 249, 252, 253, 296, 
359, 360

Garcia, Joan (Johan) 246, 251
Garciet, Joan (Johan) 201
Gargil, Pere 249
Gargil, Pere, conseller 197, 198, 203, 206, 

207, 208, 212, 213, 214, 215, 216, 
218, 222, 225, 230, 231, 233, 234

Garrius, Julià (Iulianus), tresorer del rei 160
Gascó (Gaschó, Guascó), Miquel, conseller 

22, 23, 33, 39, 42, 43, 45, 57, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 78, 80, 82, 84, 85, 
86, 88, 92, 94, 96, 98, 99, 120, 158, 
171, 177, 189, 219, 303, 321

Gatet, Andreu 290
Gil (Gill), en 173
Gilabert, mossén 252
Gilabert (Gillabert, Guillabert), Berenguer, 

conseller 22, 25, 31, 33, 39, 42, 43, 45, 
54, 57, 60, 63, 66, 67, 69, 71, 73, 78, 
80, 84, 86, 88, 91, 94, 96, 98, 99, 198, 
200, 203, 205, 206, 209, 213, 216, 
222, 224, 225, 227, 231

Gilabert, Guillem (Guillamó) 353

Gili, Bernat, notari de València 351
Gill → Gil
Giner, Bartomeu (Berthomeu), conseller, 

22, 23, 25, 31, 45, 54, 60, 63, 64, 66, 
69, 80, 84, 91, 99, 120, 198, 199, 203, 
205, 206, 207, 208, 211, 213, 215, 
225, 227, 231, 234

Giner, mossén 204, 205, 213, 214, 215, 
241, 245

Giner, Miquel, natural de Castelló, catiu 54
Giner, Pere, conseller 288
Gineroses, Pere, conseller 25
Goçalbo, en 148, 176
Godes, Joan (Johan), conseller 28, 137, 144, 

145, 146, 150, 153, 154, 155, 156, 
157, 159, 163, 166, 169, 171, 172, 
174, 175, 264, 270, 274, 281, 282, 
285, 290, 293, 313, 315, 330, 335, 
343, 346

Godes, Pasqual, conseller 198, 199, 200, 
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 
209, 212, 213, 214, 215, 216, 222, 
224, 231

Gomar 353
Gomar, Guillem (Guillamó), conseller 22, 

25, 31, 33, 39, 45, 51, 54, 57, 66, 82, 
91, 97

Gombau, en, notari 173
Gombau, Andreu, natural de Castelló, cap-

tiu en Bugia 40, 102
Gombau, Guillem, notari, veí de Castelló 

389
Gombau (Gonbau), Nadal 40, 176, 214
Gostantí, Domingo, oficial de la Plana 244
Gràcia, mestre 159
Granollers (Granollés), Vicent 176
Granyana, Guillem (Guillamó), febridor 

339, 353
Guàmir → Gàmir
Guarch, Montserrat (Monserrat) 170
Guàrdia, Bernat 28
Guardiola, en 106, 117, 180, 185, 201, 246, 

273, 347, 354, 357
Guasch, en 226, 235, 236, 253
Guasch, Arnau 181, 235
Guasch, Bernat 107
Guasch, Pere 179
Guasch, Pere, corredor 365, 382
Gueraldona, vídua de Joan d’Alçamora 256, 

257
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Gueralt, hereua d’en 170
Guerau, Bartomeu (Berthomeu), conseller 

230
Guerau, Domingo 363
Guerau, Macià 216
Guerau, Macià, carnisser 378
Guerau, Macià, ferrer 245
Guerau, Miquel, veí de Castelló 24
Guerau, Pere, conseller 264, 270, 281, 285, 

287, 321
Guillem, Joan (Johan) 343, 383
Guillem, misser 292
Guillem, reverent cardenal, antic rector de 

l’església de Castelló 39
Guimerà 99
Guimerà, Joan (Johan) 273, 348, 370
Guimerana, na 87
Guitart (Guitard), Berenguer, notari, con-

seller, síndic de plets 22, 23, 25, 29, 
31, 33, 39, 42, 45, 51, 57, 60, 63, 64, 
65, 69, 78, 80, 84, 86, 88, 91, 92, 96, 
98, 109, 118, 121, 157, 177, 182, 198, 
199, 200, 202, 206, 297, 209, 212, 
213, 215, 222

Guitart, Domingo, correu 363, 365, 368, 373

H
Herau → Erau
Homdedéu, Berenguer, veí de Castelló 199
Homdedéu, Joan (Johan), conseller 138, 

144, 145, 149, 150, 153, 155, 156, 
159, 161, 163, 166, 167, 169, 172, 
174, 175, 176, 264, 267, 270, 276, 
281, 285, 288, 290, 293, 304, 315, 
320, 321, 328, 335, 340

Hostalés (Hostallés), Bernat, notari, conse-
ller, síndic de plets, justícia 65, 75, 112, 
109, 191, 192, 193, 198, 199, 203, 
204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 
212, 214, 215, 216, 217, 218, 221, 
222, 224, 225, 227, 231, 233, 236, 
238, 243, 247, 249, 254, 264, 267, 
270, 274, 279, 281, 287, 290, 292, 
293, 296, 304, 309, 311, 313, 314, 
315, 320, 321, 323, 330, 336, 343, 
344, 346, 377

Huguet, Pere 246

I
Iulianus → Julià

J
Jaqués (Jacqués), en 242, 244
Jaume (Jacme), en 198, 367
Jaume (Jacme), misser 164
Jaume (Jacme), mossén 365
Jaume II, rei de la Corona d’Aragó 120, 

210
Jaumeta (Jacmeta), filla del paraire Arnau 

Alegre 46
Jesucrist (Jhesuchrist) 90, 295, 322
Joan (Johan), en 171, 193
Joan, misser 120, 254, 345, 384
Joan I (Iohannes), rei de la Corona d’Aragó 

36, 39, 81, 93, 152, 156, 160, 175, 229
Joan (Johan), Bartomeu (Berthomeu) 353
Joan (Johan), Domingo 80, 111, 243
Joan (Johan), Guillem, conseller, lloctinent 

de jurat, jurat, justícia 22, 23, 25, 33, 
57, 60, 64, 66, 84, 91, 94, 97, 165, 
177, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 
208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 
216, 239, 243, 264, 270, 273, 282, 
289, 292, 304, 309, 312, 314, 315, 
320, 328, 330, 331, 335, 345, 346, 
358, 375

Joan (Johan), Ramon, notari, conseller, es-
crivà del consell, jurat, síndic clavari, 
lloctinent de justícia 22, 23, 25, 26, 27, 
31, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 
59, 63, 72, 73, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 
91, 94, 97, 98, 99, 102, 110, 120, 137, 
138, 139, 149, 152, 156, 157, 165, 
166, 169, 174, 175, 176, 180, 182, 
186, 189, 190, 197, 198, 199, 202, 
203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 
210, 213, 214, 215, 216, 218, 221, 
222, 223, 224, 225, 227, 229, 230, 
231, 233, 234, 235, 243, 249, 252, 
253, 255, 256, 257, 258, 273, 275, 
276, 277, 279, 281, 282, 283, 284, 
287, 288, 290, 292, 295, 296, 298, 
299, 300, 301, 302, 303, 306, 309, 
313, 315, 323, 328, 329, 330, 332, 
333, 340, 343, 344, 346, 350, 357, 
359, 364, 366, 367, 368, 370, 376, 
379, 382

Joan (Johan), misser Tomàs (Thomàs), savi 
en dret 90, 114

Joanet (Johannet), en 74
Jordà, en, correu 243
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Jordà, Bonanat (Bonanatus) 229, 230
Jordà, Esteve, correu 362
Jordanet, correu 243, 247, 372, 380
Jordanet, don 239, 242, 244
Jornet, Bartomeu (Berthomeu) 216
Jover, Berenguer, veí de Castelló 152
Jullach (Julach), Berenguer 170, 172
Junqueres, en 165

L
Lagostera → Llagostera
Làzer → Llàtzer
Libià → Llebià
Linyà, don 183
Linyina, en 56
Litago, Mateu (Matheu), guardià del terme 

153, 170, 180, 187
Llach (Lach), Anellot del (Alleot, Anerot, An-

nellot, Ner) del, mestre de gramàtica 54, 
65, 105, 109, 145, 178

Llagostera, en 215
Llagostera (Lagostera), mestre racional del rei 

80
Llagostera (Lagostera), Berenguer, oïdor de 

comptes 49, 50
Llagostera (Lagostera), Guillem Bernat de, 

lloctinent del mestre racional 111, 113
Llàtzer (Làzer), Domingo, notari 336
Llàtzer (Làtzer), Pere, notari de València 74
Llebià (Libià), Bernat de, generós, jurat, jus-

tícia 23, 25, 31, 33, 39, 41, 42, 43, 45, 
51, 54, 57, 60, 63, 64, 65, 109, 112, 
120, 137, 142, 170, 172

Llobet, en 203
Llobet, Domingo 237
Llobet (Lobet), Ramon, guardià de la séquia 

Major 69, 71, 133, 145, 149, 157, 158, 
178, 182, 237, 245

Llop (Lop), Domingo 170
Llopis (Lòpiç), Anton (Anthon) 49, 108, 110
Llopis (Lòpiç), Francesc (Francesch) 317
Llopis (Lòpiç), Pere, notari 35, 49, 77, 89, 

173, 181, 186
Llopis (Lòpiç), Simó (Simon), correu 106, 

107, 108
Lluçà (Luçà), Bartomeu (Berthomeu), notari, 

conseller 264, 270, 288, 296, 299, 300, 
313, 321, 323, 377

Loreta, Guillem, conseller, justícia 198, 200, 
202, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 

214, 216, 217, 221, 222, 225, 227, 
231, 233, 234, 264, 290, 291, 293, 
296, 304, 309, 313, 314, 315, 321, 
323, 326, 328, 330, 332, 335, 340, 
343, 344, 371, 372

Luçà → Lluçà

M
Maçana, Bartomeu (Berthomeu), guardià de 

la séquia Major 182, 387
Maçó, Francesc (Francesch), guardià del ter-

me 118, 170, 273, 294, 330, 348, 360, 
375

Maçó, Ramon 273, 348
Maimó (Maymó), Guillem (Guillamó) 182
Maiques (Mayques), Bartomeu (Berthomeu) 

124
Malferit, Ponç de, missatger de Xàtiva 354
Malràs, en 171
Mancebo, en 271
Manoller, Guillem (Guillamó) → Ferrer, Gui-

llem
Manresa, en 181, 240, 325, 352
Manresa, muller d’en 35
Manresa, procurador d’en 35
Manresa, Bernat 204, 276, 277
Manresa, Bernat, fuster 238, 286, 357
Manresa, Bernat, mestre d’obra de vila 274
Manresa, Francesc de (Francesch de), donzell 

de la casa del senyor rei 30, 277, 370
Manyes, escrivà 251
Marbrusca (Malbruscha, Marbruscha), Beren-

guer, conseller 33
Marbrusca (Malbruscha), Bernat, conseller 

39, 41, 42, 170
Marbrusca, Joan (Johan) 170
Marbrusca (Marbruscha), Miquel, conseller 

22, 23, 25, 45, 51, 54, 57, 60, 63, 64, 
66, 67, 69, 71, 73, 80, 84, 86, 88, 94, 
96, 98, 120

Març, Domingo 182
Marçà, en 118, 165
Marçà, Romeu 117
Marçal, en 179
Marçal, Berenguer, conseller 22, 39, 42, 43, 

63, 66, 73, 82, 84, 92, 96
March, en 164
March, Bernat 118
Marco (Marcho), Bartomeu (Berthomeu), 

conseller 336
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Marco (Marquo), Domingo (Dominicus) 99, 
220

Marco (Marquo), Guillem (Guillamó) 182
Marco (Marquo), Llorenç (Lorenç), conse-

ller 138, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 
151, 152, 153, 155, 156, 157, 159, 
166, 169, 171, 172, 174, 175, 177, 
190, 198, 200, 202, 203, 204, 205, 
206, 207, 208, 209, 213, 214, 215, 
218, 219, 221, 225, 233 

Marco (Marquo), Mateu (Matheu) 182
Marco (Marcho, Marquo), Pere, conseller, 

sequier, soguejador 85, 123, 137, 138, 
144, 146, 147, 149, 152, 153, 154, 
156, 157, 161, 167, 174, 175, 176, 
198, 199, 202, 203, 205, 206, 207, 
208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 
216, 218, 219, 222, 224, 225, 227, 
231, 233, 234, 258, 264, 273, 277, 
279, 281, 282, 285, 287, 288, 290, 
293, 296, 301, 304, 306, 313, 315, 
321, 323, 328, 330, 340, 343, 387

Mareny, Pere, notari del rei 118
Marqués, Guillem (Guillamó) conseller 106, 

138, 140, 143, 144, 146, 147, 149, 
150, 152, 153, 166, 167, 170, 216, 221

Marqués, Jaume (Jacme) 274
Marqués, Joan (Johan) 201, 246
Marquo → Marco
Martí I (Rex Martinus), rei de la Corona 

d’Aragó 206, 232, 329, 371
Martí, Andreu, notari 75, 112, 335, 378
Martí, Bartomeu (Berthomeu) 171
Martí, Bonanat 21
Martí, Joan (Johan), assaonador 278
Martí, Joan (Johan), conseller 180, 264, 267, 

270, 277, 282, 285, 290, 296, 304, 
313, 315

Martí, Joan (Johan), escrivà 170
Martí, Llorenç (Lorenç) 170
Martorell, en 161
Martorell, Guillem de, donzell de la casa del 

rei, oficial de la tresoreria del rei 206, 
247

Martorell, Jaume (Jacme), conseller 264, 
270, 282, 287, 293, 321, 328, 336, 340

Martorell, Jaume (Jacme), major, conseller 
288, 309

Martorell, Llorenç (Lorenç) 227
Marull, en 164, 168

Mas, misser Bartomeu del (Berthomeu del), 
doctor en lleis, advocat 30, 36, 40, 49, 
62, 84, 87, 91, 97, 106, 107, 115, 141, 
155, 171, 172, 173, 180, 210, 213, 
214, 241, 242, 373

Mas, Joan (Johan), conseller 264, 267, 270, 
271, 273, 281, 282, 285, 288, 289, 
290, 293, 296, 301, 302, 304, 305, 
306, 313, 315, 321, 332, 336, 340, 
349, 358, 363, 365

Mas, Pasqual del, veí de Castelló 56, 106
Mascó (Maschó), misser Domingo 173, 218, 

252
Masquefa, Pere 182
Mateu (Matheu) 287
Mateu (Matheu), Guillem (Guillamó) 77
Mateu (Matheu), Jaume (Jacme), crida, trom-

peta 309, 311, 312, 313, 315, 321, 323, 
325, 328, 332, 335, 340, 341, 343, 
368, 370, 373, 377, 378, 384, 388

Mateu (Matheu), Vicent 170
Maurell, Bernat, notari, conseller, lloctinent 

de jurat, lloctinent de justícia 62, 138, 
140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 
151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 
167, 168, 169, 171, 174, 175, 186, 
178, 198, 204, 205, 206, 207, 267, 
270, 274, 277, 281, 282, 285, 287, 
290, 292, 293, 296, 299, 300, 304, 
306, 309, 313, 315, 323, 324, 328, 
330, 332, 336, 343, 345, 346

Maymó → Maimó
Mayosa, en, notari 168
Mayques → Maiques
Mealla, en 180, 363
Mealla (Meala), Pasqual de 199, 200, 216, 

221, 224, 227, 230, 235, 255, 275, 
276, 278, 284, 285, 287, 288, 289, 
290, 291, 294, 295, 297, 298, 299, 
301, 302, 303, 312, 316, 324, 344, 
355, 356, 358, 361, 365, 367, 382

Meià (Meyà), Bernat de, difunt 27
Merades, difunt 86
Mercader, misser Joan (Johan) advocat del 

fisc 27, 100, 241, 251, 326
Mercer, Bernat, difunt 27, 291
Mercer, Pere 230
Meri, Felip (Philipp), bosser 339
Merlo, Aparici (Apparici), guardià del terme, 

guardià de la séquia Major 51, 99, 104, 
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108, 219, 258, 272, 310, 315, 333, 
347, 366, 387

Meyà → Meià
Michael → Miquel
Milà, en 203, 237, 378
Miquel, Bernat 182
Miquel, Guillem (Guillamó), conseller, se-

quier, jurat 68, 69, 70, 97, 138, 140, 
141, 142, 144, 145, 146, 150, 151, 
152, 154, 155, 156, 157, 159, 161, 
174, 176, 177

Miquel, Pere, àlias Içach Bivaig, jueu con-
vertit al cristianisme, sastre 128

Miquel (Michaelis), Pere, mercader, veí de 
Castelló 41, 101, 218, 220

Miquel (Miquell), Pere (Petrus), conseller, 
jurat, síndic clavari 22, 24, 34, 45, 46, 
49, 54, 57, 58, 64, 74, 79, 82, 88, 103, 
120, 137, 138, 140, 143, 144, 145, 
146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 159, 160, 161, 163, 
164, 165, 166, 167, 169, 171, 172, 
173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 
181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 
189, 190, 191, 192, 193, 198, 199, 
200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 
208, 209, 211, 212, 214, 215, 218, 
220, 221, 222, 225, 226, 227, 230, 
231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 
239, 240, 241, 243, 246, 247, 248, 
249, 250, 252, 253, 254, 255, 369

Miquel, Pere, major, conseller 198, 213, 
216, 224, 231, 265, 267, 279, 281, 
282, 285, 287, 288, 296, 301, 304, 
306, 320, 321, 323, 328, 335, 340, 
343, 345, 346, 358

Miquel, Pere, menor, conseller 198, 206, 
207, 209, 213, 214, 216, 218, 219, 
220, 221, 224, 227, 231, 247, 248, 
264, 270, 274, 277, 281, 296, 301, 
304, 306, 313, 314, 320, 330, 331, 
335, 336, 340, 345, 346, 374

Miquel, Ramon, conseller 54, 138, 143, 
146

Miralles (Mirales), conseller 23
Miralles, Antoni (Anthoni), conseller 207
Miralles, Bartomeu (Berthomeu), conseller 204
Miralles, Berenguer (Berengarius) 220
Miralles (Mirales), Bernat, conseller, jurat, 

mostassaf 22, 25, 26, 29, 31, 33, 43, 51, 

54, 57, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 80, 
91, 94, 97, 98, 99, 102, 120, 148, 150, 
159, 168, 197, 198, 199, 202, 203, 
204, 205, 208, 209, 210, 212, 213, 
214, 215, 218, 222, 223, 224, 225, 
227, 229, 231, 233, 234, 239, 241, 
242, 244, 252, 253, 254, 256, 258, 
272, 338, 384

Miralles, misser Joan (Johan), llicenciat en 
lleis, conseller, jurat, administrador de 
les rendes del rei 137, 138, 140, 143, 
144, 145, 146, 147, 150, 151, 154, 
155, 156, 157, 161, 163, 167, 168, 
169, 170, 171, 174, 176, 177, 182, 
198, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 
207, 208, 215, 222, 224, 225, 227, 
228, 231, 233, 234, 235, 236, 243, 
248, 252, 255, 264, 265, 267, 269, 
270, 271, 272, 273, 274, 275, 279, 
288, 293, 296, 297, 301, 304, 313, 
315, 320, 321, 323, 328, 335, 338, 
340, 343, 344, 346, 350, 351, 359, 
366, 383, 386

Miró, en 106, 142, 162, 165, 180, 184, 
201, 237, 244, 246, 251, 354, 357

Miró, Bartomeu (Berthomeu), conseller 231
Miró, Berenguer, conseller, peiter 23, 25, 

31, 43, 45, 54, 55, 57, 59, 60, 62, 63, 
64, 66, 69, 71, 73, 78, 80, 82, 84, 85, 
86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 120, 138, 
145, 147, 170, 172, 177, 187, 202, 
273, 347

Miró, Ferrer 182
Miró, Francesc (Francesch), lloctinent de go-

vernador 104, 157, 163, 164, 169, 173, 
176

Miró, Guillem, àlias Benvevist Arroti, jueu 
convertit al cristianisme, sastre 130

Miró, Guillem (Guillamó), generós, conse-
ller, batlle 25, 26, 31, 33, 34, 39, 41, 
42, 54, 57, 66, 67, 72, 76, 89, 91, 115, 
120, 140, 141, 145, 148, 150, 151, 
153, 154, 156, 168, 177, 197, 203, 
210, 212, 217, 233, 236, 249, 263, 
266, 290, 292, 314, 316, 317, 320, 321 
326, 327, 340, 342, 345, 354, 376

Miró, Jaume (Jacme), joglar 363
Miró, Pasqual, conseller 137, 138, 149, 

150, 151, 155, 157, 161, 166, 172, 
174, 175, 176
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Miró, Pere, veí de Castelló 118, 265
Modroni, Pere, traginer, veí de Castelló 

311
Moliner, Berenguer, conseller, administra-

dor de les rendes del rei, justícia, lloc-
tinent de batlle 22, 34, 46, 66, 69, 71, 
73, 77, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 
92, 94, 95, 96, 97, 98, 120, 157, 138, 
143, 144, 146, 147, 149, 150, 151, 
152, 153, 154, 155, 156, 160, 177, 
182, 198, 199, 200, 201, 202, 211, 
212, 213, 214, 217, 219, 220, 221, 
222, 223, 226, 227, 228, 234, 248

Moliner, Bernat, conseller, lloctinent de ju-
rat 203, 204, 206, 207, 208, 209, 211, 
212, 213, 214, 215, 216, 218, 221, 
222, 224, 225, 255, 230, 231, 234, 
236, 264, 270, 274, 277, 279, 281, 
282, 285, 288, 290, 293, 296, 301, 
304, 313, 315, 320, 323, 330, 335, 
343, 345, 346, 376

Moliner, Guillem 244
Molinos, Joan (Johan) 170
Monarch, Bonanat, notari de València 34, 40
Monçó → Montsó
Montargull (Montergul), Bernat 180
Montargull (Montergul), Jaume (Jacme) 170
Montcada (Muncada), Roger de, lloctinent 

del portantveus i portantveus del go-
vernador del regne de València 52, 112

Montergul → Montargull
Montesa (Muntesa), mestre de 241
Montflorí (Monflorí), Joan, barber 246
Montllober (Monlobber), Guillem (Guilla-

mó), conseller 138, 143, 144, 149, 151, 
153, 154, 155, 156, 157, 159, 161, 
163, 165, 169, 171, 172, 174, 175, 
177, 178, 190, 198, 199, 202, 203, 
204, 205, 206, 207, 209, 211, 212, 
213, 214, 215, 218, 222, 224, 225, 
234, 236, 264, 265, 270, 273, 276, 
277, 279, 282, 285, 287, 188, 290, 
293, 301, 304, 309, 313, 315, 323, 
328, 330, 332, 335, 343

Montserrat (Monserrat), Guillem, notari 345
Montserrat (Monserrat), Jaume (Jacme), con-

seller 22, 138, 144, 146, 149, 152, 153, 
155, 161, 163

Montpalau (Monpalau), Pere de, habitador 
de Culla 37, 38

Montpalau (Monpalau), Pere de, habitador 
de València 266

Monts, Pere 162
Montsó (Monçó), Joan de (Johan de), veí 

d’Almassora 75
Montsó (Monçó), Joan de (Johan de), àlias 

Pintor 191, 192, 193
Montsó (Monçó), Nadal de, difunt 238, 286, 

357
Montsona (Monçona), na 204, 368
Monya, Bernat de, difunt 100
Monyoç → Munyós
Moragues (Morrages), Joan (Johan) 172
Moragues (Morrages), Miquel, corredor 162
Morató (Moratoni), Nicolau (Nicholaus), ca-

pellà del rei 160
Morell, en 170
Morera (Morrera), Pere, lloctinent de gover-

nador 216
Mossé, Içach, àlias Ramon de Tous, jueu 

convertit al cristianisme 130
Mostaró, en 169
Mostaró (Mosteró), Montserrat (Monserat) 

181, 201
Moster, en 183, 220
Moster, Antoni 105
Moster, Arnau, prevere i vicari de l’església 

de Castelló 39, 378
Moster, Pere, notari, conseller, administra-

dor de les rendes del rei, jurat, síndic 
clavari 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 
32, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 49, 
50, 52, 53, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 69, 
70, 71, 72, 73, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 
86, 87, 88, 90, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 
117, 118, 119, 120, 212, 124, 138, 139, 
144, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 155, 
156, 157, 159, 160, 161, 163, 165, 169, 
171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 
190, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 
206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 
216, 217, 218, 221, 222, 224, 225, 227, 
230, 231, 233, 234, 234, 235, 236, 238, 
242, 243, 245, 249, 254, 273, 277, 301, 
313, 348, 349, 352, 366

Mulner, Bernat, regent de l’escrivania de la 
governació de València 27, 100

Muncada → Montcada
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Muntanyà, Pere, conseller 22, 23, 33, 42, 
45, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 71, 78, 84, 
88, 91, 96, 99, 162, 170, 264, 270, 
273, 279, 281, 285, 288, 290, 293, 
304, 306, 315, 321, 323, 332, 335

Muntanyés, Ramon, ballester de mont 31
Muntesa → Montesa
Munyós (Monyoç), en 173
Mut, Bernat, conseller, jurat 21, 22, 23, 25, 

31, 41, 42, 43, 45, 51, 54, 57, 60, 63, 
64, 66, 69, 71, 73, 78, 80, 82, 84, 86, 
88, 90, 92, 94, 96, 98, 116, 120, 138, 
139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 161, 163, 165, 167, 169, 
171, 172, 173, 174, 175, 177, 189, 190, 
198, 199, 200, 202, 203, 204, 206,  
209, 212, 221, 222, 225, 227, 230,  
231, 233, 234, 264, 321, 330, 332

Mut, Bernat, major, conseller 224, 270, 
271, 273, 301, 306, 313, 320, 335

Mut, Guillem (Guillamó), conseller 264, 
267, 288

Mut, Pere, pobre 121

N
Nadalies, Jaume (Jacme), conseller 28, 198, 

202, 204, 206, 207, 208, 211, 225, 
233, 236

Namén, Jucef, àlias Azbert de Barberà, jueu 
convertit al cristianisme 129

Nàtger, Pere, conseller 22, 39
Navarret, Adam de 343
Navarro (Navaro), Antoni (Anthoni), conse-

ller, administrador de l’hospital 137, 
138, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 
149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 
157, 159, 161, 163, 166, 169, 171, 
174, 175, 176, 197, 198, 199, 200, 
202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 
213, 214, 216, 217, 218, 221, 222, 
224, 225, 227, 230, 231, 233, 234, 
236, 264, 267, 270, 277, 279, 281, 
285, 288, 293, 304, 306, 313, 315, 
321, 323, 328, 330, 332, 335, 340

Navarro, misser Joan (Johan), regent de la 
cancelleria del rei 283

Navarro, Miquel 171
Navarro, Pasqual, conseller 212
Nessa (Nesa), Pere de, captiu en terra de 

moros 77

O
Oliva, n’, notari 370
Oliver, Manuel, àlias Mossé Tudelí, jueu 

convertit al cristianisme, sastre 128, 129
Oliver, Pere, conseller 22, 23, 33, 39, 42, 

43, 66, 69, 71, 73, 80, 84, 88, 96, 99
Oller, assaonador 55
Orlando, Anton (Anthon) 217
Orlando, Nicolau (Nicholau) 303, 314, 376
Orsins (Orssins), Peronella d’, vídua de Ber-

nat Mercer 27
Osset (Oset), n’ 222

P
Padrells, Anton (Anthon), frare del convent 

de Sant Agustí 267, 347
Padrells (Padrels), Bernat, àlias Jusue Abbe-

nemies, jueu convertit al cristianisme 
128

Padrells, Guillem (Guillamó, Guillemó), con-
seller 198, 199, 200, 202, 206, 207, 
209, 211, 212, 216, 218, 224, 225, 
227, 233, 236, 264, 267, 273, 281, 
282, 287, 288, 293, 296, 301, 304, 
306, 313, 315, 340

Pagà, Jaume (Jacme), sabater 165
Palau, Guillem (Guillamó), conseller 22, 23, 

25, 42, 51, 54, 63, 64, 66, 69, 71, 80, 
82, 84, 85, 88, 98, 120, 158, 202, 290

Palau, Pere, conseller 97, 198, 199, 200, 
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 
208, 209, 212, 215, 218, 221, 222, 
224, 225, 227, 230, 231, 233, 234, 
235, 317

Pardo de la Casta, mossén Aznar, conseller 
del rei 94

Parellades, Pere, pesador de les farines 206, 
221, 238, 246, 252, 252, 272, 281, 
304, 323, 340, 356, 368, 381

Pasqual, en 368
Pasqual, Pere 226
Pasquala, na, vídua d’Esteve de Campos 202
Passanant, en 118, 146, 359, 372
Pastor, Pere, conseller 198
Paüls, Andreu de, notari, conseller 219, 

264, 267, 270, 273, 279, 282, 285, 
287, 290, 292, 299, 300, 301, 304, 
309, 313, 315, 323, 330, 340, 343

Paüls, Ramon de (Raymundus de), notari, 
veí de Castelló 59, 107, 109, 171, 349
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Pedrona, Antoni (Anthoni), llaurador 193
Pegueroles, en 179
Pegueroles, Miquel de, notari 137
Pelegrí 233
Pelegrí, Antoni (Anthoni), conseller 137, 

138, 145, 146, 152, 153, 154, 157, 
159, 170, 172, 174

Pelegrí, Antoni (Anthoni), veí de Castelló, 
antic veí d’Almassora 386

Pelegrí, Bernat, notari, conseller, escrivà del 
consell, lloctinent de justícia, mostassaf 
22, 23, 25, 31, 33, 39, 42, 43, 45, 51, 
54, 55, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 73, 75, 
80, 82, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 94, 98, 
99, 101, 120, 125, 143, 148, 179, 197, 
202, 203, 204, 208, 211, 212, 225, 
230, 233, 234, 236, 267, 270, 271, 
273, 277, 279, 290, 292, 293, 294, 
296, 301, 309, 313, 314, 315, 328, 
330, 343, 346, 360, 366

Pellisser (Pellicer, Pelicer), Bernat, notari de 
València 27, 100, 112, 168

Penyafel (Penafel, Penaffell), Salvador, conse-
ller 22, 23, 31, 39, 42, 51, 54, 60, 64, 
69, 71, 78, 80, 82, 84, 92, 96, 98, 68, 
120, 141, 

Peralada, Antoni (Anthoni), justícia civil de 
València 257

Peralta, en 249
Peralta, mestre Arnau de, conseller, jurat, 

lloctinent de justícia, justícia 22, 25, 29, 
31, 33, 34, 39, 43, 51, 60, 63, 66, 68, 
69, 71, 73, 78, 82, 84, 86, 91, 94, 96, 
97, 98, 120, 140, 141, 144, 145, 155, 
156, 157, 158, 159, 161, 163, 165, 
167, 169, 171, 172, 174, 175, 197, 
198, 199, 200, 202, 203, 204, 206, 
207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 
214, 215, 218, 221, 222, 223, 224, 
225, 227, 230, 231, 233, 234, 235, 
242, 253, 256, 257, 258, 264, 266, 
270, 271, 274, 277, 279, 281, 282, 
285, 287, 288, 293, 294, 295, 296, 
299, 300, 301, 304, 306, 308, 309, 
313, 315, 320, 321, 323, 330, 340, 
343, 346

Peralta, Diego de, saig 234, 356, 362
Pere, en 226, 241, 364
Pere IV, rei de la Corona d’Aragó 36
Pere, misser Bonanat 251

Peres de Medes (Péreç), Miquel 82
Peres (Péreç), Joan (Johan), notari de Valèn-

cia 176
Peres (Pérez), Bartomeu (Berthomeu), veí de 

Castelló 132
Peris (Pèriç, Pèriz), Bartomeu (Berthomeu), 

conseller 25, 31, 33, 41, 43, 45, 54, 60, 
71, 82, 84, 96, 98

Peris (Pèriç), Pasqual, veí de Castelló 258
Peris de Cella (Péreç de Cela), Roís (Roïç), 

conseller, lloctinent de jurat, jurat 112, 
138, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 
148, 149, 152, 153, 155, 156, 157, 
159, 160, 161, 163, 167, 171, 172, 
174, 176, 191, 192, 193, 278

Peris, Bartomeu (Berthomeu), conseller 22, 
73, 80, 92, 120

Peris, Joan (Johan), notari de València 173
Peronella (Petronilla) 100
Picó, en 179, 328
Picó (Piquó), Vicent, joglar 106, 118, 142, 

162, 184, 273, 347, 349
Piera (Appiera), Bartomeu de, veí d’Almas-

sora 29
Pineda, en, piquer 63, 118
Pineda, Domingo, notari 304, 376
Pinell (Pinel), en 170
Pinella (Pinela), na 173
Pinell, Bernat, síndic clavari, difunt 91, 97, 

115, 155
Pinós 86
Pintor, en 163, 164
Pintor, àlias Joan de Montsó 191, 192, 193
Pintor, Joan (Johan) 107, 108, 112, 139, 

143, 148, 170, 179, 180
Pintor, Joan (Johan), veí d’Almassora 91, 92
Pintor, Pere, conseller, sequier 22, 23, 31, 

60, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 78, 84, 86, 
88, 91, 97, 98, 158, 159, 198, 203, 
225, 264, 270, 281, 282, 293, 296, 
306, 315, 321, 332, 340

Piquó → Picó
Piulart, Joan 119
Polo (Pol), en, cervater de l’Alcora 225, 

241, 249
Polo, Joan (Johan), notari, conseller 211, 

241, 244, 343, 383
Polo, Pere, caçador o ballester de mont 35, 

43, 107
Polpís (Pollpiç), Guillem (Guillamó) 105
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Pomar, Joan (Johan), conseller 198, 202, 
205, 207, 213, 214, 216, 225, 227, 
234, 236

Pons (Ponç), fra Pere, lector del monestir de 
Sant Agustí 55, 164

Pont (Ponte), Pere de, notari, secretari del 
rei 160

Prats, Bernat, menescal 121
Provençal, mestre 221
Puigmitjà (Puigmijà), Pere, correu del rei 

38, 107

Q
Queralt, en 172
Querol (Queroll), en, notari 372
Querol, Joan (Johan), notari 241

R
Rabades, Joan (Johan), conseller 138, 140, 

143, 144, 146, 150, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 159, 161, 163, 165, 
169, 171, 174, 175, 264, 279, 283, 
301, 304, 309, 313, 315, 328

Rabassa (Rabaça), misser i mossén Giner, 
habitador en València 46, 47, 208, 370

Rabostera → Rebostera
Radio, Pasqual, veí de Castelló 130, 170
Ramon 70
Ramon, Alamany, mossén 183
Ramos, Pasqual 181
Real, Arnau 64, 70, 74, 75, 109, 160
Reboster, en 275
Reboster, en, candeler 299
Reboster (Resposter), Pere 300, 315, 316, 368
Rebostera (Rabostera), na 223
Renovell (Renovel), Ramon, conseller 198, 

204, 206, 207, 212, 224, 231, 234, 235
Reus, Pere de, conseller, administrador de 

les rendes del rei, jurat 57, 66, 72, 73, 
97, 138, 140, 141, 143, 144, 146, 148, 
149, 152, 153, 155, 156, 159, 160, 161, 
163, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 
174, 176, 177, 185, 186, 201, 203, 204, 
205, 215, 220, 221, 225, 229, 230,  
238, 239, 246, 247, 264, 265, 266,  
267, 270, 271, 273, 275, 277, 279, 
281, 285, 288, 290, 292, 293, 301, 304,  
306, 308, 309, 310, 311, 313, 314,  
315, 320, 321, 328, 332, 336, 349,  
350, 358, 359, 363, 368, 372, 376

Ribalta, Bernat, conseller 22, 23, 39, 42, 
60, 123, 124, 132

Ribalta, Guillem (Guillamó), conseller 264, 
267, 270, 281, 287, 288, 290, 293, 
304, 306, 315, 336

Riba-roja (Ribarroga), Pere, conseller 22, 
23, 31, 39, 51, 63, 66, 69, 71, 73, 84, 
91, 92, 98, 120, 138, 144, 145, 151, 
154, 157, 159, 161, 162, 163, 169, 
171, 172, 175

Riglos (Rigllos, Riclos), Joan de (Johan de), 
notari 89, 90, 114, 170

Rigolf, en 173
Ripoll, calciner 171
Ripoll, en 168
Ripoll, en, notari 163
Ripoll (Ripol), Bernat de, notari ciutadà de 

València 30
Ripoll (Ripol, Rippoll), Guillem (Guillamó), 

notari, conseller, lloctinent de jurat 22, 
23, 25, 29, 30, 31, 35, 39, 41, 42, 43, 
45, 54, 57, 60, 64, 66, 68, 69, 71, 82, 
88, 92, 99, 120, 138, 143, 144, 145, 
147, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 
157, 159, 161, 163, 172, 174, 175, 182

Robió, Joan (Johan), veí de Castelló 265
Roca, hereus de 28
Roca (Roqua), Domingo, guardià del terme 

237
Rocamartí (Roquamartí), en 253
Rodaner, Berenguer, conseller 303, 309
Rodrigo, mestre Domingo, conseller, mes-

tre de gramàtica 22, 23, 25, 31, 33, 39, 
42, 43, 45, 51, 54, 57, 60, 63, 64, 66, 
69, 71, 73, 78, 80, 91, 92, 98, 120, 
142, 148, 219

Roger, mossén 79
Roig, Jaume (Jacme), conseller 22, 31, 33, 

39, 42, 43, 51, 57, 64, 66, 71, 73, 78, 
80, 82, 86, 94, 98, 113, 120, 157, 197, 
199, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 
209, 212, 213, 215, 216, 222

Roig, Joan (Johan), conseller 198
Roís (Roïç) 72
Ros, mestre Pere 112
Ros d’Orsins, Pere 235, 255
Rosselló (Roselló), Arnau, difunt 57, 59
Rossellona, na, víuda d’Arnau Rosselló 59
Rotlan, Joan (Johan), comissari i oficial de la 

tresoreria del rei 206, 207, 209
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Rubert, Berenguer 250
Rubert, Guillem (Guillamó), conseller 198
Ruvio, Jaume (Jacme), joglar, ministrer 278, 

304, 349, 352, 357, 377
Ruvio, Pere, joglar, ministrer 357, 377

S
Saborit, en 169
Saera (Çaera), Domingo 170, 172
Saera (Çaera), misser Guillem, doctor en 

lleis, advocat 204, 210, 268, 269, 279, 
280, 283, 285, 286, 288, 291, 295, 
296, 307, 308, 309, 310, 311, 314, 
326, 334, 337, 338, 352, 362, 365, 
368, 380

Saera (Çaera), Joan (Johan), notari, subsín-
dic 204, 239, 243, 244, 251, 306, 308, 
338, 365, 372, 382

Sala, en 155, 166
Sala (Salla), Arnau, conseller, jurat, mostas-

saf 22, 23, 31, 39, 42, 51, 54, 55, 57, 
58, 60, 63, 66, 69, 71, 72, 73, 80, 82, 
84, 86, 88, 90, 97, 98, 120, 133, 158, 
177, 189, 212, 263, 264, 267, 270, 
273, 277, 290, 293, 301, 313, 315, 
321, 323, 328, 330, 332, 335, 340, 
343, 344, 353, 362, 382, 384, 385

Sala, Bartomeu (Berthomeu), conseller 138, 
140, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 
152, 152, 155, 156, 157, 159, 161, 
163, 166, 169, 171, 172, 174, 175, 176

Sala, Berenguer, conseller 39, 51, 22, 23, 
69, 84, 91, 94, 96, 99, 142, 166, 185, 
194

Sala (Salla), Bernat 105
Sala, Francesc (Francesch), notari, conseller, 

peiter 72, 173, 198, 202, 203, 205, 
207, 208, 211, 277, 311, 325, 351, 385

Sala (Salla), Guillem 148
Salvador, misser Andreu 168
Salvador, Guillem (Guillamó), joglar, minis-

trer 304, 352, 357, 363, 377
Salvat, Guillem (Guillamó), guardià de la sé-

quia Major 48, 103
Sanç, Goçalbo, veí de Castelló, captiu en 

terra de moros 76, 77, 160, 183
Sanç, Guillem, batxiller en decrets, savi en 

dret, conseller, lloctinent de jurat, ju-
rat 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 

205, 206, 208, 212, 215, 216, 218, 
222, 224, 225, 227, 231, 233, 234, 
235, 243, 312, 313, 314, 323, 327, 
329, 330, 333, 334, 336, 343, 345, 
346, 363, 366, 376, 381

Sanou (Çanou), Rodrigo, notari, conseller, 
administrador de les rendes del rei 72, 
131, 137, 138, 140, 149, 151, 152, 
153, 217, 221, 264, 273, 275, 277, 
279, 293, 301, 306, 309, 313, 315, 
320, 321, 323, 325, 328, 329, 330, 
332, 335, 340, 343, 344, 348, 350, 
371, 386

Santa Àgueda 290
Sant Agustí, prior del convent de 267
Sant Esteve 219, 320
Sant Joan (Sent Johan) 86, 201, 221, 336
Sant Joan Baptista (Johan Babtista) 104, 114, 

272, 333, 334, 347
Sant Miquel 56, 140, 212, 292, 329
Sant Tomás (Sent Thomàs) 65
Santa Maria 107, 121, 179, 197, 239, 240, 

317, 322, 353, 357
Sanxa, na, muller d’en Tàrrega 324
Sanxes (Sànxez), Antoni (Anthoni) 376
Sanxes de Dicastillo (Sànxez de Dicastiello), 

Joan (Johan), donzell, lloctinent de go-
vernador 322, 333, 336, 379

Sanxes de Dicastillo (Sànxez de Dicastiello), 
Llop (Lop), lloctinent de governador 
43, 44, 100, 104, 107

Sanxis (Sànxez, Sànziç, Sànxiç), Joan, me-
nescal 222, 237, 247, 302, 353, 361, 
365, 370

Sanxis (Sànxiç), Llop (Lop) 27, 169, 170
Sanxis (Sànxiç), Pere, notari, conseller, es-

crivà de governació 100, 117, 169, 180, 
186, 264, 279, 287, 293, 296, 309, 330, 
332, 336, 337

Sanxo, Joan (Johan), fill de na Ferrera 337
Sarrés, Pere, saig 74
Scolà → Escolà
Scuder → Escuder
Sebília → Sibília
Segarra, en 117, 168, 171
Segarra, Guillem, trompador 87, 114, 377
Segarra, Miquel 118
Segarra, Pere 118
Segarra, Ramon, tabaler 353, 377
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Segura, Bonanat, conseller 138, 140, 143, 
144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 
153, 154, 155, 159, 161, 162, 163, 
166, 167, 169, 171, 172, 174, 240, 
264, 277, 281, 282, 301, 306, 323, 
332, 340, 343, 345, 346

Sercolla, Pere (Pero) 82
Serra, Berenguer, menor, conseller 22
Serra, Francesc (Francesch), peiter 199, 227, 

230, 249, 250
Serres, Pere, saig, veí de Castelló 253, 258, 

259, 272, 277, 278, 311, 355, 363, 
365, 368, 383

Sibília (Sebília), vídua de Joan de Claramunt 
351

Simó, Berenguer 182, 290
Simonet 107
Sobirats, en 353
Sobirats, Pere, notari 283, 352, 356
Solà, Arnau 225
Solà, Berenguer, conseller 22, 31, 39, 41, 

42, 43, 45, 64, 66, 68, 71, 80, 82, 84, 
86, 91, 92, 94, 99, 124, 131, 191, 198, 
199, 200, 202, 203, 206, 211, 212, 
215, 216, 217, 221, 224, 225, 230, 
231, 234

Solà, Bernat, veí d’Onda 246, 311
Solà, Jaume (Jacme), teixidor, conseller 47, 

137, 147, 151, 155, 161, 167, 175, 181
Solà, Llorenç (Lorenç), conseller 222
Solà, Pere 353
Soler, don 182
Soler (Soller), en 113
Soler, Antoni (Anthoni) 118
Soler (Soller), Ramon de, batlle general del 

regne, conseller del rei 94, 95, 96, 98, 
118, 172

Sorió, Lluís (Loís), arrendador de la gabella 
de la sal de Borriana 378

Sorió, Miquel 247, 251, 290, 296, 360
Sorita (Çorita), Bernat 242
Sorrella, en, veí de Castelló 132
Sort, Vicent 372
Spàrech → Espàrrech
Sperandéu → Esperandéu
Steve → Esteve
Strader → Estrader
Súnyer, Bartomeu (Berthomeu), veí de Nules 

258, 259

T
Tallada, Joan (Johan), notari, escrivà de go-

vernació 255, 324
Tàrrega, en, trompador 324, 377
Tàrrega, Antoni (Anthoni) 118
Tauhenga, Joan (Johan), notari, conseller, 

sagristà, lloctinent de jurat, jurat 40, 76, 
77, 97, 125, 138, 140, 141, 143, 144, 
145, 146, 149, 150, 151, 153, 155, 
157, 159, 161, 163, 166, 167, 169, 
171, 172, 174, 175, 180, 198, 199, 
200, 202, 203, 205, 207, 208, 209, 
211, 212, 214, 216, 217, 219, 220, 
221, 222, 224, 225, 227, 229, 230, 
231, 234, 235, 238, 239, 240, 258, 
299, 322, 340, 345, 368, 376, 378

Tauhenga, Llorenç (Lorenç), conseller 22, 
23, 39, 41, 42, 54, 55, 60, 64, 65, 66, 
69, 82, 216 

Tavasca, en 168
Tederich, en, notari 176, 189
Thous → Tous
Timoneda, Barberà 300, 364
Tió, Jaume (Jacme), justícia d’Almassora 389
Tolsà (Tolssà), en 343
Tolsà, mossén Ramon de, misser, cavaller i 

doctor en lleis 163, 171, 251
Tomàs (Thomàs), Guillem (Guillamó) 166, 

181
Tomàs (Thomàs), Pere 171
Torner, Antoni (Anthoni), conseller 222
Torner, Domingo, conseller 138, 143, 144, 

146, 147, 150, 151, 152, 155, 156, 
163, 167, 169, 174, 175, 198, 199, 
203, 204, 205, 206, 207, 209, 213, 
225, 230, 233

Torrafré (Toraffré), Ramon de, veí de Cas-
telló 125

Torre, Joan de la (Johan de la), veí de Caste-
lló 42, 47, 103, 104, 132

Torres, Domingo, guardià del terme 51, 
100, 117, 166

Tous (Thous), en 218, 252
Tous (Thous), Pere de 67, 231, 252
Tous (Thous), Ramon de, àlias Davi Xabi, 

jueu convertit al cristianisme 127
Tous (Thous), Ramon de, àlias Içach Mos-

sé, jueu convertit al cristianisme 130
Tous (Thous), Ramon de, àlias Jacob Andalí,  

jueu convertit al cristianisme, sastre 129



409

Tous (Thous), Ramon de, generós, conse-
ller 22, 25, 26, 29, 31, 33, 39, 41, 60, 
63, 64, 66, 69, 71, 73, 78, 80, 81, 82, 
85, 86, 88, 92, 94, 99, 120, 138, 146, 
147, 148, 150, 154, 157, 159, 160, 
171, 172, 175, 249, 251, 252, 284, 
286, 287, 291, 294, 302, 312, 356, 362

Trilla 75
Trilla, Berenguer, conseller 264, 267, 270, 

285, 288, 293, 296, 306, 309, 321, 
323, 328, 332, 336, 340, 343

Trilles (Triles), en 166
Tripó, Bernat 170
Trullols, en 378
Trullols (Trulols), Guillem, jurat 21, 22, 23, 

31, 33, 34, 40, 41, 45, 46, 51, 54, 57, 
60, 67, 79, 105, 112, 116, 160, 370

Trullols, filles i hereves de Guillem 79, 116
Tudelí (Tudolí), Mossé, àlias Manuel Oli-

ver, jueu convertit al cristianisme, sastre 
128, 129, 133

V
Valentí, Antoni (Anthoni), sabater, conse-

ller 197, 198, 199, 200, 202, 209, 211, 
212, 213, 216, 218, 221, 222, 225, 
227, 231, 233, 234, 284, 286, 287, 
295, 344, 356, 373

Valentí, Llorenç (Lorenç), pesador de les fa-
rines 48, 65, 91, 103, 109, 115, 145, 
166, 178, 185

Vallseca (Vallsecha, Vayllsecha), misser Gui-
llem de, vicecanceller del senyor rei 89, 
90, 94, 114

Vendrell, Domingo, conseller 174
Verduna, na, vídua, dona pobra i miserable 

26, 27, 45, 102
Verdunes, les 341, 382, 384
Vilamanya (Villamanya), Jaume (Jacme), sa-

bater, veí de Castelló 59
Vilar (Villar), en 239, 252

Vilar (Villar), Mateu (Matheu), crida, trom-
peta, corredor 198, 199, 200, 202, 203, 
205, 207, 208, 210, 211, 215, 216, 222, 
223, 224, 225, 227, 230, 231, 233, 234, 
237, 243, 248, 249, 253, 264, 267, 268, 
270, 273, 277, 278, 281, 282, 285, 286, 
288, 289, 293, 296, 300, 301, 304, 306, 
312, 313, 333, 351, 366, 379

Vila-roig (Vilarroig), en 170, 252
Vila-roig (Vilarroig), Mateu (Matheu) 48, 

104
Vila-roja (Vilarroja), Joan (Johan) 289, 342, 

358
Villalba, Bartomeu de (Berthomeu de), nota-

ri, escrivà 114
Violant (Yolandis), reina d’Aragó, duquessa, 

muller del rei Joan I 36, 38
Violant (Yolant), filla del rei Joan I de la 

Corona d’Aragó 94, 118, 139, 190
Vives, Domingo, especier, conseller, pei-

ter 48, 49, 72, 99, 115, 137, 138, 140, 
142, 144, 147, 149, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157, 159, 161, 163, 
169, 171, 176, 256, 257, 329

Vives, Jaume (Jacme), paraire, conseller, pei-
ter 42, 138, 140, 143, 144, 145, 146, 
147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 
156, 157, 161, 163, 166, 172, 173, 
174, 175, 257

X
Xabi, Davi, àlias Ramon de Tous, jueu 

convertit al cristianisme 127
Xabi (Xabbi), Jafudà, àlias Pere Cabeça, jueu 

convertit al cristianisme 128
Xabi, Mossé, àlias Bernat Cabeça, jueu 

convertit al cristianisme 127
Ximeno → Eximeno

Y
Yolant → Violant
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Índex toponímic

A
Alcalà de Xivert (Alcalà), vila d’ 172
Alcora, lloc de l’ 35, 63, 176, 249
Algonder, rambla d’ 389
Aljezira → Alzira
Almassora (Almaçora), vila d’ 29, 31, 70, 75, 

79, 85, 86, 91, 96, 97, 98, 107, 111, 112, 
121, 125, 132, 139, 143, 158, 164, 183, 
184, 191, 204, 217, 238, 239, 240, 242, 
243, 244, 253, 258, 274, 325, 335, 363, 
378, 382, 383, 384, 386, 387, 388, 389

Alzira (Aljezira, Alzezira), vila d’ 229, 241, 
337

Aragó (Aragonum), regne d’ 38, 102, 155, 
160, 179, 186, 254, 351

B
Barcelona (Barchinona), ciutat de 38, 81, 

90, 93, 94, 114, 160, 203, 206, 207, 225, 
232, 237, 245, 249, 251

Bell-lloc (Belloch), lloc de 109
Benassal (Benaçal), vila de 386
Benicàssim (Benicàcim), lloc de 176, 179, 

180, 181, 183, 249, 251, 252, 253, 297, 
337

Benizeyt (Castelló de la Plana), partida de 
75

Betxí (Bexí), lloc de 331, 335, 373, 374, 
375, 376, 377, 379

Bogia → Bugia
Borriana (Burriana), vila de 38, 107, 164, 

176, 179, 180, 183, 184, 203, 229, 231, 
237, 239, 240, 242, 249, 251, 252, 253, 
291, 310, 327, 333, 344, 355, 356, 365, 
368, 372, 378

Borriol (Burriol), lloc de 258, 274, 294, 373, 
375, 378, 387

Bugia (Bogia), ciutat de 102
Burriana → Borriana
Burriol o Burrioll → Borriol

C
Canet (terme de Castelló), partida de 323, 

328, 336
Çaragoça → Saragossa
Castelló de la Plana, vila de

almodí 150, 172, 233
assut (açut) 56
barranc de la Contesa 99
bovalar (bovallar) 22
camí de la Garrofera 108
camí de la Mar 40, 108, 340
camí de la Terra dels Cantés 249
camí de les Donacions 99
camí de Rafalafena (Raffalafenna, Ra-

ffallafenna, Reffallafenna) 272, 278, 
293, 304

camí del Coll (Coyll) de la Garrofera 
59, 181, 362

carcelleria 250
carnisseria (carneceria) 83, 162, 368, 

378
carrer de Vilafranca (Villafrancha) 339
casa de la cort del justícia 285, 286, 

327
casa del pes 108, 272, 281, 304
convent de Sant Agustí 55, 218, 227, 

228, 267, 347, 353
escorredor 40, 108
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escorredor d’en Rodrigo d’Arenys 76
escorredor d’en Trilla 75
escorredor de Benizeyt 75
escorredor de la Mar 75
escorredor de la Plana 75
escorredor de Rafalafena (Rafalafen-

na, Rafallafena) 226, 383, 384
escorredor del camí de la Mar 301
escorredor del Raval (Ravayll) 384
església 67, 68, 110, 191, 192, 212, 

317, 321
església de Santa Maria 22, 127, 128, 

129, 130, 197, 217
església de Santa Maria del Lledó 

(Lidó) 343
església major 236
forn de la rajola 250
hort de Sant Agustí 363
hospital (espital, spital) 59, 213, 312
hospital d’en Guillem Trullols 370
hostal de l’Àngel 241
molí d’en Alçamora 122
molí d’oli d’en Merades 86
molí de n’Estella apellat de na Gui-

merana 87
molí fariner 256
molí Roder 301
molí Soterrani 53, 87, 224
murs, valls i torres 201, 271, 287, 

291, 298, 301, 302, 334
palau 117, 226, 326, 339
palau comú (palacio comuni) 23, 25, 

31, 33, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 51, 
54, 57, 60, 63, 64, 66, 69, 71, 73, 
78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 
98, 101, 102, 106, 120, 138, 140, 
143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 
151, 152, 153, 154, 155, 156, 159, 
161, 163, 165, 167, 169, 171, 174, 
175, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 
205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 
213, 214, 215, 216, 218, 221, 222, 
223, 224, 225, 230, 231, 233, 234, 
264, 267, 270, 273, 277, 278, 281, 
282, 285, 286, 288, 289, 293, 296, 
301, 304, 306, 309, 313, 315, 321, 
323, 328, 330, 332, 335, 340, 343, 
351, 356, 357, 358, 359, 361, 362, 
366, 368, 369, 370, 372, 380, 381, 
383, 385

parròquia de Sant Agustí 22, 29, 31, 
69, 120, 138, 141, 144, 155, 159, 
178, 197, 201, 222, 236, 264, 271, 
299, 300, 346

parròquia de Sant Joan 22, 29, 31, 
68, 120, 137, 138, 141, 145, 155, 
159, 178, 197, 201, 222, 236, 264, 
271, 299, 300, 346

parròquia de Sant Nicolau 22, 29, 
31, 68, 141, 144, 155, 159, 178, 
197, 201, 222, 236, 264, 271, 299, 
300, 346

parròquia de Sant Pere 22, 29, 31, 69,  
120, 138, 141, 144, 155, 159, 178, 
197, 201, 222, 236, 264, 270, 271, 
289, 299, 300, 304, 346, 358, 370

parròquia de Sant Tomàs 22, 29, 31, 
69, 120, 138, 141, 144, 155, 159, 
178, 197, 201, 222, 236, 264, 271, 
299, 300, 346

parròquia de Santa Maria 22, 29, 31, 
68, 120, 137, 141, 144, 155, 159, 
178, 197, 201, 222, 236, 264, 271, 
299, 300, 346

pes de la farina 171, 172, 178, 185, 
202, 221, 226, 238, 246, 252

pescateria 44, 53, 55, 65, 79, 318, 339
plaça de la vila 51, 61, 76, 339
pont de la Moreria 112
portal d’en Passanant 63, 118, 146, 

359, 372
portal d’en Trullols 378
post de l’Alcúdia 323, 327
pou d’en Aguiló (Aguilló) 142, 166, 

176
pou d’en Berenguer Miró 273, 347
pou d’en Guardiola 106, 117, 180, 

185, 201, 246, 273, 347, 354, 357
pou d’en Miró 106, 142, 162, 165, 

180, 184, 201, 237, 244, 246, 251, 
354, 357

pou d’en Tous 252
pou de la vila 41
pou de Santa Maria 29, 106, 107, 

142, 180, 201, 203, 237, 244, 246, 
251, 272, 347, 357, 354, 356, 362, 
382

pou de Vinamargo 106, 117, 201, 
247, 251, 273, 290, 296, 354, 357, 
359
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pou Nou 106, 107, 142, 176, 180, 
201, 246, 251, 272, 347, 354, 357, 
358

séquia de Canet i Mediona 328
séquia Major 48, 70, 71, 77, 85, 86, 

101, 103, 114, 121, 132, 139, 145, 
158, 178, 182, 219, 245, 258, 272, 
315, 320, 325, 347, 366, 378, 380, 
382, 387, 388

séquia Vella (Veylla) 122, 139
torn de la cera 350
torre 62
torre de la parròquia de Sant Pere 312
torres 58, 146
torres i murs 270
trenc d’en Mancebo 271
vall 58, 146

Cerdanya (Ceritanie), la 38, 160
Cerdenya → Sardenya
Cesaraugusta → Saragossa
Çorita → Sorita
Còrsega (Corsice), illa de 38, 160
Coves de Vinromà (Coves), vila de Les 106
Culla, vila de, 37

E
Exàtiva → Xàtiva

F
Fadrell (terme de Castelló), lloc de 29, 125, 

169, 211, 267, 273, 348
Fanzara, lloc de 254

G
Garrofera, coll de la (entre Benicàssim i Or-

pesa) 151, 175, 240

L
Llucena (Lucena), lloc de 318

M
Mallorca (Maioricarum), illa de 38, 160
Matada, lloc de 241
Mediona (Castelló de la Plana), partida de 

323, 328
Millars (Millàs), riu de 253, 325
Montcada (Muncada), lloc de 24, 34, 101
Montornés, tinença de 37
Montsó (Monçó), vila de 138
Morella, vila de 179

Morvedre (Murvedre), vila de 89, 164, 229, 
333

Mosquerola, vila de 124, 191

N
Nàpols, ciutat de 94, 139, 141, 190
Nules (Nulles), vila de 258

O
Onda, vila d’ 204, 205, 231, 215, 225, 242, 

244, 246, 248, 251, 255, 266, 272, 278, 
285, 311, 312, 318, 327, 329, 330, 334, 
336, 343, 355, 357, 358, 359, 367, 368, 
381, 389

Orpesa (Orpessa), vila d’ 170, 279, 355, 388

P
Patraix, lloc de 74
Peníscola (Paníscola), vila de 55, 105, 106
Perpinyà, vila de 216
Plana, la 75, 107, 238, 244, 318
Pobla Tornesa (la Pobla, Tornessa), lloc de la 

152, 183, 331, 372, 373, 374, 375, 376, 
377, 378, 379

R
Rafalafena → Castelló de la Plana, terme de 

Rafalafena
Rosselló (Rosilionis) 38, 160, 192

S
Sagunt → Morvedre
Sant Mateu (Sancto Matheo, Sent Matheu), 

vila de 291, 294, 297, 372, 373, 389
Saragossa (Çaragoça, Cesaraugusta), ciutat de 

38, 39, 229
Sardenya (Cerdenya, Sardinie, Serdenya), illa 

de 38, 152, 153, 155, 160, 166, 181, 183, 
186

Serra d’En Galceran, vila de la 170
Sogorb (Segorb), ciutat de 268, 275, 276, 

279, 280, 281, 282, 283, 318, 333, 334, 
336, 349, 350, 353, 354, 355, 356, 357

Tarragona, ciutat de 245
Terol (Teroll), ciutat de 43, 44, 47, 51, 64, 

79, 82, 83, 99, 103, 113, 117, 123, 124, 
130, 131, 132, 191, 194, 259, 260

Tortosa (Tortossa), ciutat de 39, 55, 165, 
192, 204, 217, 230, 238, 243, 290
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U
Uixó (Uxó), riu d’ 36, 107, 165, 332, 324, 

379
Useres, lloc de les 257

V
València (Valentia), ciutat de 24, 27, 29, 

30, 34, 35, 36, 38, 40, 46, 52, 56, 59, 74, 
75, 76, 79, 80, 84, 85, 87, 88, 89, 91, 92, 
93, 95, 97, 100, 107, 108, 110, 111, 112, 
112, 113, 114, 115, 117, 118, 123, 138, 
139, 142, 148, 150, 152, 155, 157, 158, 
160, 164, 165, 166, 168, 169, 171, 173, 
176, 177, 177, 179, 180, 181, 183, 189, 
190, 192, 204, 205, 208, 210, 213, 214, 
218, 224, 227, 229, 231, 232, 235, 239, 
240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 249, 
250, 251, 252, 255, 256, 266, 274, 276, 
279, 282, 283, 284, 291, 294, 296, 306, 
306, 307, 308, 310, 311, 314, 316, 320, 
325, 326, 329, 335, 336, 337, 341, 350, 

351, 355, 357, 359, 362, 363, 365, 367, 
368, 369, 370, 371, 372, 373, 378, 379, 
380, 382, 384

València, regne de 24, 53, 56, 58, 65, 66, 
88, 94, 111, 112, 120, 126, 156, 175, 
192, 217, 218, 229, 285, 289, 292, 314, 
316, 344, 345, 350, 358, 359, 362, 372, 
373, 389

Vilafamés (Villafameç), vila de 40
Vilaformosa (Villaformosa), vila de 79, 83, 

83, 113, 117
Vila-real (Villareal), vila de 96, 97, 98, 114, 

164, 179, 184, 213, 229, 239, 242, 333, 
368

Vinamargo → Castelló de la Plana, pou de 
Vinamargo

X
Xàtiva (Exàtiva), ciutat de 176, 229, 337, 

352, 354
Xivert, terme de 155, 173, 176
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