
Universitat de Barcelona 
Facultat de Geografia i Història 

Departament d’Història de l’Art 

Mestres entalladors a Barcelona durant la segona meitat del 

segle XV i primer quart del segle XVI: de la tradició 

germànica a la producció local 

Tesi que presenta Montserrat Jardí Anguera, per optar al títol de 
doctora en Història de l’Art dins del programa  

Vies de recerca en la Història de l’Art (1999-2001) 

Directora de la tesi: Dra. Mª Rosa Terés Tomàs 
Professora titular d’Història de l’Art 

Universitat de Barcelona 

Volum II 

Febrer 2006 





VOLUM II 

TAULA DE CONTINGUTS 

Apèndix Documental .. .. .. .. .. .. ..    5 

Apèndix Gràfic .. .. .. .. .. .. .. .. 359  

Bibliografia .. .. .. .. .. .. .. .. 477 





1. Apèndix documental 





Índex de l’Apèndix Documental 

Apèndix documental A (Documents publicats i procedents de diversos  
arxius que fan referència a l’activitat de Miquel Luch).. .. .. ..    5 
Apèndix documental B (Documents publicats i procedents de diversos  
arxius que fan referència a la construcció d’orgues)  .. .. ..   42 
Apèndix documental C (Documents publicats i procedents de l’AHPB  
que fan referència a l’activitat de Joan Casel a Barcelona i a Giralt  
Spirinch  .. ..   .. .. .. .. .. .. ..   55 
Apèndix documental D (Transcripció sistemàtica del Llibre de l’Obra
de la catedral de Barcelona entre els anys 1443 i 1511) 
 ACB, Llibre de l’Obra, 1421-1423 .. .. .. .. ..   58 
 ACB, Llibre de l’Obra, 1443-1445 .. .. .. .. ..   58 
 ACB, Llibre de l’Obra, 1445-1447 [No es conserva] 
 ACB, Llibre de l’Obra, 1447-1449 .. .. .. .. ..   65 
 ACB, Llibre de l’Obra, 1449-1451 .. .. .. .. ..   78 
 ACB, Llibre de l’Obra, 1451-1453 .. .. .. .. ..   85 

ACB, Llibre de l’Obra, 1453-1455 .. .. .. .. .. 100 
ACB, Llibre de l’Obra, 1455-1457 .. .. .. .. .. 103 
ACB, Llibre de l’Obra, 1457-1459 .. .. .. .. .. 117  
ACB, Llibre de l’Obra, 1459-1461 .. .. .. .. .. 120 
ACB, Llibre de l’Obra, 1461-1463 .. .. .. .. .. 128 

 ACB, Llibre de l’Obra, 1463-1465 .. .. .. .. .. 132 
 ACB, Llibre de l’Obra, 1465-1467 [No es conserva] 
 ACB, Llibre de l’Obra, 1467-1469 [No es conserva] 
 ACB, Llibre de l’Obra, 1469-1471 [No es conserva] 
 ACB, Llibre de l’Obra, 1471-1473 [No es conserva] 
 ACB, Llibre de l’Obra, 1473-1475 .. .. .. .. .. 137 
 ACB, Llibre de l’Obra, 1475-1477 .. .. .. .. .. 139 
 ACB, Llibre de l’Obra, 1477-1479 .. .. .. .. .. 142 
 ACB, Llibre de l’Obra, 1479-1481 .. .. .. .. .. 146 
 ACB, Llibre de l’Obra, 1481-1483 .. .. .. .. .. 156 
 ACB, Llibre de l’Obra, 1483-1485 (1) .. .. .. .. 161 
 ACB, Llibre de l’Obra, 1483-1485 (2) .. .. .. .. 166 
 ACB, Llibre de l’Obra, 1485-1487 .. .. .. .. .. 172 
 ACB, Llibre de l’Obra, 1487-1489 .. .. .. .. .. 194 
 ACB, Llibre de l’Obra, 1489-1491 .. .. .. .. .. 216 
 ACB, Llibre de l’Obra, 1491-1493 .. .. .. .. .. 236 
 ACB, Llibre de l’Obra, 1493-1495 .. .. .. .. .. 250 
 ACB, Llibre de l’Obra, 1495-1497 .. .. .. .. .. 275 
 ACB, Llibre de l’Obra, 1497-1499 .. .. .. .. .. 294 
 ACB, Llibre de l’Obra, 1499-1501 .. .. .. .. .. 304 
 ACB, Llibre de l’Obra, 1501-1503 .. .. .. .. .. 309 
 ACB, Llibre de l’Obra, 1503-1505 .. .. .. .. .. 315 
 ACB, Llibre de l’Obra, 1505-1507 .. .. .. .. .. 319 
 ACB, Llibre de l’Obra, 1506-1507 .. .. .. .. .. 323 

ACB, Llibre de l’Obra, 1507-1509 .. .. .. .. .. 326 
ACB, Llibre de l’Obra, 1509-1511 .. .. .. .. .. 335 



Mestres entalladors a Barcelona durant la segona meitat del segle XV i primer quart del segle XVI: de la
tradició germànica a la producció local

Apèndix documental E (Transcripció sistemàtica del Llibre de
Comptes. Sagristia de la catedral de Barcelona entre els anys 1487 i 1491) 
 ACB, Llibre de Comptes. Sagristia, 1487-1489 .. .. .. 345 
 ACB, Llibre de Comptes. Sagristia, 1489-1491 .. .. .. 348 
Apèndix documental F (Documents inèdits procedents de l’AHCB 
sobre Antoni Carbonell i la capella arden de la Infanta Beatriu) 

AHCB, Consell de Cent. Vol. XI-108. Any 1490 .. .. .. 353
Apèndix documental G (Transcripció d’un fragment del Lumen Domus
o Annals del convent de Santa Caterina de Barcelona, procedent de
l’Arxiu Històric de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona) 

UB, Lumen Domus .. .. .. .. .. .. .. 356 

8



Apèndix documental A 

   

Document 1 

1484, agost, 25 
Jaume Espelta de 14 anys, entra com a aprenent al taller del mestre Miquel Luch, perquè 
durant 3 anys li ensenyi l’ofici d’escultor. 

A. AHPB Bartolomé Sumes, llig. 1, man. contr. 15 any 1484  
a. MADURELL 1954, p. 170. 

 Die mercurii vigesima quinta mensis augusti anno predicto. Iacobus Espelta 
fusterius, civis Barchinone, gratis etc. ad tres annos, qui XXVIª die presentis et intrascripti 
mensis augusti currere incipiant, mitto et affirmo vobis Michaeli magistro alamanno 
fusterio, habitatori Barchinone, Iacobum Spelta filium meum in etate XIIII annorum vel 
circa constitutum, causa addiscendi dictum vestrum officium de fuster et de ymaginayre et 
aliter serviendi vobis et domui vestre in omnibus mandatis vestris noctu dieque, promittens 
vobis quod stabit vobiscum per dictum tempus et erit vere bonus et fidelis, et quod a vobis 
seu a vestro servicio non recedet etc., et quod emendabit etc. Et ai quid doli etc..., promito 
vobis restituere etc. Obligo bona etc. Iuro etc. Ad hec Michael magister predictus, laudans 
predicta et acceptans. Testes: Ioanes Petri brodatos et Anthonius Torres calsaterius, cives 
Barchinone.

Document 2 

1485, juliol, 14 
Miquel Luch i la seva esposa Caterina entreguen diners a compte de la casa que havien 
comprat al carrer dels Mercaders.. El preu és de 35 lliures i un sou i n'entreguen 35 sous. 

A. AHPB. Marcos Busquets (major), llig. 2, ma s 1484-1485 n. any
a. MADURELL, 1954, p. 170-171. 

Die iovis XIIIIª dictorum mensis et anni. Nos Michael Lognere ymaginarius, civis 
Barquinone, et Catherina eius uxor gratis etc. per nos et omnes heredes et successores 
nostros quoscunque vendimus et ex causa vendicionis concedimus vobis Raphaeli de 
Casaioana fabro, civi dicte civitatis, alteri ex administratoribus Hospitalis dicti Petri de 
Vilario eiusdem civitatis, nomine et ad opus dicti Hospitalis ementi et vestris in dicta 
administracione Hospitalis successoribus perpetuo instrumento gracia redimenti mediante 
XXXV solidos et obulum barchinonenses solventos a ... currentis mensis iulii ad unum 
annum primo et continueventurum et cich deinde anno quolibet dicto termino sive die. 
Precium est XXXV libre I sol. VI denarii ad forum XX sol. etc. Specialis oblibacio 
quarundam domorum. Generalis obligacio omnium bonorum suorum et utriusque 
insolidum. Renunciamus etc. Et iuramus etc. Scriptura tercii in curia vicarii Barchinone. 
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Testes: discretus Ioanes Gombert, presbiter beneficiatus in ecclesia sancti Petri Puellarum
Barchinone , et Anthonius Botey perator pannorum lane, civis Barchinone.
Item dicti coniuges apocham de dictis XXXV libris I solido et VI denariis, que sunt 
precium dicte vendicionis, quas de voluntate dicte domine Catherine dictus Raphael de 
Casajoana scribi fecit in tabula cambii dicte civitatis dicto Michaeli Lognere, etc. Testes 
proxime dicti. 

Item cum alio instrumento dictus Michael Lognere tradidit possessionem
corporalem seu quasi dicto Raphaeli de Casajoana administratori predicto de dictis 
dominus in dicto censuali specialiter obligatis. Testes: discreti Petrus Merti in eclesia beate 
Marie de Mari et Ioannes Gombert in eclesia monasterii sancti Petri Barchinone, ambo
presbiteri beneficiati. 

Document 3 

1489, gener, 28 
El gremi de paraires decideix fer un retaule nou dedicat a Sant Antoni. 

A. AHPB. Bartolomé Costa (major) llig. 34. Llibre 1º de la Cofradia de Sant Anthoni dels paraires de Barcelona, anys 1480-1494 
a. PUIGGARÍ, p. 93.
b. SANPERE MIQUEL, 1906, doc. XX. 

Convocatio generali Consilio in campo dels Tiradors jusans civitate Barchinone 
demandato Petri Pujol, Petri Castell, Anthonii Botey et Bernardi Morera Administratorum
anni presenti Confraria Sancti Anthonii peratorum dicte civitatis. 

Item, per los dits honorables administradors fou proposat que, com lo retaule de 
sent Anthoni stiga a gran càrrech e vergonya de la dita Confraria per la gran antiquitat de 
aquell e no's mostra en aquell la invocació de sent Anthoni, e attes que vuy se ha gran 
mercat de les faytures per causa dels alamanys quinch són, es necessari per honor de Déu e 
de mossenyer sant Anthoni que lo dit retaule sia fet de nou, atteses les moltes ofertes que hi 
són fetes. 

E per tot lo dit general consell fou delliberat que lo dit retaule sia fet segons la 
mostra qui es en poder d'en Johan Miralles, e que hi sian elegides persones per exhigir les 
ofertas que hi aon stades fetas, segons hum memorial qui es stat fet en lo dit concell, del 
qual tenen los dits administradors e les persones devall eletes una copia, e que los dits 
administradors ensemps ab los devall scrits hagen poder de fer lo dit retaule e exhigir les 
dites peccunies, dantlos plen poder tant quan ha lo present concell, sens referiment. E son 
les persones dites les seguents: Berthomeu Bonynem, Johan Miralles, Jauchme Puymigó,
Andreu Bertran, Mutra Vinyes, Julio Spitol, Anthoni Pla, Pere Valls, Anthoni Vidal.

Document 4 

1489, abril, 12 
Contracte entre el mestre Miquel Luch i la confraria de  paraires per construir un retaule 
nou dedicat a Sant Antoni. 

A. AHPB: Manual Bartolomé Costa (major) Llibre primer de negocis de la Confraria de Sant Antoni de Paraires de Barcelona, anys 1480-
1494.
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a. SANPERE MIQUEL, 1906, doc. XXI. 

Capitols inhibits, fets e concordats entre lo senyor Pere Pinyol, Pera Castell, 
Anthoni Botey e Bartomeu, perayres, ciutadans de Barchinona, administradors l any 
present de la Confraria del Cos de Jesuchrist e de Sent Anthoni dels perayres, de una part, 
de la dita ciutat, e mestre Miquel Longuer, alamany, fuster e ymaginayre, ciutadà de la dita 
ciutat, de la part altre, sobre la construcció per dit mestra Miquel fahedora del retaula en la 
capella del Cos de Jesuchrist o de Sent Anthoni, dins la iglesia del monastir de Sent Agustí 
de Barchinona, segons se segueix: 

Primerament: lo dit mestre Miquel Longuer, alemany, e fuster, ciutedà de 
Barchinona, convé e en bona fe promet als dits honnorables Administradors de la confraria 
del Cos de Jesuchrist e de Sent Anthoni, que de ci a la festa de Sancta Maria d Agost 
propvinent ell farà e construirà un retaula de bona fusta d alber neta, barres e  pilans. E lo 
restants pilars tubes e altres obres de talla farà farà de bona fusta de pi de quarente, segons 
la mostre, de les mides seguents, so es, de la amplaria de la capella dels perayres en la 
iglesia de Sent Agustí, Construida, e de altaria de XXX.VII. palms, per preu de sexanta 
lliures, ab tal pacte e condició que a cascun costat dels dit retaula hage de fer tres imatges,
cascuna de sinch palms en sus, segons la proporció del camper, ab ses pasteres e 
tabernacles entallats en la millor manera que ferse puxa. Les imatges faga lo dit mestre
Miquel, de aquells sants o santes que los dits honnorables Administradors volran e elegiran 
e de present elegesen les seguens, ço es, en los mes baixos tabernacles Sent Pere e Sent 
Pau, en los del mig Sent Johan evangeliste e la Magdalena, e en los més alts la salutació de 
Nostra Dóna, e en lo camper del mig la resurrecció de Jesuchrist e Sent Anthoni, tot 
embotit. Lo qual preu se hage a pagar en aquesta manera, ço es, de present sis lliures, e 
acabat e posat lo dit retaula en la dita capella vuyt jorns aprés la restanta quantitat. 
E lo dit mestre Miquel convé e promet als honnorables administradors demunt dits, sots 
pena de XX lliures que dins lo dit temps compliria les dites coses en la manera e forma
desús dita e segons mils porà, sens tota dilació, ad restitució de totes messions e despeses, 
e la qual pena sie guanyada la meytat a la part obedient.

E los dits honorables administradors convenen e prometen cumplir les coses desús 
dites per ells promeses, sens tota dilació, ab restitució de messions e despeses, obligantne 
los bens de la dita confraria.
-E tots lo juren. 

Document 5 

1489, maig, 3 
Contracte entre el canonge Vila i els pintors Arnau de Camargo i Cornellà d’Ulltret per 
policromar el retaule de Tots els Sants. 

A. AHCB: Fons Notarial. Contractes. 3-5-1489. Plec solt.
a. DURAN SANPERE, 1929, p. 329; 1975, p. 285.

"Die lune III mensis maii anno a Nativitate Domini MCCCCLXXXVIIII. Capítols 
fermats entre l’honorable mossén Berenguer Vila, canonge de Barcinona, d’una part, e 
mestre Arnau de Camargo, pintor, de la ciutat de Burgos, del regne de Castella, e Cornellà 
d'Ulltret, flamenc, companyó del dit mestre Arnau, de la part [altra], sobre lo pintar del 
retaule del benefici sots invocació de Tots Sants en els claustres de la seu de Barcelona, fet 
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pel mestre Miquel, com encara per lo que hi fa ajustar. Primerament, és concordat entre les 
dues parts que lo dit mestre Arnau, ensems ab lo dit son companyó, pintarà lo dit retaule 
dins set mesos primer vinenets, e aquell donaran acabat al dit mossèn Vila en aquesta 
manera, ço és: que totes les coses entretallades, diademes e fressadures de robes, seran bé e 
degudament daurades. Item més, faran los dits mestre Arnau e son companyó que algunes 
robes argentades, pintaran de color carmesí o verd sobre lo dit argent, segons la condició 
dels sants. Item més, és concordat que alguns dels campers faran d'atzur e altres d'altres
colors segons plaurà al dit mossén Vila. Item més, és concordat que faran los dits mestre
Arnau e son companyó totes les cares encarnades ab oli, e obraran ab oli lo dit retaule com
se pertanyerà. Item, és concordat que lo dit mossén vila per tot lo temps de set mesos que 
los dits mestre Arnau de Comargo e Cornellà d'Ulltret vagaran de pintar lo dit retaule fara
la despesa de menjar i beure als dits mestres en casa de mestre Miquel bé e degudament,
segons la condició de lo dit mestre Arnau de Comargo e Cornellà d'Ulltret. Item més, és 
concordat entre les dites parts que los dits mestre Arnau de Comargo e Cornellà d'Ulltret
dauraran e pintaran lo dit retaule a voluntat del dit mossén Vila. Item, és concordat que lo 
dit mossén Vila pagarà tot l'or e altres colors que seran necesàries per lo dit retaule com
serà demanat per lo dit mestre Arnau. E més, és concordat que si or ne pintures algunes 
restaven en poder dels dits mestres, les quals no fossen destemprades, aquelles pintures e 
or restituiran al dit mossèn Vila o a qui ell volrà. Item, és concordatentre les dites parts 
que, acabat lo dit retaule de pintar a coneguda de persones expertes en l'art del pintar, lo dit 
mossèn Vila donarà a los dits mestres Arnau e Cornellà d'Ulltret, per renumeració de los 
treballs, vint-e-dues lliures barcinonenses, ço és, a quiscú d'ells onze. E les dites coses e 
sengles convenen i en bona fe prometen la una part a l'altra i endesems tenir, complir e 
observar, sots pena de vint-i-cinc lliures barcinonenses adquisidora, ço és, per la una part a 
la cort o oficial qui en farà l'exequció, e per les restants dues parts a la part obedient a los 
dits capítols tenir e observar volent. E per que lo dit Mossèn Vila de les dites coses sia més
segur, donen los dits mestre Arnau e Cornellà d'Ulltret per fermança mestre Miquel (en 
blanc), alemany, qui ab ells i sens ells sia tengut en les dites coses. E la dita fermança
accepte de bon grat aquella. E per ço principals e fermances n'obliguen tots llurs béns e de 
quiscú insolidum. Renum, etc. Jurantes. Testes discreti Narcissus Vicens, cirurgicus; 
Joanes Serralonga, notarius, et Petrus Costa, scriptor, cives Barchinone. Item, cum alio 
instrumento predicti Arnaldus de Comargo et Cornellà d'Ulltret firmarunt apocham dicto 
domino Vila de sex Ilrs. et octo solidos in presentia notarii et testium, scilicet, duos ducatos 
pro emendo coloris residuum in solum prorata mercedis. Testes discretus Joannes Gombret
presbiter, Joannes de Ponto, clerigus in sede banaficiatus, et Joannes Serrallonga".

Document 6 

1489, maig, 4
Berenguer Vila i els pintors Arnau de Camargo i Cornellà d’Ultrech acorden la reparació 
del retaule de Tots els Sants. 

A. AHPB. Dalmacio Ginebret, llig. 5, man. 23 anys 1488-1489.
a. MADURELL, 1954, p. 167. 

Capitula firmata inter honorabilem Berengarium Vila, canonicum Barchinone, ex 
una; et Arnaldum de Comargo, regni Castelle, et Cauer Dulltret, pictores, ex altera 
partibus, super reparacione per predictos Arnaldum de Comargo et Cauer Dulltret in 
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quondam retabulo Omnium Sanctorum in claustro sedis Barchinone instituto, quod dictus 
dominus Berengarius Vila mandavit fieri. Sunt in cohopertis manualis. Testes discretus 
Iohannes Gombert presbiter, Iohannes de Ponte clerigus, et Iohannes Serrallonga notarius, 
civis Barchinone. Apocha firmata per Arnaldum de Comargo et Cauer Dulltret domino
Berengario Vila de sex libris et octo solidis barchinonensibus habitis numerando, scilicet 
racione colorum pro dicto opere faciendo. Et ideo renunciando etc. Testes predicti. 

Document 7 

1489, octubre, 13 
Miquel Luch cobra quaranta lliures a compte del retaule dels paraires. 

A. AHPB, Bartolomé Costa (major), llig. 34. Llibre primer de negocis de la Confraria de Sant Antoni dels Paraires de Barcelona, anys
1480-1494.
a. MADURELL, 1954, p. 171-172. 

Die martis XIIIª mensis octobris anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo octuagesimo nono. Sit omnibus notum, quod ego Michael Luca 
alamannus magister de ymatges confiteor et recognosco vobis honorabilibus Petro Pujol et 
Petro Castell et Bernardo Morera et Anthonio Botey paratoribus, civitatis Barchinone, 
administratoribus Confratrie Paratorum civitatis Barchinone, quod solvistis michi inter 
diversas vices sive soluciones XXXXta libras barchinonenses insolutum pro rata maioris
peccunie quantitatis per dictam Confratriam michi solvende pro construccione cuiusdam
retabuli per me facti et faciendi iuxta formam quarumdam capitulorum inter vos et me
factorum apud notarium infrascriptum. Et ideo renunciando etc. Testes huius rei sunt 
honorabiles Franciscus Bernardi mercator et Iohannes Martini hostalerius, cives 
Barchinone.

Document 8 

1489, novembre, 2 
Joan d’Alemanya (Joan Frederic) firma un deute a favor de Hug de Copons per tres 
lliures i setse sous. 

A. AHPB Pedro Triter, llig. 4, man. 8 contr. vend. etc. anys 1489-1490.
a. MADURELL, 1954, p. 172. 

Fuit receptum sequens instrumentum dicta die intus monasterium sancti Geronimi
Vallis de la Bron. Iohanis de Alamanya imaginarius lapidum, pro nunch in monasterio
sancti Geronimi Vallis de Labron residents, in solutum et satistaccionem consimilis
peccunie quantitatis quam debeo et solvere teneor vobis venerabili fratri Ioanni Moner, 
priori et conventui dicti monasteri sancti Iheronimi Vallis de Labron, sine tamen eviccione 
et bonorum meorum obligacione, do, cedo et mando vobis dicto fratri Ioanni Moner... 
omnia iura et acciones reales etc. michi competencia et competentes et adversus seu contra 
magnificum Hugonem de Copons dominum de la Manresana in Urgello, recione seu 
occasione illarum trium librarum et sexdecim solidorum barchinonensium, in quibus per 
sentenciam latam per honorabilem... Mir legum doctorem, iudicem per illustrem dominum
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infantem inde assignatum, de qua sentencia constat in posee discreti Francisci Romeu
notarii et domini regis scribe XXXIª die mensis octobris proxime lapsi, causis et racionibus 
in dicta sentencia contentis. Quibus iuribus etc. et dictas tres libras XVI solidos a dicto 
Hugone de Copons petere etc. et inde apochas etc. Et quasvis exequciones etc. dicens etc. 
Insuper promito predicta habere rata etc. Hec igitur etc. Testes: discretus Marchus Angel 
clerigus in dicto monasterio degens et Iohannis Ramis parrochie Ville Maioris in Vallensis. 

Document 9 

1490, juny, 16
Miquel Luch atorga testament. 

A. AHPB. Jaume Vilar, llig. 9. Llib. 1 testam. anys 1480-1493.
a. MADURELL, 1954, pp. 172-175. 

Die mercurii XVIª mensis iunii anno a nativitate Domini MºCCCCºLXXXXº. In Christi 
nomine Amen. Ego Michael Luch alamannus ymaginarius, civis Barchinone, infirmitate
detentus de qua mori temeo, in meo tamen, pleno sensu, sana et integra memoria et cum
firma loquela existens, disponens de bonis mei, meum facio, condo et ordino testamentum,
in quo meos pono et eligo manumissores et hiuus mei testamenti executores religiosum
fratrem Erasmum Conradi ordinis fratrum heremitarum sancti Augustini, confessorem
meum, Iohannem Conrehat mercatorem et Iohannem Lanescha pelliparium, cives 
Barchinone, quos sicut carius possum deprecor eisque plenam dono et confero potestatem,
quod, si me mori contigerit antequam aliud faciam seu ordinem testamentum, ipsi omnes
manumissores mei, tres, duo aut anus eorum in alius seu aliorum absencia seu defectu 
compleant et exequantur sive compleat et exequatur hoc meum testamentum seu hanch 
meam ultimam voluntatem, prout inferius scriptum invenerit et contentum.
Primerum igitur et ante omnia volo et ordino atque mando, quod omnia debita que die 
obitus mei debeam exsolvantur, et omnes iniurie ad quarum restitucionem temear
restituantur de bonis meis, breviter, simpliciter, sumarie et de plano, prout ipsa debita 
ipseque iniurie probari poterint vel ostendi per testes, instrumenta aut alia legitima
documenta, ad noticiam dictorum manumissorum meorum.

Eligo namque sepulturam corpori meo fiendam in capella sancte Barbare 
constructa in claustro monasterii fratrum predicatorum Barchinone, in tumulo videlicet seu 
carnerio dels Alamanys. Accipio enim de bonis meis pro anima mea, sepultura, missis
tercie dierum, capitis anni et quibusdam legatis piis infrascriptis triginta libras monete
Barchinone, de quibus volo celebrari pro anima mea illas triginta tres missas que dicuntur 
de sancto Amatore, pro quarum caritate dimito et dari volo per dictos manumissores meos
triginta tres solidos. Item dimito ecclesie parrochiali beate Marie de Mari Barchinone 
racione parrochianatus tres solidos.

Item dimitto cuilibet manumissori meo pro onere manumissorie viginti solidos, 
facta vero dicta mea sepultura et solutis legatis piis predictis. Si aliquid ex predictis triginta 
libris supererit, volo distribui per dictos manumissores meos in missis pro anima mea
celebrantis et aliis piis elemosinis ad arbitrium dictorum manumissorum meorum. Si vero 
ad predicta complenda aliquid defuerit, volo de aliis bonis meis ad id predicta complenda
aliquid defuerit, volo de aliis bonis meis ad id debitum fieri complementum.
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De aliis vero bonis meis dimitto et dari volo pro celebracione unius misse alta voce 
dicente in capitulo sedis Barchinone centum solidos monete Barchinone. Item dimitto
dicto fratri Erasmo manumissori meo ultra legatum dicte manumissorie quindecim libras 
barchinonenses adeo ut oret ad Dominum Deum pro anima mea.

Item lego Caterine, filie dicti Iohannis Conrehat manumissoris mei, in auxilium sui 
matrimonii decem libras. Item lego..., filie Iohannis Lop gonterii, pro collocacione sui 
matrimonii alias decem libras. Item lego dicto Iohanni Lanescha manumissori meo ultra 
legatum dicte manumissorie alias decem libras. Item lego domine Lucie uxori Martini 
Ponsgem alias decem libras et quoddam medium gatzofilacium et unum par linteaminum.
Item lego Isabeli, filie den Guodofre Soquerii alamanni, octo libras. Item lego Iohanni de 
Alamannia criato meo decem libras et tota la ferramenta officii mei et medietatem de eo 
quod procedet dels  pinacles qui sunt in domo mea fabricati ad opus sedis Barchinone. Et 
eciam lego eidem Iohanni de Alamannia criato meo lectum, in quo ipse iacet, cum
omnibus suis aparatibus. Item lego dicte capelle sancte Barbare decem libras ad opus unius 
panni de ras. 

Omnia vero alia bona mea mobilita et inmobilita, iura, voces, vices et acciones 
meas quascunque, quecunque sint et eciam ubicunque, dimito et concedo Domino Deo et 
anime mee, missis videlicet celebrandis in illis ecclesiis et per presbiteros, quas et quos 
dicti manumissores mei elegerint, puellis pauperibus maritandis et operibus ecclesiarum
reficiendis per dictos manumissores meos nominandis et eligendis, instituens Dominum
Deum animam meam et ipsas pias causas michi heredes universales, dans et concedens 
prefatis meis manumissoribus tribus, duobus et uni eorum insolidum, ubi alii noluerint in 
hiis aut nequirint interesse, plenum posee et mandatum eciam especiale petendi, exhigendi 
et recipiendi et aprehendenti ad manus suas confestim post obitum meum universa et 
singula bona mea, tam mobilia inmobilia, et ea que in peccunia non fuerint ad encantum
publicum plus offerentibus vendendi, alienandi, iura et acciones meas cedenti et mandandi,
de eviccione cavendi, et proinde cetera bona mea obligandi, preconitzaciones triginta 
dierum et alias cauciones dandi, possessiones tradendi, precia recipiendi et apochas 
firmandi, et omnia alia faciendi et firmandi, que ego possem si viverem. Nechnon possint 
et valeant ipsi manumissores mei vigore plenarie facultatis quam cumpresenti eis confero,
de dictis bonis meis seu de preciis eorum donare et erogare illis persone seu persinis et 
ecclesiis, de qua seu quibus eis videbitur ad totale eorum arbitrium, illas partem seu partes, 
quam seu quas voluerint et elegerint. Ego enim super predictis omnibus et singulis et 
dependentibus seu emergentibus ex predictis omnibus et singulis et dependentibus seu 
emergentibus ex predictis et super totali regimine, execucione ac administracione predicta 
commito dictis meis manumissoribus modo predicto plenarie vices meas et liberam et 
generalem administracionem cum plenissima facultate.

Hech est autem ultima voluntats mea quam volo valere iure testament, que si non 
valet aut valere non poterit iure testamenti, saltem volo quod valeat et valere possit iure 
codicillorum aut valere possit iure codicillorum aut nuncupativi aut alterius cuiuslibet 
ultime voluntatis mee, quo melius de iure valere poterit et tenere. Et revoco et anullo 
omnia alia testamenta, codicillos, donaciones causa mortis et quaslibet alias ultimas
voluntates, quas fecerim et firmaverim usque nunch, in posse quorumvis notariorum, et 
signanter quoddam testamentum per me die presenti factum et firmatum in posse discreti 
Petri Paschasii notarii publici Barchinone, licet in eis contenta sint quevis verba, per que 
derogaretur presenti mee ultime voluntati et de quibus opporteret in presenti facere 
mencionem, nam omnium ipsorum et ipsarum omnino me penitet. 

Demum volo quod de presenti mea ordinacione testamentaria fiant et tradantur per 
notarium infrascriptum dictis manumissoribus meis, et aliis quorum intererit, tot originalia 
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testamenta, clausule et transsumpta, quot eidem notario visa fuerint facienda. Et pono hich 
ad memoriam quod debeo Michaeli Vinyals apothecario Barchinone racione medicinarum,
ut constat per quoddam albaranum, septem libras et decem solidos. 

Actum est hoch Barchinone, sextadecima die mensis iunii, anno a nativitate 
Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo. Sig+num Miquaelis Luch testatoris 
predicti, qui hoch meum testamentum seu hanch ultimam voluntatem laudo, concedo et 
firmo. Testes vocati et rogati hius testamenti sunt Michael Vinyals apothecarius, Nicholaus 
Alamany mercerius et Franciscus Moni sartor, cives Barchinone. 

Document 10 

1490, juliol, 3 
Testament de Joan Lanesch. Madurell fa notar que el testament va ser publicat el 4 de 
juliol i com que era diumenge, suposa que Joan Lanescha deuria morir inmediatament 
després de signar-lo, ja que estava afectat d’epidèmia.

A. AHPB. Jaume Vilar, llig. 9 llib. 1. Testaments anys 1480-1493.
a. MADURELL, 1954, p. 175-177. 

Die sabbati IIIª mensis iulii anno a nativitate Domini MºCCCCºLXXXXº. In 
Christi nomine. Amen. Ego Iohannes Lanescha alamannus pelliparius, civis Barchinone, 
infirmitate epidemie detentus, de  qua mori timeo, in meo tamen pleno sensu, sana et 
integra memoria et cum firma loquela existens, disponens de bonis meis meum facio, 
condo et ordino testamentum, in quo meos pono et eligo manumissores et huius mei
testamenti exequtores venerabilem et discretum Petrum Besant presbiterum in sede 
Barchinone beneficiatum et dominam Augustinam uxorem meam, quos sicut carius 
possum deprecor eisque plenam dono et confero potestatem, quod, si me mori contigerit 
antequam aliud faciam seu ordinem testamentum, ipsi ambo seu alter eorum in absencia 
seu defectu alterius compleant et exequantur sive compleat et exequatur hoch meum
testamentum seu hanch meam coluntatem, prout inferius scriptum invenerint seu eciam
ordinatum.

Primum igitur et ante omnia colo, ordino, atque mando, quod omnia debita que die 
obitus mei debeam exsolvantur, et omnes iniurie ad quarum restitucionem tenear 
restituantur de bonis meis, breviter, simpliciter, sumarie et de plano, prout ipsa bebita 
ipseque iniurie probari poterint vel hostenti per testes, instrumenta aut alia legitima
documenta ad noticiam dictorum manumissorum meorum.

Eligo namque sepulturam corpori meo fiendam in tumulo seu vase dels Alamanys
intus capellam sancte Barbare constructam in claustro monasterii fratrum predicatorum
Barchinone. Accipio enim de bonis meis pro anima mea, sepultura, missis tercie diei, 
capitis anni et legatis piis infrascriptis quindecim libras monete Barchinone. De quibus 
volo celebrari pro anima mea illas triginta tres missas que dicuntur de Sancto Amatore, pro 
quarum caritate dimitto et dari volo triginta tres solidos. Item dimito operi ecclesie 
Barchinone quinque solidos. Item Hospitali Sancte Crucis dicte civitatis alios quinque 
solidos. Item eclesie sancti Iacobi Barchinone racione parrochianatus tres solidos. Item
volo celebrari pro anima mea, parentum meorum et omnium fidelium defunctorum per 
dictum discretum Petrum Besant manumissorem meum alias triginta tres missas, pro 
quarum caritate volo dari et solvi alios triginta tres solidos.

Item dimitto utrique dictorum manumissorum meorum pro onere manumissorie
viginti solidos, facta vero dicta mea sepultura et solutis legatis piis predictis. Si aliquid ex 
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predictis quindecim libris supererit, volo distribui per dictos manumissores meos in missis
pro anima mea celebrandis. Si vero ad predicta complenda aliquid defuerit, volo de aliis 
bonis meis ad id debitum fieri complementum.

De aliis vero bonis meis dimito dicte capelle sancte Barbare quinque libras, ex allis 
videlicet decem libris quas michi legavit Michael Luch quondam alamannus ymaginarius,
civis Barchinone, com eius ultimo testamento quod fecit apud notarium infrascriptum.
Item dimitto domine Eulalie Artigua Vella duas libras ex dictis decem libris. Item dimitto
Eulalie uxori Iohannis Torrent tres libras ex predictis decem libris michi ut predicitur 
legatis. Item dimito Iohanni del Pi mecum comoranti unum capucium sive capuxo et unum
sayo et unum diploidem et unas caligas et unum birretum de meis, ad cognicionem dicte 
uxoris mee. Tem lego Michaleto mecum comoranti viginti solidos, quos michi legavit 
dictus Michael Luch pro onere manumissorie.

Preterea recognoscho dicte domine Augustine uxori mee dotem suam et 
sponsalicium suum, que dos est sexcente septuaginta libre monete Barchinone, quas ab ea 
confiteor habuisse et recepisse, ut in instrumentis nupcialibus inter me et ipsam factis et 
firmatis apud discretum Michaelem Franquesa notarium publichum Barchinone continetur, 
Omnia vero alia bona mea mobilia et inmobilia, iura, voces, vices et acciones meas
quascunque, quecunque sint et eciam ubicunque, dimitto et concedo dicte domine
Augustine uxori mee, instituens ipsam dominam Augustinam uxorem meam michi
heredem universalem ad omnes suas voluntates libere faciendas. 

Hech est autem ultima voluntas mea, quam volo valere iure testamenti, que si non 
valet aut valere non poterit iure testamenti, saltem volo quod valeat et valere possit iure 
codicillorum aut nuncupativi aut alterius cuiuslibet ultime voluntatis, quo melius de iure 
valere poterit et tenere. 

De qua mea ordinacione testamentaria fieri volo tot codices sive originalia 
testamenta, quot inde per dictos manumissores et heredem meam predictam, et alios 
quorum intersit, petita fuerint et requisita per notarium infrascriptum.

Actum est hoch Barchinone tercia die mensis iulii anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo nonagesimo. Sig+num Iohanis Lanescha testatoris predicti, 
qui hoch meum testamentum seu hanch meam ultimam voluntatem laudo, concedo et 
firmo. Testes vocati et rogati huius testamenti sunt Valentinus Munt sabaterius et Iohannes 
Serrateix pelliparius, cives Barchinone. 

Fuit publicatum predictum testamentumad instanciam, predictorem et 
requisicionem dictorum venerabilium Petri Besant presbiteri et domine Augustine uxoris 
(testatoris), manumissorum predictorum, die dominica quarta dictorum mensis et anni, 
tradicto dicta die corpore dicti defuncti ecclesiastice sepulture, presentibus testibus Iohanne 
Torrent textore panni lane et diccreto Michaele Casademunt presbitero in sede Barchinone 
beneficiato.

Document 11 

1490, agost, 7 
Compromís firmat el 7 d’agost de 1490 entre els jurats i el clavari de la parroquia de 
Premià i els marmesors de Lochner. La finalitat del conveni era que dos mestres 
especialitzats en escultura dictaminessin i sentenciessin sobre l’obra de fusta del retaule 
de Premià. El nomenament recaigué sobre Pere Duran, fuster i Bernat Goffer, pintor. Es 
deconeix el resultat de la sentècia. 
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A. AHPB. Jaume Vilar, llig. 7 man. 9, anys 1490-1491. f. 4º.
a. MADURELL, 1954, pp. 177-178. 

Compromisum firmatum per et inter Poncium Ferrarii iuratum et Bartholomeu
Partella alias Mari, clavarium parrochie sancti Petri de Premiato, ex una et venerabilem
fratrem Erasmum Conrehadi de ordine sancti Augustini et Iohannem Conrehat 
mercatorem, civem Barchinone, manumissores et exequtores testamenti sue ultime
voluntatis Michaelis Luch quondam alamanni ymaginarii, civis Barchinone, gerentesque 
vices piarum causarum per dictum defunctum in eius ultimo testamento heredum
universalium institutarum... ex altera parte, gratis etc. agentes dicti manumissores de et 
cum auctoritate honorabilis vicarii Barchinone, in cuius posse ipsam manumissoriam
denunciavimus in Petrum Duran fusterium et Benardum Goffer pictorem, cives 
Barchinone, tanquam in arbitros et arbitradores, laudatores et amicabiles compositores a 
dictis partibus comuniter et concorditer electos et nominatos, sub pena centum solidorum
dictis partibus et dictis dominis arbitris per stipulacionem promissa super omnibus et 
singulis accionibus, questionibus, peticionibus et demandis dictis clavario et iurato 
pertinentibus contra dictam manumissoriam et dictos eius manumissores racione cuiusdam
retaboli facti ad opus altaris maioris dicte ecclesie de Primiano, et super omnibus et 
singulis excepcionibus ac reconvencionibus etc. et generaliter etc. dantes et concedentes 
etc. Fiat large cursus compromisi etc. Tempus est, infra quod presens terminari et finiri 
habeat huiusmodi negocium, per totam ebdonadam sequentem. Fiant duo instrumenta, etc. 
Testes firmarum dictorum Poncii Ferrarii et Bartolomei Portella, qui firmaverunt ipsa die, 
sunt discretus Bartholomeus Bosch notarius civis et Iohannes Clotes de Hospitaleto. 

Document 12 

1490, agost, 11 
Miquel Luch fa un pagament a compte de la casa que tenia al carrer dels Mercaders de 
catorze lliures i catorze sous a Andreu Soler "Magistrum Domorum". 

A. AHPB. Jaume Vilar, llig. 7 man.9 anys 1490-1491 f. 6.
a. MADURELL, 1954, p. 178. 

Die mercurii XIª mensis augusti anno predicto. Nos frater Erasmus Conrehadi 
ordinis sancti Augustini, conventualis monasterii sancti Augustine Barchinone, Iohannes 
Conrehat mercator, civis Barchinone, manumissores et exequtores testamenti seu ultime
voluntatis Michaelis Luch quondam ymaginarii, civis Barchinone,... dicto nomine in 
solutum et satisfaccionem illarum quatuordecim librarum et quatuordecim solidorum
monete Barchinone, in quibus dicta manumissoria obnoxia et obligata existit vobis 
subcripto Andree Soler magistro domorum, civi Barchinone, racione operum factorum in 
quibusdam dominus dicte manumissorie, sitis satis prope monasterium de prehicadors, 
vivente dicto Michaele Luch, gratis, etc., cum eviccione et bonorum dicte manumissorie
obligante, do, cedo et mando ac transfero vobis eidem Andree Soler magistro domorum,
civi Barchinone, alias quatuordecim libras et quatuordecim solidos per vos petendas, 
exhigendas, recipiendas et habendas ex illa maiore peccunie quantitate regentes tabulam
fabrice eiusdem. Hanc autem etc., sicut melius etc. Cedo iura etc. Quibus iuribus etc., 
apochas et alias cautelas facere et firmare, exequciones quascunque instare etc. et aliis uti 
etc. Nos enim etc. dicens et intimans etc. Insuper convenimus et promitimus vobis, quod 
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predictas XIIII libras XIIII solidos faciemus habere etc. quod tenebunt de eviccione etc. Et 
pro hiis, etc. obligamus bona dicta manumissoria mobilia etc. Renunciamus etc. Iuramus
etc. Testes discretus Philippus Amoros et Bartolomeus Nicholaus Pages parrochie  sancte 
Columbe de Gramaneto, diocesis Barchinone. 

Document 13 

1490, agost, 26 
Manament del veguer de Barcelona per a l’ingrés a la Taula de Canvi de Barcelona, de la 
quantitat que els obrers de la parròquia de Vilassar devien haver satisfeten vida del difunt 
Miquel Luch, en virtut de la reclamació presentada pels seus marmessors testamentaris.

A. AHCB, Dipòsit Santa Creu. Vegueria, sèrie XXVI-13. Manaments del veguer.
a. MADURELL, 1970, doc. 7. 

Andreas Palau, sagio 
De part del honorable regent de la vegueria de Barchinona e per provisió feta per 

l'onorable micer Gregori Molgosa, doctor en leys, jutge de les causes pies e dels testaments
en la dita Cort, fets manament al discret Jaume Vilar, notari de Barchinona, que dins sis 
jorns primer vinents hage soldade o feta la solta de aquella quantitat de peccúnia que a 
solta sua fou dita e escrita en la taula del Cambi o Depòsits de la present ciutat, ço és, per 
los promens e obrers o altres qualsevol de la parròquia de Vilassar, es a saber a mestre
Miquel Luch, quondam ymaginaire opos justes rahons perque fer no u dege, lo qual 
manament se fa a instàncies del reveren frare Arasme, lector de Sanct Augustí, e mestre
Johan Conrad, mercader, marmessors del dit mestre Miquel Luch, quondam,
personalment.

Document 14 

1491 sense data 
Es demana als marmessors de Miquel Luch que es restitueixin les peces que havien retirat 
com a penyora del retaule dels paraires.

A. AHPB. Manual de Bartomeu Costa.
a. SANPERE MIQUEL, doc. XXII. 

Com vosaltres frare Erasme.... del monestir de Sant Agustí, e Joan Conrad, librater, 
marmessors e excequtors del testament e ultima voluntat del mestre Miquel Longuer, 
quondam ymaginayre, fossin tenguts e obligats dels bens de la dita marmesia en dar 
cumpliment en la construcció del retaula per lo dit mestre Miquel fahedor en la capella del 
Cors de Jesuchrist e de Sent Anthoni en lo monastir de Sent Agustí de Barchinona, en la 
cual la confraria dels perayres es fundada, segons firma de uns capituls fets e firmats entre 
els administradors de la dita confraria de una part, e lo dit mestre Miquel de la part altre, e 
fins açí, vosaltres no us siats curats en fer e cumplir les coses contengudes en los dits 
capitols, ans hage convengut les persones qui de aquestes coses han plen poder recorrer 
altre mestre ymaginayre qui do cumpliment en lo dit retaule. Per ço en Pera Castell e Pera 
Pinyol, havens de aquestas coses plenament potestat, requereixen a vosaltres dits 
marmessors que restituyau e tornau als desús dits Pera Castell e Pera Pinyol, en lo dit nom,
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les tubes, les quals havets fetes levar del retaula, oferintse venir a compte ab vosaltres e 
pagarvos tot ço que saderament vos sia degut. En altre manera protestan contra vosaltres e 
cascú de vosaltres e bens de la dita marmessoria, de tots messions e interesus e de totes 
coses licites de prestar. Requerint a vos notari,

Document 15 

1491, gener, 8 
Es demana que es torni a peritar el retaule de Premià. 

A. AHPB. Jaume Vilar. Llig. 7, man. 9, anys 1490-1491. f.50 v.
a. MADURELL, 1954, pp. 178-179. 

Nos frater Erasmus Conradi ordinis sancti Augustine et Iohannes Conrat mercator,
civis Barchinone, manumissores et executores testamenti seu ultime voluntatis magistri
Michaelis Luch quondam ymaginarii alamanni, civis Barchinone, qui Dominum Deum
animam suam et certas pias causas sibi heredes universales instituit,... ex una parte et 
Bernardus Goffer pictor, civis Barchinone, ex altera partibus: Gratis etc. compromittimus
in vos Petrum Duran ymaginarium et Franciscum Mestre pictorem, cives Barchinine, 
tanquam in arbitros et arbitradores, laudatores et amicabiles compositores a nobis dictis 
partibus  comuniter et concorditer electos et nominatos. sub pena centum solidorum nobis 
et vobis per stipulacionem promisa, super omnibus et singulis paccionibus et demandis
quas ego Bernardus Goffer habeam et velim facere michique pertineant adversus dictam
manumissoriam occasione certorum laborum per me factorum pro dicto Michaeli Luch 
racione officii mei, tam in quodam retabulo sancti Petri de Premiani quam aliis quibusvis 
racionibus sive causis. Et super omnibus etc. et generaliter super incidentibus etc. Tempus
est decem dies. Fiat large etc. Testes: Petrus Oller parrochie de Provinciana et 
Bartholomeus Pruner, scriptor, habitator Barchinone. 

Document 16 

1491, gener, 14 
S’arbitra el retaule dels paraires per dos fusters, Joan Bidonzell, que Madurell identifica 
amb Joan Li Donzell, documentat a Barcelona el 1473, i Antoni Orelles. 

A. AHPB. Bartolomé Costa (major). Lligall 34, Llibre primer de negocis de la Confradia de Sant Antoni dels Paraires de Barcelona, any 
1480-1494.
a. MADURELL, 1954, p. 179. 

Die veneris XIIIIª ianuarii anno MºCCCCºLXXXXº primo. In Dei nomine.
Noverint universi, quod nos frater Erasmus Conrarii ordinis sancti Augustini conventus 
Barchinone et Iohannes Conrat libreterius, civis eiusdem civitatis, manumissores
testamenti se ultime voluntatis Michaelis Luga quondam ymaginatoris, cives dicte 
civitatis,... et nos Bernardus Gonivern et Petrus Sentlir [et] Geraldus Comelles,
administratores anno presenti dicte Conffratrie, et Petrus Puiol el Petrus Castell et 
Guillermus Feliu, consules, habentes de hiis potestatem consiliariorum Barchinone 
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hominum paratorum super construccione retabuli capelle Corporis Christi et sancti 
Antonii: compromittimus in vos Ioannem Bidonzell et Anthonium Orelles fusterios, cives 
Barchinone, ut in arbitros, arbitradores et amicabiles compositores comuniter et 
concorditer electos, sub pena viginti librarum vobis dictis dominis arbitris arbitratoribus 
per stipulacionem promissa super omnibus et singulis accionibus, questionibus, 
peticionibus et demandis, quas una parts nostrum velit seu intendat facere contra aliam,
causis et racionibus contentis in quibusdam capitulis inhitits et firmatis in posee notarii 
infrascripti, super construccione cuiusdam retabuli. Tempus compromisum est hinc ad 
decem dies tantum. Testes: Ieronimus Costa presbiter beneficiatus ville Oloti et Iacobus 
Denius scriptor. Testes firmarum dictorum Erasmi Conraii et Ioannis Conrat sunt Antonius 
Lonch apotecarius et Iacobus Denius scriptor Barchinone. Testes firmarum dictorum
Bernardi Bonivern, Petri Sentlir, Geraldi Comelles et Petri Puiol sunt Andreas Ribes 
fusterius et Iacobus Denius scriptor Barchinone. 

Document 17 

1491, gener, 18 
Es paga un rebut de pa del mestre Miquel Luch. 

A. AHPB. Jaume Vilar, llig. 7, man. 9 anys 1490-1491, f. 54 v.
a. MADURELL, p. 180, doc. 12. 

Ego Agnes, uxor Iacobi Assencii fornerii, civis Barchinone, confiteor et 
recognosco vobis venerabili Erasmo Conradi de ordine sancti Augustini conventus 
Barchinone en Iohanni Conrat mercatori, civi Barchinone, manumissoribus et executoribus 
testamenti seu ultime voluntatis Michaelis luch quondam ymaginarii alamanni civis 
Barchinone, una cum Ioanne Lanescha quondam pellipario vita functo, quod dedidistis, 
illas tres libras monete Barchinone, quas dictus Michael Luch michi debeat ex causa 
coquendi sibi panem. Et ideo renunciando etc. Testes: honorabilia Rogerius de Luria 
domicellus et Bartholomeus Pruner scriptor, habitator Barchinone. 

Document 18 

1491, gener, 18 
Sentència arbitral entre els marmessors i Goffer sobre el retaule de Premià, però no 
sabem en què queden perque el document és poc explícit. El 11 de decembre de 1493 
Goffer cobrarà sis lliures com conclusió de aquesta sentència arbitral.

A. AHPB. Jaume Vilar, llig. 7 man. 9 anys 1490-1491, f. 54 v.
a. MADURELL, 1954, p. 180. 

Instrumentum arbitralis sentencie late per et inter venerabilem fratrem Erasmum
Conradi de ordine sancti Augustini et Iohannem Conrat mercatorem, manumissores
magistri Michaelis Luch quondam alamanni, civis Barchinone, ex una, et Bernardum
Gouffer pictorem, civem Barchinone, ex altera partibus. Testes ut in ipsa sentencia.
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Document 19 

1491, febrer, 3 
Joan d’Alemanya (Joan Frederic) es compromet a acabar el retaule dels paraires. 

A. AHPB. Manual de Bartomeu Costa (major) Llibre primer de negocis de la Confraria de Sant Antoni de Paraires de Barcelona, anys
1480-1494.
a. PUIGGARÍ, 1880, pp. 87-88. 
b. SANPERE MIQUEL, doc XIII.
c. MADURELL, 1954, p.168.

Capitols inhibits, fets e concordats entre els senyors en Pere Castell e Guillem
Feliu, consols, e dit Pere Castell, Pere Pinyol, com avens de aquestas coses plena potestat, 
ab consell de prohomens del dit offici e confraria sobre la construcció de retaula qui fa en 
la capella del Cor de Jesuchrist e de Sent Anthoni, instituida en lo monastir de Sent Agustí 
de Barchinona. E los senyors en Pere Valls, Jacme Sadó, Nofre ça Font, Francesch de 
Guirart, administradors l any present de la dita Confraria, per cer hi volran de una part, e 
mestre Johan de Alemanya, ymaginayre, ciutedà de Barchinona, de la part altre, sobre lo 
acabament del retaula comensat per el mestre Miquel Longuer, quondam, ymaginayre,
ciutedà de Barchinona, en la dita capella, sots la forma seguent:

Primerament: lo dit mestre Joan Alemanya convé e en bona fe promet als dits 
consols e administradors e altres desús nomenats de aquestes coses, havent plen poder, que 
de açí a la festa de cinquagesima primer vinent ell farà en lo dit retaula les coses que 
amnquen a compliment d aquell, ço es, lo Jesuchrist, segons la mostra que dada li serà, a 
conexensa del honorable en Berenguer Palau, mestre argente, de bona fusta de alber, e de 
Granesa, que lo dit camper del dit retaule sie fornit.

Item més que lo front de la pastera sobre lo Jesuchrist hage a esser de les mostres e 
entretalladas segons son les altres dels costats del dit retaula, ab lur cumpliment.
Item mes, que hage a fer les tubes del bancal de tres quarts dalt, així envesallades segons 
les mostres del dit retaule, e millor si millor porà. 

Item més, que si negunes coses mancaren en lo dit retaule per haver compliment lo 
dit retaule, que lo dit mestre Joan se obligua en adobar aquelles e acabarles segons ho 
havia comensat lo mestre Miquel. 

En lo preu de les coses desús dites per lo dit mestre Johan... quinze lliures, las quals 
los dits consols e administradors qui forman y volran hagen a pagar... Joan en los termens a 
paguar seguents, ço es, de present sinch lliures, e la resta acabat que sie lo dit retaule, e 
aquell mes ab son compliment.

E mes havant li hagen a donar lo Jesuchrist e les tubes del bancal e del front de la 
pastera, fets per lo dit mestre Miquel. 

E les dites parts loants aprovats e rattificantse, confirmants, convenen e prometen la 
una part contraria faents, conmesedores e adquisidores, ço és, la meytat a la part obedient e 
les dites coses complir volent, qual pena comesa e no graciosament remesa. No resmenys
les dites parts sien tengudes obligades en fer e cumplir les coses desús dites. E per ço les 
dites parts ne obliguen, ço es, los consols e administradors e altres desús nomenats qui 
fermar hi volran e lo dit mestre Johan tots lurs bens mobles e inmobles, haguts e havedors, 
o juren. 

Die jovis III mensis Fabruarii anno a Nativitate Domini millessimo
quadrigentessimo nonagessimo primo fuerunt firmata infrascripta capitula per dictas 
partes.
 Testes, 
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Document 20 

1491, febrer, 7 
Es declaren defectuosos alguns pinacles que eren a casa del mestre Miquel Lluch. 

A. AHPB. Jaume Vilar, llig. 7, man. 9 anys 1490-1491, f. 61.
a. MADURELL, p. 180. 

Nos Gaspar Peyro et Bartholomeus Oller magister in sacra theologia, canonici 
ecclesie Barchinone, operaii anno presenti fabrice sedis Barchinone, ut de potestate nostra 
constat instrumento recepto apud discretum Dalmacium Ginebret notarium publicum
Barchinone, scribam honorabilis capituli dicte ecclesie, die..., ex una parte, et nos frater 
Erasmus Conradi de Vallespinosa conventualis monasterii civitatis, manumissores et 
executores testamenti seu ultime voluntatis Michaelis Luch quondam alamanni ymaginarii,
civis Barchinone, una cum Iohanne Lanescha pellipario, cive dicte civitatis vita functo, 
...ex altera partibus, dictis nominibus, gratis etc. convenimus et promittimus una pars 
nostrum alteri, nominibus iamdictis, per firmam et validam stipulacionem et sub pena 
centum librarum quam nobis grassiose imponimus, de qua casu quo comittatur tercia pars 
honorabili vicario Barchinone aut alteri officiali inde exequcionem facenti et residue due 
partes parti obedienti et predicta infrascripta complere volenti adquiratur et libere 
aplicentur, et que pena tociens comitatur etc. et quaquidem pena comissa etc., semper rato 
manete pacto, quod quitquit dictum, pronuntiatum arbitratumve fuerit per Petrum Duran et 
Bernardum Li Donzell, fusterios de tay, cives Barchinone, super defectibus et 
manchamentis ach imperfeccionibus certorum pinaculorum, que sunt in domo dicti 
Michaelis Luch defuncti fabricata per ipsum Miquellem Luch quondam, ad opus cori sedis 
Barchinone, que nondum sunt perfecta; ea omnia nos superius nominati, nominibus
iamdictis, tenebimus, complebimus et servabimus ad unguem sub pena iamdicta, modo et 
forma predictis comittenda et adquirenda. Et non recurremus arbitrio boni viri, nech 
alicuius recursi etc. Et pro hiis etc. obligamus unus alteri omnia bona, videlicet, nos dicti 
operarii bona dicte operarie, et nos dicti manumissores bona dicte manumissoria mobilia
etc. Renunciamus etc. Iuramus etc. Et in hiis concensiit Iohannes d'Alamania, legatarius in 
serta parte, etc. Testes firmarum ipsa dictorum Iohannes Conrat et Ioannis de Alamania,
qui firmarunt ipsa die, sunt Iohannes Serra sartor et Matheus Alamany daguerius, cives 
Barchinone. Testes firme dicti honorabilis Bartholomei Oller, qui firmavit ipsa die, sunt 
Petrus Calabuig castri sancti Martini Çarrocha, diocesis Barchinone, et Bernardus Bages 
parrochie sancte Eulalie de Provinciana dicte diocesis. Testes firme dicti fratris Erasmi
Conradi, qui firmavit Xª die febroarii, sunt Jacobus Famades et Clemens Bertran 
causidicus, cives Barchinone. Testes firme dicti honorabilis Gasparis Peyro, qui firmavit
XVIª die febroarii sunt honorabiles Guillermus de Muntornes domicellus et Iohannes 
Perrinet sartor, civis Barchinone. Et predicti Petrus Duran et Bernardus Li Donzell arbitri 
qui supra in manu et posse Iacobi Vilar notarii infrascripti, dictis partibus instantibus, 
iurarunt ad sancta Dei quatuor Evangelia eorum manibus corporaliter tacta, quod bene et 
legaliter et iuxta Deum et eorum consciencias se habebunt in extimacione predicta 
dictorum pinaculorum, presentibus testibus supradictis. 
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Document 21 

1491, febrer, 16 
Joan d’Alemanya cobra catorze lliures que el mestre Miquel li debia, quatre lliures de 
salari i deu més segons el testament; de les quals rep deu dels obrers de la seu de 
Barcelona i quatre de Joan Conrat.

A. AHCB. Jaume Vilar, llig. 7, man. 9, anys 1490-1491, f. 64 v.
a. MADURELL, p.181. 

Die mercurii XVIª mensis febroarii anno a nativitate Domini MºCCCCºLXXXXIº.
Sit omnibus notum quod ego Iohannes de Alamannia ymaginarius, civis Barchinone, 
confiteor et recognosco vobis fratri Erasmo Conradi de Vallespinosa conventuali 
monasterii sancti Augustini civitatis Barchinone et Iohanni Conrat mercatori, civi 
Barchinone, manumissoribus et exequtoribus testamenti seu ultime voluntatis Michaelis 
Luch quondam ymaginarii, civis dicte civitatis, quod modo infrascripto dedistis et solvistis 
mihi bene et plenarie ad meam voluntatem  quatuordecim libras monete Barchinone, 
videlicet decem libras quas dictus Michael Luch quondam michi legavit in suo ultimo
testamento et quatuor libras quas dictus Michael Luch michi debeat racione solidate mee.
Modus solucionis dictarum XIIII librarum fuit iste quod recepi per manus operariorum
fabrice sedis Barchinone decem libras et per manus  dicti Iohannis Conrat residuas IIII 
libras. Et ideo renunciando etc. Testes: Bartholomeus Ribafort parator, civis, et 
Bartholomeus Pruner scriptor, habitator Barchinone. 

Document 22 

1491, febrer, 19 
Sentència sobre els pinacles defectuosos que el mestre Miquel va deixar en herència a 
Joan Frederic. 

A. AHPB. Jaume Vilar, llig. 7 man.9, anys 1490-1491, f. 65 v.
a. MADURELL, p. 182. 

Instrumentum arbitracionis seu arbitralis sentencie latum inter honorabiles operarios tabule 
fabrice sedis Barchinone ex una et manumissores magistri Michaelis Luch quondam
ymaginarii, civis Barchinone, etc. Testes prout sunt large in cedula. 

Document 23 

1491, març, 15 
Els marmessors del mestre Miquel paguen quinze lliures per a una missa. 

A. AHPB. Jaume Vilar, llig. 7 Man. 9, anys 1490-1491, f. 75.
a. MADURELL, p. 182. 

Sit omnibus notum, quod ego frater Erasmus Conradi ordinis sancti Augustini, 
conventualis conventus Barchinone, confiteor et recognosco vobis venerabili Iohanni 
Conrat mercatori, civi Barchinone, quod dedistis et solvistis michi bene et plenarie ad 
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meam voluntatem numerando quindecim libras monete Barchinone pro caritate missarum
per met et per alios celebratarum pro anima magistri Michaelis Alamanni ymaginarii, civis 
Barchinone, iuxta eius disposicionem testamentariam, salvo michi iure in decem libris 
michi per dictum magistrum Miquellem legatis in dicto eius testamento. Et ideo 
renunciando etc. Testes: Raphael Riera et Petrus Planes paratores pannorum lane, cives 
Barchinone.

Document 24 

1491, març, 15 
En compliment del testament de Miquel Luch, es fa una donació a la capella de santa 
Bàrbara.

A. AHPB. Jaume Vilar, llig. 7, man. 9 anys 1490-1491, f. 75 v.
a. MADURELL, p. 183. 

Sit omnibus notum, quod nos Iohannes Serra sartor et Nicholaus Manyer fornerius 
et Iohannes de Peris guanterius, cives Barchinone, proceres anno presenti capelle sancte 
Barbare site in claustro monasterii predicatorum civitatis Barchinone, confitemur et 
recognoscimus vobis venerabili fratri Erasmo Conradi et Iohanni Conrat mercatori,
manumissoribus testamenti seu ultime voluntatis magistri Michaelis Luch quondam
alamanni ymaginarii, civis Barchinone, quod dedistis et solvistis nobis nomine dicte 
capelle recipientibus numerando terdecim libras et quatuor solidos monete Barchinone 
numerando per manus dicti Iohannis Conrat, videlicet quinque libras quas Iohannes 
Lanescha quondam pelliparius in suo ultimo testamento dicte capelle legavit ex illis decem
libris per dictum magistrum Michaelem Luch eidem Iohanni legatis in suo ultimo
testamento, et tres libras quas eidem capelle consignavit Georgius Res mercator ex maiori
peccunie quantitate quam dicta manumissoria eidem debeat diversis ex causis, item et tres 
libras quas Bartolomeus Armusser alamannus legavit eidem capelle habendas ex hereditate 
dicti magistri Michaelis qui dictas tres libras debebat dicto Bartolomeo Armusser ex causa 
mutui, et residuas duas libras quatuor solidos quas dictus magister Miquell Luch tenebat et 
recepit ex denariis dicte capelle. Et ideo renunciando etc. Testes firme dicti Iohannis Serra, 
qui firmavit ipsa die, sunt Iacobus Maçana et Bartolomeus Pruner scriptor, habitator 
Barchinone. Testes firme dicti Nicholay Mayer, qui firmavit ipsa die, sunt proxime dicti. 

Document 25 

1491, març, 18 
Resolució presa entre els marmessors Erasme Conradi, Joan Conrad i Joan Lanesch, 
marmessors de l’última voluntat de l’imaginaire Miquel Luch. 

A. AHPB. Jaume Vilar, llig.7 man. 9 anys 1490-1491, f. 76 v.
a. MADURELL, p. 183, doc. 19.

Ego frater Erasmus Conradi ordinis sanctis Augustini, conventualis conventus 
Barchinone, manumissor una vobiscum venerabili Iohanne Conrat mercatore, cive 
Barchinone, et Iohanne Lanescha pellipario, cive dicte civitatis,... [manumissoribus]
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testamenti seu ultime voluntatis Michaelis Luch quondam alamanni ymaginarii, civis 
Barchinone,... non volens circa negocia dicte manumissorie personaliter intendere seu 
vacare circa confessiones et alia ad divinum cultum tangencia de certa sciencia agens hech 
cum auctoritate et decreti reverendi domini Barchinonensis episcopi vel sui honorabilis in 
spiritualibus vicarii generalis, constituto et ordino procuratorem et actorem meum ymo
verius dicte manumissorie certum et specialem vos eundem Iohannem Conrat presentem
ad hagendum, exercendum, procurandum et fine debito terminandum solus et insolidum ea 
omnia et singula que ambo similiteriuncti facere, exercere, procurare et fine debito 
terminare possemus. Fiat large ad levandum peccunias a tabula cambii sive depositorum
civitatis Barchinone. Testes: Iohannes Rossello de Tayano et Bartholomeus Pruner 
scriptor, habitator Barchinone. 

Document 26 

1491, març, 23 
Àpoca atorgada pels marmessors testamentaris de Luch als prohoms de sant Pere de 
Premià pel preu de la manufactura del retaule: cent lliures. 

A. AHPB. Jaume Vilar, llig. 7 man. 9, anys 1490-1491, f. 78.
a. MADURELL, 1954, p. 184; 1970, p. 146, doc. 8. 

Die mercurii .XXIII. mensis marcii anno predicto [1491].
Nos frater Erasmus Conradi ordinis sancti Augustine, conventus Barchinone, et 

Iohannes Conrat mercator, civis Barchinone, manumissores et executores testamenti seu 
ultime voluntatis Michaelis Luch quondam alamanni ymaginarii, civis Barchinone, una 
cum Iohanne Lanesqua pellipario, cive Barchinone vita functo, prou constat de dicta 
manumissoria ultimum testamentum dicte magistri Michaelis Luch, quod fecit et ordinavit 
in posee notarii infrascripti sexta decima mensis junii proxime fluxi, dicto nomine,
confiteur et recognoscimus vobis honorabilis probis homonibus et singularibus parrochie 
sancti Petri de Premiano, quod in modum infrascriptum solvistis et satisfecistis dicto 
magistro Michaeli Luch quondam illas centum libras monete Barchinone, quas vos dare et 
solvere promisistis infra certas soluciones ex et pro precio retabuli per ipsum magistrum
Michaelem Luch facti et fabricati ad opus altaris maioris de  parrochia sancti Petri de 
Premiato, juxta formam quorundam capitulorum inter vos et ipsum factorum et firmatorum
in formam memorialis in posee notarii infrascripti decima septima mensis junii anno a 
nativitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo septimo. Modus vero 
solucionis dictarum centum librarum fuit iste, quoniam intra diversas vices solvistis dicto 
magistro Michaeli Luch, nonaginta libras, et in Tabula Cambii ad complementum dictarum
centum librarum decem libras, de quibus decem libris fuerunt restitute et seu dicte et scrice 
in eadem Tabuli Poncio Ferrarii dicte parrochie pro emenda dicti retabuli quinque libre et 
quatuordecim solidi die presenti et infrascripta ad soltam honorabili Berengarii Villa, 
canonici infrascripti. Et ideo renunciando etc. fiat finis. Testes: discretus Bartholomeus
Torrent notarius et civis et Bartholomeus Clar agricultor, civis Barchinone. 

Document 27 

1491, març, 23 
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Es paguen quinze lliures i vuit sous a compte de una major quantitat que Luch devia 
d’eines.

A. AHPB. Jaume Vilar, llig. 7, man. 9 anys 1490-1491, f. 78 v.
a. MADURELL, p. 184. 

Sit omnibus notum, quod ego Matheus Alamany daguerius, civis Barchinone, 
confiteor et recognosco vobis venerabilibus manumissoribus magistri Michaelis Luch 
quondam alamanni ymaginarii, covis Barchinone, quod in modum infrascriptum dedistis et 
solvistis michi bene et plenarie ad meam voluntatem quindecim libras octo solidos 
barchinonenses in solutum pro rata maioris pecunie quantitatis michi debite racione de 
ferramenta per me facta ad opus officii sui. Modus vero solucionis dictarum quindecim
librarum et octo solidorum fuit iste, quoniam pro vobis michi seu pro me discreto Gabrieli 
Tarraça presbitero in ecclesia Barchinone beneficiato numerando tradiderunt operarii sedis 
Barchinone quinque libras et octo solidos et vos dictus Iohannes Conrat numerando
residuas decem libras. Et ideo renunciando etc. facio vobis de eisdem quindecim libris et 
octo solidis presentem apocham de soluto in testimonium veritatis. Testes: discretus Petrus 
Mathei presbiter, vicarius ecclesie de Corniliano, et Bartholomeus Pruner scriptor, 
habitator Barchinone. 

Document 28 

1491, març, 30 
Els marmessors de Miquel Luch paguen part de la factura del metge. 

A. AHPB. Jaume Vilar, llig. 7, man. 9, anys 1490-1491, f. 79 v.
a. MADURELL, p. 184.

Die mercurii XXXª mensis marcii anno predicto. Consignacio et cessio facta per 
manumissores magistri Michaelis Luch quondam ymaginarii magistro Iohanni Alexandre 
magistro in medecina de septem libris sibi debitis racione de visisis dicti defuncti... 
infirmitate sua habendis super fabrica sedis Barchinone ex illa maiore peccunie quantitate 
per dictam fabricam sedis Barchinone. Testes firme dicti Iohannis Conrat, qui firmavit ipsa 
die, sunt Petrus Coll cellerius et Michael Alamany quarnimenterius.  Testes firme dicti 
Erasmi.

Document 29 

1491, març 30 
Els marmessors de Miquel Luch paguen paguen factura a l’apotecari. 

A. AHPB. Jaume Vilar, llig. 7, man.9, anys 1490-1491, f.80.
a. MADURELL, p. 185. 

Sit omnibus notum, quod ego Michael Vinyals apotecharius, civis Barchinone, 
confiteor et recognosco vobis fratri Erasmo Conradi ordinis sancti Augustini et Iohanni 
Conrat mercatori, civi Barchinone, manumissoribus testamenti seu ultime voluntatis 
Michaelis Luch quondam alamanni, civis Barchinone, quod dedistis et solvistis michi,
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quas suboperarii fabrice sedis Barchinone michi vobis seu dicte manumissorie numerando
exsolverunt novem libras monete Barchinone, que michi debebantur tam racione 
medicinarum quam aliarum rerum a botigia mea apotecharie per ipsum Michaelem Luch 
acceptatarum, tam ad opus sui et eius uxoris ac familie sue quam aliis. Et de quibus novem
libris feci duo albarana dictis suboperariis, que volo sub presenti comprehendi. Et eciam
promitto vobis restituere quoddam albaranum, quod de dictis novem libris fuit per dictum
Michaelem Luch michi factum, si [in] presenti invenero. Testes Arnaldus Duran agricultor, 
civis Barchinone, et Bartholomeus Pruner scriptor, habitator Barchinone. 

Document 30 

1491, abril, 6 
Andreu Soler, mestre d’obra, cobra catorze lliures i catorze sous de salari per la casa de 
Miquel Luch, prop del convent dels predicadors.

A. AHPB. Jaume Vilar, llig. 7, man. 9, anys 1490-1491, f. 81 v.
a. MADURELL, p. 185.

Apocha firmata per Andream Soller magistrum domorum manumissoribus magistri
Michaelis Luch quondam alamanni de quatuordecim libris et quatuordecim solidis monete
Barchinone, quas recepi numerando [a] suboperariis fabrice sedis Barchinone, super qua 
fabrica ipsi manumissores sibi dictas quatuordecim libras et quatuordecim solidos 
consignarunt cum instrumento recepto in posse notarii infrascripti die... pro simili
quantitate que sibi debita erat per dictum magistrum Michaelem Luch racione suorum
iornalium et officii sui factorumin domibus, in quibus ipse defunctus habitabat satis prope 
manasterium fratrum predicadorum civitates Barchinone. Et ideo renunciando fiat finis de 
omnibus que sibi debebantur usque in diem presentem. Testes: discretus Ludovicus 
Munyos notarius, civis, et Bartholomeus Pruner scriptor, habitator Barchinone. 

Document 31 

1491, maig, 5 
Poder atorgats per Ponç ferrer de sant Pere de Premià. Madurell considera que aquesta 
referència documentada tal vegada dóna a entendre la intervenció de Pere Duran en el 
repàs i acabament total del retaule de l’altar major de sant Pere de Premià. 

A. AHPB. Jaume Vilar, llig. 7, man. 9 anys 1490.1491, f. 88 v.
a. MADURELL, p.185. 
b. MADURELL, 1970, p. 100. 

Die iovis Vª madii anno a nativitate Domini millesimo CCCCº LXXXXº primo.
Procuracio firmata per Poncium Ferrer parrochie sancti Petri de Primiato Iacobo Buço 
assauhonatori, civi Barchinone, ad dicendum et scribendum et seu dicti et scribi faciendum
illas quinque libras novem solidos, que michi dicte et scripte fuerunt in eadem tabula per 
manumissores magistri Michaelis Luch ymaginarii, civis Barchinone, ad soltam
honorabilis Berengarii Vila canonici sedis Barchinone, et Iacobi Vilar notarii infrascripti 
Petru Duran fusterio tallie, civi Barchinone, insolutum maioris peccunie quantitatis, quam
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dictus Petrus Duran, tenebat habere et sibi promissa fuit per probos homines dicte 
parrochie ad opus resudendi retabulum maiorem dicte parroquie. Et. renun[ciando] etc. 
Testes: honorabiles Raphael Moliner mercator, civis et Bartholomeus Pruner scriptor 
habitator Barchinone. 

Document 32

1491, juny, 1 
Els marmessors de Miquel Luch vénen a Joan Claperós mercader les pertinències de 
Lluch.

A. AHPB. Jaume Vilar, llig. 7, man. 10, anys 1491-1492, f. 4 v.
a. MADURELL, p. 187. 

Die mercurii prima mensis iunii anno a nativitate Domini millesimo CCCCº 
LXXXXº primo. In Dei nomine. Noverint universi, quod nos frater erasmus Conradi de 
Vallespinosa conventualis monasterii sancti Augustini Barchinone et Iohannes Conrat 
mercator, civis Barchinone, manumissores et exequtores testamenti seu ultime voluntatis 
Michaelis Luch quondam alamanni ymaginarii, civis Barchinone,... pro complendo
proposito seu ultima voluntate dicti deffuncti per nos et successores nostros quoscunque 
vendimos et titulo vendicionis concedimus vobis honorabili Iohanni Claperós mercatori,
civi Barchinone, tanquam plus danti ac in incantu publico, et vestris et quibus volueritis 
perpetuo quasdam domos1 cum introhitibus, exitibus, iuribus et pertinencis suis, quas dicta 
marmessoria habet et possidet et nos ipsius nomine prope monasterium de prehicadors. Et 
tenemus etc. Et terminatur etc. Espectant etc. Hanc autem vendicionem etc. sicut melius
etc. Fiat large cursus vendicionis. Precium est centum sexaginta quinque librarum monete
Barchinone. Et ideo renunciamus etc. damus et remittimus etc. Confitens et recognoscens 
etc. Insuper fiat eviccio etc. Et pro hiis etc. obligamus bona dicte manumissorie mobilia
etc. Hec igitur etc. Ad hec nos Iohannes Morell et Franciscus Jover curritores. Testes firme
dictis fratris Erasmi Conradi, qui firmavit ipsa die, sunt Phelipus Tapies parator, 
Galcerandus Saqueres mercator et Iohannes Camarro tintorerius, cives Barchinone. Testes 
firme dicti Iohannis Conrat, qui firmavit ipsa die, sunt Petrus Borge mayperius et Iustus 
Font stanyerius, cives Barchinone. 

    1...totum ipsum hospicium sive domos cum solo et suis edificiic et cum omnibus pertinenciis et iuribus
suis, quod seu quas dictus Michael Luch alias Lugnera quondam habetat et possidebat atque inhabitabat
tempore mortis sue in civitate Barchinone in carraria vocata de Mercatoribus. Et tenebat per
monasterium fratrum predicatorum Barchinone et per venerabilem priorem eiusdem nomine ipsius et sub 
dominio et alodio eiusdem monasterii tanquam layccam et privatam personam. Et terminatur ipsum 
hospicium sive domus ab oriente in domibus Francisci Rigauridus (?) textoris panni lini, alodio
monasterii Rivipollensis et eius camerarie, et ex ista parte sunt...; a meridie in carraria, qua itur versus 
domum monasterium fratrum predicatorum; ab occidente in dicta carraria vocata  de Mercatoribus, et a
circio in domibus Thome de Podio, civis Barchinone, alodio predicti monasterii Rivipollensis et
camerarii ipsius et versus ipsas domos dicti Thome de Podio... Et est sciendum quod predictum hospicium 
sive domos, quod seu quas nomine et auctoritate ach potestate predictis vobis vendimus, pertinebat et
spectabat ad dictum Michalem Luch alias Lugnera deffunctum, titulo stabilimenti et in emphiteosim 
dacionis et concessionis sibi facturum per venerabilem priorem et conventum dicti monasterii fratrum
predicatorum Barchinone, cum instrumento publico acto Barchinone decima die mensis novenbris anno a 
nativitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo quarto, et clauso sive subsignato per 
discretum Iohannem Navarro, auctoritate regia notarium publicum Barchinone... AHPB. Jaume Vilar, 
llig.4 llib.5 vend., anys 1491-1493, f. 41. MADURELL, p. 186, nota peu de pàgina. 
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Testes firmarunm dictorum curritorum, qui firmarunt ipsa die, sunt discretus Petrus 
Cogromebelles presbiter, vicarius ecclesie sancti Andree de Palacio, et Bartholomeus
Pruner scriptor, habitator Barchinone.

Document 33 

1491, juny, 7 
Joan Claperós mercader, ingresa setze lliures i deu sous a compte de seixanta-cinc lliures, 
perquè havia comprat les pertinències de la casa del mestre Lluch. 

A. AHPB. Jaume Vilar, llig. 7, man. 10, anys 1491-1492, f. 7 v.
a. MADURELL, p. 187. 

Die martis VIIª iunii anno predicto. Reverendus magister Labarola prior monasterii
fratrum predicatorum Barchinone confiteor et recognosco vobis venerabili Iohanni 
Claperos mercatori Barchinone, quod dedistis et solvistis michi, quas michi dicti et scribi 
fecistis in tabula cambii sive depositorum civitatis Barchinone, sexdecim libras et decem
solidos dicto monasterio pertinentes ex quadam vendicione vobis facta de quibusdam
domibus manumissorie magistri Michaelis Luch quondam ymaginarii, civis Barchinone, 
precio centum sexaginta quinque librarum. Et eciam firmavit ipsam vendicionem in manu
et posse mei dicti notarii racione dominii, salvis iuribus dicti monasterii. Testes: 
venerabiles Michael Marquilles et Philipus Miralles mercatores, cives Barchinone.

Document 34 

1491, juny, 7 
Document que fa referència a la venda de les pertinences de Miquel Luch al mercader 
Joan Claperós. 

A. AHPB. Jaume Vilar, llig. 7, man. 10, anys 1491-1492, f. 11 v.
a. MADURELL, p. 187. 

Die veneris XVIIª mensis iunii anno a nativitate Domini millesimo CCCCº 
LXXXXº primo. Instrumentum pocessionis quarumdam domorum que fuerunt magistri
Michaelis Luch alias cognominati Luguera, quondam alamanni, venerabili Iohanni 
Claperós mercatori, civi Barchinone, tradite per manumissores. Testes: honorabilis Iacobus 
de Riudoms olim subvicarius, Iacobus Mollet candelarius cere et Michael Ribes scriptor 
Barchinone.

Document 35 

1491, juliol, 5 
Document de requeriment. 

A. AHPB. Jaume Vilar, llig. 7, man. 10, anys 1491-1492, f. 15 v.
a. MADURELL, p. 187. 
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Die martis mensis iulii anno predicto. Instrumentum requisicionis et protestacionis 
factum per manumissores magnifici Michaellis Luch quondam ymaginarii, civis 
Barchinone, priori monasterii fratrum predicatorum civitatis Barchinone. Testes. Iohannes 
Copi verberator foley auri et Anthonius Bosch scriptor, habitator Barchinone. 

Document 36 

1491, juliol, 5 
Acord entre els marmessors de Miquel Luch i els obrers de la catedral de Barcelona. 

A. AHPB. Jaume Vilar, llig. 7, man. 10, anys 1491-1492, f. 16.
a. MADURELL, p. 187. 

Instrumentum capitulorum in formam memorialis factorum et firmatorum inter 
operarios sedis Barchinone ex una et manumissores testamenti Michaelis Luch quondam
alamanni, civis Barchinone [ex altera parte]. Testes ut in ipsis capitulis. 

Document 37 

1491, juliol, 12 
Requeriment entre els marmessors de Miquel Luch i els obrers de la catedral de 
Barcelona.

A. AHPB. Jaume Vilar, llig. 7, man. 10, anys 1491-1492, f. 19 vº.
a. MADURELL, p. 188.

Instrumentum requisicionis et protestacionis factum [per] operariis ecclesie 
Barchinone ad instanciam manumissorum magistri Michaelis Luch quondam alamanni.
Testes ut in ipsa requisicione, etc. 

Document 38 

1491, juliol, 18
Sentècia arbitral sobre els pinacles del cor de la seu de Barcelona. 

A. AHPB. Jaume Vilar, llig. 7, man. 10, anys 1491-1492, f. 21 v.
a. MADURELL, p. 188. 

Die lune XVIIIª mensis iulii anno a nativitate Domini millesimo CCCCº LXXXXº 
primo. Instrumentum arbitralis sentencie et arbitracionis factum super [opus] pinaculorum
positorum per magistrum Luch in coro sedis Barchinone. Testes ut in ipsa sentencia. 
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Document 39

1491, agost, 3 
Joan Claperós torna a fer un pagament. 

A. AHPB. Jaume Vilar, llig. 7 man. 10, anys 1491-1492, f. 25.
a. MADURELL, p. 188. 

Ego Bartholomeus Palou, notarius et civis Barchinone, collector iuris 
imposicionum honorum civitatis Barchinone, confiteor et recognosco vobis fratri Erasmo
Conradi, conventuali monasterii sancti Augustini civitatis Barchinone, et Iohanni Conrat 
mercatori, civi Barchinone, manumissoribus et exequtoribus testamenti seu ultime
voluntatis Michaelis Luch quondam alamanni, civis Barchinone; quod dedistis et solvistis 
michi dicto nomine, quas pro vobis michi dicti et scribi fecit in tabula cambii sive 
depositorum civitatis Barchinone Iohannes Claperos mercador, civis Barchinone, duas 
libras et quindecim solidos, pro imposicione quarundam domorum sitarum in vico dels 
Mercades, quas vos dicto manumissorio nomine cum instrumento recepto in posse notarii 
infrascripti die... dicto Iohanni Claperos et suis vendidistis precio centum sexaginta 
quinque librarum. Et ideo renunciando, etc. Testes: Michael Alamany guornimenterius et 
Bartholomeus Pruner scriptor habitator Barchinone. 

Document 40 

1491, agost, 16
Document de requeriment dels marmessors del mestre Miquel Luch. 

A. AHPB. Jaume Vilar, llig. 7, man. 10, anys 1491-1492, f. 29 v.
a. MADURELL, p. 188. 

Instrumentum requisicionis et protestacionis factum ad instanciam manumissorum
magistri Michaelis Luch quondam alamanni, civis Barchinone, operariis sedis Barchinone. 
Testes ut ipsa cedula. 

Document 41 

1491, agost, 18 
D’acord amb el testament de Miquel Luch, els marmessors del mestre Miquel paguen 
quinze lliures i quinze sous. 

A. AHPB. Jaume Vilar, llig. 7, man. 10, anys 1491-1492, f. 29.
a. MADURELL, p. 188. 

Die iovis XVIIIª mensis augusti anno predicto. Cessio firmata per manumissores
magistri Michaelis Luch quondam alamanni ymaginarii, civis Barchinone, religioso fratri 
Guasto ordinis fratrum predicatorum conventus Barchinone, de quindecim libris et 
quindecim solidis sibi debitis, ut dixerunt, [per] diversa albarana manu dicti Michaelis 
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Luch seu alterius pro eo... Testes: Poncius Soler causidicus et Bartholomeus Pruner 
scriptor, habitator Barchinone. 

Document 42 

1491, setembre, 30 
Sentència arbitral entre els marmessors de Miquel Luch i la confraria de paraires. 

A. AHPB. Lluís Jorba (major), llig. 1, man. anys 1491-1493.
a. MADURELL, 1954, p. 189. 

Die veneris XXXª septembris anno Mº CCCCº LXXXXº primo. Sentencia 
arbitralis lata per honorabiles et dicretos Bartholomeum Costa et Iacobum Vilar notarios, 
cives Barchinone, arbitros et arbitradores, laudatores et amicabiles compositores electos 
per et inter administratores confratrie Paratorum dicte civitatis ex una et manumissores et 
executores testamenti seu ultime voluntatis Michaelis Luch ymaginatoris alamanni
quondam, civis dicte civitatis, partibus ex alia. Est in cedula. 

Document 43 

1492, març, 8 
Joan Frederic finalment signa un document amb els marmessors del mestre Miquel on 
declara haber rebut les eines i la part dels pinacles que li corresponia d’acord amb el 
testament del mestre Miquel. 

A. AHPB. Jaume Vilar, llig. 7, man.10, anys 1491-1492, f. 87.
a. MADURELL, p. 190.

Ego Iohannes de Alamannia ymaginarius alamannus, civis Barchinone, confiteor et 
recognosco vobis venerabilibus fratri Erasmo Conradi et Iohanni Conrat mercatori,
manumissoribus testamenti se ultime voluntatis Michaelis Luch alias Lugnera, quod 
tradidistis michi omnimode voluntati mee, omnia ferramenta et lectum cum suis 
apparatibus per dictum deffunctum michi legata in suo ultimo testamento, facto in posse 
notarii infrascripti. Et ideo renunciando, fiat finis de predictis. Testes: venerabilis Thomas
Jutglar mercator et discretus Bartholomeus  torrent, notarius et civis Barchinone. 

Item cum alio instrumento predictos manumissores, attendentes dictum Michaelem
Luch alias Lugnera cum suo ultimo testamento legasse vobis Iohanni de Alamania
medietatem de omni quod procedat dels pinacles qui erant in domo ipsius defuncti fabricati 
ad opus sedis Barchinone, ideo tenore presentis publici instrumenti dederunt et 
consignarunt predicto Iohanni de Alamannia ibidem presenti medietatem processus 
dictorum pinaclum, que medietas de dicta extimacione iuxta extimacionem et 
deffinicionem redactam de eisdem, de qua constat instrumentum in posse notarii 
infrascripti decima nona febroarii anni nonagesimi primi, summam capit centum
quinquaginta quinque librarum et quatuor solidorum, dicentes et intimantes cum hoch 
eodem instrumento operariis fabrice sedis Barchinone, qui ad solucionem precii 
pinaculorum tenentur, quatenus de dicta quantitate, que est medietas, ut predicitur, 
processus dictorum pinaculorum dicto Iohanni aut cui ipse voluerit ipsi respondeant et 
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satisfaciant, alia intimacione seu mandato a nobis minime expectatis, nos enim facimus et 
constituimus etc. insuper promittimus habere ratum etc. Iuramus etc. Testes proxime dicti. 

Item, cum alio instrumento dictus Iohannes de Alamannia per firmam et validam
stipulacionem convenit et promissit dictis manumissoribus, quod si in futurum in dicta 
manumissoria aperuerint creditores, qui de iure suo mostraverunt et pretenderint dictam
consignacionem per iudicium eorum creditorum, quod eo incontinenti cum pro parte 
dictorum manumissorum fuero requisitus parebo iuri, et restituam totum id quod de iure 
visum fuerit sibi de iure debere restitui sine dilacione. Solvam missiones etc. Super quibus 
etc. Credatur etc. Obligo bona etc. Iuro etc. Testes proxime dicti. 

Item, cum alio instrumento dictus Iohannes de Alamannia, pro satisfaciendo dicto 
Iohanni Conrat in quinque libris novem solidis et undecim denariis -sibi debistis recionibus 
sequentibus, videlicet tribus libris duobus solidis et duobus denariis racione certarum
rerum per dictum Iohannem ab en Conrat dicto defuncto traditarum, et viginti quatuor 
solidis, quas dictus Conrat pro parte dicti Iohannis de Alamannia et pro parte sua exsolvit 
Petro Duran et Bernardo Li Donzell pro salario extimacionis dictorum pinaculorum, et 
restantibus viginti tribus solidis et novem denariis quas dictus Iohannes Conrat exsoluturus 
est notario infrascripto pro salario compromissi et extimacionis predicte pro parte dicte 
salarii dictum Iohannem solvere contingente contigua- dicto Iohanni Conrat alias quinque 
libras novem solidos et undecim denarios [Assignavit] per ipsum petendas et exhigendas 
ex et de prima solucione facienda dicto Iohanni ex dictis centum quinquaginta quinque 
libris quatuor solidis sibi consignatis cum eviccione etc. Obligo bona etc. Iuro etc. Testes 
proxime dicti. 

Document 44 

1492, desembre, 3 
Joan Conrat com a marmessor de Miquel Luch entrega deu lliures i dotze sous de dot a 
Miquela Àngela. 

A. AHPB. Jaume Vilar, llig. 11, man. 11, anys 1492-1493.
a. MADURELL, p. 190. 

Die lune IIIª mensis decembris anno a nativitate Domini millesimo CCCCº 
LXXXXº secundo. Ego Iohannes Conrat mercator alamanus, civis Barchinone, 
manumissor et exequtor testamenti seu ultime voluntatis Michaelis Luch quondam
alamanni ymaginarii, civis Barchinone, una cum aliis vitafunctis, ut constat de dicta 
manumissoria ultimo testamento dicti Michaelis Luch,... dicto nomine, in solutum illarum
decem librarum quas dictus Michael Luch quondam in  suo ultimo testamento legavit 
vobis Michaele Angele domicelle sponse per verbade presenti Bartholomei Gaço boterii, 
civis Barchinone, in auxilium et pro collocacione vestri matrimonii, et in solutum eciam
duodecim solidorum in quibus ex alia parte vobis eidem Michaele Angele domicelle pro 
collocacione dicti vestri matrimonii omnia iura et omnes acciones dicte manumissorie ac 
mei ipsius nomine pertinencia et pertinentes adversus seu contra opperarius fabrice sedis 
Barchinone se ipsam fabricam in aliis decem libris et duodecim solidis per vos petendis, 
exhigendis et recipiendis etc. et de dicta fabrica et eius opperariis seu administratoribus ex 
illa maiore peccunie quantitate, in qua eidem manumissorie tenentur racione dels pinacles 
fabricatorum per dictum Michaelem Luch ad opus chori dicte sedis Barchinone. Quibus 
iuribus etc. possitis, etc. Ego enim dicto nomine dicens et intimans etc. in super promitto
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habere ratum etc. Testes: Anthonius Carbonell fusterius et Benedictus Nabot argenterius, 
civis Barchinone. 

Apocha firmata per dictam Michelam Angelam domicellam dicto Iohanni Conrat 
manumissori iamdicto de dictis decem libris et duodecim solidis, quas ut prefertur sibi 
consignavit super dicta fabrica sedis Barchinone etc. Testes proxime dicti. 

Document 45 

1493, gener, 22 
Es reclama a Pere Pinol i Pere Castell no haver complert amb el compromís d'ocupar-se 
del retaule de Sant Antoni en representació de tot el gremi de paraires. 

A. AHPB. Manual de Bartomeu Costa, núm. 16.
a. SANPERE MIQUEL, 1906, doc. XXIII. 
b. MADURELL, 1954, p. 163. 

Die XXII mensis Jannuarij anno a Nativitate Domini millessimo quadrigentessimo
XXXXXIII.

Convocato Generali Consilio in campo tiradorum jusanorum civitatem Barchinone 
per Jacobum Colomer, Bartholomeum Ferri, Jacobum et Benedictum Masdeu 
administratores anno presentis confraria Sancti Anthoni paratorum Barchinone fuerunt 
exposita per dictos administradores in dicto generali Consilio haec verba in effectu. 

Honorables senyors: hoyt havem dir que lo senyor en Pere Pinol e en Pere Castell 
havien carrech per tota la confraria ensemps ab los administradors en dar cumpliment en la 
construcció del retaule de Sent Anthoni, ço que  no haviem trobat continuat en lo llibre del 
offisi, e perque es una gran vergonyaque lo fit retaule no haie son degut cumplimenten la 
construcció del dit retaula sens apellar hi los dits Pinol e Castell, los quals, ocupats en llurs 
faenas, ab gran treball se porien haver. 

E per lo dit Consell, concordablement fou dada potestat als dits administradors que, 
sens appellar hi los dits Pinol e Castell, puxen demanar de compte a tots aquelles qui hagen 
rebudes ni administrades pecunies del tall del dit retaule e aquella puxen rebra e convertir 
en la construcció del dit retaula, donantlos d açó plena potestat quanta ha lo dit present 
consell, sense referir qualsevulla potestat donada als dits Pere Pinol e Pere Castell si alguna 
sen trobara, no contrastant com aquella, ab la present hagen per revocada. 

Document 46 

1493, març, 15 
Es reclama a Pere Pinol que torni els diners del retaule dels paraires. 

A. AHPB. Manual de Bartomeu Costa (major) Llibre primer de negocis de la Confraria de Sant Antoni de Paraires de Barcelona, anys
1480-1494, núm. 20.
a. SANPERE MIQUEL, doc, XXIX..
b. MADURELL, 1954, p. 168.

Die Veneris XV mensis Marcii anno a Nativitate Domini millessimo
CCCCL.XXXXIII.
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Nosaltres Anthoni Pla e Franci Camps, perayres, ciutedans de Barchinona, arbitres 
e arbitradors, loadós e amicables composadors communment e concordable dels entre los 
administradors l any present, de la confraria dels perayres de Barchinona, de una part, e lo 
senyer en Pere Pinoll, perayre, de la dita ciutat, de la part altre. Vist primerament lo 
compromís per les dites parts en nosaltres fermat, e la potestat en aquell a nosaltres 
atribuyda, vista la demanda verbal feta per los dits administradors al dit Pere Pinoll de XII 
lliures, les quals ell ha confesades tenir de la dita confraria, per rahó de la dite construcció 
del retaule, fet per mestre Miquel Luch, alemany, en la capella del Cors de Jesuchrist e de 
Sent Anthoni, en lo monastir de Sent Agustí, hoydes les escepcions devant nosaltres 
allegades per lo dit Pere Pinoll, e finalment vistes totes coses vehedores e attesses las 
atenedores, sia de amigable composició, elegints, pronunciants, sentemciam, arbitralment
declaram en e sots la forma seguent:

E com a nosaltres dits arbitres clarament hage constat lo dit Pinol haver fet algunes 
despeses per causa del dit retaule, per ço ab la present nostra arbitral sentencia pronunciam,
sentenciam e arbitralment declaram que lo dit Pere Pinol hage a pagar als dits 
administradors, dins sis mesos, VII lliures XII sous VIIII. E mes avant hage a pagar lo dit 
Pere Pinoll IIII lliures XII sous III per quitar les tubes, las quals stant en penyora en poder 
de mestre Conrat, les quals son de pertinencies del dit retaula, fetes per lo dit mestre
Miquel Luch. E mes avant hage a pagar lo dit mestre Pere Pinol totes despeses qui son 
stades fetes per la causa de la contenció qui es stada entre lo dit mestre Conrat, com a 
marmessor del dit mestre Miquel Luch, així individualment com arbitral, e en les dites 
coses lo dit Pere com deguram axí per la part de la dita confreria com del dit mestre
Conrat.

Item pronunciam, sentenciam e arbitralment declaram que lo Pere Pinoll hage a fer 
carta debitoria als dits administradors de les dites VII lliures XII sous VIIII als dits 
administradors, los dits administradors li hagen de fer al dit Pere Pinol apocha, ab definició 
a cancelació del dit debitori.

E tant quant la nostra present arbitral sentencia ab condempnació he una part e l 
altre condempnan quan sab absolució la una part e l’altre absolem.

Item pronunciam, sentenciam e arbitralment declaram que les dites parts hagen a 
donar a nosaltres dits arbitres, per salari de la present nostra arbitral sentencia, sengles 
sagells qui cascú valega un real, e al notari lo salari del compromés e de la present nostra 
arbitral sentencia. 

E mes condempnam les dites parts que hagen amologar la present nostra arbitral 
sentencia dins tres dias primers vinents sots les penes del compromís.- Anthoni Pla, 
Ffrancesch Camps.

Document 47 

1493, març, 15 
Bartomeu Costa i Jaume Vilar complementen la sentència de Joan Lino Donzell Antoni 
Orelles sobre el retaule dels Paraires. 

A. AHPB. Caixa III. Nota inserta en la sentència arbitral de 15 març de 1493.
a. PUIGGARÍ, 1880, p. 94. 
b. MADURELL, 1954, p. 169. 

Item per lo salari de la sentència donada per en Barthomeu Costa e Jachme Vilar, 
notaris, entre los prohomens de una part, e mestra Conrat, com a marmessor de mestre
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Miquel Luch, de la part altre, a la part de la dita Confraria. La qual sentència fou dona[da] 
en poder d’en Luis Jorba, notari a XXX de setembre any M.LXXXXI... XX sous. 

Document 48

1493, maig, 1993 
Contracte signat entre els administradors de la confraria dels paraires de Sant Antoni de 
Barcelona i Pau Vergós, pintor, ciutadà de Barcelona, relatiu al daurat i la pintura del 
retaule que hi havia a la capella d'aquesta confraria a l'església del convent de Sant 
Agustí de Barcelona. El terme per a la realització del treball es fixa en 6 anys i el preu en 
235 lliures, incloent-hi les despeses de desmuntar el retaule, traslladar-lo a l'obrador de 
l'artista i tornar-lo a muntar. Pau Vergós presenta com a fiadors un conseller, un 
mercader i el seu pare, el pintor Jaume Vergós II.

A. AHPB. Manual de Bartomeu Costa nº 16.
a. PUIGARÍ, 1880, p. 94/95.
b. SANPERE MIQUEL, 1906, vol. II, doc. XXX. 
c. MADURELL, 1954, p. 169. 
d. GUDIOL/ALCOLEA, 1987, p. 177. 

En nom de Deu sia e de la gloriosa Verge Maria, e de mossen Sent Anthoni, e a 
honor de la qual los presents capituls e pactes son stats concordats. 

Capitols fets e concordats per e entre los honorables en Jacme Colomer,
Bartholomeu ferrer, Jacme Par e Benet Masdeu, perayres, ciutedans de Barchinona, l any 
present administradors de la Confraria de Sent Anthoni de la present ciutat de Barchinona, 
de una part, e lo senyor en Pau Vergós, pintor, ciutedà de la dita ciutat de Barchinona, de la 
part altre, sobre la pintura del retaula de fusta situat en lo monastir se Sent Agustí de la dita 
ciutat, en la capella dels perayres, sobre la qual son stats fets los capitols seguents:

Primerament es concordat entre les dites parts que en lo banchal, ço es, entre cases 
o spays, ço es, en la primera casa de man dreta, sie la Cena, e en l altre la oració del Hort, e 
en l altre la Presa de Jesuchrist, ben fornides de imatges e ben acompanyadas, e ben 
endrapat e ben enguixat, diademas,fresadures, campers, brochats en los lochs pertanyents, 
e que sie tot d or brunit e picat de belles colors, ço es, d atzur, carmesí e altres colors fines, 
així com se pertany de retaules. Mes que les tubes de dit bancal, e pilars retorxats e 
revestits, e vases copades pertanyents, tot sia d or fi bronit. 
Item mes es concordat que en la casa del mig, ço es, en la de Deu, tot lo detras sie de 
enbrochat d or e d atzur, e totes les guies e claus e la vora del portal hont sia Sent Anthoni 
e peranys de Deu e tabernacle e diadema del Deu, fresadures, e unes carxoffes d or fi en lo 
suari del Deu, allà hont mester serà e de bons colors pintat. 

Item es concordat que en lo retaula de la punta, sobre lo Deu, hage une ystorie de la 
profesió del Corpus Xistri. molt ben acompanyada e fornide e acompastada ab bons colors. 

Item es concordat que en sis taulas restants de dit retaule, ço es, tres de cascun 
costat, hagen les ystories que ells volran e delliberaran e aquelles promet lo dit pintor fer en 
la forma e manera que ells elegiran. 

Item mes es concordat que totes les sis imatges del guardapolvo sien ben arresades 
d or embotit en lo loch hont seguirà o serà mester, e les cares ben diferenciades la una del 
altre, debuxats divisats de colors, e per lo semblant dites imatges e tabernacle e tubeus e 
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pilars e tota la obra de tall, e campers, diademas, fressadures, brocats, tot d or fi com dit es, 
e de bons colors. 

E totes les dites coses per los dits administradors largament expresades, promet Pau 
Vergós fer ab aquella perfecció que ferse porà, donant en aquell bon esperit, fornint aquell 
com per dits administradors es demanat, axí lo banchal com tot lo retaule, de bo e fin or, ab 
tota aquella perfecció que la obra requer, e que tots los brocats sien fets segons lo retaula 
de Sent Agustí major.

Item lo dit Pau Vergós convé e promet als dits administradors que ell haurà pintat e 
acabat lo retaula de tot cumpliment e de tota perfecció d ací a sis anys, del dia present que 
los dits presents capitols se firmaran en avant, comptadors en la forma devall scrita. 

Item es stat concordat que, si ço que Deu no vulle, lo dit Pau Vergós moria ans que 
lo retaule sie fos acabat, que lo haurà pintat de pintura e obra en aquell, sie judicat per tres 
bons pintors elegidors per abdues parts, abils, entesos en tals coses, e lo qui serà judicat per 
tots aquells o per los dos sie servat per les dites parts, ço es, que si serà judicat lo dit Pau 
Vergós deurà haver mes de lo que bestret e pagat li seria, lo qual demés serà los dits 
administradors qui ara sont o per avant serau, hagen a donar e pagar a sos hereus. E si mes
del que haurie obrat en dit retaule lo dit Pau Vergós haurà rebut aquella demesia, los 
hereus seus hagen a pagar e tornar als dits administradors qui ara sont e per avant seran. 

Item es stat concordat e convengut entre les dites parts que lo dit Pau Vergós sie 
tengut en lo desfer, fer, tornar posar lo dit retaule axí per pintar aquell e aportar en la sua 
casa com entornar en son loch aprés que serà pintat a tot son risch. 

Item es concordat entre les dites parts que lo dit Pau Vergós hage pintar lo dit 
retaule dins sis anys primers vinents, comptadors del dia present en avant, per preu de 
doscenstas trenta sinch lliures barchinonenses, pagadores en las pagues e formes seguents, 
ço es, de present quinze lliures, a acabat lo banqual de pintar altres quinze lliures, la restant 
quantitat a cumpliment de quaranta e sinch lliures acabat de pintar lo Deu e la pastera, ab 
totes ses pertinencias. Lo qual Deu, banqual e pastera sia pintat d ací a Nadal primer
vinent. E les restants sinch parts del dit preu, qui son cent noranta lliures, li sian pagades en 
sinch pagues de aquesta manera: que fetas sinch parts del restant del retaula, que 
comensant a pintar la una de les dites sinch parts, li sia donada la sexta part del que li 
tocarà a pagar per la dita sinquena part de les cent norante lliures restantes a pagar pel dit 
preu. E com sien pintadas [mig] la sinquena part, li sie donat l altre terç, e acabada de 
pintar la sinquena part del dit retaule li agen a donar la restanta terça part a compliment de 
la dita sinquena part de las dites CLXXXX lliures. E semblant sie fet de les restantes 
quatre parts del dit retaule. 

E mes avant es concordat entre les dites parts que si sobre desús dites coses 
insurtien algunes differencies, aquelles hagen esser determinades e declarades per quatre 
persones elegidores, dues per cascuna part, a determinació de las quals e de la major part 
de aquelles les dites parts hagen star. 

E les dites parts loants, aprobants, rattifficants e confirmants les dites coses, 
convencen e prometen la una part al altre endesemps, sots pena de cent lliures 
barchinonenses, comesedora la meytat a la part obedient e l altre part a la cort, o al Jutge 
qui de aquella fara la exequció, la qual pena comesa e no graciosament remesa no 
resmenys les dites parts sien tengudes en cumplir e servar les dites coses. E per major... de 
les dites coses... dit Pau Vergós dona per fermeça los honnorables Manuel Pla, ara 
conceller, Johan Peller, mercader, e Jacme Vergós, pinctor, pare seu, los quals aceptants de 
bon grat la dita fermeça, convenen e prometen que ab los dits principals lurs e seus ells 
seran tenguts en les dites coses. E tots axí principals com per fermançes obliguen tots lurs 
bens mobles e inmobles, haguts e havedors, renunciant e jurant largament.
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Document 49 

1493, desembre 11 
Goffer cobra 6 lliures corresponents a la sentència arbitral del 18 de gener de 1491. 

A. AHPB. Jaume Vilar, llig. 11, man 13, anys 1493-1494.
a. MADURELL, 1954, p. 191.

Die mercurii XIª mensis decembris anno predicto. Sit omnibus notum, quod ego 
Bernardus Goffer pictor, civis Barchinone, confiteor et recognosco vobis Iohanni Conrat 
mercatori alamani, civi Barchinone, manumissori et executori una cum aliis vitafunctis 
testamenti seu ultime voluntatis Michaelis Luch quondam ymaginarii, civis Barchinone, 
quod dedistis et solvistis michi, quas michi dicti et scribi fecistis in tabula cambii civitatis 
Barchinone, sex libras monete Barchinone, in quibus dicta manumissoria condempnata
extitit ad dandum et solvendum michi cum arbitrali sentencia lata in posse notarii 
infrascripti decima octava mensis ianuarii anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo nonagesimo primo, causis et racionibus in dicta sentencia contentis. Et 
ideo renunciando facio vobis de dictis sex libris presentem apocham de soluto ach bonum
et perpetuum finem etc. Testes: Iacobus Arnaldi tabernarius, civis, et Bartholomeus Pruner 
scriptor Barchinone. 

Document 50 

1493, desembre, 11 
Joan Conrat paga una factura de coure. 

A. AHPB. Jaume Vilar, llig. 11, man. 13, anys 1493-1494.
a. MADURELL, 1954, p. 191. 

Sit omnibus notum, quod ego Iohannes Tothosaus caldererius, civis Barchinone, 
confiteor et recognosco vobis Iohanni Conrat mercatori, civi Barchinone, manumissori
testameti seu ultime voluntatis Michaelis Luch quondam ymaginarii, civis Barchinone 
(quod dedistis) et solvistis michi, quas michi dici et scribi fecistis in tabula [cambii] sive 
depositorum civitatis Barchinone, septem libras et decem octo solidos, quos dictus 
defunctus michi debeat racione de calderich. Et ideo renunciando et. Testes: Blasius 
Boxeda parrochie beate Marie de Corniliano hostalerius, civis [et] Bartholomeus Pruner 
scriptor Barchinone. 

Document 51 

1493, desembre, 12 
Joan Conrat, marmessor de Miquel Luch, paga una factura de panys d'or a Pau Rossell. 

A. AHPB. Jaume Vilar, llig. 11, man. 13, anys 1493-1494.
a. MADURELL, 1954, p. 192. 
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Sit omnibus notum, quod ego Petrus Rossell verberator folleyi auri et argenti, civis 
Barchinone, confiteor et recognosco vobis Iohanni Conrat mercatori, civi Barchinone, 
manumissori testamenti seu ultime voluntatis Michaelis Luc alamanni ymaginarii, quod 
dedistis et solvistis michi, quas michi dicti et scribi fecistis in tabula cambii sive 
depositorum civitatis Barchinone, sex libras et octo solidos monete Barchinone, que michi
debebantur per dictum Michaelem Luc defunctum, racione de panys d'or. Et ideo 
renunciando etc. Testes: Michael Alamany guornimenterius, civis, et Bartholomeus Pruner 
scriptor Barchinone. 

Document 52 

1493, desembre, 23 
Àpoca firmada per Joan Conrat, marmessors del mestre Miquel Luch. 

A. AHPB. Jaume Vilar, llig. 11, man. 13, anys 1493-1494.
a. MADURELL, 1954, p. 192. 

Die lune XXIIIº mensis decembris anno predicto. Apocha firmata per dominam
Solera Iohanni Conrat mercatori, manumissori Michaelis Luch alamanni, etc. de tribus 
libris sibi debistis racione solidate hinch in tabula de cambii civitatis Barchinone. Testes: 
Iohannes Pinyana clericus et Bernardus Terragona carniserius, cives Barchinone. 

Document 53 

1494, abril, l2 
Joan Conrat, marmessor de Miquel Luch, paga una factura de roba, 11 lliures, 4 sous, 6 
diners.

A. AHPB. Jaume Vilar, llig. 11, man. 13 anys 1493-1494.
a. MADURELL, 1954, p. 192. 

Ego Iohannis Conrat mercator, civis Barchinone, manumissor et exequtor una cum
aliis vitafunctis testamenti seu ultime voluntatis Michaelis Luch quondam ymaginarii, civis 
Barchinone,... dicto nomine in solutum et satisfaccionem illarum undecim librarum
quatuor solidorum et sex denariorum, quas dictus Michael Luch quondam vobis subscripto 
Francisco Faner alamanno mercatori, civi Barchinone, debeat racione telarum et aliarum a 
botigia vestra acceptarum, gratis etc. do, cedo et mando vobis dicto Francisco Faner 
mercatori alamanno et Petro Solanelles mercatori, procuratori vestro asserto pro vobis 
recipienti et acceptanti, et quibus volueritis alias undecim libras quatuor solidos et sex 
denarios per vos petendos ex et de maiori peccunie quantitate dicte manumissorie debita in 
et super fabrica sedis Barchinone. Hanc autem etc. sicut melius etc. cedo iuris etc. quibus 
iuribus etc. Ego enim dicens etc. insuper promito habere ratum etc. Iuro etc. Testes: Iustus 
Font stanyerius et Bernardus Dausa causidicus, cives Barchinone.
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Document 54 

1495, octubre, 1 
Joan Frederic ven algunes pertinences. 

A. AHPB. Miquel Fortuny, llig. 3 man. 13, any 1495.
a. MADURELL, 1954, p. 193. 

Die iovis prima mensis octobris anno a nativitate Domini millesimo CCCCº 
LXXXXº quinto. Ego Iohannes Alamany Federich ymaginarius, civis Barchinone, gratis 
etc. per me et meos quoscunque vendo et ex causa vendicionis concedo vobis Iohanni 
Canyadell apothecario, civi Barchinone presenti, et vestris et quibus volueritis, instrumento
tamen gracie redimendi mediante, triginta solidos monete barchinonensis de violario sive 
ad violarium a die presenti ad unum annum primo et continue venturum et sich deinde 
anno quolibet a me et bonis meis toto videlicet tempore vite naturalis dicti emptoris et 
Laurencii Canyadell, filli vestri et superviventis vestrum habendos et percipiendos etc. Est 
salarium procuratoris, scilicet intus quinque et extra decem etc. Ultra quod salarium
promito solvere omnes misiones etc. Super quibus credatur etc. Precium est decem
librarum et decem solidorum monete barchinonensis. Et ideo renunciando etc. dono et 
remito etc. Insuper etc. fiat eviccio etc. Est pena de non firmando ius nec allegando aliquod 
guindaticum vigintiquinque solidorum. De qua pena casu quo comitatur due parte vobis et 
vestris, et residua tercia pars honorabili vicario Barchinone aut alteri officiali regio inde 
execucionem facienti acquirantur et libere aplicentur, queque tociens comitatur etc. et ipsa 
comissa vel non etc. Et pro his etc., subminttens foro et iurisdiccioni honorabilis vicarii 
Barchinone aut alterius officialis etc., in quem etc. Et pro is etc. facio et firmo escripturam
onam et omnia bona mea etc. Iuro etc. Testes: discretus Iacobus Muarch clerigus et 
Benedictus Iohannis scriptor Barchinone. 

Item cum alio firmavit apocham de dictis decem libris et decem solidis habitis 
numerando etc. Testes proxime dicti. 

Item cum alio instrumento dictus Iohannes Canyadell proxime dictus, etc. Testes 
proxime dicti. tercii in libro terciorum curie dicti honorabilis vicarii Barchinone etc. 
obligando pro inde pers 

Item cum alio instrumento dictus Iohannes Alamany Federich proxime dictus, 
mediante curritore infrascripto, vendidit dicto Iohanni Canyadell una vanova tota plana et 
un axelo groch e una flasade cardada de forma maior e de una altra flasada de forma
mitiana tot usat... Precium est duodecim librarum et decem solidorum monete
barchinonensis. Et ideo renunciando etc. dedit et remisit etc. Insuper etc. fiat eviccio etc. Et 
pro hiis obligavit eidem omnia bona sua etc. Iuravit etc. Ad hec Petrus Julia, curritor 
publicus et iuratus civitatis Barchinone etc. Fiat relacio etc. Testes proxime dicti. Item cum
alio instrumento firmavit apcham de dictis duodecim libris et decem solidis habitis 
numerando etc. Testes proxime dicti. 

Document 55 

1495, novembre, 25 
Rafel Vergós, pintor germà  del difunt Pau Vergós, es compromet a enllestir la pintura del 
retaule de la capella de la confraria de Sant Antoni dels paraires a l'església del convent 
de Sant Agustí de Barcelona, contractat per Pau Vergós.
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A. AHPB, Bertomeu Costa, nº 16.
a. PUIGARÍ, 1880, pàgs. 96-97.
b. SANPERE MIQUEL, 1906, vol.II, doc. XXXII.
c. GUDIOL/ALCOLEA, 1987, p. 177. 

Die mercurij XXV mensis Novenbre anno a Nativitate Domini M.CCCC.LXXXX 
quinto.

Los honorables Pere Claret, Mateu Jover, Johan Seguer e Salvador Monts, 
administradors l any present de la dita confraria, faent açó ab consell e delliberació de 
prohomens de la dita confraria, veent lo dit Pau Vergós que havia a fer la dita obra del dit 
retaule esser defunct e per consequencia se age haver altre obrer qui acab la dita obra, es 
stat concordat que en Rafael Vergós, pintor, germà del dit Pau Vergós, acap e emprenya la 
dita obra com aquell qui es agut per suficient. E per çò los dits Administradors de una part 
e lo dit Rafael Vergós de la part altra, convenen e prometen l una part a l altre endessemps
que servaran los capitols demunt dits segons en aquells son continuats, retenguts als dits 
administradors, segons desús es dit, que si la obra no se exia segons se pertany que a 
coneguda de mestres comunment elegidors la dita obra, li puga esser levada, pagantli lo 
que fins en aquella hora hauria fet, e lo dit Rafael Vergós age renovar las fermanças
damunt donades. 

Document 56 

1496, març, 26 
Goffer contracta amb els jurats de Sant Pere de Premià la decoració policroma d'un 
retaule, no s'especifica a quin altar correspon. 

A. AHPB. Galcerán Balaguer, llig. 21, man. 42, any 1496.
a. MADURELL, 1954, p. 168.
b. MADURELL, 1970, p. 146.

Die sabbati .XXVI. dictorum mensis et anni [març 1946]. 
Nos Poncius Ferrer et Anthonius Manent, nominibus nostris propiis et eciam ut 

iurati ach nomine parrochianorum et universitatis parrochie sancti Petri de Premiatno,
diocesis Barchinone, ex una parte, et ego Bernardus Goffer, pictor, civis Barchinone, parte 
ex altera, firmavint etc. Sunt capitula firmata per et inter dictas partes super pictura et aliis 
faciendis in et pro retabulo ecclesie dicte parrochie de Premiano, etc. Sunt in çedula in 
bursa çedularum.

Testes in cedula. 
Est apoca de .LX libras, XIIII die febroarii anno M.D.

Document 57 

1497, març, 6 
Joan Frederic paga part d’un deute. 

A. ACA, MR. reg. 1443.
a. MADURELL, 1954, p. 194.
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Item debet Iohannes Alamany Federich ymaginarius, civis Barchinone, iusticie de 
XXXXVII solidis barchinonensibus de quibus exposuit reclamum venerabilis Iohannes 
Canyadell apothecarius, civis Barchinone, videlicer, de XXX solidis debitis pro una 
pensione solvi cessata, et de XVII solidis debitis pro salario contractus et aliis expensis 
factis. Est tercii scriptura die prima octobris anno MºCCCCº LXXXXVin libro quarto et 
ultimo. Rebe per lo terç en prorata VI sous, a VII de dit mes en prorata. 

Document 58 

1497, maig, 18
Joan Conrat reb 935 lliures 8 sous. Correspon a la liquidació dels pinacles de la seu de 
Barcelona.

A. AHPB. Dalmaci Ginebret, llig. 16 man. 33, anys 1496-1497.
a. MADURELL, p. 194.

Die iovis XVIIIª madii anno predicto MºCCCCº LXXXXº septimo. Sit omnibus
notum, quod ego Iohannes Conrat mercator, civis Barchinone, manumissor una cum aliis 
vitafunctis testamenti seu ultime voluntatis Michaelis Luch alamany ymaginarii, quondam
civis dicte civitatis, dicto nomine, confiteor et recognosco vobis venerabilibus et providis 
viris domonis Antonio Orts et Gabriel Miro, canonicis et operariis sedis Barchinone, quod 
dedistis et solvistis et confiteor me a vobis habuisse et recioisse bene et plenarie ad meam
omnimodam voluntatem illas nongentas triginta quinque libras et octo solidos dicte 
manumissorie debitas causis et racionibus in quondam compoto per vos de voluntate mea
notario infrascripto tradito tenoris sequentis: Lo que es degut a mestre Miquel Luch 
quondam e a sos mermessors per la obra de la seu de Barchinona. Inseratur totum
compotum etc. Et ideo renunciando etc. facio vobis nedum de predictis nongentis triginta 
quinque libris et octo solidis presentem apcha de soluto, verum eciam de omnibus et 
singulis accionibus, questionibus, peticionibus et demandis etc. absolucionem,
difinicionem de ulterius non petendo, de non agendo vallatam stipulacione solemni in 
manu et posse notarii infrascripti ut publice persone recipientis et stipulantis. Testes huius 
rei Michael Orta presbiter, in ecclesia de Mari Barchinone beneficiatus, Cosma Calbus 
nuncius domini episcopi et Petrus Plana notarius, habitator Barchinone. 

Document 59 

1498, desembre, 29 
Marquesia, segona esposa de Joan Frederic, ven un poador. 

A. AHPB. Lluís Jorba, caixa 5, plec. escriptures soltes, anys 1481-1511.
a. MADURELL, 1954, p. 195. 

Die veneris XXVIIIIª decembris anno MºCCCCº LºXXXXº octavo. In Dei nomine.
Quod ego Marquesia uxor Iohannis Frederich ymaginiste Civis Barchinone, gratis et ex 
certa sciencia agens hech de et cum expressis consensu et voluntate dicti viri mei his 
presentis et infra firmatis per me et omnes heredes et successores meos quoscunque, vendo 
et ex causa vendicionis concedo vobis honorabili Iohanni Stephani mercatori, civi dicte 
civitatis, et vestris et quibus volueritis perpetuo totum illud artificium sive instrumentum
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fusteum vocatum poador, cum suis arbore, tallia sive tayla et galleda ac contrapes 
constructum citra regum molendinorum regalium civitatis Barchinone in directum hospicii 
quod fuit Petri Rovira mercatoris, et ante frontarium hospicii heredum vel successoris 
Iohannis Comte quondam paratoris pannorum lane, civis Barchinone, patris mei, quod 
hospicium... ad quondam suo hospicio... Comprendia la venta unos canales o conductos de 
madera, una cercana a dicho artificio, y otra supra quendam pontem sive voltam lapideum
sive lapideam constructum sive contructam supra dictum regum satis prope dictum poador, 
ante portale eiusdem hospicii dicti Petri Rovira, pro eisdem pannis tenendis et eciam
reponendis... Precio 4 libras y 10 sueldos barceloneses.

Document 60 

1499, octubre, 26 
Document que fa referència a un deute de Joan Alemany de 62 sous. 

A. ACA M.R. reg. 1443.
a. MADURELL, 1954, p. 195. 

[Die] sabb[ati] XXVIª octobris anno MºCCCCº LXXXXº nono. Item debet 
Iohannes Alamany ymaginator, civis Barchinone, iusticie de LVII solidis, de quibus 
exposuit retroclamum Thomas Amigo, causidicus, civis Barchinone. Est tercii scriptura 
XVIIª septembris proxime efluxi. Et sunt pro honoribus vendendis. 

Document 63 

1500, febrer, 14 
Àpoca firmada pel pintor Bernat Goffer als obrers de la parroquia de Sant Pere de Premià 
pel preu de la pintura d'un retaule. 

A. AHPB. Galceran Balaguer, llig, 29, man. contr. 49, anys 1499-1500.
a. MADURELL, 1970, p. 149. 

Die veneris .XIIII. mensis febroarii anno predicto MºDº.
Sit omnibus notum. Quod ego Bernardus Goffer, pictor, civis Barchinone, confiteor et 
recognosco vobis Bernardo Ferrer et Jacobo Castellar, juratis et operariis anno oresenti 
universitatis ecclesie parrochialis sancti Petri de Premiano, diocesis Barchinone, quod in 
modum infrascriptium habui et recepi omnes illas sexaginta libras monete Barchinone 
michi debitas et pertinentes pro depingendo et operando retrotabulum dicte ecclesie 
parrochialis, iuxte concordiam inter me ex una parte, et Poncium Ferrer et Anthonium
Manent, nunc iuratos dicte universitatis, parte ex altera, cum instrumento recepto apud 
Galceramdum Balaguer, notarium infrascriptum, vicesima sexta die mensis marcii anno a 
Nativitate Domini millesimo .CCCC. nonagesimo sexto. 

Modus autem solucionis dictarum sexaginta librarum fuit talis quoniam recepi 
numerando per manus diversarum personarum nomine dicte universitatis. 

Et ideo renunciando excepcioni peccunie non numerate et in modum predictum
non habite et non recepte, et doli mali et accioni in factum, omni alii iuri, racioni et 
consuetudini contra hec repugnantibus, facio vobis et dicte universitati de predictis 
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sexaginta libris, presentem apocam de soluto et pactum de ulterius non petendo et de non 
agendo, vallatum stipulacione solemni.

Actum est hoch Barchinone quarta decima die mensis febroarii anno a Nativitate 
Domini millesimo quingentesimo.
Sig+num: Bernardi Gofer predicti hec laudo et firmo.

Testes huius rei sunt: Bernardus Nadal, Nicholaus Çaffont, et Anthonius Planes, 
scriptores Barchinone. 

Document 62 

1502, abril, 19 
Debitori de 24 sous signat per Joan Alemany, imaginaire, ciutadà de Barcelona, a Miquel 
Puigsec, escriptor, com a resta del lloguer de la seva casa. 

A. AHPB. Jaume Vilar, llig. 5, man. 25, any 1502.
a. MADURELL, 1954, p. 195. 

Die martis XVIIIIª aprilis anno predicto MºDºIIº. Debitorium firmatum per 
Iohannem Alamany Ymaginarium, civem Barchinone, Michaeli Puigsec scriptori de 
XXIIII solidis pro resta logerii cuiusdam domus, quam ab ipso tenuit ad conductum,
unde... etc., promisit ipsos XXIIII solidos, videlicet in quanque ebdomada IIII solidos, cum
restitucione missionum etc. Obligo omnia bona mea mobilia et inmobilia etc. Renuncio 
etc. Iuro etc. Et pro hiis facio et firmo scripturam tercii in libro terciorum curie honorabilis 
vicarii Barchinone. Testes: Thomas Guitard pagensis et Iacobus Vilar scriptor Barchinone. 

Document 63 

1511, novembre
Marquesia, esposa del difunt Joan Frederic, eligeix marmessors. 

A. AHBC, Pere Janer, man. testaments I, anys 1507-1511.
a. MADURELL, 1954, p. 195.

Die mercurii XVIIIIª mensis novembris anno prefixo. In dei nomine. Ego 
Marquesia, uxor Iohannis Federich, quondam Ymaginarii, civis Barchinone, filiaque 
Iohannis Compte, curritoris auris dicte civitatis, et domine Iohanne eius uxoris, 
defunctorum, infirmate detenta, tamen in meo bono et pleno sensu, mente sana et integra 
memoria, cum firma loquela existens meum nuncu pativum facio et ordino testamentum.
Eligens manumissores et huius mei testamenti executores reverendum fratrem Iacobum
Noguers magistrum in Sacra Theologia, ordinis sancti Augustini heremitarum Barchinone, 
et dominam Iacmetam, uxorem Bernardi Cella tintoreii, civis Barchinone, quos ut carius 
possum deprecor eisque plenam dono et confero potestatem, quod, si me mori contigerit 
antequam aliud faciam seu ordinem testametum, ipsi compleant et exequantur hanc meam
ultimam voluntatem, prout inferius scriptum invenerint seu eciam ordinatum. Et si forçan
ambo dicti manumissores mei hiis exequendis et complendis noluerint aut non potuerint 
interesse, saltem volo et iubeo, quod alter eorum in alterius absencia vel defectu ea 
compleat et exequatur. 

41



Mestres entalladors a Barcelona durant la segona meitat del segle XV i primer quart del segle XVI: de la
tradició germànica a la producció local

Primum et ante omnia volo et mando, quod omnia debita, que ego debeam tempore
obitus mei, solvantur omnesque iniurie ad quarum restitucionem ego teneor restituandur 
breviter, simpliciter, sumarie et de plano, prout tamen ipsa debita ipseque iniurie probari 
poterint vel hostenti per testes vel instrumenta aut alia quelibet legitima documenta.

Sepulturam vero corporis mei fieri volo in claustro dicti manasterii sancti Augustini 
Barchinone, in quodam tumulo in quo corpora dictorum parentum meorum extiterunt 
tumulata, quam sepulturam in omnibus fieri volo ad noticiam dictorum manumissorum
meorum. Volens et ordinans quod dicti mei manumissores incontinenti post mei obitum
facient celebrari pro anima mea per dictum magistrum Iacobum Noguers in ecclesia dicti 
monasterii fratrum sancti Augustini illas triginta tres missas que dicuntur de sancto 
Augustino, pro quarum caritate volo dari id quod est assuetum. Item dimito ecclesie beate 
Marie de Mari Barchinone, unde sum parrochiana, iure parrachianatus tres solidos. 

Omnia vero alia bona mea, mobilia et inmobilia, et iura mea universa quecunque 
sint et eciam ubicunque, dimito et concedo Raphaeli Benedicto Federich, impuberi filio 
meo et dicti quondam mariti mei, in etate octo annorum vel circa constituto, instituens 
ipsum Raphaelem Benedictum Federich filium meum michi heredem universalem. Et si 
forsan dictus filius meus die obitus mei non vixerit, vel vixerit et michi heres non erit eo 
quia noluerit vel non potuerit, aut ubi michi heres erit et decesserit, quocunque sine libero 
seu liberis maribus seu feminis de legitimo et carnali matrimonio procreando seu 
procreatis, hiis casibus et quolibet eorum substituto sibi et michi heredes instituto 
universales Iohannam Benedictam et Elienorem Benedictam domicellas, sorores meas,
equalibus partibus inter eas et ad earum voluntates inde libere faciendas. Preterea assigno 
in rectores et administratores bonorum dicti  Raphaelis Benedicti filii mei predictum
reverendum fratrem Iacobum Noguers, magistrum in Sacra Theologia, et fratrem Iacobum
Mayol, conventualem dicti monasterii sancti Augustini, et utrumque eorum insolidum, qui 
bona dicti filii mei regent, procuren, manuteneant et defendant, utilia ei querendo, et 
inutilia pro eorum posse evitando, prout de ipsis et eorum bona administracione ad plenum
confido.

Hec est autem ultima voluntas mea, quam volo et iubeo valere iure testamenti, que 
si non valet aut valere non poterit iure testamenti, saltem volo quod valea et valere possit 
iure codicillorum vel nuncupativi aut alterius cuiuslibet ultime voluntatis prout melius de 
iure valere poterit et tenere. [De qua mea] ordinacione fieri volo et iubeo tot originalia 
testamenta, quod inde per heredes et manumissores meos predictos aut alios, quorum
intersit, fieri requirantur per notarium infrascriptum.

Actum et de voluntate dicte testatricis coram testibus infrascriptis publicatum est 
hoc testamentum in Barchinone decima nona die mensis novembris anno a nativitate 
Domini millesimo quingentesimo undecimo. Signum Marquesie testatricis predicte, que 
hec laudo et firmo. Testes rogati huius rei sunt Iacobus Mates fusterius, civis, et Petrus 
Seriola studens in artibus, habitator Barchinone. 

Apèndix documental B 

Doc. 1 

Sense data 
Capítols signats entre els obrer de l’església parroquial de Sant Boi de Llobregat i 
Miquel de Cerdanya per la reconstrucció de l’orgue major perquè s’havia cremat. 
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a. BALDELLÓ, 1946, pp. 217-218. 

Capitulació feta entre mestre Miquel Serdanya, mestre d’orgues, ciutadà de Barcelona, 
de part una, a los onrats Obrers de la vila e parròquia de Sant Boy de Llobregat e 
comunytat de aquell, de part altra, en e sobre los quals capitols fahedors. 
Primerament, lo dit mestre Miquel Cerdenya sie tingut e obligat a sas propyas despesas 
fer totes coses nesesaryas fahedores en lo refer de l’orgue mayor, so és, que primeramen
ana aquell affini aquell qui vuy és, e fassa adissióen la migtura de cent cinquanta 
canons, e, si més serà mester, més a tota perfectió e utilitat de dit orgue. E si més canons 
haurà necessary en lodenvanter, aquells haia per lo semblant en quell posar, e metre
bons e com se pertany en semblant obre, a coneguda de degut organé alegidura per 
loreverent vicari, obrés e promés e pobles de dita vila e parròquia, en semblant negosi 
sperts.

E més, descollar les manxes de aquell e aquelles aufeginar e adobar tots los 
forats, si ny aurà, bé e degudament, com se pertany; e més, fer les canals de aquell, las 
contrabaxas e las caxas de vent, e lo joch adobar, e totas cosas necesàryas, bé e ab tota 
perfectió, a coneguda de dits organs. E més, fer la fosana de dit e tot lo quis se cramat
en dit orgue, de bona e rebedora fusta, cumplidament segons estava ans de la 
comburació d’aquell.

Item, que lo dit Serdanya sie tingut fer e renovar tot lo quis ses cramat en lo 
retaula de Nra. Dona, so és, fer dos tubas segons stan las altras de dit retaula, e altres 
coses ana aquell fins sia per poder pintar. 

Item, empro que totes coses necessàryas en las susditas obras lo dit Serdanya aja 
menester, axí be l’astany, plom e fusta, claus e totes ses pròpies despeses, la qual obra, 
ab tota perfecció e acavament, farà cadar feta e acavada de qui la festa de tots sants, 
propvinent. Lo preu de les quals sobredites obres són trenta lliures barc., pagadores en 
aquesta manera, so és: de present, deu lliures e deu lliures a fi de setembre, e lo restant a 
les festes de Nadall propovenydores, sots obligació dells bens de la obrarya. 

Item, que durant la dita obra, si la farà en dita vila de Sant Boy, los dits Obrés 
sien tinguts e obligats darli loch on puga obrar ell e los joves, e fer la despesa durant la 
dita hobre anaquells.

Doc. 2 

1480, maig, 30 
El 30 de maig de 1480 es va formalitzar el contracte entre el frare Pau Rossell i el pare 
Guardià del convent de frares menors de la ciutat de Barcelona, per a la construcció de 
l’orgue per a l’església del convent. 

a. BALDELLÓ, 1946, p. 209-210.
b. AUSSEIL, 1970, p. 30.
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Primerament lo dit frare Pau Rossell convé, e en bona fe promet als dits Guardià e 
convent del dit monastir, que ell fará en la sglesia del dit monastir un bell orgue en la 
forma següent, ço és, que aquell farà en aquesta forma, ço és a saber: que lo cantó maior
del dit orgue, sens lo peu del dit canó, haurá de larch quinze palms; e lo peu del dit canó 
haurá de larch tres palms, a fi que entre la trompa e lo peu del dit canó haurá de larch tot 
lo dit canó devuyt palms; e lo dit canó entonará en lo fa e prosseguirá tot lo dit org ue al 
compás del dit canó, lo millor que porá; e en lo dit orgue fará les mutacions següents, ço 
és, que tota la ala del dit orgue será flahutes, les quals fará ben dolces e plasents, axí 
com se pertany.

E aquelles dites flahutes fará que sonaran a part del dit orgue, e fará en aquelles 
son tirant, així com se pertany; e més fará la mixtura del dit orgue molt fina e bona, 
metent en aquella bones e fines spèsies, a fi que lo dit orgue sia ple e ben armoniós, e la 
dita mixtura per lo semblant haurá son tirant bo, e axí com se pertany, a fi que puga 
sonar tota sola.

E més, farà tot lo dit orgue ple sonar acompanyat de les dites flahutes e mixtura,
tot ensemps; e més fará lo salmer del dit orgue, e lo joch e manxes de aquell ab tota 
aquella millor perfecció que porá; e fet e acabat lo dit orgue, lliurarà aquell al dit
Guardià e convent, bo e rebedor, a coneguda del religiós frare Barthomeu Cirera, 
conventual del dit monestir, o del senyor Nanxo Ricart e Johan Pinyana veguer dels 
Cónsols de la mar de Barcelona, e los dits Guardià e Convent, e encara lo dit frare Pau 
Rossell hage star al judici e determinació de aquells.

Item los dits Guardià e Convent del dit monerstir dels frares menors convenen e 
prometen al dit frare Pau Rossell, que ells donaran al dit frare Pau Rossell, en lo 
convent del dit monestir, un apartament, en lo qual ell puga obrar lo dit orgue; e més, li 
donaran, tant quant ell trigarà a fer lo dit orgue, la despesa de menjar e beure, e encara 
roba per a dormir en lo dit monestir; e més li donaran tota la fusta que eixirà e procehirà 
dels dos orgues del dit monestir, e la fusta del bastiment hon stan asseguts los dits 
òrguens, e més, li donaran tota la canonada dels dits dos òrguens; e més avant li donaran 
tots los jornals d’aquell, o aquells fusters qui per fer lo bastiment del dit orgue, e lo loch 
on staran, ell haurà necessaris; e més avant, ultra les dites coses, donarán al dit frare Pau 
Rossell, per son salari e treballs de fer lo dit orgue, sexanta lliures barchinoneses, en 
aquesta manera, ço és, que si lo dit frare Pau Rossell haurá mester comprar stany per la 
canonada del dit orgue, ells li donaran e pagaran de les dites sexanta lliures lo dit stany, 
e més per los cuyros de les manxes li donaran tot lo que dits cuyros costaran, e més li 
donaran e pagaran tota la fusta que haurà a comprar, així de roure de Flandes, com altre, 
per construcció del dit orgue, e més pagaran los salaris d’aquells qui hauran a serrar la 
fusta que entrarà en la construcció del dit orgue, ço és, borns de roura de Flandes, e altra 
fusta grossa de les dites sexanta lliures...

Item, és concordat que lo dit fra Pau Rossell faça e sia tengut fer lo dit orgue 
segons forma de una mostra que ell ha donada al dit convent, exceptat que dos bordons, 
que es mostran fora la dita mostra, hagen star dins lo dit orgue, e no sien més grossos 
del dit canó maior del dit orgue de VIII palms de larch, que serà lo fa; entès, emperò,
que si lo dit convent delliberara que los dits canons sien trets de fora, e mesos en son 
loch, segons stan en dita mostra, que, en tal cas, lo dit frare Pau hage a fer de la 
grossària que lo dit comportarà, a beneplàcit dels frares del dit convent; pagant, emperò,
lo dit convent, sens diminució de les dites coses que, segons demunt apart, és tengut a 
donar al dit fra Pau lo stany necessari en dits canons tant solament; e lo dit frare Pau 
hage a pagar totes les altres coses per dits canons necessàries; e més, lo dit fra Pau fassa 
lo loch del dit orgue sobre la volta de la capella de sant Andreu e de santa Oliva, que és 
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devés lo loch hon stan vuy los dos òrguens del monestir, exceptat que lo dit fra Pau no 
sia tengut de pagar los jornals e despeses d’obra sia fer, et haurà per mestre de cases ne 
a la despesa de la dita obra, exeptada la fusta e claus, la qual vingué a càrrech del dit fra 
Pau; e més, faça lo dit fra Pau de fusta lo dit loch segons se pertany, e faça a les spalles 
del lloch hon se sonará lo dit orgue una troneta de fust gentil, acompanyada d’obra de 
talla segons se pertany, a fi que honorablement lo dit orgue sobre lo bastiment de la dita 
volta.

Doc. 3 

1483, abril 
L’abril de 1483, el frare Pau Rossell i el fuster Bartomeu Sanat, van establir un 
contracte per construir conjuntament un altre orgue, tanmateix, en el document no 
consta la seva destinació.

a. BALDELLÓ, 1946, p. 211-212 (cita el notari de Barcelona Mathias Johannis, sense especificar més).

En nom de Déu sia, Amén. Capítols fets e concordats per entre frare Pau Rossell, del 
orde dels frares predicadors, conventual del monestir del dit orde de la ciutat de 
Barçalona, de una part, e en Barthomeu Sanant, fuster, ciutadà de la dita ciutat, de la 
part altre, sobre la construcció de un orga fahedor per lo dit frare Pau e Barthomeu
Sanant, dins la casa o botiga ahon stà lo dit Barthomeu, devant la plaça de la fusteria de 
mar, de la dita ciutat. De, e per la qual cosa, són stats concordats entre les dites parts los 
pactes e concordia següents:
Primerament, lo dit fra Pau Rossell, de una part, e lo dit Barthomeu Sanant, de la part 
altre, convenen e prometen, la una part a l’altre, que e endessemps que ells lo pus prest 
poran, açò és, a despeses de les dites parts, així de fusta com de stany, plom, claus, 
aludes et altres cuyros e de totes altres coses necessàries a la construcció del dit orgue; 
les quals coses se hagen de pagar a mitges entre les dites parts. Faran e construhiran un 
orga de set palms e mig, e aquell prosseguiran e acabaran, Déu volent, lo pus prest, e lo 
millor que poran, dins la dita casa, o botiga del dit Barthomeu Sanant; e que cascú d’ells 
treballarà en la construcció del dit orgue bé e fahelment, lo millor que poran; e fet lo dit 
orgue, e pagades les despeses, que en fer aquell se seran fetes, les quals han de pagar per 
meytat, és stat concordat que dit orgue, a coneguda de les dites parts, e ab consentiment
de tots, e no en altra manera, se vena; e lo preu que procehirà, se hage a partir per les 
dues parts, ço és, que la meytat ne hage lo dit fra Pau, e l’altre meytat hage lo dit 
Barthomeu Sanant. Item, és stat concordat entre les dites parts, que lo dit orgue, en 
algun cas no pugue exir de la botiga del dit Barthomeu Çanant, sens consentiment del 
dit Barthomeu, com sia expresament concordat que dit orgue stiga en total domini e 
senyoria del dit Barthomeu Sanant, exceptat que del dit orgue lo dit Barthomeu Sanant 
no’n puga fer vende alguna sens voluntat e consentiment del dit frare Pau Rossell...

Item, és stat concordat entre les dites parts, que tant quan trigarà fer lo dit orgue, 
la despesa de menjar e beure, se hage a fer, a mitges, entre les dites parts, e hagen star 
ensemps e bé e fahelment treballar en acabar aquell dit orgue, exceptat que lo dit 
Barthomeu Çanant no puga demanar paga alguna al dit fra Pau del stage de la dita casa 
e botiga, ne de la roba del dit altre, que per lur statge hauran necessària com sia content 
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lo dit Barthomeu de darli dit statge e acullirlo en dita casa sua, e darli ús del seu llit e 
roba, tant quant se tragarà fer e acabar dit orgue. Van ser testimonis Guidonus Pomet,
mercader i Bartholomeus Martí, assehonator pellicum.

Doc. 4 

1483, juny, 21 
El 21 de juny de 1483 el Frare Pau Rossell signa els capítols per a la construcció del 
retaule per a l’altar major del convent dels Àngels de Barcelona. 

A. AHPB, Manual de Joan Triter 21 juny 1483.
a. SANPERE I MIQUEL, 1906, vol. II, p. 127, ex. A.

Es stat concordat e convengut entre les dites parts que lo dit frare Pau Rossell fará lo dit 
retaula segons una mostra que ha donada, lo qual retaula sia de la forma següent. Ço es, 
que lo dit frare Pau faça lo banchal del dit retaula en la forma que esta en la mostra, ço 
es, que en los costats del dit banchal sien dos portals, hu a cascun costat, qui 
parquesquen de terra, acompanyats de pilars e obre de talla, axí los revolts del dit portal 
com en los lochs que mester serà juxta forma de dita mostra. E que cascun portal hage d 
alt onze palms compresa la obre de talla fins al peu del dit retaula, e d ampla tres palms,
no comprenent la pilaria. E més, faci, faci dues istories en dit banchal, una en cascun 
costat dels dits portals, qui partesquen del altar en amunt, les quals istories sien de la 
passió de Jhesu Crist , ço es, la una sera de la oració que feu Jhesu Crist sant en lort de 
Gericó acompanyat, axí com se pertany, dels onze apostols, e del calzer, e del angel qui 
li presenta los improperis de la passió, segons se pertany, tot d obre de mige talla 
cascuna istoria; e l altre storia serà com Jhesu Crist isqué ab la creu al coll de 
Jherusalem, ab tot lo exercit de Juheus, axí com se pertany, e comportarà lo spay, tot 
obre de mige talla, cascuna de les quals istories, ço es, lo loch hon han star hage haver d 
altaria sis palms, e d amplaria quatre palms, acompanyades dites istories d obra de talla, 
tubes e pilaries. E en lo mig del banchal, lo dit frare Pau fara tres imatges, ço es, en lo 
mig una imatge de Jhesu Crist ab les nafres, e ab lo calzer, baix vestir de un manto,
mostrant la nafra del costat, e signant ab la mà al calzer, ab I titol de lletres qui diga hic 
est corpus meus, tot obra de miga talla, acompanyat de obre de talla segonsse pertany, e 
a cascun costat faça una image, la que sera ben vist a les monges del dit monastir, obre 
de mige talla, acompanyades de pilaries e obre de talla segons se pertany, del gran que 
requerrà dita obre. 

E sobre lo dit banchal lo dit Frare Pau faça un entaulament ab una copade de 
fulles, segons está en mostra. E més faça lo dit frare Pau del banchal en amunt tots los 
set goigs de la Mare de Déu en aquesta manera, ques, en la hun costat del dit retaula, 
fins en amunt, fasse tres istories dels set goigs, obre de mige talla, e que cascun loch 
hon straran dites istories hage sis palms d alt, e quatre palms d’ampla, e al altre costat 
altres tres istories dels set goigs, de semblant amplaria e largaria cascuna, e acompanyat
cascuna istoria de tubes e pilaries, e al demunt de cascun costat de dit retaula de tubes 
esmortides, e als costats de guarda polços, segons se amostre en dita mostre, e que en 
cascun guardapols hage haver tres profetes del gran qui comportarà dita obre, e tota la 
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imaginaria sia d obre de mige talla, e piadosa e devota, com se pertany. A més fara entre 
les pilaries dels costats de dit retaula e les pilaries de la pastera, hon starà la imatge del 
mig del retaula, que serà de Nostra dona tenent Jesús fill seu al bras, ço es, del peu del 
dit retaula una fillola, en cascun dels quals haurà quatre angels de mige talla ab lurs 
tubes, axí com està en la mostra, obrats d’obre de mige talla. E més en lo mig del dit 
retaula farà sobre lo banchal una peanya d obre de talla, e sobre la peanya una pastera d 
altaria de XII palms e d amplaria de quatre palms, acompanyada d obre de talla, e 
demunt la pastera de tubes, segons stá en la mostra. E més farà una bella imatge de la 
Piadosa Mare de Déu, ab son fill Jhesús al bras, tota entrega e de tota talla, 
acompanyade de son mantell e roba e d aquell millor gest que porà e ab sa corona al cap 
e diadema al Jhesús, segons esta en la mostra, e de la granesa que requerrà la dita 
pastera, hon ha star la dita imatge. E sobre la dita pastera de dit retaula, ço és, sobre la 
tuba, fara lo dit frare Pau una altre istoria dels set goig de la Verge Maria, de semblant
largaria e amplaria de les altres istories, obre de mige talla, e sobre la dita istoria lo dit 
frare Pau farà una bella tuba esmortida, d alsaria de sis palms, qui sobergaiarà totes les 
altres, e farà lo dit frare Pau totes les dites coses ab aquella perfecció que millor porà, e 
demunt la dita tuba del mig farà I Crucifix d aquella grandaria que comportarà la dita 
obre, e l altre sobre l altre tuba de la dita istoria en lo mig; e fetes totes les dites coses e 
acabades ab la aiuda de Nostre Senyor e de la sua Gloriosa Mare a honor del quals lo dit 
retaula se farà, haurà compliment quan al que ha a fer lo dit frare Pau en dita obre. 
Item es concordat que lo dit frare Pau hage adornar e metre a tot son càrrech e despeses 
mes, tota la fusta que serà necessaria en la obre de dit retaula e tota la clavo e altres 
coses en la dita obra necesaries, e que hage a metre la fusta bona e perfecta per dita 
obre. E totes les dites coses farà a despeses sues ab aquella millor perfecció que porà e 
sabrà.

Doc. 5 

1495, febrer, 16 
Miquel Narcís signa capítols amb la confraria de Sant Antoni de Barcelona per 
construir l’orgue per a l’esglesia. 

A. AHPB, Rafel Cervera, plec d’escriptures, anys 1491-1495.
b. MADURELL, 1949, p. 201-202, ex. A.

E primerament, és concordat que lo dit mestre Miquel Arcís hage e sie tengut fer e obrar 
a obs de la dita sglésia de senct Anthoni, un orga de bona fusta d’alber entretallat e 
bosselat ab pilàs e obra de tella sobre los canons, així com és menester. La qual orga sia 
de largària de cinch palms bastants lo major canó. E que sie de joch doble 
cumplidament, començant dit primer canó a la c. He fenint dit joch en lo la, ço és, que 
tingua XXXX he dos puns, així com se acostume.

Item, més és convengut, entre dites parts, que dit orga tingua tots los canons de 
la care, ço és, les flahutas de stany fi ben bronit, segons estan los altres hórgens he tota 
la mistura dins dit horgua puga ésser de plom ho stany. 

Item, més és concordat que lo dit horga puga sonar en quatre maneres; la 
primera es que sonen les flautes a soles, la segona que sonen altres flautes misturades, la 
terça que son tot lo orgue, quarta que son altre manera de orgue diferenciat del altre. 
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Item, més es concordat que dit horgua sia posat e hasetiat en la sglésia de sanct 
Anthoni, en lo loch en lo qual serà hordenat per los demunt dits maiorals, he sia ben 
afinat he ben conservat, ha coneguda de músics.

Item, es concordat que lo dit orgue, hage e sie fet de forma de tres castells e no 
pas orgue de ala, e la larguària del principal canó, ço és, dels cinch palms, que sie sens 
lo peu, e del joch doble cumplidament se entén quinta deins lo f faut, e és octava del ff 
faut, e lo b mol és quinta del f faut. 

Item, que les manxes sien ben complides e de bon alber e los cuyros de bous 
cordovans o servos. E les portes de dit orgue hagen ésser fetes de tela.

Item, es concordat e convengut, entre les dites parts, que acabat lo dit orgue, lo 
examen de aquel sie fet per dos músichs elegidós per lo dit reverent comanador e 
maiorals de la dita Confraria, e les dites parts hagen star a relació dels dits músichs si lo 
dit orgue no ésser rebedor. En tal cars los dits maiorals no sien tenguts penre ni acceptar 
aquell, ans en dit cars lo dit mestre Miquel Arcís, hage e sie tengut restituir als dits 
maiorals, tot ço e quant rebut haurie de la quantitat deius scrita. 

Doc. 6 

1503, abril, 6 

Miquel Narcís signa capítols amb el notari Andreu Torres per construir un orgue sense 
que s’especifiqui la seva destinació. 

A. AHPB, Jaume Vilar, llig. 2, Bursa notularum, anys 1503-1509.
b. MADURELL, 1949, p. 202-203, ex. A.

Sobre la concòrdia feta entre mossèn Miquel Narcís, mestre d’orguens, de una part, e 
Andreu Torres, notari, de una orga de fusta e de stany, lo qual té a fer lo dit mestre
Miquel per lo dit Andreu Torres, són stats fets e fermats los capítols següents: 
Primerament, lo dit mestre Miquel convé e promet de fer un orga de fusta de alber 
entretallat e bosallat segons una mostra feta de aquell, poch més manco, ab una obra de 
talla qui starà sobre los canons ab quatre pilars e ab una garlanda que correrà entorn 
sobre lo dit orga, ab un bossell e una copada. E fará lo dit orga que’s pugue mirar de 
dues parts, ço és, de dues cares, tal de una part com de l’altra. E baix en lo peu del dit 
orga farà una vasa entorn del dit orga, aximateix ab un bosell e una copada. 

Item més, promet lo dit mestre Miquel que farà lo dit orga, ço és tot lo deventer 
a dues parts de stany fi ben bronit e ben soldat, axi com se pertany. E tindrà de largària 
lo major canó sis palms ab lo peu del dit canó, e tots los altres consecutivament axí com
la músique requer. 

Item més, promet lo dit mestre Miquel de fer lo dit orga, lo joch doble, 
comensant al cesant e finarà alt en lo la, e tindrà tot lo dit joch entre tons e semitons
XXXXII punts. 

Item més, promet de fer en lo dit orga dues manxes grans e sufficients, segons lo 
mester de l’orga, e aquells farà e posarà en dites manxes bons cuyros de cabrit ben 
adobats e engrexats, axí com se acostume de fer, e que les dites manxes sien levadisses. 

Item més, promet lo dit mestre Miquel que farà sonar dit orga en quatre maneres.
La primera sonaran les flautes a soles, ço és, flautes senars.
La segona, sonaran les flautes dobles, ço és, flautes mixturades.
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La tercera sonarà un orga camus sense octaves. 
La quarta sonarà tot l’orga plagat, ço és, tot ensemps.
E aquestes mutacions farà ben acordades e affinades a coneguda de músichs.
E promet que’l donarà fet d’ací a la festa de Nostra Dona d’Agost primer vinent. 
Item més, promet lo dit mestre Miquel que farà en lo dit orga quatre portes de 

fusta en lo dit orga, ço és, dues a cada part, dues devant e dues derrera. E que les 
frontisses e tancadura, e dues manilles al costat del dit orga, vinguen a càrrech del dit 
Andreu Torres, entès emperò que lo dit mestre Miquel les hage posar e metre en dit 
orga.

Item, lo dit Andreu Torres, convè e promet al dit mestre Miquel, que per tot lo 
dit orga e coses demunt dites, li darà e pagarà vint e dues lliures barchinonines, en 
aquesta manera, ço és, are de present, vuyt lliures; e aprés com l’orga sonarà les flautes, 
set lliures; e les restants set lliures, a compliment de dites vint e dues lliures, quant 
l’orga serà acabat judicat e regonegut per persones spertes ésser bo e rebedor, e açò 
attendre e complir prometen la una part e la altra, e endesemps sots obligació de lurs 
bens, haguts e per haver. E axí ho feren a Nostre Senyor Déu e als sants quatre 
Evangelistes largament.

Doc. 7 

1506, novembre, 21 
Miquel Narcís va signar un contracte amb el prior del convent del Carme de Barcelona 
per a la reparació de l’orgue de l’església del convent. 

A. AHPB, Benet Joan, llig. 2 ms. 10, 1506-1507. 
b. BALDELLÓ, 1946, pàg. 214, ex. A.

Primerament, és acordat entre las ditas parts, que lo dit mestre Miquel age adoar los 
òrgues majós ab tota perfecció e compliment, com de abans estaben, o millor, si millor
porà; e en aquells hage de fer dues manxes grans e bastants, ben soficients per dits 
órgues ab lo exercici de manxar, axí com millor vist li serà. Item més, es acordat, que lo 
dit mestre Miquel age spolsar tota la canonada de dits órgues e age a refer tots los 
canons que en dits òrgues seran trencats o esclafats, axí del devanter com de la mixtura;
e de nou ne age de fer tots los que en dits òrguens mancaran.Item més, es acordat que lo 
dit mestre Miquel aage a mudar lo joch en dits orguens, e n’age a fer un de bona fusta 
de roure de Flandes ab les uncles de fusta de boix, ab los bemosl negres e larchs, segons 
vuy se acostuma. Item més, és acordat que lo dit mestra Miquel age adobar los órguens 
petits en aquesta manera: que age espolsar e netejar lo exercici de dits òrguens; e age a 
fer de nou tots los canons, que en la cara de dits òrguens faltaran o seran guastats de 
ratans, o altra manera de gost, de estany fi, ben soldat e bronyit, segons estan los altres 
encara qualsevol cosa que ditas ratas agueran guastada. E més, és concordat que dit 
mestre Miquel, en dits òrguens petits, age a fer tota la canonada de la mixtura que ditas 
ratas o altra gost auran guastada, nova de bon plom fi e ben soldada axí com de primer
estava. E per totas las demunt ditas cosas e per los treballs, lo reverent prior e convent, 
prometen de donar al dit mestre Miquel setze lliures barceloneses. 
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Doc. 8 

1516, novembre, 7, Barcelona 
Miquel Cerdanya el 1516 un orgue per a l’església parroquial de Caldes de Montbui. 

A. AHPB, Benet Joan, leg. 5, manual 29, anys 1516-1517.
b. MADURELL, 1949, p. 205, ex. A.

Ego Michael Sedanya, organista, civis Barchinone, confiteor et recognosio vobis 
honorabilis et probis hominibus iuratis ville Calidalidarum de Montebovino, diocesis 
Barchinone, presentibus et futuris, quod hunc ad duos annos, primo et continue 
venturos, seu per tempus dictorum annorum tenebor vobis et volo esse obligatus ad 
adoptandum organa per me nuper facta in ecclesia beate Marie dicte vile Calidarum de 
Montebovino, diocesis Barchinone, casu quo ipsa organa ad mei culpam fuerunt 
desbaratatum et non alios. Et in dicto casu quo ipsa organa ad mei culpam fuerunt 
desbaratatum et non alios. Et in dicto casu et infra dictum tempus dictorum duorum
annorum proxime venientem, et tociens quociens opus fuerit, promito vobis illa doptare 
meis propiis missionibus et expensis, incontinenti, videlicet, cum pro parte vestra fuero 
requisitus hoc modo quod posque fuero requisitus si fuero intus civitatem Barchinone 
teneat ire infra spacium decem dierum, meis propiis missionibus et expensis, et ad 
adoptare predicta organa.

Et si facta requisicione ero extra civitatem Barchinone, in dicto casu promito ire 
ad dictam villam Calidarum infra triginta dies pro adoptando predicta organa, et illa 
adoptare meis propiis missionibus et expensis. 

Et casum que non fecerim possitis ipse organa et illa adoptare meis propiis 
missionibus adoptare seu adoptasi facere per quasqumque personas. 

Et in dicto casu promito solvere et satisfacere vobis totum id et quicquid et 
quantum aparuerit vos solvisse pro adoptando dicta organa, etc.

Doc. 9

1524, juny, 5 
Gaspar Roig signa un contracte amb els obrers de la parròquia de Sant Mateu de 
Perpinyà per a la contrucció de l’orgue de l’església.

a. BALDELLÓ, 1946, p. 215.
b. AUSSEIL, 1970, p. 30.

Primo, és concordat que lo dit mestre Gaspar Roig se obliga de donar compliment a 
l’orgue que ving es fet nou en dicta esglesia de Sant Matheu, en aquesta manera: pes es 
harà de fer lo canon major de vint et quatre palms de cana de Barcelona, comensant al 
ce fa ut, y consecutivament, segons que per mestres se acostuma de fer; y donar 
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compliment en dit orgue, axí de la cara e de la mistura; en lo qual dit orgue hauran, inter 
alia, las differèncias següents: primo, fleutes principals, fleutes mixturadas ab las 
octavas, fleutes ab consonaries e fleutes ab la mixtura, las quals differències seran entre 
totes sis de nombre.

Item totas les altres divisions, mixturas, sonarias, músicas et compliments,
forniments e perfections que en un orgue de semblant statura, longitut e nombre, poden 
y deuen ésser e trobarse: e acabat aquell, com s’és pertanyent, serà vist e reconegut per 
una o moltes persones expertes en l’art, quantes plaurà a dits obrers: e si per dits experts 
eren trobats deffectes alguns en dita canonada, ni en los psalmers, ni affinattió de dit 
orgue en tal cas, dit mestre Gaspar sie tingut, a son cost y despeses, dit orgue e los 
deffectes trobaran en ell, fer y adobar fins qu’el tingue ab tota perfectió y compliment;
lo qual orgue, de la manera d’alt dita, dit mestre Gaspar promet haver acabat de la festa 
de sant Jehan de juny primer vinent, a hun any après següent, e acabat, e reconegut que 
sia de la forma dalt dita, starà per dits obrers e parròchia, altrament no. 

Item, ultra dites coses, dit mestre Gaspar se obliga de donar y fer fer, a ses 
despeses dites manxes, sens las qui y son, assí que lo dit orgue tingua compliment de 
vent, y fer tots los psalmers així de fusta, aludes, cuyros per les manxes, aygua cuyta, 
clavats, fil de llautó y de ferro, e totes les altres coses necessàries per fer sonar dit orgue. 
Item, per lo semblant, és concordat que dit mestre Gaspar haje de fer deu contras baixas 
de fusta dedins lo dit orgue, per major bulto que seran de vint et quatre palms pes, les 
vuyt que feren tretas als peus, e las ditas resten dedins ab sos salmers apartats: et tot 
assò fact a son cost y despeses assí que de tot lo que toguara dins dit orgue, y fer sonar 
aquell, dits obrers no sien tinguts per ninguna cosa dins dit orgue. 

Item, és concordat que dits obrers, en nom de la dita parròchia, se obligaran, 
com de present se obligan, a donar y pagar a dit mestre Gaspar per lo preu de la factura 
e acabament del dit orgue, e del orgue de la cadira, e per fer aquell sonar, cent trente y 
sinch ducats d’or, y un march d’argent, pagadors, los sincuanta ducats, de assí a la festa 
de Sant Matheu primer vinent; e lo restant, dins treys anys del die que dit orgue sera 
acabat, en avant, comptadors, paguadors per tres yguals paguas per chascun any: una 
pagua paguadora a la festa de Sant Matheu; et ultra això, dits obrers siam tinguts de 
donar fe e acabar a despeses de dita obra, tot lo bastiment del dit orgue, així de pilars, 
portes e altres coses que satisfassen al bastiment de dit orgue. 

Item, és concordat entre les dites parts, que dits obrers hajen de donar a dit 
mestre Gaspar tot l’estany, plom, que serà necessari en dit orgue, lo qual li donaran a 
pes, e aquell restituyrà dit mestre Gaspar a pes; entès, emperò, que dits obrers fassen 
esmena, vuyt per quintar, segons és de pràticha per la disminució en bulhició de dit 
stany e plom; e ultra això, és concordat, que del stany de la canonada del orgue de la 
cadira, lo qual ha posat dit mestre Gaspar del seu, li fos restituït per dits obrers, altre tot 
stany ho li sia satisfet segons lo compte y pes que entre ells és stat pactat. 

Item, és concordat que en deductió del preu demon dit paguador a dit mestre
Gaspar per dits obrers, dit mestre Gaspar sia tingut rebatre et comptar totes les 
quantitats de pecúnias que fins lo die present per dits obrers li son stadas donadas; e 
ultra això, totes les despeses e quantitas fetes e paguades per pells, cuyras, ayguas 
cuites, e altres coses comparadas per dits obrers per necessitat e factura del dit orgue de 
la cadira, e de las manxas d’aquell, las quals quantitats prenen summa de vingt ducats. 
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Doc. 10 

1531, març, 6 
Michael Serdanya rep 14 lliures a compte de la construcció d’un orgue per a la capella de 
la Mare de Déu de Gràcia de Puigcerdà. 

A. AHPB, Miquel Cellers, llig. 4, manual 18, contractes, anys 1530-1531.
a. MADURELL, 1951, pp. 211-212. 

En nom de Déu sie y de la Verge Maria. Concòrdia és estada entre los administradors de 
la capella de mossèn Mercader, de una part, e lo discret mestre Miquel Cerdanya, 
organista, de fer un orgue de amplària de set palms, y de alt setze palms fins en deset, 
poch més o mancho, entre pilars y peu y sembranes y canonades. 

E tindrà dit orgue tres castells, sinch canons dessà y sinch dellà. I lo castell del 
mig tindrà vint y un canó, y lo del mig tindrà entorxat. I sonarà dit horgue en dues 
maneres, ço és, flautat e digne maior que és orgue ple, an tot son compliment. E lo joch 
tindrà compliment de taules, així com l’orgue vell, quoranta dues taules, y comensarà a 
la c y re y mi, així com los altres orguens, y finará en la, així com los horguens de 
preycadors. Item, se obliga lo dit mestre Cerdanya, de fer les maxes detrás l’orgue de 
bons cuyros de Cordovà, ben engraxats y assahonats, a totes ses despeses, axí de orgue, 
com de stany, com de fuste, com de manxes y joch, y portes de la tela, de les francisces, 
ben acabat e ben afinat a coneguda de qualsevulla que los reverents hobrés volran, 
acceptoque me han a donar lo loch per assetiar allà hont ells volran dit orgue. Et dit 
orgue ha de ser, de ací a sis mesos, acabat y afinat de tot compliment. Item, acabades les 
desus dites coses, vol dit mestre Cerdanya que li hagen a donar quaranta set ducats de 
bon or y de bon pes, e l’orgue vell quan serà acabat l’orga nou, excepto que vol lo fit 
mestre Serdanya que hagen a bestraure deu ducats per fer dita obra. E lo restant quan 
serà acabat. I de tot donarà bones femanses, segures y stables. E més vol dit Collegi, 
que lo dit mestre Serdanya hage a fer y posar dit orgue a totes ses despeses y missions, y 
que hage haver totes coses necessáries en aquell, tant de fusta com de stany, y altres 
coses necessàries en aquell, ab les entalladures de fusta necessàries y honestes, y totes 
coses fins a punt de sonar, de modo que dit Collegi no hagi res haver ni a pagar, sinó los 
dits quoranta set ducats, e fet lo dit assento, que lo dit mestre darà los canons de bon 
stany e mercer. E los canons maiors de la largàriade set palms o més, e més grossos que 
aquells qui són en l’orgue vell, ab aquella concomitància de canons necessaris en los 
altres canons, per lo semblant de bon stany e mercer ab tots los canons necessaris e ab 
compliment a conegudo de mestres...

Doc. 11 

1531, setembre, 15 
Requeriment notarial en què es reclama a Miquel de Cerdanya que el 15 de setembre de 
1531, encara no havia començat a construir l’ orgue per a la capella de la Mare de Déu 
de Gràcia de Puigcerdà. 

A. AHPB, Miquel Cellers, leg. 4, man. any 1531.
a. MADURELL, 1951, pp. 212-213, ex. A.
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No icnorau vos mestre Miquel Sardanya, organista, que no agau emprés de fer un orga a 
la capella de Nostra Senyora de Gràsia, fundada per lo magnifich mossèn Anthoni 
Mercader, quondam, cavaler de la Vila de Puigcerdà, per la fàbrica de dit orga, ne aveu 
fermada capitolació ab los administradors de dita capella, y síndich del Collegi dels 
Preveres de dita vila, segons co[n]sta en poder del discret mossèn Johan Mor, notari de 
la dita vila, a la qual fete relació per lo semblant a .vi. del mes de marts, pus prop passat, 
per vos és stada fermada apoca del que vos stat promés de entrada y de nou refermada
dita capitolació. I per mayor seguratat ne aveu donada fermansa de complir tot lo 
contengut en dita capitolació ab pena de cent lliures, segons co[n]sta en poder del 
discret mossén Miquel Sellés, notari de la present ciutat. I com tot lo temps per vos prés 
per fer dit orga sia passat, y no hagau curat de complir tot só que sou obligat, segons 
dita capitolació y actes, per assó fets, en que no se pot fer lo degut servici a Déu y a la 
Verge Maria, en dita capella per falta de dit orga, y desonra de dit Collegi. Per so et 
alias lo síndich de dit Collegi, ab los presents scrits, vos requer, que per tot lo present 
mes de setembre, agau de acabar y portar en persona dit orga en dita capella, justa la 
forma y tenor de dita capitolació y actes per asó fets y dalt mensionats, altrament, si 
cosa tant justa recusareu fer, de que no’s creu, passat dit temps prefegit, vos acusa dit 
síndich les cent lliures de penes en dit acte contengudes, ara per lavors y lavors per ara, 
y protesta contra vos y bens vostres e de vostre fermansa, de tots los danys, interessos y 
de totes coses lísites de protestar, requerint a vos notari que tot retingau acte, etc. 

Doc. 12 

1534, gener, 26
Miquel de Cerdanya contracta l’orgue per a l’església parroquial de Sant Vicens de Sarrià. 

A. AHPB, Miquel Benet Gilabert, leg. 8 manual anys 1534-1542, fol. 155.
a. MADURELL, 1949, p. 206.

Dicto die XXVI mensis ianuari anno MDXXXIIII. 
En nom de Déu sia y de la gloriosa Verge Maria.
Capitols fets entre los obrés del loch de Sarià, Juan Vinyals y Rafel Castanyer y Pera 
Vinyals, y Gerònim Martí, Esteve Vals, obres sobradits, y mestre Rafel Sent Miquel y 
Jerònim Salou, organistes y mestre Miquel Sardanya. 

Primerament, fou apuntant que mestre Rafel Sent Miquel, organista, te de fer un 
orgue de XII palms lo major canó ab mistures, segons està l’orgue de Sant[a] Ana, so és 
lo flautat de stany fi, y la mistura de plom, y al de fer que tot lo flautat se mostre en la 
cara.
Té de tenir un penjant amb una testa barbuda. 
Te de estar lo joch ab molinets y la mistura, que seguescha l’art de la composició.
I lo dit mestre a de fer les portes de tella posades. 
Mes lo dit mestre no las te de pintar. 
I a de fer l’orgue della mostra que tenen los dits obrés.
Item més, és concordat que las manxas sien de cuyro de moltó, y que estiguen asentades 
del art que estan a Sant[a] Ana, y que lo dit mestre Rafel té de fer lo faristol on estaran 
ditas manxas, a ses despeses, tot lis de fusta de alber.
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A de dar l’orgue acabat, y a seu càrech pagar totas las cosas necesàries per dit orgue: 
panys y frontises y altra faramenta necesària, as de fer tot fusta de alber. I a de fer una 
petxina.
Més se obliga lo dit mestre de acabar dit orgue d’esí a la festa de Tots Sants, primer
vinent, sots pena de deu ducats, salvat just impediment.

Lo qual orgue a de donar bo y rebedor, a coneguda de dos músichs. E per ço ne 
donen per fermanses los dits organistes als dits obrers, lo senyer en Rafel Casanova, 
carniçer, Bartholomeu Bosch, fuster, ciutedans de Barcelona.

Las pagas que s’an de fer seran d’aquesta mane[ra], que los dits obrés ajen de 
pagar en tres egols pagas, so és, ara en lo principi una tersa, y posat lo salmer, y tot lo 
bastiment, l’altra tersa, acabat y judicat per los músichs, la hu mossèn Francesch del 
Bosch, l’altra lo que volran, ... pagar lo compliment, acabat y judicat que sia. 
Los dits jurat[s] an de pagar per dit orge sent y deu liures per totas las cosas com
damunt és dit. 

Més, les dites parts daran bastant seguretat de complir les coses sobredites.

Doc. 13 

1536, maig, 30 
Miquel Cerdanya i Joan Masiques que havien treballat plegats en la construcció de 
l’orgue de l’església de Santa Maria de Mataró, no es posaven d’acord a l’hora de 
valorar el cost de la feina feta per Masiques i es van haver de nomenar àrbitres. 

A. AHPB, Miquel Benet Gilabert, leg. 8, manual anys 1534-1552, fol. 150v.
a. MADURELL, 1945, III, 1, p. 13
b. MADURELL, 1949, p. 207, ex. A. 

Die Martis XXX mensis maii anno MDXXXVI. 
Compromissum firmatum per et inter Michaelem Serdanya, ex una parte, et Ioannem
Massiques, fusterium ville de Matarone, àrbitres y arbitradors Pere Borràs et Bernat 
Batlle fusterii.

Nosaltres Petrus Borras et Bernardus Batlle, fusterius, cives Barcinone, àrbitres 
y arbitradors comunament e concordable elegit[s] per los dits Serdanya e Maciques, 
segons en dit compromís se conté, sobre la fàbrica del orgue novament fet en la vila de 
Mataró, ço és, per mans, fusta, y serrar dita fusta, pronunciam e declaram que lo dit 
Serdanya hage a donar al dit Maciques, per la fusta e mans e serrar, com dit és, 
sinquanta quatre liures barceloneses. 

Item, nos tatxam per nostros salari quatorze sous a quiscú de nosaltres dits 
àrbitres, e al notari son salari condecent. 

Item, condenam a dites parts a loar y amologar les coses sobredites, sots la pena 
e jurament en lo compromès contengudes. 
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Apèndix documental C 

Document 1 

1498, setembre, 3
Joan de Casel capitula la fàbrica de dues imatges, sant Joan el Baptista i sant Joan 
l’Evangelista, per al retaule major de l’església de la Mercè de Barcelona. 

A. AHPB, Pere Triter, 239/20, Manual 20, 1498, fol. 94 v; fitxes Madurell
a. YEGUAS, 2001. 

Capitula facta firmata et iurata per et inter reverendissimum patrem et dominum fratrem
Johannem Urgell magistrum in sacra theologia Dei et apostolice sedis gracia totius sacri 
ordinis Beate Marie de Mercede redemptionis capturarum magistrum generalem ex una 
parte et Joannem de Cassell imaginarium theutonicum ex parte altera super fabrica 
duarum imaginarum sanctorum Johannis Babtiste et Evangeliste fabricandarum per 
retrotablo maiori altaris maioris ecclesie monasterii Beate Marie de Mercede 
Barchinone sunt in cedula. 
Testes ut in cedula. 

Document 2 

1498, desembre 31 
Joan de Casel firma una àpoca per les dues imatges del retaule major de l’església de 
la Mercè de Barcelona. 

A. AHPB, Pere Triter, 239/21, Manual 21, 1498-1499, fol 56 v.; fitxes Madurell
a. YEGUAS, 2001 

Die jovis XXXI mensis decembris anno a nativitate domini MCCCCLXXXX nono.
Johannes de Casell imaginarius nacionis theutonicus cive Barchinone con et re vobis 
reverendissimo fratri Johanni Urgell magistro in sacra pagina Dei et apostolica sedis 
gracia totius sacri ordinis Beate Marie de Mercede redemptionis capturorum magistro
generali etc. dedictis et solvistis michi numerando decem septem libras sex solidos et 
octo denarios barchinonenses in solutum pro rata illarum viginti sex librarum que sunt 
precium duarum imaginum quas ex conventione indo inter vos et nos facta prout in 
instrumento capitulorum firmatorum in possessione notario infrascripto tercia die 
mensis septembris proximis lapsi ego facte promisi pro retrotabulo altaris maioris
ecclesie dicti ordinis Barchinone quas XVII lliuras VI sous VIII diners dichi soluncte 
numerando.
Testes venerabile Ffranciscus Spano et Petrus Steve mercatoris
civis Barchinone. 

Document 3 

1499, juny 20 
Guillem d’Utrech capitula la construcció de dues noves imatges, i els seus dossers, pel 
retaule major de l’església de la Mercè de Barcelona.
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A. AHPB, Pere Triter, 239/22, Manual 22, 1499, fol. 43 r i v.; fitxes Madurell
a. YEGUAS, 2001. 

Capitula facta et firmata per et inter reverendum fratrem Johannem Urgell in sacra 
pagina professorem dei et apostolici sedis gracia tocius sacri ordinis beate Maria de 
Mercede redempcionis capturorum cristianorum in posse in fidelium detentore 
magistrum generalem ex una parte et Guillermum d’Uytrach imaginarium habitatorem
Barchinone ex parte altera super fabrica unus imagines fustis fabricandi per dictum
Guillermi d’Uytrach per ecclesia monasteri dicti ordinis civitatem Barchinone et per 
duobus tabernaculis in dicta imagine et in alia imagine facto per in eadem per Johannem
de Casell imaginairus sunt large in cedula in bursa cedulare eius anni.
Testes ut in cedula. 

Document 4 

1500, març, 9 
Guillem d’Utrech signa una àpoca per la construcció dels dossers sobre unes imatges 
del retaule major de l’església de la Mercè de Barcelona.

A. AHPB, Pere Triter, 239/23, Manual 23, 1499-1500, fol. 79 r.; fitxes Madurell
a. YEGUAS, 2001. 

Die lune nona mensis marcii anno a nativitate domini Millesimo quingentesimo.
Guillermus d’Uytrach imaginarius de nacione theutonicorum habitaror Barchinone con 
et re vobis reverendo fratri Johanni Urgell magistro in sacra pagina dei e apostolice 
sedis gratia tocius sacri ordinis Beate Marie de Mercedis redempcionis capturorum
magistro generali... dedistis et solvistis michi numerando duas lliuras et octo solidos in 
solutum pro rata maioris pecunia quantitates quam vos michi dare et solue promissas
pro fabrica duorum tabernaculorum quos facte ... supra duas imagines sanctorum
Ermengandi et Nonati positas ad latus altaris maioris ecclesie vostri monasterii Beate 
Marie de Mercedis presente civitatis Barchinone prout in instrumento capitulorum super 
fabrica dictorum duorum tabernaculorum factorum et firmatorum apud notarium
infrascriptum XX die mensis junii proxime preteri continetur ...
Testes venerabile Raphael Oliver et Petrus Steva mercatores cives Barchinone. 
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Document 5 

1501, març, 5 
Pere Torrent i Melcior Samat acorden la construcció del cadirat del cor a l’església del 
convent de la Mercè a Barcelona. 

A. AHPB, Pere Triter, 239/25, Manual 25, 1501-1502,; fitxes Madurell
a. GAZULLA, 191 , p. 38-39.8
b. YEGUAS, 2001.

Capitula facta et firmata per et inter reverendum fratrem Joannem Urgell in sacra pagina 
professorem dei et apostolice sedis gracia tocius sacri ordinis Beate Marie de Mercedis 
redempcionis capturorum magistrum generalem ex una parte et Melchiorem Samat et 
Petrum Torrent fusterios cives dicte civitate ex parte altera super constructione e fabrica 
ciusdam chori cathedrais in patio altaris maioris ecclesie Beate Marie de Mercedis 
Barchinone fabricadis. Sunt in cedula.
Testes ut in cedula. 

Document 6 

1517, juny, 17 
Joan de Tours es lloga per dos anys com aprenent d’imaginaire amb Girart Spirich.

A. AHPB, Andreu Miquel Mir, 301/16, Manual contractes comuns 4, 1517; fitxes Madurell
a. YEGUAS, 2001. 

Johannes Benedicti loci de Corts regni Francie efferens virtute iuramenti infrascripti
etatem decem octo annorum plenarie ex cessi et gratia apria die presens mensis junii ad 
duos annos ex tunch primo et continuo venturos afirmo me vobiscum Geraldo Spirinch 
ymaginario civis Barchinone causa servendi vobis et domui vostre de die et de nocte in 
omnibus mandatus vostris licitis et honestis et oficium  vostrium predictum ad discedi et 
alias mandato vostro. Convenio et promitto vobis morabor vobiscum per dictum tempus
et no recedam a vobis seu a servicio vostro abseque vostri licencia petita et obtenta, et 
si forsam recessero possitis meo capere et infermatum vostrum reducere ego cum
emendabo vobis omnes dies et horas quibus aservacio vostro absens fuero et liquid 
dampnu vel mal vobis intulero prout solue vobis, vos vero teneamui instruere me in 
vostris moribus et prorudere me sanum et egum in cibo et potu ad usum Barchinone, et 
dovere me de entretallar fine dictu temporis et etiam durante dicto tempore  ad vostri 
cognitionem. Ac hoc ego Geraldus Sperinch laudans acceptansque vos dictum Joannem
Benedictum in familiam, com ut prout instruere vos suborns moribus repetaum pacta ut 
supra, et pro hus obligo pars parti bona.
Testes Petrus Johannes Vidal mercator civis et Bernabar Sagarra scriptor habitator 
Barchinone.
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Apèndix Documental D 

Arxiu de la Catedral de Barcelona 

Llibre de l’Obra, 1421-1423 

fol. 44v 

(...)
Item lo die mateix [3 gener 1422] pagui en Anthoni
Claperós esmeginayre per IIII jonrs que fou per pintar
les repises del simborri a rao de IIII sous VI diners per jorn.2

(...)

fol. 74v 

(...)

Item lo die mateix [22 setembre 1422] pagui en Anthoni piquer
per V jorns a rao de III sous VI per jorn XVII sous VI

(...)

Llibre de l’Obra, 1443-1445 

fol. LXXXVIIIIr 

[setmana del 3 al 9 de desembre de 1443]

(...)

Item an Anthoni Claperós ymaginayre per un
jorn a rao de V sous lo jorn V sous 

(...)

fol. LXXXXVIIIIv 

[setmana de l’11 al 20 de desembre de 1443]

(...)

Item an Anthoni Claperós per IIII jorns a rao de V sous XX sous 

2 PIFERRER, 1839, p. 58; CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 314 i nota 472; TERÉS,  1987a, p. 174. 
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(...)

fol. XCr 

(...)
[setmana del 22 al 24 de desembre de 1443]

(...)

Item an Anthoni Claperós ymaginayre per
dos jorns a rao de V sous lo jorn leva X sous 

(...)

fol. XCv 

[setmana del 27 al 31 de desembre de 1443]

(...)

Item an Anthoni Claperós ymaginayre per V jorns
a rao de V sous lo jorn leva XXV sous 

(...)

fol. XCIr 

[setmana del 6 a l’11 de gener de 1444]

(...)

Item an Anthoni Claperós ymaginayre per IIII 
jorns a rao de V sous lo jorn XX sous 

(...)

fol. XCIv 

[setmana del 13 a l’18 de gener de 1444]

(...)

Item an Anthoni Claperós ymaginayre per V 
jorns a rao de V sous lo jorn XXV sous 

(...)

fol. XCIIr 
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[setmana del 20 al 24 de gener de 1444]

(...)

Item an Anthoni Claperós ymaginayre per
IIII jorns a rao de V sous lo jorn XX sous 
(...)

fol. XCIIv 

[setmana del 27 de gener a l’1 de febrer de 1444]

(...)

Item an Anthoni Claperós ymaginayre per V 
jorns e mig a rao de V sous lo jorn suma la setmana XXVII sous VI din. 

(...)

fol. XCIIIr3

[setmana del 3 al 8 de febrer de 1444]

(...)

Item an Anthoni Claperós esmaginayre per VI jorns
a rao de V sous lo jorn leva XXX sous 
(...)

fol. XCIIIv4

[setmana del 9 al 15 de febrer de 1444]

(...)

Item an Anthoni Claperós per V jorns a rao de V sous lo jorn
    XXV sous

(...)

fol. XCVr 

[setmana del 28 de febrer al 7 de març de 1444]

(...)

Item an Pere Oller esmaginayre per V jorns e mig a rao

3 Marcat com a XXXXIIIr. 
4 Marcat com a XXXXIIIv. 
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de IIII sous VI lo jorn XXIIII sous IX din 
(...)

fol. XCVv 

[setmana del 8 al 14 de març de 1444]

(...)

Item an Pere Oller esmaginayre per VI jorns a rao de IIII
sous VI lo jorn leva XXVII sous 

fol. LXXXXVIr 

[setmana del 15 al 21 de març de 1444]

(...)

Item an Pere Oller per VI jorns a rao de IIII sous VI din. 
       XXVII sous
(...)

fol. CIIv 

[setmana del 31 de març al 6 de juny de 1444]

(...)

Item an Pere Oller per IIII jorns a rao de IIII sous VI din.
       XVIII sous
(...)

fol. CIIr 

[setmana del 7 al 13 de juny de 1444]

(...)

Item an Pere Oller esmaginayre per V jorns a rao de IIII sous
VI din. lo jorn leva XXII sous VI din 
(...)

fol. CVIIv 

[setmana del 22 al 28 d’agost de 1444]

(...)

Item an Pere Oller per tres jorns a rao de IIII sous VI din.
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    XIII sous VI din
(...)

fol. CVIIIr 

[setmana del 30 d’agost al 5 se setembre de 1444]

(...)

Item an Pere Oller per VI jorns a rao de IIII sous VI din.
    XVII sous

(...)

fol. CVIIIv 

[setmana del 6 al 12 de setembre de 1444]

(...)

Item an Pere Oller esmeginayre per V jorns a rao de
IIII sous VI din. lo jorn XXII sous VI din 
(...)

fol. CVIIIIr 

[setmana del 14 al 20 de setembre de 1444]

(...)

Item an Pere Oller per V jorns a rao de IIII sous VI din. lo jorn
       XXII sous VI din
(...)

fol. CVIIIIv 

[setmana del 22 al 26 de setembre de 1444]

(...)

Item an Pere Oller per IIII jorns a rao de IIII sous VI din.
lo jorn leva      XVIII sous

(...)

fol. CXr 

[setmana del 28 de setembre al 3 d’octubre de 1444]

(...)
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Item an Pere Oller per V jorns a rao de IIII sous VI din.
     XXII sous VI din.

(...)

fol. CXv 

[setmana del 4 al 10 d’octubre de 1444]

(...)

Item an Pere Oller esmeginayre per dos jorns a rao
de IIII sous VI din. lo jorn XIII sous VI din.

(...)
fol. CXVIIIIv 

[setmana del 7 al 13 de febrer de 1445]

(...)

Item an Anthoni Claperós per I  jorn a rao de IIII sous VI din.
lo jorn leva       IIII sous VI din.

(...)
fol. CXXr 

[setmana del 14 al 20 de febrer de 1445]

(...)

Item an Claperós esmeginayre per VI  jorns a rao de
IIII sous VI din. lo jorn leva XXVII sous 

(...)
fol. CXXv 

[setmana del 22 al 27 de febrer de 1445]

(...)

Item an Claperós esmeginayre per I  jorn a rao de IIII sous
VI din. lo jorn leva IIII sous VI din. 

(...)
fol. CXXIv 

[setmana del 7 al 13 de març de 1445]
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(...)

Item an Anthoni Claperós per dos jorns a rao de IIII sous
VI din. lo jorn VIIII sous 

(...)
fol. CXXIIr 

[setmana del 15 al 20 de març de 1445]

(...)

Item an Anthoni Claperós per dos jorns e mig a rao
de IIII sous VI din. lo jorn leva XV sous VIIII din. 

(...)
fol. CXXIIv 

[setmana del 15 al 27 de març de 1445]

(...)

Item an Anthoni Claperós per dos
jorns e mig a rao de IIII sous VI din. lo jorn XI sous IIII din. 

(...)
fol. CXXIIIr 

[setmana del 27 de març al 4 de abril de 1445]

(...)

Item an Anthoni Claperós per IIII jorns a rao de
IIII sous VI din. lo jorn leva XVIII sous 

(...)
fol. CXXIIIv 

[setmana del 6 al 10 de abril de 1445]

(...)

Item an Claperós esmeginayre per I jorn e mig a rao de
IIII sous VI din. lo jorn leva VI sous VIIII din.

(...)
fol. CXXIIIIr 
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[setmana del 12 al 17 de abril de 1445]

(...)

Item an Claperós esmeginayre per IIII jorns a rao de
IIII sous VI din. lo jorn XVIII sous 

(...)
fol. CXXVr 

[setmana del 27 al 31 de abril de 1445]

(...)

Item an Anthoni Claperós esmeginayre per V jorns
e mig a rao de IIII sous VI din. lo jorn leva XXIIII sous VIIII din.

(...)

Llibre de l’Obra, 1445-1447 

[No es conserva] 

Llibre de l’Obra, 1447-1449 

fol. 90v 

(...)

Item lo dia mateix [13 abril 1448] donam an Enthoni
Claperós CXXI sous per la smagineria dels capitels dels
pilars de la volta del lavador qui es deuant de la seu los
quals li foren donat asquarada5    CXXI sous

(...)

fol. 91r 

(...)

Item [20 abril 1448] lo fill del Claperós per VI pendents, V
a rao de VIII diners i I a raó de VI diners III sous  X diners 

(...)

fol. 92r 

5 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
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(...)

Item lo fill del Calperós per XIII pandents,
VI a rao de VIII diners i VII a rao de VI diners lliures VII sous VI

(...)

fol. 92v 

(...)

Item [11 maig 1448] donam an Claperós per XI
jornals que avia fets en la clau de volta devant la
capella de sent Thomás a raó de V sous per jorn6   LV sous

(...)

fol. 97r 

(...)

Item [13 juliol 1448] an Claperós qui obra la clau de la volta de 
vant la capella de sant Blai a raó de V sous per jorn XXX sous 
(...)
Item lo fill del dit Claperós qui obra en la dita clau 
per III jorns i mig a rao de III sous7     X sous VI din.

(...)

fol. 97v 

(...)

Item [20 juliol 1448] an Claperós per mig jorn a raó
de V sous        II sous V din.
(...)
Item lo fill del dit Claperós per VI jorns a raó de 
III sous8        XVIII sous

(...)

fol. 100r 

(...)

6 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
7 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
8 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
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[setmana del 19 al 24 d’agost de 1448]

Item an Claperós per qui obra la clau de la
volta damunt lo portal de la Seu per V dies a raó
de V sous per jorn      XXV sous
(...)
Item lo fill del dit Claperós qui obra en dita clau 
per V dies a raó de III sous9     XV sous

(...)

fol. 100v 

(...)

[setmana del 26 al 31 d’agost de 1448]

(...)
Item an Claperós per qui obra la clau de la volta
damunt lo portal de la Seu per V dies a rao 
de V sous       XXV sous
(...)
Item lo fill del dit Claperós qui obra en la dita clau 
per V dies a rao de III sous10     XV sous

(...)

fol. 101r 

(...)

[setmana del 2 al 7 de setembre de 1448]

(...)
Item an Claperós per qui obra la clau de la volta 
damunt lo portal de la Seu per VI dies a rao
de V sous        XXX sous
(...)
Item lo fill del dit Claperós qui obra en la dita clau
per VI dies a rao de III sous11     XVIII sous

(...)

fol. 101v 
(...)

9 Representa la Resurrecció, CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
10 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512.
11 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512.
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[setmana del 9 al 14 de setembre de 1448]

(...)
Item an Claperós per qui obra la clau de volta 
damunt lo portal de la seu per V dies a rao
de V sous        XXV sous
(...)
Item lo fill del dit Claperós qui obra en la
dita clau per V dies a rao de III sous12    XV sous
(...)

fol. 102r 
(...)

[setmana del 16 al 21 de setembre de 1448]

(...)

Item an Claperós per qui obra la clau de la volta
damunt lo portal de la Seu per V dies a rao
de V sous        XXV sous
(...)

Item lo fill del dit Claperós qui obra en la dita 
clau per V dies a rao de III sous13     XV sous

(...)

fol. 102v 
(...)

[setmana del 23 al 28 de setembre de 1448]

(...)
Item an Claperós per qui obra la clau de la volta
damunt lo portal de la Seu per V dies a rao
de V sous        XXV sous
(...)

Item lo fill del dit Claperós qui obra en la dita 
clau per V dies a rao de III sous14     XV sous

(...)

fol. 103r 
(...)

12 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
13 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
14 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
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[setmana del 30 de setembre al 5 d’octubre de 1448]

(...)
Item an Claperós qui obra la smagineria de la volta
del lavador per V dies a rao de V sous XXV sous 
(...)
Item lo fill del dit Claperós qui obra en la dita 
smagineria per V dies a rao de III sous15   XV sous

(...)

fol. 103v 

[setmana del 7 al 12 d’octubre de 1448]

(...)

Item an Claperós qui obra la smagineria de la volta
del dit lavador per VI dies a rao de V sous XXX sous 
(...)
Item lo fill del dit Claperós qui obra en la dita 
smagineria per VI dies a rao de III sous16   XVIII sous

(...)

fol. 104r 

[setmana del 14 al 19 d’octubre de 1448]

(...)

Item an Claperós qui obra la smagineria de la volta
del lavador per V dies a rao de V sous XXV sous 
(...)
Item lo fill del dit Claperós qui obra en la dita 
smagineria per V dies a rao de III sous VI din.17 XVII sous VI din. 

(...)

fol. 104v 

[setmana del 21 al 26 d’octubre de 1448]

(...)

15 MAS, 1913, p. 118. 
16 MAS, 1913, p. 118. 
17 MAS, 1913, p. 118. 
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Item an Claperós obra la smagineria de la volta
del lavador per V dies a rao de V sous XXV sous 
(...)
Item lo fill del dit Claperós qui obra en la dita 
smagineria per V dies a rao de III sous VI din.18 XVII sous VI din. 

(...)

fol. 105r 

[setmana del 28 d’octubre al 2 de novembre de 1448]

(...)

Item an Claperós obra la smagineria de la volta
del lavador per IIII dies a rao de V sous XX sous 
(...)
Item lo fill del dit Claperós IIII dies a rao de
III sous VI din.19      XIIII sous

(...)

fol. 105v 

[setmana del 4 al 9 de novembre de 1448]

(...)

Item an Claperós obra la smagineria de la volta
del lavador per IIII dies a rao de V sous XX sous 
(...)
Item lo fill del dit Claperós IIII dies a rao de
III sous VI din.20      XIIII sous
(...)

fol. 106r 

[setmana del 11 al 16 de novembre de 1448]

(...)

Item an Claperós V dies a rao de V sous XXV sous 
(...)
Item lo fill del dit Claperós V dies a rao de
III sous VI din.21      XVII sous VI din.

18 MAS, 1913, p. 118. 
19 MAS, 1913, p. 118. 
20 MAS, 1913, p. 118. 
21 MAS, 1913, p. 118. 
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(...)

fol. 106v 

[setmana del 18 al 23 de novembre de 1448]

(...)

Item an Claperós V dies a rao de V sous XXV sous 
(...)
Item lo fill del dit Claperós V dies a rao de
III sous VI din.22      XVII sous VI din.

(...)

fol. 107r 

[setmana del 25 al 30 de novembre de 1448]

(...)

Item an Claperós obra la smagineria de la volta
del lavador per IIII dies a rao de V sous XX sous 
(...)
Item lo fill del dit Claperós per IIII dies a rao
de III sous VI din.23      XIIII sous
(...)

fol. 107v 

[setmana del 2 al 7 de desembre de 1448]

(...)

Item an Claperós per qui obra la smagineria
de la volta del lavador per V dies a rao de V sous XXV sous 
(...)
Item lo fill del dit Claperós qui obra en la dita 
smagineria per V dies a rao de III sous VI din.24 XVII sous

(...)

fol. 108r 

[setmana del 9 al 14 de desembre de 1448]

22 MAS, 1913, p. 118. 
23 MAS, 1913, p. 118. 
24 [Es van anotar 17.5 sous i després es va rectificar a 14 sous]. MAS, 1913, p. 118. 
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(...)

Item an Claperós per qui obra la smagineria
de la volta del lavador per V dies a rao de V sous XXV sous 
(...)
Item lo fill del dit Claperós qui obra en la dita 
smagineria per III dies a rao de III sous VI din.25 X sous VI din. 

(...)

fol. 108v 

[setmana del 16 al 21 de desembre de 1448]

(...)

Item an Claperós per qui obra la smagineria
de la volta del lavador per V dies a rao de V sous XXV sous 
(...)
Item lo fill del dit Claperós qui obra en la dita 
smagineria per V dies a rao de III sous VI din.26 XVII sous VI din. 
(...)

fol. 109r 

[setmana del 23 al 28 de desembre de 1448]

(...)

Item an Claperós per qui obra la smagineria
de la volta del lavador per II dies a rao de V sous X sous 
(...)
Item lo fill del dit Claperós qui obra en la dita 
smagineria per II dies a rao de III sous VI din.27 XI sous

(...)

fol. 109v 

[setmana del 30 de desembre de 1448 al 4 de gener de 1449] 

(...)

Item an Claperós per qui obra la smagineria
de la volta del lavador per V dies a rao de V sous XXV sous 

25 MAS, 1913, p. 118. 
26 MAS, 1913, p. 118. 
27 MAS, 1913, p. 118. 
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(...)
Item lo fill del dit Claperós qui obra en la dita 
smagineria per V dies a rao de III sous VI din.28 XVII sous VI din. 

(...)

fol. 110r 

[setmana del 6 al 11 de gener de 1449] 

(...)

Item an Claperós per qui obra la smagineria
de la volta del lavador per V dies a rao de V sous XXV sous 
(...)
Item lo fill del dit Claperós qui obra en la dita 
smagineria per V dies a rao de III sous VI din.29 XVII sous VI din. 

(...)

fol. 110v 

[setmana del 13 al 18 de gener de 1449] 

(...)

Item an Claperós per qui obra la smagineria
de la volta del lavador per V dies a rao de V sous XXV sous 
(...)
Item lo fill del dit Claperós qui obra en la dita 
smagineria per V dies a rao de III sous VI din.30 XVII sous VI din. 

(...)

(...)

fol. 111r 

[setmana del 20 al 25 de gener de 1449] 

(...)

Item an Claperós qui obra la smagineria
de la volta del lavador per IIII dies a rao de V sous XX sous 
(...)
Item lo fill del dit Claperós qui obra en la dita 

28 PIFERRER, 1839, p. 59. 
29 MAS, 1913, p. 118. 
30 MAS, 1913, p. 118. 
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smagineria per IIII dies a rao de III sous VI din.31 XIIII sous

(...)

fol. 111v 

[setmana del 27 de gener al 1 de febrer de 1449] 

(...)

Item an Claperós qui obra la smagineria
de la volta del lavador per VI dies a rao de V sous XXX sous 
(...)
Item lo fill del dit Claperós qui obra en la dita 
smagineria per VI dies a rao de III sous VI din.32 XXI sous

(...)

fol. 112r 

[setmana del 3 al 8 de febrer de 1449] 

(...)

Item en Claperós qui obra la smagineria
de la volta del lavador per VI dies a rao de V sous XXX sous 
(...)
Item lo fill del dit Claperós qui obra en la dita 
smagineria per VI dies a rao de III sous VI din.33 XXI sous

(...)

fol. 112v 

[setmana del 10 al 15 de febrer de 1449] 

(...)

Item en Claperós qui obra la smagineria
de la volta del lavador per V dies a rao de V sous XXV sous 
(...)
Item lo fill del dit Claperós qui obra en la dita 
smagineria per V dies a rao de III sous VI din.34 XVII sous VI din. 

(...)

31 MAS, 1913, p. 118. 
32 MAS, 1913, p. 118. 
33 MAS, 1913, p. 118. 
34 MAS, 1913, p. 118. 
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fol. 113r 

[setmana del 17 al 22 de febrer de 1449] 

(...)

Item en Claperós qui obra la smagineria
de la volta del lavador per V dies a rao de V sous XXV sous 
(...)
Item lo fill del dit Claperós per V dies a rao 
de III sous VI din.35      XVII sous VI din.

(...)

fol. 113v 

[setmana del 24 de febrer a l’1 de març de 1449] 

(...)

Item en Claperós qui obra la smagineria
de la volta del lavador per V dies a rao de V sous XXV sous 
(...)
Item lo fill del dit Claperós qui obra en la dita 
smagineria per V dies a rao de III sous VI din.36 XVII sous VI din. 
(...)

fol. 114r 

[setmana del 3 al 8 de març de 1449] 

(...)

Item en Claperós per VI dies a rao de V sous XXX sous 
(...)
Item lo fill del dit Claperós per VI dies a rao 
de III sous VI din.37      XXI sous
(...)

fol. 114v 

[setmana del 10 al 15 de març de 1449] 

(...)

35 MAS, 1913, p. 118. 
36 MAS, 1913, p. 118. 
37 MAS, 1913, p. 118. 
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Item en Claperós per V dies a rao de V sous XXV sous 
(...)
Item lo fill del dit Claperós per I dia a rao 
de III sous VI din.38      III sous VI din.

(...)

fol. 115r 

[setmana del 17 al 22 de març de 1449] 

(...)

Item en Claperós qui comença a obrar en la
clau major de la volta del lavador per V dies 
a rao de V sous      XXV sous
(...)
Item lo fill del dit Claperós qui obra en la dita 
clau per IIII dies a rao de III sous VI din.39   XIIII sous

(...)

fol. 115v 

[setmana del 24 al 29 de març de 1449] 

(...)

Item en Claperós qui obra en la clau de volta 
del lavador per V dies a rao de V sous XXV sous 
(...)
Item lo fill del dit Claperós per qui obra en la dita 
clau per V dies a rao de III sous VI din.40   XVII sous VI din.

(...)

fol. 116r 

[setmana del 31 de març al 5 d’abril de 1449] 

(...)

Item en Claperós qui obra en la clau de volta 
del lavador per VI dies a rao de V sous XXX sous 
(...)

38 MAS, 1913, p. 118. 
39 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
40 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
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Item lo fill del dit Claperós per qui obra en la dita 
clau per V dies a rao de III sous VI din.41   XXI sous

(...)
fol. 116v 

[setmana del 7 al 12 d’abril de 1449] 

(...)

Item en Claperós qui obra en la clau de volta 
del lavador per V dies a rao de V sous XXV sous 
(...)
Item lo fill del dit Claperós per qui obra en la dita 
clau, açi començam de donar al fill del dit Claperós 
IIII sous de jornal.42      XX sous

(...)

fol. 117r 

[setmana del 14 al 19 d’abril de 1449] 

(...)

Item en Claperós qui obra en la clau de volta 
del lavador a rao de V sous XX sous 
(...)
Item lo fill del dit Claperós per qui obra en la dita 
clau per IIII dies a rao de IIII sous.43    XVI sous

(...)
fol. 117v 

[setmana del 21 al 26 d’abril de 1449] 

(...)

Item en Claperós qui obra en la clau de volta 
del lavador per IIII dies i mig jorn a rao de V sous 

     XXII sous
(...)
Item lo fill del dit Claperós per IIII dies a rao
de IIII sous.44       XVI sous

41 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
42 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
43 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
44 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
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(...)

fol. 118r 

[setmana del 28 d’abril al 3 de maig de 1449] 

(...)

Item en Claperós qui obra en la clau de volta 
del lavador per IIII dies a rao de V sous XX sous 
(...)
Item lo fill del dit Claperós qui obra en la dita 
clau per IIII dies a rao de IIII sous.45    XVI sous
(...)

Llibre de l’Obra, 1449-1451 

fol. LXVIIIIr 

[setmana del 5 de maig a l’11 de maig de 1449] 

(...)

Item en Claperós qui obra en la clau de volta 
del lavador per VI dies a rao de V sous XXX sous 
(...)
Item lo fill del dit Claperós qui obra en la dita 
clau per V dies a rao de IIII sous. XXIIII sous 
(...)

fol. LXVIIIIv 

[setmana del 13 al 17 de maig de 1449] 

(...)

Item en Claperós qui obra en la clau de volta del 
lavador per VI dies a rao de V sous XXX sous 
(...)
Item lo fill del dit Claperós qui obra en la
dita clau per V dies a rao de IIII sous. XXIIII sous 
(...)

fol. 69r bis 

[setmana del 19 al 24 de maig de 1449] 

45 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
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(...)

Item en Claperós qui obra en la clau de la volta
del lavador a rao de V sous XXX sous 
(...)
Item lo fill del dit Claperós qui obra en
la clau del lavador per V dies a rao de
IIII sous per jorn.      XX sous
(...)

fol. 69v bis 

[setmana del 26 al 31 de maig de 1449] 

(...)

Item en Claperós qui obra en la clau de la volta
del lavador per VI dies a rao de V sous XXX sous 
(...)
Item lo fill del dit Claperós qui obra en la
dita clau per VI dies a rao de IIII sous XXIIII sous 
(...)

fol. LXXr 

[setmana del 2 al 7 de juny de 1449] 

(...)

Item en Claperós qui obra en la clau de la volta
del lavador per IIII dies a rao de V sous XX sous 
(...)
Item lo fill del dit Claperós qui obra en
la dita clau per III dies e mig a rao de IIII sous XIIII sous 

(...)

fol. LXXv 

[setmana del 9 al 14 de juny de 1449] 

(...)

Item en Claperós qui obra en la clau de la volta
del lavador per II dies a rao de V sous X sous 
(...)
Item lo fill del dit Claperós qui obra en la
dita clau per II dies a rao de IIII sous VIII sous 
(...)
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fol. LXXXIIIIr 

[setmana del 14 al 20 de setembre de 1449] 

(...)

Item en Claperós per II jorns e mig a rao de V sous XII sous VI din. 
(...)
Item lo fill den Claperós per II jorns e mig a rao de IIII sous

   X sous
(...)

fol. LXXXIIIIv 

[setmana del 22 al 27 de setembre de 1449] 

(...)

Item en Claperós per filar les ymatges de la 
clau de la volta del lavador per III dies a rao
de V sous per jorn XV sous 

Item lo fill del dit Claperós per lo perfilar de la 
dita clau e de les ymatges per III dies a rao
de IIII sous       XII sous
(...)

fol. LXXXXv 

[setmana del 15 al 21 de març de 1450] 

(...)

Item donam an Claperós per dues guargoles que 
havia picades a rao de IIII florins per 
guargula      LXXXVIII sous
(...)

fol. LXXXXIr 

[setmana del 22 al 28 de març de 1450] 

(...)

Item donam an Claperós per una guarguola 
que havia acabada a rao de IIII florins
per guargula      XXXXIIII sous
(...)
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fol. LXXXXIIIv 

[setmana del 26 d’abril al 2 de maig de 1450] 

(...)

Item donam an Claperós per una guargola de la qual 
ha haver quatre florins XXXXIIII sous 
(...)

fol. LXXXXIIIIv 

[setmana del 10 al 16 de maig de 1450] 

(...)

Item donam an Claperós per una guargola que 
havia acabada      XXXXIIII sous
(...)

fol. LXXXXVr 

[setmana del 17 al 23 de maig de 1450] 

(...)

Item donam an Claperós per una guargola que havia 
acabada       XXXXIIII sous
(...)

fol. LXXXXVv 

[setmana del 24 al 30 de maig de 1450] 

(...)

Item donam an Claperós per una guargola XXXXIIII sous 
(...)

fol. LXXXXVIv 

[setmana del 7 al 13 de juny de 1450] 

(...)

Item an Claperós per II dies a rao de V sous XX sous 
(...)
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fol. LXXXXIIIIr 

[setmana del 14 al 20 de juny de 1450] 

(...)

Item an Claperós per una guargola XXXXIIII sous 
(...)
Item al dit Claperós per I jorn a rao de V sous V sous 
(...)

fol. CXIv 

[setmana del 3 al 9 de gener de 1451] 

Item donam an Claperós per raho de aquells XXV 
florins per raho de les VIII represes 
les quals pres[enta] a preu fet LXVI sous 
(...)

fol. CXIIr 

[setmana del 10 al 16 de gener de 1451] 

Item donam an Claperós qui pica les represes 
del capitol       XXII sous
(...)

fol. CXIIv 

[setmana del 17 al 23 de gener de 1451] 

(...)

Item donam an Claperós per les represes que 
picava IIII florins     XXXXIIII sous
(...)

fol. CXIIIv 

[setmana de l’1 al 6 de febrer de 1451] 

(...)

Item donam an Claperós per les represes que picha de
aquells XXV florins que na LXVI sous 
(...)

fol. CXIIIIr 
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[setmana del 7 al 13 de febrer de 1451] 

(...)

Item donam an Claperós dels XXV florins que 
havia de les represes      XXXIII sous
(...)

fol. CXIIIIv 

[setmana del 14 al 20 de febrer de 1451] 

(...)

Item donam an Claperós lo qual havia acaba 
des d’obrar les VIII represes per compli
ment dels XXV florins que havia per 
donar li       XXXXIIII sous

fol. CXXXXIr 

[Dates al fuster] 

Item donam an Pe[re] Blasco fuster per la 
setmana qui fini dissabte a XXIII del 
mes de maig [1449] per III jorns que havia fets 
en la bastida de la volta del lavador a rao 
de IIII sous per jorn munta XVI sous 
(...)

Item donam an Pe[re] Blasco fuster per la set 
mana qui fini dissabte a XIIII del mes de
juny per los dies que havia fets en la 
dita bastida a rao de IIII sous VIII sous 
(...)

fol. CXXXXIv 

(...)

Item donam an Pe[re] Blasco per VI dies que havia 
fets en la bastida de la volta del lavador 
en la setmana qui fini dissabte a XXI 
del mes de juny a rao de IIII sous XXIIII sous 

(...)

Item donam an Pe[re] Blasco per II jorns que 
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havia fets en la setmana qui fini 
dissabte a XXVIII del mes de juny en la 
bastida de la volta del lavador a rao de 
III sous       VIII sous

Item donam al fill del dit Pe[re] Blasco per
II dies que havia fets en la dita setmana
en la bastida de la volta del lavador IIII sous 

(...)

fol. CXXXXIIr 

(...)

Item donam an Pe[re] Blasco fuster per IIII 
jorns que havia fets en la setmana
qui fini dissabte a II del mes de 
agost [1449] los quals havia fets en la bas 
tida que feren a la volta dels orguens 
nous a rao de IIII sous XVI sous 

(...)

fol. CXXXXIIIr 

(...)

Item donam an Pe[re] Blasco per II jorns e mig
que feren en la setmana qui fini dissabte 
a XIII de desembre [1449] en la bastida de la 
volta del lavador a rao de IIII sous X sous 

Item donam al dit Pe[re] Blasco per II jorns que 
havia fets en la dita bastida en la setma
na qui fini dissabte a XX del mes de
desembre a rao de IIII sous VIII sous 

Item donam an Pe[re] Blasco fuster per III dies 
que havia obrat en lo desfer de la dita 
bastida de la volta del lavador en la set 
mana qui fini dissabte a XXVII de desem
bre [1449] a rao de IIII sous per jorn XII sous 

(...)
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Llibre de l’Obra, 1451-1453 

fol. 92v 

(...)
[setmana del 30 d’agost al 4 de setembre de 1451] 

(...)

Item an Anthoni Claperós smaginayre per
I jorn a rao de V sous. 46     V sous
(...)

fol. 93r 

(...)
[setmana del 6 a l’11 de setembre de 1451] 

(...)

Item an Anthoni Claperós smaginayre per
III jorns a rao de V sous lo jorn. 47    XV sous
(...)

fol. 93v 

(...)
[setmana del 13 al 18 de setembre de 1451] 

(...)

Item an Anthoni Claperós per IIII jorns a rao de
IIII sous lo jorn. 48      XVI sous
(...)

fol. 94r 

(...)
[setmana del 20 al 25 de setembre de 1451] 

(...)

Item an Anthoni Claperós per dos jorns a
rao de V sous.       X sous
(...)

46 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
47 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
48 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
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Item lo fill per IIII jorns a rao de IIII sous lo
jorn leve49       XVI sous

(...)

fol. 94v 

(...)
[setmana del 27 de setembre al 2 d’octubre de 1451] 

(...)

Item an Anthoni Claperós per IIII jorns a
rao de V sous lo jorn. XX sous 
(...)
Item lo fill per V jorns a rao de IIII sous lo
jorn leve50       XX sous

(...)

fol. 95r 

(...)
[setmana del 3 al 9 d’octubre de 1451] 

(...)

Item an Anthoni Claperós per V jorns a
rao de V sous lo jorn. 51     XXV sous

(...)
fol. 95v 

(...)
[setmana del 11 al 16 d’octubre de 1451] 

(...)

Item an Anthoni Claperós per VI jorns a
rao de V sous lo jorn. 52     XXX sous
(...)

fol. 96r 

(...)

49 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
50 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
51 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
52 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
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[setmana del 17 al 23 d’octubre de 1451] 

(...)

Item an Anthoni Claperós per IIII jorns a
rao de V sous lo jorn. 53     XX sous

(...)
fol. 96v 

(...)
[setmana del 25 al 30 d’octubre de 1451] 

(...)

Item an Anthoni Claperós per V jorns a
rao de V sous lo jorn. 54     XXV sous

(...)

fol. 97r 

(...)
[setmana de l’1 al 6 de novembre de 1451] 

(...)

Item an Anthoni Claperós per III jorns a
rao de V sous lo jorn. 55     XV sous

(...)

fol. 97v 

(...)
[setmana del 8 al 13 de novembre de 1451] 

(...)

Item an Anthoni Claperós per IIII jorns a
rao de V sous lo jorn. 56     XX sous

(...)

fol. 98r 

53 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
54 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
55 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
56 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
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(...)
[setmana del 15 al 20 de novembre de 1451] 

(...)

Item an Anthoni Claperós per V jorns a
rao de V sous lo jorn. XXV sous 
(...)
Item a son fill per III jorns a rao de IIII
sous lo jorn leve57      XII sous
(...)

fol. 98v 

(...)
[setmana del 22 al 27 de novembre de 1451] 

(...)

Item an Anthoni Claperós per V jorns a
rao de V sous lo jorn. XXV sous 
(...)
Item a son fill del dit Claperós per V jorns 
a rao de IIII sous lo jorn.58     XX sous
(...)

fol. 99r 

(...)
[setmana del 29 de novembre al 4 de desembre de 1451] 

(...)

Item an Anthoni Claperós per V jorns a
rao de V sous lo jorn. XXV sous 
(...)
Item a son fill del dit Claperós per V jorns 
a rao de IIII sous lo jorn.59     XX sous
(...)

fol. 99v 

(...)
[setmana del 6 a l’11 de desembre de 1451] 

57 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
58 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
59 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
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(...)

Item an Anthoni Claperós per IIII jorns a
rao de V sous lo jorn. XX sous 
(...)
Item a son fill del dit Claperós per IIII jorns 
a rao de IIII sous lo jorn.60     XVI sous
(...)

fol. 100r 

(...)
[setmana del 13 al 18 de desembre de 1451] 

(...)

Item an Anthoni Claperós per IIII jorns e mig a
rao de V sous lo jorn. XXII sous VI din. 
(...)
Item a son fill den Claperós per V jorns 
a rao de IIII sous lo jorn.61     XX sous

(...)
fol. 100v 

(...)
[setmana del 20 al 25 de desembre de 1451] 

(...)

Item an Anthoni Claperós per III jorns e mig a
rao de V sous lo jorn. XVI sous VI din. 
(...)
Item a son fill den Claperós per IIII jorns 
a rao de IIII sous lo jorn.62     XVI sous

(...)

fol. 101r 

(...)
[setmana del 27 de desembre de 1451 a l’1 de gener de 1452] 

(...)

Item an Anthoni Claperós per III jorns a

60 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
61 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
62 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
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rao de V sous lo jorn. XV sous 
(...)
Item a son fill den Claperós per III jorns 
a rao de IIII sous lo jorn.63     XII sous

(...)

fol. 101v 

(...)
[setmana del 2 al 8 de gener de 1452] 

(...)

Item an Anthoni Claperós per V jorns a
rao de V sous lo jorn. XXV sous 
(...)
Item a son fill per IIII jorns e mig a rao
de IIII sous lo jorn.64      XVIII sous

(...)
fol. 102r 

(...)
[setmana del 9 al 15 de gener de 1452] 

(...)

Item an Anthoni Claperós per VI jorns a
rao de V sous lo jorn. XXX sous 
(...)
Item a son fill per VI jorns a rao de IIII sous 
lo jorn leve.65       XXIIII sous

(...)

fol. 102v 

(...)
[setmana del 17 al 22 de gener de 1452] 

(...)

Item an Anthoni Claperós per IIII jorns a
rao de V sous lo jorn. XX sous 
(...)

63 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
64 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
65 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
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Item a son fill per IIII jorns e mig a rao
de IIII sous lo jorn leve.66     XVI sous

(...)
fol. 103r 

(...)
[setmana del 23 al 29 de gener de 1452] 

(...)

Item an Anthoni Claperós per V jorns a
rao de V sous lo jorn. XXV sous 
(...)
Item a son fill per V jorns a rao de IIII
sous lo jorn leve.67      XX sous

(...)
fol. 103v 

(...)
[setmana del 30de gener al 5 de febrer de 1452] 

(...)

Item an Anthoni Claperós per V jorns a
rao de V sous lo jorn. XXV sous 
(...)
Item a son fill per IIII jorns e mig a rao de IIII
sous lo jorn.68       XVIII sous

(...)
fol. 104r 

(...)
[setmana del 7 al 12 de febrer de 1452] 

(...)

Item an Anthoni Claperós per IIII jorns e mig a
rao de V sous lo jorn. XXII sous VI din. 
(...)
Item a son fill per IIII jorns e mig a rao de IIII
sous lo jorn leve.69      XVIII sous

66 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
67 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
68 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
69 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
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(...)
fol. 104v 

(...)
[setmana del 14 al 19 de febrer de 1452] 

(...)

Item an Anthoni Claperós per VI jorns a
rao de V sous lo jorn. XXX sous 
(...)
Item an son fill per V jorns e mig a rao de IIII
sous lo jorn.70       XXII sous

(...)
fol. 105r 

(...)
[setmana del 21 al 26 de febrer de 1452] 

(...)

Item an Anthoni Claperós per dos jorns a
rao de V sous lo jorn. X sous 
(...)
Item a son fill per IIII jorns a rao de IIII
sous lo jorn.71       XVI sous

(...)
fol. 105v 

(...)
[setmana del 28 de febrer al 4 de març de 1452] 

(...)

Item an Anthoni Claperós per mig jorn a
rao de V sous lo jorn. II sous VI din. 
(...)
Item a son fill per V jorns e mig a rao de IIII
sous lo jorn.72       XXII sous

(...)
fol. 106r 

(...)

70 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
71 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
72 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
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[setmana del 6 a l’11 de març de 1452] 

(...)

Item an son fill den Claperós per VI jorns a rao de IIII
sous lo jorn.       XXIIII sous

(...)

fol. 106v 
(...)
[setmana del 13 al 18 de març de 1452] 

(...)

Item an son fill den Claperós per VI jorns a rao de IIII
sous lo jorn.       XXIIII sous

(...)
fol. 107r 
(...)
[setmana del 20 al 25 de març de 1452] 

(...)

Item al fill den Claperós per V jorns a rao de IIII
sous lo jorn.       XX sous

(...)
fol. 107v 
(...)
[setmana del 27 de març a l’1 d’abril de 1452] 

(...)

Item al fill den Claperós per VI jorns a rao de IIII
sous lo jorn.       XXIIII sous

(...)

fol. 108r 
(...)
[setmana del 3 al 8 d’abril de 1452] 

(...)

Item al fill den Claperós per IIII jorns a rao de IIII
sous lo jorn.       XVI sous
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(...)

fol. 108v 
(...)
[setmana del 10 al 15 d’abril de 1452] 

(...)

Item a son fill den Claperós per IIII jorns a rao de IIII
sous lo jorn de que manqua dels IIII jorns dues
hores e miga, leva a sous XV sous 

(...)
fol. 109r 
(...)
[setmana del 17 al 22 d’abril de 1452] 

(...)

Item a son fill den Claperós per VI jorns a rao de IIII
sous lo jorn.       XXIIII sous

(...)
fol. 109v 
(...)
[setmana del 24 al 29 d’abril de 1452] 

(...)

Item a son fill den Claperós per V jorns a rao de IIII
sous lo jorn.       XX sous

(...)
fol. 111r 
(...)
[setmana de l’1 al 6 de maig de 1452] 

(...)

Item a son fill den Claperós per IIII jorns a rao de IIII
sous lo jorn.       XVI sous

(...)
fol. 111v 
(...)
[setmana del 8 al 13 de maig de 1452] 

(...)
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Item a son fill den Claperós per IIII jorns e mig a rao de IIII
sous lo jorn.       XVIII sous

(...)

fol. 112r 
(...)
[setmana del 15 al 20 de maig de 1452] 

(...)

Item a son fill den Claperós per V jorns a rao de IIII
sous lo jorn.       XX sous

(...)
fol. 112v 
(...)
[setmana del 22 al 27 de maig de 1452] 

(...)

Item an Johan Claperós per VI jorns a rao de IIII
sous lo jorn.       XXIIII sous

(...)
fol. 113r 
(...)
[setmana del 29 de maig al 3 de juny de 1452] 

(...)

Item an Anthoni Claperós per I a rao de V sous
lo jorn        V sous
(...)
Item an Johan Claperós son fill per IIII jorns a rao
de IIII sous       XVI sous

(...)
fol. 113v 
(...)
[setmana del 5 al 10 de juny de 1452] 

(...)

Item an Johan Claperós per III jorns a rao
de IIII sous       XII sous

(...)
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fol. 114r 
(...)
[setmana del 12 al 17 de juny de 1452] 

(...)

Item an Johan Claperós per IIII jorns e mig a rao
de IIII sous       XVIII sous

(...)

fol. 120r 
(...)
[setmana del 16 al 21 d’octubre de 1452] 

(...)

Item an Johan Claperós per I jorn a rao
de IIII sous lo jorn      IIII sous

(...)
fol. 120v 
(...)
[setmana del 23 al 28 d’octubre de 1452] 

(...)

Item an Johan Claperós per III jorns e mig a rao
de IIII sous lo jorn      XIIII sous

(...)
fol. 121v 
(...)
[setmana del 30 d’octubre al 4 de novembre de 1452] 

(...)

Item an Johan Claperós per IIII jorns e mig a rao
de IIII sous       XVIII sous

(...)
fol. 122r 
(...)
[setmana del 6 a l’11 de novembre de 1452] 

(...)

Item an Johan Claperós per III jorns a rao
de IIII sous lo jorn      XXII sous
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(...)
fol. 122v 
(...)
[setmana del 13 al 18 de novembre de 1452] 

(...)

Item an Johan Claperós per V jorns a rao
de IIII sous lo jorn      XX sous

(...)

fol. 123r 

(...)
[setmana del 20 al 25 de novembre de 1452] 

(...)

Item an Johan Claperós per V jorns a rao
de IIII sous lo jorn      XX sous

(...)
fol. 123v 

(...)
[setmana del 27 de novembre al 2 de desembre de 1452] 

(...)

Item an Johan Claperós per V jorns a rao
de IIII sous lo jorn      XX sous

(...)
fol. 124r 

(...)
[setmana del 4 al 9 de desembre de 1452] 

(...)

Item an Johan Claperós per IIII jorns a rao
de IIII sous lo jorn      XVI sous

fol. 124v 

(...)
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[setmana del 11 al 16 de desembre de 1452] 

(...)

Item an Johan Claperós per V jorns a rao
de IIII sous lo jorn      XX sous

(...)

fol. 125r 

(...)
[setmana del 18 al 23 de desembre de 1452] 

(...)

Item an Johan Claperós per V jorns a rao
de IIII sous lo jorn leve XX sous 
(...)

fol. 125v 

(...)
[setmana del 25 al 30 de desembre de 1452] 

(...)

Item an Johan Claperós per dos jorns a rao
de IIII sous lo jorn VIII sous 
(...)

fol. 126r 

(...)
[setmana de l’1 al 6 de gener de 1453] 

(...)

Item an Johan Claperós per IIII jorns a rao
de IIII sous lo jorn XVI sous 
(...)

fol. 126v 

(...)
[setmana del 8 al 13 de gener de 1453] 

(...)
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Item an Johan Claperós per VI jorns a rao
de IIII sous lo jorn XXIIII sous 
(...)

fol. 127r 

(...)
[setmana del 15 al 20 de gener de 1453] 

(...)

Item an Johan Claperós per V jorns a rao
de IIII sous lo jorn XX sous 
(...)

fol. 127v 

(...)
[setmana del 22 al 27 de gener de 1453] 

(...)

Item an Johan Claperós per IIII jorns a rao
de IIII sous lo jorn XVI sous 
(...)

fol. 128r 

(...)
[setmana del 29 de gener al 3 de febrer de 1453] 

(...)

Item an Johan Claperós per V jorns a rao
de IIII sous lo jorn XX sous 
(...)

fol. 128v 

(...)
[setmana del 5 al 10 de febrer de 1453] 

(...)

Item an Johan Claperós per I jorn e mig a rao
de IIII sous lo jorn73      VI sous
(...)

73 Fins el 21 d’abril no tornen a aparèixer. 
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fol. 133v 

(...)
[setmana del 16 al 21 d’abril de 1453] 

(...)

Item an Johan Claperós per III jorns a rao
de IIII sous      XIIII sous
(...)

fol. 134r 

(...)
[setmana del 23 al 28 d’abril de 1453] 

(...)

Item an Johan Claperós per dos jorns a rao
de IIII sous lo jorn VIIII sous 
(...)

Llibre de l’Obra, 1453-1455 

fol. 98r 

(...)
[setmana del 30 d’abril al 5 de maig de 1453] 

(...)

Item an Johan Claperós per III jorns e mig a rao
de IIII sous lo jorn XIIII sous 
(...)

fol. 98v 

(...)
[setmana del 7 al 12 de maig de 1453] 

(...)

Item an Johan Claperós per V jorns a rao
de IIII sous lo jorn XX sous 
(...)
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fol. 99r 

(...)
[setmana del 14 al 19 de maig de 1453] 

(...)

Item an Johan Claperós per IIII jorns a rao
de IIII sous lo jorn XVI sous 
(...)

fol. 99v 

(...)
[setmana del 21 al 26 de maig de 1453] 

(...)

Item an Johan Claperós per IIII jorns a rao
de IIII sous lo jorn XVI sous 
(...)

fol. 100r 

(...)
[setmana del 28 de maig al 2 de juny de 1453] 

(...)

Item an Johan Claperós per IIII jorns a rao
de IIII sous lo jorn XVI sous 
(...)

fol. 100v 

(...)
[setmana del 4 al 9 de juny de 1453] 

(...)

Item an Johan Claperós per II jorns e mig a rao
de IIII sous lo jorn X sous 
(...)

fol. 101r 

(...)
[setmana de l’11 al 16 de juny de 1453] 
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(...)

Item an Johan Claperós per IIII jorns a rao
de IIII sous lo jorn XVI sous 
(...)

fol. 101v 

(...)
[setmana del 18 al 23 de juny de 1453] 

(...)

Item an Johan Claperós per VI jorns a rao
de IIII sous lo jorn XXIIII sous 
(...)

fol. 102r 

(...)
[setmana del 24 al 30 de juny de 1453] 

(...)

Item an Johan Claperós per V jorns a rao
de IIII sous lo jorn XX sous 
(...)

fol. 102v 

(...)
[setmana del 2 al 674 de juliol de 1453] 

(...)

Item an Johan Claperós per III jorns a rao
de IIII sous lo jorn XII sous 
(...)

fol. 103r 

(...)
[setmana del 8 al 14 de juliol de 1453] 

(...)

Item an Johan Claperós per V jorns a rao
de IIII sous lo jorn XX sous 

74 En realitat dissabte era 7 de juliol.
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(...)

fol. 103v 

(...)
[setmana del 16 al 21 de juliol de 1453] 

(...)

Item an Johan Claperós per V jorns a rao
de IIII sous lo jorn XX sous 
(...)

fol. 104r 

(...)
[setmana del 23 al 28 de juliol de 1453] 

(...)

Item an Johan Claperós per dos jorns a rao
de IIII sous lo jorn VIII sous 
(...)

fol. 104v 

(...)
[setmana del 30 de juliol al 5 d’agost de 1453] 

(...)

Item an Johan Claperós per II jorns e mig a rao
de IIII sous lo jorn75      X sous
(...)

Llibre de l’Obra, 1455-1457 

fol. 55v 

(...)

[setmana del 19 al 24 de maig de 1455] 

(...)
Item en Johan Calperós per dos jorns e mig a rao 
de IIII sous per la ymagineria del portal X sous 
(...)

75 Fins el 24 de maig de l455 no tornen a aparèixer.
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fol. 56r 

(...)

[setmana del 26 al 31 de maig de 1455] 

(...)
Item en Calperós per IIII jorns e mig a rao de IIII sous XVI sous 
(...)

fol. 56v 

(...)

[setmana del 2 al 7 de juny de 1455] 

(...)
Item en Calperós per III jorns a rao de IIII sous XII sous 

(...)

fol. 57r 
[setmana del 9 al 14 de juny de 1455] 

(...)
Item en Calperós per IIII jorns a rao de IIII sous XVI sous 
(...)

fol. 57v 

(...)
[setmana del 16 al 21 de juny de 1455] 

Item en Calperós per VI jorns a rao de IIII sous XXIIII sous 
(...)

fol. 58r 

(...)
[setmana del 23 al 28 de juny de 1455] 

Item en Calperós per VI jorns e mig76 a rao de IIII sous XXIIII sous 
(...)

fol. 58v 

(...)

76 En realitat 6 jorns, és a dir, 24 sous.
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[setmana del 30 de juny al 5 de juliol de 1455] 

Item en Calperós per VI jorns a rao de IIII sous XXIIII sous 
(...)

fol. 59r 

(...)
[setmana del 7 al 12 de juliol de 1455] 

Item en Calperós per V jorns a rao de IIII sous XX sous 
(...)

fol. 59v 

(...)
[setmana del 14 al 19 de juliol de 1455] 

Item en Calperós per VI jorns a rao de IIII sous XXIIII sous 
(...)

fol. 60r 

(...)
[setmana del 21 al 26 de juliol de 1455] 

Item en Calperós per III jorns a rao de IIII sous XII sous 
(...)

fol. 60v 

(...)
[setmana del 28 de juliol al 2 d’agost de 1455] 

Item en Calperós per VI jorns a rao de IIII sous XXIIII sous 
(...)

fol. 61r 

(...)
[setmana del 4 al 9 d’agost de 1455] 

Item en Calperós per VI jorns a rao de IIII sous XXIIII sous 
(...)

fol. 61v 

(...)
[setmana del 10 al 16 d’agost de 1455] 
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Item en Calperós per V jorns a rao de IIII sous XX sous 
(...)

fol. 62r 

(...)
[setmana del 18 al 23 d’agost de 1455] 

Item en Calperós per V jorns a rao de IIII sous XX sous 
(...)

fol. 62v 

(...)
[setmana del 25 al 30 d’agost de 1455] 

Item en Calperós per VI jorns a rao de IIII sous XXIIII sous 
(...)

fol. 63r 

(...)
[setmana de l’1 al 6 de setembre de 1455] 

Item en Calperós per VI jorns a rao de IIII sous XXIIII sous 
(...)

fol. 63v 

(...)
[setmana del 8 al 13 de setembre de 1455] 

Item en Calperós per VI jorns a rao de IIII sous XXIIII sous 
(...)

fol. 64r 

(...)
[setmana del 15 al 20 de setembre de 1455] 

Item en Calperós per VI jorns a rao de IIII sous XXIIII sous 
(...)

fol. 64v 

(...)
[setmana del 22 al 27 de setembre de 1455] 
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Item en Calperós per IIII jorns a rao de IIII sous XVI sous 
(...)

fol. 65r 

(...)
[setmana del 29 de setembre al 4 d’octubre de 1455] 

Item en Calperós per III jorns a rao de IIII sous XII sous 
(...)

fol. 65v 

(...)
[setmana del 6 a l’11 d’octubre de 1455] 

Item en Calperós per VI jorns a rao de IIII sous XXIIII sous 
(...)

fol. 66r 

(...)
[setmana del 13 al 18 d’octubre de 1455] 

Item en Calperós per V jorns a rao de IIII sous XX sous 
(...)

fol. 66v 

(...)
[setmana del 20 al 25 d’octubre de 1455] 

Item en Calperós per VI jorns a rao de IIII sous XXIIII sous 
(...)

fol. 67r 

(...)
[setmana del 27 d’octubre a l’1 de novembre de 1455] 

Item en Calperós per IIII jorns a rao de IIII sous XVI sous 
(...)

fol. 67v 

(...)
[setmana del 3 al 8 de novembre de 1455] 

Item en Calperós per IIII jorns e mig a rao 
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de IIII sous       XVIII sous
(...)

fol. 68r 

(...)
[setmana del 10 al 15 de novembre de 1455] 

Item en Calperós per V jorns a rao de IIII sous XX sous 
(...)

fol. 68v 

(...)
[setmana del 17 al 22 de novembre de 1455] 

Item en Calperós per VI jorns e mig a rao 
de IIII sous       XXIIII sous
(...)

fol. 69r 

(...)
[setmana del 24 al 29 de novembre de 1455] 

Item en Calperós per V jorns a rao de IIII sous XX sous 
(...)

fol. 69v 

(...)
[setmana de l’1 al 6 de desembre de 1455] 

Item en Calperós per V jorns a rao de IIII sous XX sous 
(...)
Item donam en Claperós lo prom, de aquells
L florins qui li son stats promesos per los
obrers del Capitol, per fer les ymagens quis
fan sobre lo portal, quinza florins77    CLXV sous

fol. 70r 

(...)
[setmana del 8 al 13 de desembre de 1455] 

Item en Calperós per IIII jorns a rao de IIII sous XVI sous 
(...)

77 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 

108



Mestres entalladors a Barcelona durant la segona meitat del segle XV i primer quart del segle XVI: de la
tradició germànica a la producció local

fol. 70v 

(...)
[setmana del 15 al 20 de desembre78 de 1455] 

Item en Calperós per III jorns a rao de IIII sous XII sous 
(...)

fol. 71r 

(...)
[setmana del 22 al 27 de desembre de 1455] 

Item en Calperós per III jorns a rao de IIII sous XII sous 
(...)

fol. 71v 

(...)
[setmana del 29 de desembre al 3 de gener de 1456] 

Item en Calperós per VI jorns a rao de IIII sous XXIIII sous 
(...)

fol. 72r 

(...)
[setmana del 5 al 10 de gener de 1456] 

Item en Calperós per V jorns a rao de IIII sous XX sous 
(...)

fol. 73v 

(...)
[setmana del 26 al 31 de gener79 de 1456] 

Item en Calperós per VI jorns a rao de IIII sous XXIIII sous 
(...)

fol. 74r 

(...)
[setmana del 2 al 7 de febrer de 1456] 

Item en Calperós per V jorns a rao de IIII sous XX sous 
(...)

78 Per error es va anotar 19 de desembre.
79 Entre el 10 i 26 de gener no hi ha pagaments als Claperós.
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fol. 74v 

(...)
[setmana del 9 al 14 de febrer de 1456] 

Item en Calperós per VI jorns a rao de IIII sous XXIIII sous 
(...)

fol. 75r 

(...)
[setmana del 16 al 21 de febrer de 1456] 

Item en Calperós per VI jorns a rao de IIII sous XXIIII sous 
(...)

fol. 76v 

(...)
[setmana del 23 al 28 de febrer de 1456] 

Item en Calperós per IIII jorns e mig a rao de IIII sous XVIII sous 
(...)
Item lo fill den Claperós lo manor per IIII jorns 
e mig a rao de III sous XII sous 

fol. 77r 

(...)
[setmana de l’l al 6 de març de 1456] 

Item en Calperós per VI jorns a rao de IIII sous XXIIII sous 
(...)
Item lo germa den Claperós per VI jorns 
a rao de III sous VI80      XXI sous

(...)

fol. 77v 

(...)
[setmana del 8 al 13 de març de 1456] 

Item en Calperós per VI jorns a rao de IIII sous XXIIII sous 
(...)
Item lo germa den Claperós per VI jorns 
a rao de III sous VI81      XXI sous

80 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
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fol. 78r 

(...)
[setmana del 15 al 20 de març de 1456] 

Item en Calperós per VI jorns a rao de IIII sous XXIIII sous 
(...)
Item lo germa den Claperós per VI jorns 
a rao de III sous VI XXI sous 

(...)

fol. 78v 

(...)
[setmana del 22 al 27 de març de 1456] 

Item en Calperós per IIII jorns a rao de IIII sous XVI sous 
(...)
Item lo germa den Claperós per IIII jorns 
a rao de III sous VI XIIII sous 

(...)

fol. 79r 

(...)
[setmana del 29 de març al 3 d’abril82 de 1456] 

Item en Calperós per IIII jorns a rao de IIII sous XIIII sous 
(...)
Item lo germa den Claperós per IIII jorns 
a rao de III sous VI XIIII sous 

fol. 79v 

(...)
[setmana del 5 al 10 d’abril de 1456] 

Item en Calperós per VI jorns a rao de IIII sous XXIIII sous 
(...)
Item lo germa den Claperós per IIII jorns 
a rao de III sous VI XIIII sous 

(...)
fol. 80r 

81 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512. 
82 Per error es va anotar 4 d’abril.
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(...)
[setmana del 12 al 17 d’abril de 1456] 

Item en Calperós per IIII jorns e mig a rao de IIII sous XVIII sous 
(...)
Item lo germa den Claperós per IIII jorns 
a rao de III sous VI XIIII sous 

(...)

fol. 80v 

(...)
[setmana del 19 al 24 d’abril de 1456] 

Item en Calperós per V jorns a rao de IIII sous XX sous 
(...)
Item lo germa den Claperós per IIII jorns 
a rao de III sous VI XIIII sous 

(...)

fol. 81r 

(...)
[setmana del 26 d’abril a l’1 de maig de 1456] 

Item en Calperós per V jorns a rao de IIII sous XX sous 
(...)
Item lo germa den Claperós per V jorns 
a rao de III sous VI XVII sous VI din. 

(...)
fol. 81v 

(...)
[setmana del 2 al 8 de maig de 1456] 

Item en Calperós per IIII jorns a rao de IIII sous XVI sous 
(...)
Item lo germa den Claperós per IIII jorns 
a rao de III sous VI XIIII sous 

(...)
fol. 82r 

(...)
[setmana del 9 al 15 de maig de 1456] 
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Item en Calperós per VI jorns a rao de IIII sous XXIIII sous 
(...)
Item lo germa den Claperós per VI jorns 
a rao de III sous VI XXI sous 

(...)

fol. 82v 

(...)
[setmana del 17 al 22 de maig de 1456] 

Item en Calperós per IIII jorns a rao de IIII sous XVI sous 
(...)
Item lo germa den Claperós per III jorns e mig
a rao de III sous VI XII sous VI din. 

(...)
fol. 83r 

(...)
[setmana del 24 al 29 de maig de 1456] 

Item en Calperós per V jorns a rao de IIII sous XX sous 
(...)
Item lo germa den Claperós per V jorns 
a rao de III sous VI XVII sous VI din. 

(...)
fol. 83v 

(...)
[setmana del 31 de maig al 5 de juny de 1456] 

Item en Calperós per VI jorns a rao de IIII sous XXIIII sous 
(...)
Item lo germa den Claperós per VI jorns 
a rao de III sous VI XXI sous 

(...)
fol. 84r 

(...)
[setmana del 7 al 12 de juny de 1456] 

Item en Calperós per V jorns a rao de IIII sous XX sous 
(...)
Item lo germa den Claperós per V jorns 
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a rao de III sous VI XVII sous VI din. 

(...)

fol. 84v 

(...)
[setmana del 14 al 19 de juny de 1456] 

Item en Calperós per V jorns e mig a rao 
de IIII sous       XXII sous
(...)
Item lo germa den Claperós per VI jorns 
a rao de III sous VI XXI sous 

(...)

fol. 85r 

(...)
[setmana del 21 al 26 de juny de 1456] 

Item en Calperós per V jorns a rao de IIII sous XX sous 
(...)
Item lo germa den Claperós per IIII jorns 
e mig a rao de III sous VI XV sous VIIII din. 

(...)
fol. 85v 

(...)
[setmana del 28 de juny al 3 de juliol de 1456] 

Item en Calperós per IIII jorns a rao de IIII sous XVI sous 
(...)
Item lo germa den Claperós per VI jorns 
a rao de III sous VI III sous VI din.83

(...)
fol. 86r 

(...)
[setmana del 5 al 10 de juliol de 1456] 

Item en Calperós per VI jorns a rao de IIII sous XXIIII sous 
(...)

fol. 86v 

83 Hi ha un error. 
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(...)
[setmana del 12 al 17 de juliol de 1456] 

Item en Calperós per V jorns a rao de IIII sous XX sous 
(...)

fol. 87r 

(...)
[setmana del 19 al 24 de juliol de 1456] 

Item en Calperós per V jorns a rao 
de IIII sous       XX sous
(...)
Item lo germa den Claperós per I jorn 
a rao de III sous VI din. III sous VI din. 
(...)

fol. 87v 

(...)
[setmana del 26 al 31 de juliol de 1456] 

Item en Calperós per V jorns a rao de IIII sous XX sous 
(...)

fol. 88 

(...)
[setmana del 2 al 7 d’agost de 1456] 

Item en Calperós per VI jorns a rao de IIII sous XXIIII sous 
(...)
Item en Romanya per XXXI somada de pedra 
de cara e pendens per la volta sobra lo por 
tal a rao de II sous VII din. per somada XXVII sous VI din. 
(...)

fol. 88v 

(...)
[setmana del 9 al 14 d’agost de 1456] 

Item en Calperós per V jorns a rao de IIII sous XX sous 
(...)

fol. 89r 
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(...)
[setmana del 16 al 21 d’agost de 1456] 

Item en Calperós per VI jorns a rao de IIII sous XXIIII sous 
(...)

fol. 90r 

(...)
[setmana del 30 d’agost al 4 de setembre de 1456] 

Item en Calperós per V jorns a rao de IIII sous XX sous 
(...)

fol. 115r 

Dades de mestre Macià per lo cor de la 
seu
Primo a XVIIIIº del mes de maig any M 
CCCCLVI a mestre Macià Bonafé per manament
de lo Capitol per cor de la Seu per lo qui li 
es stat promes per lo dit capitol los 
quals li donam en la Taula de la Ciutat 
de Barchinona cincuanta lliures L lliures 

Item a XVIIII de juliol any MCCCCLVI al dit 
Macià Bonafé per manament de Capitol 
per la obra demunt dita e per la quantitat de 
munt dita a ell promesa per lo senyor Capitol
vint e cinc lliures les quals li donam
en la Taula de la Ciutat lo dit dia 
e any      XXV lliures

Item a XX de octubre any MCCCCLVI 
donam al dit Macià Bonafé per mana
ment del mossen Sors e mossen Cortada 
obrers los quals en(...) lo dit Macia 
per la fusta que havia tenguda en sa casa 
quan la devallaren demunt (...) trenta 
nou sous descontats     XXXVIIII sous

Item a VIII de abril any MCCCCLVII donam
a mestre Macia per la dita obra del dit
cor quan hac possats los dos tabernacles 
de manament de mossen Sors e mossen Cortada 
obrers, cent florins dor descontats 
valent LXV lliures84

84 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 308, nota 459. 
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fol. 115v 

Item mes li posem en data al dit Massia 
que li havie donats a fra Miquel 
Samso prior de Muntseny per XX roures
a rao de tres sous per pessa saxanta sous LX sous 

Item pos en data que sen porta mossen
Johan Lambert per anar tellar los dits
XX roures ab en Claperós XV florins
dor que fan CLXXXXV sous per que en 
Macia a promes a tot son carrec o 
(...)85       CLXXXXV sous

fol. 120r 

Dates de fusta e fuster... 

Llibre de l’Obra, 1457-1459 

fol. XXXXVIIr 

Dades de mestres picados de pedra e de talladors 
de tal e de port de aquelles 

Primo donam en Scuder mestre de la Seu per
mig jornal lo qual feu a XXVII de maig per tapar 
alguns forats al sembori e en la claustra e en 
altres parts per on raysa aigua II sous II sous 
(...)

Item un altre manobre per trenquar la
volta del dit portal feu feina en dita 
setmana dos dies a rao de III sous per dita per que 
li donam VI sous     VI sous
(...)

fol. LVr 

(...)

Item a III de abril [1458] comensa n’Escuder 
ab los seguents a picar pedras per lo empa
himent del cor e feu feina en dita set 
mana V dies a rao de IIII sous per que li donam
XX sous86      XX sous

85 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 308, nota 459. 
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(...)

fol. LXXv 

(...)
[dins dates estraordinàries]

Item compram tela per fer pintar ymaga
de Santa Eulàlia per (...) per un drap de la 
taula        I sou X din.

Item costa de pintar dita ymaga que 
donam al pintor VI sous a XXII de juliol VI sous 

Item a V de agost donam en Balester pintor 
per una altra ymaga de Santa Eulàlia qui (...) 
per lo drap de paret com l’altre que havient feta 
per la taula e per lo tapis fos (...) 

(...)

fol. LXXVr 

Dates de fusta e fuster 

Primo donam a XIIII de juny [1457] a
(...) Cortada canonge per lo senyor en Ma 
cia mestre de les cadires e a so ab voluntat 
del dit Macia qui los duia a mossen Pasqual 

Item donam a VIII de juliol [1457] al senyor en Blasco 
fuster per fer una sindriasa obs del portal que
va al carrer de Paradis per un dia IIII sous 

Item donam dit dia al fill del dit Blasco per dita 
feina III diners        III diners

Item a XXIII de juliol donam al senyor en 
Blasco fuster per un jornal per gornir les 
portes noves         IIII diners

Item li donam dos sous per certa fusta que li 
(...) mestra en ditas portes II sous 

Item donam al dit dia al dit Blasco per mig
jornal que arenca les portes velles e arrenca 
los golfos 

86 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 308. 
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Item donam al dit Blasco a XXVI de novembre
per dos jornals e mig mes en les fines 
tres per metre los draps in los finestratges
del cembori e cloura aquells a rao de IIII sous per 
dia es tot X sous      X sous

Item donam a son fill per ajudar a dita feyna 
per dos dies e mig a rao de III sous VI per dita (...) 
(...)

fol. LXXVv 

(...)

Item obra lo dit Blascho per fer unes portes
al cimbori on mes dos dies vuit sous 

(...)

fol. LXXVIv 

(...)
Item comprem de (...) bigues 
de raura de Flandes les quals eren stades
de nau costaren XXVII florins corrents valent 
XIIII lliures XVII sous a obs de les cadires 

(...)

fol. LXXVIIr 

(...)

Item compram e rebem del senyer Luis Aguilar, mer
cader, CLI rolls de fusta de Flandes, a rao de VIII sous
la pesa e mes compram contam mossen R. Bertran un 
dels obrers los tabernacles axi fets combostats
de ques troba que foren X tabernacles foren 
quatre acabats e sis bostats de que fou vist haver 
hi antrats LXXXX rols per que suman en semps
ab los demunt dits CCXXXXI rols e de tot axo 
sa deu rao al dit Aguilar no contrastant ho ha
vam rebut per mans del dit Macia e 
suma que no degut al dit Aguilar per dita fusta87 LXXXVI lliures VIII

fol. LXXVIIv 

Item donam a III de novembra al dit Lluís Aguilar 

87 Parcialment publicat a TERÉS, 1986, p. 69, nota 24.
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mercader en paga porrata de maior quantitat 
a ell deguda per raho dels dits rols fusta de flan 
des los qual li duiem en la taula de la ciutat XX lliures 
(...)

fol. LXXVIIIr 

(...)

Item ferem portar VII peces de roure de aquell 
que obra en Macia es de aquells del bosch 
de que portaren XXXIIII rolls a rao de IIII 
dines per roll es tot XI sous IIII XI sous IIII diners 

(...)

fol. LXXVIIIv 

(...)

Item donam a XXI de març any LVIIIIº
a mestre Macia, mestre de les cadires
del cor, vuytanta lliures les quals li donam
de aquells e quant mossen R. Bertran e
mossen R. Riba nos donaren aquells cent 
quoranta e sis lliures que nosaltres haviem
bastretes a obs del perdo de santa Eulàlia88

Item donam a XXIIII de març de any L nou 
al senyor en Lluís Aguilar mercader quoranta lliures en pa 
ga porrata de la fusta de roure de Flandes
a ell deguda hi ha albera. 
(...)

Llibre de l’Obra, 1459-61 

Dates de mestres picadors de pedra [cada pàgina és una setmana]

fol. XXXVIIIr 

Item per la setmana qui fini a VIIII de juny any MCCCCLVIIII 
en la qual ac VI jorns faheners pagam los devall scrits que 
obraren en lo pahiment de les cadires noves del cor jusa 
de la Seu... 

88 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 308, nota 460. 
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Nscuder...
Nanthoni, jove de Scuder... 
Nicolau, manobre...

fol. 128v 

Setmana que fin a XVI de juny (...) pahiment del cor... 

fol. 129r 

Setmana que fin dissabte a XXIII de juny (...) pahiment del cor... 

fol. 130v 

Setmana que fin XXVII de octubre (...) pahiment del cor de la Seu de les cadires 
jusanes...

fol. 131r 

Setmana a X de novembre (...) picharen les pedres del pahiment del cor... 

fol. 131v 

Setmana a XVII de novembre (...) pahiment del cor... 

fol. 132r 

Disabte a XXIIII de novembre 1464 (...) picharen les pedres del pahiment del cor... 

fol. 132v 

Fins primer de desembre 1459 (...) pahiment del cor... 

fol. 133r 

XVI de desembre MCCCCLVIIII (...) pahiment del cor... 

fol. 135r

XIIII de març MCCCCLX qui picaren les pedres del cor... 

fol. 135v 

XX de març... qui obraren en lo cor... 

fol. 136r 

Item per la setmana qui fini disapte a XVIII de abril 
any MCCCCLXI en que ach sis jorns faheners pagam
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los devall scrits qui picaren en lo pahiment del
cor per les cadires... 

Escuder...
Muntada manobre... i lo negre del Escuder... 

(...)

fol. 136v 

Item per la setmana qui fini disapte a XXV de abril
any MCCCCLXI pagam los devall scrits qui obraren 
en lo pahiment del cor per les cadires jusanes 

(...)

Item lo dit die e any pagam en P[ere] Blascho fuster per I 
jornal que mate preparar e clavar les cadires 
velles del cor les qui restaren al costat de les noves 
a raho de IIII sous lo jorn89

       lliures IIII sous

fol. 137r 

Item en la setmana qui fini disapte a II de maig
any MCCCCLXI pagam los devall scrits qui obraren 
en lo pahiment del cor per les cadires 

(...)

fol. 139r (CXXXXVIII) [Hi ha aquesta doble numeració en aquesta plana] 

Dates de pichs de ferro... 

(...)

Item a XVIII del dit mes e any pagam en Johan Ferrer
e ferrer per XIIII parells de francisses a obs de les 
cadires jusanes del cor a raho de V sous lo parell 
      III lliures X sous

(...)

Item a II de juliol any MCCCCXVIIII pagam Nasthor Matheu 
ferrer per C claus denals refets a raho de LXXX sous lo (...) 
a obs de les cadires del cor e per L mallals a raho de 
XXXX sous lo (...) 

89 CARRERAS CANDI, p. 309, nota 461. 
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       lliures XII sous

fol. 139v 

(...)

Item a XVI de juliol any MCCCCLVIIIIº pagam a Machas 
ferrer per CCCC claus barcarols a raho de XIIII sous lo (...) 
(...) a obs de les cadires del cor 
jusa de la Seu 
       lliures XI sous IIII diners

(...)

Item a XXII del dit mes pagam lo dit Machans per CC claus 
barcharols... a obs de les cadires 
       lliures IIII sous IIII diners

(...)

fol. 140r 

Item a XVII de novembre any MCCCCLVIIIIº pagam a hun 
manya per (...) claus... per obs de bastir les cadires 
       lliures  sous IIII diners

(...)

Item a XIII del dit mes (decembre)... claus per obs de les cadires 

(...)

fol. 140v 

Item a XIIII de desembre any MCCCCLVIIIIº (...) 
claus per obs de les cadires 

Item a XV... 

Item a XVIII... 

fol. 141v 

(...)

Item [14 abril 1461] mes per III rebols de ferro (...) per les cadires del cor 

fol. 142r 
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Item a XVIII de abril any MCCCCLXI pagam (...) 
francisses de ferro (...) per obs de les cadires del cor jusa... 

(...)

Item lo die mateix  (18 abril 1461) pagam en Johan de Casadura 
na per VII dotzenes de broques per obs de les pica 
pedres del pahiment del cor a raho de VI diners
la dotzena les quals broques li eran degudes desdel 
temps que materen les segones XIIII cadires 
       lliures III sous VI diners

Item lo darrer dabril any MCCCCLXI pagam (...) 
barcarols (...) per obs de les cadires 

(...)

fol. 154 (CLXVIIII) [Hi ha aquesta doble numeració en aquesta plana] 

Dates de fusta e de fuster 

Item a XII del dit mes de maig any MCCCCLVIIIIº pagam en 
Bonet Robert serrador per serrar los listons e altres coses
a obs de les cadires segons dix mestre Macia Bonafe 
      I lliura XVII sous

Item a XVI del dit mes pagam n[‘]Anthoni Gual fuster 
per III costers de alber qui serviran a mestre Macia per 
les cadires 
      II lliures  sous 

Item a XVI de juliol any MCCCCLVIIIIº pagam en (...) 
droguer per (...) rova daygua cuit que pres mestre Macia 
per obs de les cadires a raho de XV sous la rova 
       lliures XV sous

Item a III de juliol dit any [1459] pagam mestre Macia 
en paga porrata de aquelles CXV lliures X sous que a aver per
les primeres quatorze cadires que ha fetes del cor jusa 
de la Seu a raho de XV florins per cadira les quals 
li giram en la Taula de la Ciutat.90

      LXXX lliures

fol. 154v 

Item a XXVIIIIº de agost any MCCCCLVIIIIº compram den 
Cupy Matiz mercader alemany per manament
dels honorables obrers maiors CCLXXXVI taules de

90 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 308. 
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roura de Flandes per obs de les cadires del cor 
jusa de la Seu costaren la pessa a raho de V diners mun
taren totes les dites taules LXXI lliures X sous91

(...)

Item a XII de setembre any MCCCCLVIIIIº pagam en 
Cupi Matiz mercader en paga porrata de la sobre 
dita cantitat per la dita fusta los quals li girem
en la Taula de la Ciutat 
      XXX lliures

Item a XIX de setembre dit any pagam mestre Macia 
Bonafe fuster a compliment de paga de aquelles XIIII 
cadires que primeres a acabades a tots obs e meses
en lo loch un deuhen star ço es XXXV lliures X sous les quals 
li giram en la Taula de la Ciutat dit dia e any92

      XXXV lliures X sous

fol. 155r 

Item a XIII de octubre any MCCCCLVIIIIº pagam N[‘]Anthoni Gual 
fuster per II mitgans dalber per obs de les dites cadires 
costaren entre port e tot los quals giram per ell a mestre
Macia Bonafe fuster en la Taula de la Ciutat 
      IIII lliures

(...)

Item a XXVIII de octubre any MCCCCLVIIIIº pagam a dos serra 
dors francesos qui serraren fusta per obs de les cadires 
per II jorns a raho de IIII sous lo jorn cascu 
       lliures XVI sous

Item a III de novembre dit any pagam a dos serra 
dors francesos per I jorn cascu que serraren a obs 
de les cadires 
       lliures VIII sous

fol. 155v 

(...)

Item a XIIII de desembre dit any pagam en P[ere] Blascho
per I jorn que mes en treure les cadires velles del cor 
quan meteren les noves e adobar aquelles e metre
les detras lo cor a raho de IIII sous lo jorn93

91 CARRERAS CANDI, 1913-1914, pàgs. 308-309. TERÉS, 1986, p. 69. 
92 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p.309. 
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       lliures IIII sous

Item a XV del dit mes e any pagam ab dita dela 
Taula de la Ciutat en Cupy Matiz mercader
en paga porrata de la fusta de roure de Flandes 
que li avia comprada a obs de les cadires 
      XX lliures

fol. 156r 

Item a XIX de desembre any MCCCCLVIIIIº pagam ab dita 
de la Taula de la Ciutat a mestre Macia Bona 
fe fuster a compliment de paga de altres XIIII cadires 
que acabaren e posaren a tots obs en lo loch hun devian 
star ço es lo cor jusa de la Seu a raho de VIII lliures V sous 
cascuna cadira94

      CXV lliures X sous

Item a XXIII del dit mes pagam en P[ere] Blascho per I jorn 
que mes en clavar les cadires velles detras lo cor 
a raho de IIII sous lo jorn 
       lliures IIII sous

Item a VI de gener any MCCCCLX pagam en Miquel de
Blascho per V jorns que mes en acabar de adobar les 
cadires velles qui ab lo arencar que feren del cor eren 
totes carefexades a raho de III sous VI lo jorn e mu
daren les veranes dels orguens maiors e menors95

       lliures XVII sous VI diners

Item a XXII de mars any MCCCCLX pagam en P. Font 
draper per compliment de paga de la fusta que de roure 
de Flandes que compraremden Cupy Matiz per obs de les
cadires qui eren LXXI lliures X sous e giranles en la Taula 
de la Ciutat el dit P. Font de voluntat del dit 
Cupy Matiz 
      XXI lliures X sous

fol. 156v 

(...)

Item a XXVIIIIº de juliol any MCCCCLX pagam en P[ere] 
Blascho per I jorn que mes en adobar la fuste qui 
es al cor devant lo faristol maior als peus per 

93 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p.309. 
94 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p.309. 
95 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p.309. 
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que nostave pla e era tot foredat a raho de
IIII sous lo jorn 
       lliures IIII sous

fol. 157r 

Item a XII de setembre any MCCCCLX compram den
Cupy Matiz mercader CCLX taules de roure 
de Flandes LX qui son de forma maior a raho 
de XIIII sous la taula per obs de les potencies del cor 
e les restans CC taules de forma manor a raho
de IIII sous VI la taula a obs de les cadires e poten 
sies e tabernacles del cor de la Seu la qual compra
fou feta de voluntat dels honorables obrers maiors
munta tot lo preu LXXXVII lliures96

Item a XIII del dit mes e any pagam ab dita de la Taula 
al dit Cupy Matiz mercader en paga porrata 
de la desus dita cantitat per la dita fusta
      XXX lliures

(...)

fol. 157v 

Item a XV de novembre any sobra dit pagam ab dita de la 
Taula de la Ciutat (...) Coll mercader per IIII 
bigues de roura de aquelles de la nau que desferen 
den Pypinelly a raho de XXXXIIII sous la pesa per obs 
de les cadires del cor de la Seu les quals comprarem
de voluntat dels honorables obrers maiors
      VIIII lliures XV sous

Item lo dit die e any pagam ab dita de la Taula 
de la Ciutat en Cupy Matiz mercader en paga 
porrata de la fusta de roure de Flandes 
que li compram per obs de les cadires 
      XX lliures
(...)

Item a X de març any MCCCCLXI pagam ab dita de la Taula 
de la ciutat a mestre Macia Bonafe en paga porrata 
de aquells CXV lliures X sous que que (...) per les XIIII cadires que
ara acabe 
      XXX lliures

fol. 158r 

96 CARRERAS CANDI, 1913-1914, pàgs. 309. TERÉS, 1986, p. 71. 
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Item a X de maig any MCCCCLXI pagam ab dita 
de la Taula de la Ciutat en Jachme O Cupy Matiz
mercader a compliment de paga de la fuste de roure 
de Flandes la qual li avia comprada per obs de les
cadires del cor de la Seu XXXVII lliures 
      XXXVII lliures

(...)

Item a XIX de abril dit any pagam en P(ere) Blascho per 
I jorn mes en treure les cadires velles del cor 
e metreles detras lo cor e refermar aquelles ço 
es les de la hun cor a raho...97

Item a XXII de abril ... Blascho refermar les cadires velles 
e adobar a la hon eren esclafades a raho de III sous lo jorn.98

Item a XXV de abril... lo fuster Blasco per un jornal
que mati en serrar e clavar les cadires velles del cor
les qui restaren al costat de les noves.99

Llibre de l’Obra, 1461-1463 

fol. Cr 

Compte de les dates fetes en lo dit bieni

Dates de picadors de pedra e talladors he de
port de aquella 

(...)

Item a XVIII de juliol dit any [1461] pagam en Johan Fa 
munta picador de pedra per XXI somada de pedra 
de pahiment a raho de II sous VI la somada de pedra 
de pahiment del cor quan posaren les cadires 
noves
      II lliures XII sous VI diners

(...)

97 CARRERAS CANDI, p. 309, nota 461. 
98 CARRERAS CANDI, p. 309, nota 461. 
99 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 309. 
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fol. CXr 

Dates de pichs de ferro he de broques e altres coses 
de ferro 

(...)

Item [20 juliol 1461] pagam lo dit die mateix al dit Machans per dos 
gurniments dels faristols del cor tots de ferro 
a raho de IIII lliures X sous la pessa 
      VIIIIº lliures  sous 

fol. CXv 

(...)

Item a XVI de octubre dit any [1461] pagam a mestre
Anrich farrer per dues francisses que feu a la porta 
del cor 
       lliures I sou

(...)

fol. CXXr 

Dates de fuster e de fuste 

(...)

Item lo die mateix [25 maig 1461] pagam lo jova del dit Blascho 
per hun jornal que mes en adobar e clavar les 
cadires velles detras lo cor a raho de III sous VI 
lo jorn 
       lliures III sous VI diners

(...)

Item a XIII de juny dit any pagam a mestre Macia 
Bonafe mestre de les cadires del cor de la Seu 
en paga porrata de aquelles quatorze cadires 
que darrerament a acabades del cor jusa100

      L lliures  sous 

Item a XXI de juny dit any pagam a mestre Macia 
Bonafe per I jorn e migh que mes en adobar hun 
sehydor de les cadires del cor subira qui era 
trencat a raho de IIII sous lo jorn 

100 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 309. 
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       lliures VI sous

Item a XVIII de setembre any MCCCCLXI pagam
al sobre dit Macia Bonafe ab duta
de la Taula de la Ciutat a compliment p(...) ga 
de totes les cadires que ha fetes fins a la present 
jornada en lo cor de la Seu 
      XXXV lliures X sous

fol. CXXv 

(...)

Item a XVI de novembre dit any pagam en (...) 
Bonet mercader per IIII fustes de Valencia per
obs de les cadires a raho de II lliures XV sous lo fust
los quals compra mestre Macia fuster e mestre
de les cadires 
      XI lliures  sous 

(...)

fol. CXXIr 

(...)

Item a XVIII de janer any MCCCCLXII pagam en
Johan Valenti e Benet Rubert ferradors per
XXIIII fils que (...) de fusta de melis
a raho de II sous lo fil per obs de les cadires 
      II lliures VIII sous

Item a XX del dit mes pagam en P[ere] Blascho per 
XIIII jorns que obra en la Seu en fer fas de
finestres e puja tota la fusta de Flandes
que compra per obs de les cadires sobre les ca 
pelles e clogueren les baranes dels orguens 
mitjans a raho de IIII sous lo jorn 
      II lliures XVI sous

(...)

fol. CXXIv 

Item a XXI de gener any MCCCCLXII pagam a II speadors 
francesos qui sportaren IIII jorns e mig cascu la fusta 
de roure de Flandes per obs de les cadires del cor 
a raho de IIII sous lo jorn cascu 
      I lliura XVI sous
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Item lo dit dia e any compram den Cupy Matiz 
mercader alemany CXIII taules de 
roura de Flandes de la foruca maior qui 
ay XXIIII palms de long a raho de XIII sous VI la 
pessa munten LXXVI lliures V sous VI les quals lis an degu 
des...

(...)

fol. CXXIIr 

Item a XVI de abril any MCCCCLXII pagam a mestre
Macia Bonafe mestre de les cadires en paga 
porrata de maior cantitat que aura aver quant 
aja acabades les cadires que ara fa per dar 
compliment a totes les cadires del cor subira 
e jusa de que ha aver XV florins corrents per cade 
cadira101

      X lliures  sous 

Item lo die mateix pagam en P[ere] Blascho per migh
jorn que mes en clavar los claus en lo rexat 
del cor a raho de IIII sous lo jorn 
       lliures II sous

(...)

fol. CXXIIv 

Item a XXVIII de maig any MCCCCLXII pagam en (...) 
per XX lliures de aygua cuyt que pres mestre
Macia per obs de les cadires 
       lliures XII sous

Item a VI de juny dit any pagam en P[ere] Blacho
per sinch jorns que mes en adobar les rexes de
fust del cor e adobar banchs e mestre petges 
a raho de IIII sous lo jorn 
      I lliura  sous 

(...)

fol. CXXIIIr 

(...)

Item a XI de juliol dit any [1462] pagam a mestre

101 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 309. 
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Macia Bonafe en paga porrata de aquelles 
cadires que ara fa per dar cumpliment al cor
subira e jusa 
      X lliures  sous 

(...)

fol. CXXXXVr 

Dates estraordinaries que la obra fa

(...)

fol. CXXXXVIIr 

Item a XVI de novembre any MCCCCLXI pagam
a quatre bastatxos qui portaren IIII fustes 
grans de mar fins a la Seu los quals avian
comprats per obs de les cadires 
       lliures XII sous VI

(...)

fol. CXXXXVIIIr 

(...)

Item a XIII del dit mes [març 1462] pagam en (...) Mezti pintor 
per pintar los angels qui stan sobre les columnes
qui son davant laltar major...

(...)

fol. 165 

Compte dels orguens. 

Llibre de l’Obra, 1463-1465 

fol.  Cr 

Dates de picadors de pedra he de talladors 
he de port de aquella 

Item a IIII de maig any MCCCCLXIII pagam en Giro 
Romenya trancador de pedra per XX somades de 
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pedra per pahiment per obs del cor a raho de II sous VI la 
somada
      II lliures X sous

Item a VII del dit mes e any pagam en Johan Pallicer 
mestre de cases per IIII jornals ço es dos jorns 
en picar lo pahiment del cor e dos en la teulada... 

(...)

Item lo sobredit die e any pagam en Johan Pallicer per
VIII jorns que picha en lo pahiment del cor entre dues 
setmanes a raho de III sous VI lo jorn 
      I lliura VIII sous

(...)

fol. Cv 

(...)

Item lo sobre dit die e any pagam en Johan Pe 
llicer per II jornals que pycha en lo pahiment del 
cor a raho de III sous lo jorn 
       lliures VII sous

Item a VIIII de juliol sobre dit any pagam en Johan 
Pallicer per VII jornals que mes en pichar en lo pahi 
ment del cor a raho de III sous VI lo jorn 
      I lliura IIII sous VI diners

Item a XVI de juliol sobredit any pagam en Johan 
Pallicer mestre de cases per V jorns que pycha en lo pahi 
ment del dit cor a raho de III sous VI lo jorn 
       lliures XVII sous VI

(...)

Item a XXIIII de juliol any MCCCCLXIII pagam en
Johan Pallicer jova del dit Mas per sinch jorns que 
pycha en lo dit pahiment del cor a raho de III sous VI 
lo jorn 
       lliures XVII sous VI

Item a XXX del sobre dit mes e any pagam en 
Johan Pellicer per III jorns e migh que pycha e lo dit 
pahiment a raho de III sous VI lo jorn 
       lliures XII sous III
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Item a VII de agost sobre dit any pagam lo dit Johan 
Pallicer per sinch jorns que picha en lo dit 
pahiment a raho de III sous VI lo jorn 
       lliures X sous VI

Item a XIIII de agost sobre dit any pagam en Ro 
menya caçador de pedra per VIII somades
de pedra per obs del pahiment del cor a raho de 
II sous VI la somada
      I lliura  sous 

Item daltra part lo dit die pagam al dit Romenya per VI somades
de pedra somedal tot per obs del cor a raho de 
II sous VIIIIº la somada
       lliures XVI sous VI diners

fol. CIv 

Item a XXI de agost any MCCCCLXIII pagam en 
Johan Pallicer jova den Mas per V jorns que picha 
en lo pahiment del cor a raho de III sous VI lo jorn 
       lliures XVII sous VI diners

Item a XXVII de agost sobre dit any pagam lo dit 
Johan Pallicer per V jorns que pycha en lo dit pa 
himent del cor a raho de III sous VI lo jorn 
       lliures XVII sous VI diners

Item disapte a III de setembre sobre dit any 
pagam en Johan Pallicer per V jorns que picha en 
lo dit pahiment a raho de III sous VI lo jorn 
       lliures XVII sous VI diners

Item disapte a X de setembra sobre dit any que fin 
la setmana en que ac V dies faheners pagam en 
Johan Pallicer per V jorns que picha en lo pahiment del 
cor a raho de III sous VI lo jorn 
       lliures XVII sous VI diners

Item disapte a XVII de setembre dit any que fin 
la setmana en que ac sinch jorns faheners pagam
pagam102 en Johan Pallicer per V jorns que picha en lo dit 
pahiment a raho de III sous VI lo jorn 
       lliures XVII sous VI diners

(...)

fol. CIIr 

102 Posa “pagam” dues vegades. 

134



Mestres entalladors a Barcelona durant la segona meitat del segle XV i primer quart del segle XVI: de la
tradició germànica a la producció local

Piquen les “cubertores dels forats qui son rn la volta sobre la Seu...”, etc. 

fol. CXr 

Dates de pichs de ferro e broques e altres coses
de ferro 

Item a XXVIII de maig any MCCCCLXIII pagam a
mestre Anrich farrer alemany per XXXII parells 
de francisses estanyades per obs de les cadires 
del cor a raho de IIII sous lo parell 
      VI lliures VIII sous

(...)

fol. CXXr 

Dates de fusta e de fuster 

(...)

Item a VI de maig [1463] sobre dit any pagam en P[ere] Blascho 
fuster per mig jornal que mes en adobar les taules 
e banchs qui son entre les cadires del cor a raho de 
IIII sous lo jorn. Item mes li pagam per lo seu mosso
per hun jornal que mes en la dita obra a raho de I sou VI lo 
jorn
       lliures III sous VI diners

(...)

fol. XXIIr 

(...)

Item a V de febrer dit any [1464] pagam lo jova 
den Blascho per III jornals que mes en adobar lo 
feristol gran del cor e metre petges en alguns 
banchs de la Seu trencats... 

(...)

fol. CXXIIv 

Item a XXII de fabrer any sobre dit [1464] pagam a mestre
Macia Bonafe fuster e mestre de les cadires de la
Seu ço es en paga porrata del preu que (...) 
per les cadires que fa per lo cor jusa de la dita Seu 
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los quals ha pagat nosaltres mossen Polit 
Primeza
      I lliura II sous VI

(...)

Item a XX de maig del dit any pagam en P[ere] Blascho 
per IIII jorns que mes en fer una porta alort de la 
jantza e adobar hun feristol e banchs 
a raho de IIII sous lo jorn. 
       lliures XVI sous

(...)

fol. CXXIIIr 

Item lo dit die e any pagam en P[ere] Blascho 
per IIII jorns que mes en pintar tota la fusta dels
cadefals del ort de la claustra (...) e adobar banchs (...) 
eforats qui eran en lo passajador entre les cadires 
del cor a raho de IIII sous lo jorn 
       lliures XVI sous

(...)

Item a VIII de novembre sobre dit any pagam en 
P[ere] Blascho fuster per una post que mes de roure de
Flandes a un forat qui era fet en lo cor 
alla hun los domers tenen los peus 
       lliures I sou VI diners

fol. CXXIIIv 

(...)

Item a IIII de fabrer any MCCCCLXV pagam
en P[ere] Blascho fuster per migh jorn que mes en 
adobar hun feristol del cor de la Seu 
a raho de IIII sous lo jorn 
       lliures II sous

(...)

fol. CXXIIIIr 

Item a XXX de abril any MCCCCLXV pagam al jova den P[ere] 
Blascho per migh jornal que mes en adobar una 
post devant la cadira del bisbe... 
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(...)

Llibre de l’Obra, 1465-1467 

[No es conserva] 

Llibre de l’Obra, 1467-1469 

[No es conserva] 

Llibre de l’Obra, 1469-1471 

[No es conserva] 

Llibre de l’Obra, 1471-1473 

[No es conserva] 

Llibre de l’Obra, 1473-1475 

fol. XXXXr 

Dates al mestre de la
obra

Juny

Dimarts a XV de juny any MCCCCLXXIII 
donam al senyor en Mas mestra de la obra 
per tres jornals... 

fol. XXXXVr 

Dates al fuster

(...)

Disapte a XXIIII de juliol donam al dit 
Blascho per dos jornals e migh feu per 
adobar las cadiras detras lo cor a raho 
de quatra sous jornal son deu sous 
       lliures X sous
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Dit dia li donam per claus a avia com
prats per adob de ditas cadiras dos 
sous e nou 
       lliures II sous VIIIIº

(...)

fol. XXXXVIr 

(...)

Diumenge a XXX de janer del any 
MCCCCLXXIIII donam al dit Blascho
per un jornal seu al cor per tapar
alguns forats en que una persona 
si podia amagar e hun songo claus 
son sinch sous 
       lliures V sous

(...)

fol. XXXXVIv 

Diumenge a XIII de novembre del any 
MCCCCLXXIIII donam al dit Blascho per 
sis jornals que feu en fer una fas 
de las grans al simbori e per metra
tela a IIII enserats e metra dits
anserats en las finestras e adobar e
metra taules a la part del cor del 
ardiacha maior a raho de quatra sous 
jornal son vint e quatra sous 
      I lliura IIII sous

(...)

fol. LXIv 

[Extraordinàries]

(...)

Diyous donam a VII de octubre [1473] per un golff 
per la porta del cor vuyt diners 
       lliures  sous VIIII diners

(...)
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fol. LXIIIr 

(...)

Dimarts a XI de janer donam al senyor en Johan 
Ballester pintor setze diners per mans
tinta negra de pinzell sarvi per los 
dits orgues per la part qui mancava
annegrir
       lliures I sou IIII diners

(...)

Llibre de l’Obra, 1475-1477 

fol. XXXXVr 

Maig del any 
MCCCCLXXV

Diumenge a XXI de maig donam
al senyor en Vicenç Matheu mestre de ca 
ses e lochtinent des senyor en Mas 
mestra maior de la obra de la Seu 
per dos jornals... 

(...)

fol. XXXXVv 

(...)

Diumenge a XX de agost de dit any 
donam al senyor en Clapos mestra de 
cases...

(...)

fol. XXXXVIIIr 

Dates de fuster

Maig del any 
MCCCCLXXV

Dimarts a II de maig del any LXXV do 
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nam al senyor en Blascho fuster de la Seu 
per lavar lots anserats... 

fol. XXXXVIIIIºr 

Diluns a XXVIIIIº de abril any LXXVI 
donam al dit Blascho quatra sous e dos per
hun jornal que a fet en adobar al cor 
e adobar la finestra de la libraria que 
sera desbaratada e dos diners de claus 
donchs
       lliures IIII sous II

(...)

Diumenge a X de novembre donam al senyor
Nenthoni Carbonell aranovament fet 
mestra de la Seu per mor del dit Blascho 
per dos jornals e migh...

fol. XXXXVIIIIºv 

Dit dia li donam per migh jornal que avia 
fet e per fusta que avia mesa per antra 
var les dues trones quatra sous.
E per claus hun sou e per corda de baldu 
ffa per metra los anserats del sam
bori sis dines son per tot sinch sous 
e migh e mes per una post que ma
teren al cap del cor de la part del 
ardiacha hun sou son per tot 
       lliures VI sous VI diners

Diumenge a XXVIIIIº de desembre donam al 
dit Carbonell per hun jornal e migh so es
per adobar un citral de una cadira del 
cor dels pus alt que era trancada pel
migh e per adobar la fas del gran an 
serat sobra lo portal maior son 
sis sous 
       lliures VI sous

Diumenge a II de ffabrer any LXXVII do 
nam al sobra dit Carbonell per adobar lo 
faristol gran davant la cadira del 
daga per hun cabiro sis diners... 

fol. LIv 
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[Dates calç e rajola] 

(...)

Diumenge a VIIIIº [1476] de juny donam al
senyor en Domingo per quatra somades
de roba so es argila e arena per adobar 
lo payment del cor nou diners 
       lliures VIIII diners

fol. LIIIIr 

[Dates de ferrer e courer] 

Diumenge a V de janer any LXXVII 
donam al sobra dit Sureda per fer 
una frantisa de hun sitial de huna 
cadira del cor maior hun sou 
       lliures I sou

Dimecres a II de abril donam a mestre
Gili Fontanet mestra de las vadrie 
ras vint sous per adobar les tres 
vadrieras grans que totes eran fora 
dades donchs 
      I lliura  sous 

fol. LXVv 

[Dates extraordinàries] 

Dilluns lo primer de janer any MCCCCLXXVI 
donam al senyor en Truy e a mestre Johan Vasser 
que lo jorn dels ignocents guardaren la 
hun a la scala de la trona l’altra al cap 
de la scala del legender per que los fa 
drins no anasen sobre lo cor a fi que no 
guostasen [fer malbé] la trona ne los pinacles del
cor hun sou 
       lliures I sou

(...)

fol. LXVIIv 

(...)

Disapte a XXVIII del dit [desembre 1477] donam a dos 
qui guordaren lo jorn dels ignosens que na 
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gun no muntas a la trona e al lagen 
der hun sou 
       lliures I sou

Llibre de l’Obra, 1477-1479 

fol. XXXXVIIIv 

[Dates als mestres de la obra, Berthomeu Mas i Vicenç Lochtinent] 

(...)

Disabte a XX de ffabrer donam al senyor 
Mas metre major de la obra de la Seu 
oer dos jornals e migh... ...foren per ta 
par e par a dar lo pont per hun se pasa 

fol XXXXVIIIIºr 

...del Palau del senyor Rey en la Seu... 

(...)

fol. LIIr 

Dates de fuster 

Maig del any 
MCCCCLXXVII

(...)
Diumenge a XXV de maig donam al
sobradit Carbonell (Anthoni) sinquanta dos 
lliures son per nata e starinya XXVI 
vadrieras so es totes les vadrieras... 

(...)

fol. LIIIr 

Agost

Diumenge a XVII de agost donam al 
dit Carbonell per hun jornal el e lo 
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seu mosso set sous fouch per adobar les 
portas del rexat del cor e hun
diner de claus avie albara
       lliures VII sous VI

(...)

fol. LVIr 

(...)

Dimarts a XX de abril donam al dit 
Carbonell per fer hun armari al cor 
per tenir los canellas del cor 
e per lavar los anserats de la li 
braria set sous 
       lliures VII sous

(...)

fol. LVIIv 

(Dates de ferrer e courer) 

(...)

Divendres lo primer de agost donam al 
dit ferrer per una clau per la trona 
fouch donada a mossen Avimo dos sous 
e migh
       lliures II sous VI

Diumenge a X de agost donam al 
sobradit vuyt diners per una clau 
per la porta del cor fouch consigna 
da a mossen Avimo
       lliures  sous VIIII diners

fol. LXIr 

(...)

Diluns a XVIIIIº de abril donam al senyor 
en Pere Bofill ferrer per quatra fra
nsistas e hun pany e clau e hun anell 
e hun baldo per hun armari que avem
fet al cor per tenir las candelas 
son per tot set sous avie albara
       lliures VII sous
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fol. LXXXIr 

[Dates extraordinàries] 

(...)

Diluns a XXIII de juny donam al
senyor en Jordi Paladar botiguer qua 
torze sous per quatra canes de te 
la dalamanya a raho de tres sous e migh
cana son quatorze sous e mes
li doni per quinze canes de veta... 

fol. LXXXIIr 

(...)

Dimarts a VIII de juliol [1477] donam al
senyor en Vergos pintor trenta
vuyt sous son per daurar lo cavall
e homa de la font de la Seu a 
vie apoca 
      I lliura XVIII sous

fol. LXXXIIIr 

Octubre [1477] 

Diluns a XXVII de octubre donam al senyor 
en Jordi Paladar botiguer sinquanta
sous e vuyt diners so es per dues 
canes sis palms de tela de per bordat 
a raho de dos sous e migh cana son sinch 
sous e migh. E per deu canes de tela 
dalamanya a raho de quatra sous cana 
son quaranta sous. E mes li donam per
sexanta dos canes de veta a raho de 
hun diner cana son sinch sous e dos 
e hun diner per a fil son per tot e 
fouch per los anserats maiors avie 
apoca
      II lliures X sous VIII

fol. LXXXVv 

(...)

Disabte a VIIIIº de maig [1478] donam a
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(...) Johan Palau Argenter per 
tres sagells ab les armes de santa 
Eulalia lo quals sarvexen per
sagellar les lacansias de les sposa 
lles quinze sous avie albara
       lliures XV sous

fol. LXXXVIIr 

Dimecres a XXI de octubre donam al 
senyor en Badia botiguer per qua 
torze canes de tela dalamanya
de quatra palms dampla a raho de 
quatra sous cane son sinquanta
sis sous per los anserats del cimbo
ri son sinquanta sis sous avie albara apoca 
      II lliures XVI sous

(...)

fol. LXXXVIIv 

(...)

Disabte a XXIIII de octubre donam al 
dit Malxior Badia per sis canes 
de tela dalamanya de sinch palms
dampla a raho de sinch sous e dos can 
es per la finestra gran caladissa 
sobra lo portal maior trenta hun sous 
      I lliura XI sous

(...)

Diluns a XXVI de octubre donam al
dit Badia per tres canes de tela 
dalamanya de sinch palms
dampla a raho de sinch sous... 

(...)

fol. LXXXVIIIv 

(...)

Dimarts lo primer de desembre
donam al dit Melxior Badia per 
sis canes de tela dalamanya
dampla de sinch palms a raho de 
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sinch sous... 

(...)

fol. LXXXVIIIº 

Divendres a XXIII de desembre do 
nam a mestra Clapos103 obrer maior
vint e sinch sous e son per copons e 
gallines per a Nadal avie albara 
      I lliura V sous

(...)

fol. XXXXr 

(...)

Dimecres a XXVII de abril [1479] donam
al senyor en Duran fuster esmegi
nayre per mirar e ragonexer e
spolçar la fusta de las cadiras 
del cor qui son comensades que 
stan en las claustras en una ca 
pella dos sous 
       lliures II sous

(...)

Llibre de l’Obra, 1479-1481 

fol. XXXIIIIv 

Dins del compte de rebudes extraordinaries 
(...)
E mes posam en rebuda aquelles doscentes
noranta tres lliures dos sous e deu diners les 
quals procediren de la indulgencia de Sta. 
Eulalia que fou a XII de febrer any 
mil CCCCLXXX. La qual quantitat mos
fou liurada en dises monedes per ... 
Anthoni Agullana e mossen Berenguer Vila 
canonge segons apar. Per acta pres en
poder del discret en Dalmau Ginebret notari 
     CCLXXXXIII lliures II sous X

103 Posa Clapos, no Claperós.
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(...)

fol. XXXXIv 

Rebudes que ha procedit de les 
ymatges aixi dargent com stanys 

De les quatracentas sexanta imatges dargent 
les quals havien rebudes del senyor en Berenguer
Palau argenter sen han venudes setanta ço es 
cincuanta quatre a hun Carli104 e dues XIIII 
diners nou a XII diners e cinch a X diners prenen 
suma de cuatre lliures set sous e nou diners 
dels quals han rebuda la resta dels imatges son en esper 

IIII lliures VII sous IX diners

De les ymatges de stany que son milers
segons apar en la dats retapelleres sen han
venudes DCCCXX car de hun dels la pere pre
nen suma de tres lliures set sous e nou diners
la resta de les dites ymatges son en espera 
dins sen han venudes per III lliures VII sous VIIIIº 
diners de les de les quals fem rebuda 
      III lliures VII sous VIIIIº diners

Suma total de les rebudes de ymatges VII lliures XV sous III 

fol. XXXXIIr 

Dates fetes per les sobredites
ymatges axi dargent com destany 

Donam en data que havem pagat al senyor en 
Berenguer Palau argenter per quatracen 
tes sexanta105 ymatges dargent daurat quatorze lliures 
set sous e sinch diners. La qual quantitat
li pagam axi per largent com per lo daurat e
stampar e per lo punxo lo qual es en la 
caxa de la obra donch XIIII lliures VII sous V 
      XIIII lliures VII sous V

104 Aproximadament setze diners.
105 “Sexanta” interliniat.
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E mes posam en data li havem pagat lo senyor 
En . . . 106Rotanda buydador per quatra
millers de ymatges de stany a rao de vuit 
sous lo miller quatra lliures e mes li dona 
per la ... dels mollos cinch sous es per
tot quatra lliures e cinch sous 
      IIII lliures V sous

Suma la dats fetes per los ymatges
de argent e de stany al perdo de Santa Eu 
lalia en duts per .... 
      XVIII lliures XII sous V

fol. XXXXIIIr 

Dates fetes al mestre de la obra [Barthomeu Mas] 
en lany MCCCCLXXVIIIIº 

Divendres a dos de juliol any dit donam
al senyor en Mas mestre dela obra per XVIIII 
jornals mes entre natar la Seu per la festa de
Jesus Crist e per desamboçar les gargoles e ... 
los terrats de la dita Seu e llevar erbes 
de les parets e per adobar lo cimborri quis plo 
via e per fer tres graons al cor al pujador 
de les cadires altes a rao de quaranta sous jornal 
tres lliures setze sous 
      III lliures XVI sous

(...)

Mes li donam dita jornada per en Barthomeu
pedrepiquer ajudant del dit mestre...
(...)

Mes li donam per en Bernat Baucells pedrepiquer
per tres jornals e mig...

(...)

fol. XXXXVr 

Despeses fetes per raho del çafereig 
del ort de la Seu al dit mestre

106  A l’original també hi ha un espai en balnc amb tres puntets.
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Posam en despeses per raho del dir safareig so es 
los jornals del mestre e manobres e altres
obrers en la qual obra comença lo dit mestre
a ... per redraçar les pesses so 
madrals per tant que rossen portalles e en dita 
setmana que fin dissabte any del dit mes
hague quat jornals feyners e pagam los seguents 

(...)

Item Jacobo Florenti pedrepiquer... 

(...)

Item la setmana que fin lo disabte axi 
de Desembre any MCCCCLXXVIIIIº ana 
lo mestre a Montjuich e rebe per cinch 
jornals a rao de tres sous jornal quinze sous

(...)

fol. XXXXVIv 

(...)

Item en Barthomeru Rocha manobre... 

(...)

Item en Bernat Richard manobre... 

(...)

Item mestre Bernat Vives... 

(...)

fol. XXXXVIIv 

Item mestre Blay pedrapiquer... 

(...)

Item Jachme Clariana manobre...

(...)

Item Cola pedrapiquer... 
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(...)

Item  Cola Sinliá [o Sicilià] pedrapiquer...

(...)

fol. XXXXVIIIv 

(...)

Item altra manobre apellat Barthomeu
Diner...

fol. XXXXVIIIIºv 

(...)

fol. XXXXVIIIIºr 

Item altra manobre apellat Joan de
Maho...

(...)

(...)

Item Miquel Arbosser manobre...

(...)

fol. L 

(...)

Item donam al moro del mestre per mig
jornal...

(...)

Diumenge a XXIII de maig any LXXX 
donam al mestre de la obra per dos jornals 
mes en rentar la Seu per la festa de
Jesus Christ a rao de quatra sous e mes
per dos manobres lahun appellat Bernardi 
Lober laltre appellat Jachme per altres dos
jornals a rao de tres sous son per tot vint
sous
      I lliura  sous

150



Mestres entalladors a Barcelona durant la segona meitat del segle XV i primer quart del segle XVI: de la
tradició germànica a la producció local

(...)

fol. Lv 

e mig jornal mes en ...  a Capitol per 

Dissabte a XXVIII de agost per adobar 

(...)

Diumenge a XXVIII de janer any LXXXI 
donam al mestre de la obra per hun jornal mes
en recorrer lo cor de algunes cosses necessa 
ries ço es en adobar lo payment de alguns gra 
hons per pujar a les cadires a rao de quatre sous 

... de perill en que lo campanar stave e 
ana a casa de la Ciutat  ab mossen Ardiacha maior
ab lo mossen Joan Manorro per figurarlos lo dit 
perill dos sous es per tot sis sous 
       lliures VI sous

(...)

fol. LVIIIIºv 

Compte de dates extraordinàries, 1479. 

Dit dia [5 de juny] donam a na Carbonell per loguer de 
hun liban ... per natar dites gargoles 
per quatra jorns a raho de cinch diners per dia 
hun sou e vint 

(...)

fol. LXr 

(...)

Dit die [31 juliol] donam anan Ballester pintor per 
pintar dits barrils e per pintar los quatra 
... de la Confraria de Santa Eulalia... 

(...)

fol. LXv 

(...)

la taula de la obra donam a mestre Lop 
guanter per vete hun sou e vint per taxes 
dos sous per dites a lindes burelles a rao de
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dos sous e sis diners la peça cinch sous per cuyro 
vermell hun sou e vint e per cuyro groch 
e tallar e metre dit cuyro e tots los altres 

      I lliura XVIII sous

mester e per los treballs pencans fer di 

Diumenge a XVIII de mars any LXXXI 

Diumenge a VIII de abril any dit donam

dos sous. E mes al senyor en Jachme Padros 
qui deplana lo vell e clava lo nou tres
sous e quatra es per tot quinze sous e vuit 
       lliures XV sous VIII diners

(...)

Dit dia [28 agost] donam al senyor en Jachme Vergos pintor
trenta vuit sous fou per vencar lo canall 

(...)

fol. LXIIIr 

Dit dia [8 abril 1480] donam anam Salvador Guifre argen 
ter per refermar los mollos de les ymatges
de Santa Eulalia e per fer altre mollo
de nou e per la dimynito feu en lestany que
havia comprat e les altres coses per dit 

tes ymatges e apres fou donat anan Ronta 
na per totes dites coses quinze sous 
       lliures XV sous

(...)

fol. LXVv 

(...)

donam anam Simon Carbonell fuster per 
loguer de hun ternal e quatra entenes 
... tot per fer ponts per metre l’orgue
menor e lo bastiment sa stat per spay
de vint mesos deu sous feta gratia del
restant
       lliures X sous

(...)

al senyor en Pere Oliba mestre de Cases per
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dos migs jornals mes ensemps ab lo mestre
de la obra e ab dos mestres de la ciutat e 
fou per regoneixer lo campanar e aço per la 
differentia que era en lo Capitol el a 
Ciutat e per judicar a que se sguardana
ladop del dit campanar...

(...)

fol. LXVIIv 

ren de nit e de dia 

(...)

(...)

[1 d’agost] E mes donam a mossen Badia e mossen p. 
(...) per llurs salaris ço es per los treballs 
que hagueren en vendre les ymatges
e les candeles de Santa Eulalia 
a les claustres los dies de la indulgen 
tia
      I lliura XIIII sous

E mes donam als qui nos ajudaren a ven
dre les candeles107 de Santa Eulalia 
ço es per la entesa. Los quals hagueren
mols treball lo dia e la octava e stigue 

      II lliures III sous

fol. LXVIIIr 

E mes [1 d’agost de 1480] donam a na Joan Ballester per pintar
una ymatge de Santa Eulalia en la
riberta de la embrica de la Confraria de
Santa Eulalia 
      I lliura II sous

(...)

fol. LXVIIIv 

(...)

E mes posam en data [1 d’agost de 1480] que per manament
del honorable Capitol donam al senyor en Beren 
guer Palau argenter vint e vuit lliures
setze sous foren per deurar la ymatge

107 Interliniat “de bari pago a”. 
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de Sant Pere. 

(...)

fol. LXXVr 

quatra sous e mes per la fusta que ha me

son per tot quinze sous fou per fer la

E mes li donam unes frontisses a (...) 

       lliures XVIIIIºsous

adobar la porta qui puge al campanar

Dates fetes al mestre fuster 
per tot lo bieni 

(...)

Dit dia [4 de juny] donam a ell mateix [en Carbonell fuster] per un jornal 
mes en adobar lo postir qui es devant 
lo feristol maior e per adobar lo postir qui 
es davant la cadira del bisbe e per metre
pollegueres en lo sitial de la cadira 

sa en dits adobs hun sou son per tot cinch 
sous
       lliures V sous

Diyous a XV de juliol donam al dit fuster 
per hun jorn e mig a raho de quatre sous e
tres jorns del moço a  raho de tres sous e 

cuberta del caragol petit del cimborri.

de dita cuberta un sou e vint e mes
per mige roua depegue per empeguntar
dita cuberta son per tot denou sous 

fol. LXXVv 

(...)

Divendres a XXIIII de desembre donam
al mestre fuster per mig jornal mes
en adobar les cadires qui stan detras
lo cor108 e hun feristol dins lo cor e per 

major dos sous e per lo moro hun
jornal tres sous per tot sinch
sous
       lliures V sous

fol LXXVIr 

108 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 309. 
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ren lo die dels ignoscents per ço com ne 

(...)

e sis diners e quatra diners de claus e 

lancerat de lorga menor tres sous 

fusta a la casa de la obra per quatra diners 

tres sous e deu diners 

fol. LXXVIIIIºr 

Donam diumenge a II de janer [1480] a nan Carbo 
nell mestre fuster per adobar les cadires
qui stan detras lo cor les quals se sclafa 

feren cadefal los jochs del bisbe mo
ra tres sous 
       lliures III sous

fol. LXXVIv 

Diluns a XXIIII de octubre donam al mestre
fuster per mig jornal del moço mes en adobar lo 
remig del cor de sant Joan VIII sous 

mes li donam per mig jornal meteren ell 
e lo moço en adobar lancerat caladis 
quis ere destorbat e per guarnir e metre

e sis diners es per tot sinch sous e quatre diners 
       lliures V sous IIII din.

Diumenge a X de desembre donam al
fuster per mig jornal a rao de quatra sous 
e altra mig jornal per lo moço a raho de tres 
sous son per metre los encerats a la libra 
ria e per desfer les portes del orgue me
nor e per pujar hun bom de roure e altra

de claus puxen per dits encerats es per tot 

       lliures III sous X din.

Diumenge a XXVIII de janer any LXXXI 
donam al dit fuster per mig jornal mes
en adobar la trona de les liçons e la
trona de legir e lo faristol qui finex 
per les capelles a raho de quatra sous e per 
sis diners de claus per dites coses es
per tot 
       lliures II sous VI

(...)
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Dates fetes al mestre ferrer... en Sureda 

turia Germant....

Dates al mestre de l’Obra, Bertomeu Mas

Juliol any dit [1481] 

lo canall de coure. Lo qual haurien fet daurar.

la qual entra en Barcelona a XXVIII del dit mes vuyt

lo sefareig, segons es compliment en los despeses

fol. LXXXXVr 

Dates fetes per los orguents me
nors de la Seu de Barcelona fets 
per Nanthonet Prat e Mar 

Llibre de l’Obra, 1481-1483 

fol. LXr 

Compte de rebudes extraordinàries 

Dissabte a XXXI de agost any MCCCCXXXII 
rebem del senyor N[‘]Anthoni Sureda fferrer 
per duas nanxes le venem dels orguens vells... 

(...)

fol. LXVIIIIºr 

(...)

Divendres a XXVII del dit mes paguam al dit Batho 
meu Mas mestre de cases e de la Seu per dos jornalls
treballa en adobar e scurar la font, e tornar a posar

E així mateix treballa en lo sefareig. E tot asso se
ffeu per causa de la entrada de la senyora Reyna

sos. E feu memoria que lo dit die paguam
a dos menobres quens amena lo dit Mas per scurar

extraordinarias.
       lliures VIII sous
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(...)

dit Bathomeu Mas mestre de la Seu per quatre jornalls

fer una finestra en la capella del Rey la qual hix

Mas per hun jorn vaga en fer I cap e coll del

      lliures IIII sous

Novembre any dit 

Diumenge a XVIII del dit mes any dit paguam al

ha messos en adobar e reparar lo semborri de la Seu
so es IIII sous lo jorn per ell. E III sous per lo mosso manobre
ab per tot vint e vuyt sous... 

(...)

Item a XXX del dit mes e any desus dit donam a nan Pere
Barcelo sparter per hun tibant per a trops de la obra e
començar a buir per adobar lo forat de la volta de las es 
quales sinch sous. Tenim ne albara 
       lliures V sous

(...)

fol. 70v 

Dissabte a  XXX del dit mes [novembre de 1482] paguam al dit Bartho 
meu Mas mestre de la Seu per mig jorn que mes en

dins la seu II sous. E mes per un menobre qui li ajuda
en fer dita obre per mig jorn. I sou VI. Es per tot III sous VI. 
       lliures III sous VI

Desembre any LXXXII 

Diumenge a VIII del dit mes paguam al dit mestre

signe lo qual huneix en lo brollador del sefareix
quatre sous 

Item paguam al dit mestre Mas mestre de la obra per
jornals havie fets tant per ell mateix; quant encara
per lo seu jove ffrançes. E encara per un altre mano
bre qui continuament fouch en la feina. E per
dos altres manobres qui foren per alguns dies en
adobar e plenar e treure las loses que staven
soterrades en lo fossar e place del portall qui 
 va al carrer de Paradis... 
(...)

fol. LXXXVv
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Dates extraordinàries 

Divendres a XX del dit mes [juliol any 1482] paguam al senyor en Jachme

cavall e home de la ffont de la claustra de la seu. E

(...)

Itam paguam a na Ballester pintor per pintar lo coll del

per aver una carta autèntica... 

al senyor en Pere Bargallo sperter per VII trunyellas

sa es per tot III sous VI diners las quals trunyellas havia pre 

Vergos pintor trenta vuyt sous. E son per daurar lo

fonch per la entrada de la senyora Reyna quant
vench a Barcelona. Tenim ne albara.109

      I lliura XVIII sous

signe en que rege laygue del spirall des safareig 
      I lliura IIII sous

(...)

fol. LXXXVIv 

Item donam [novembre 1482] al honorable mossen Berenguer Vila Canonge de la 
Seu de Barcelona e asso per manament del honorable Capi 
tol de la dita Seu dos ducats dor. Los quals serviren

(...)

fol. CXIIIIr 

Dates al fuster, Anthoni Carbonell.

(...)

Item a V de juny any dit [1491] paguam al dit n [‘]Anthoni
Carbonell per altre mig jornall del mosso mes
en adobar e plantar lo banch ferm devant
las cadiras velles I sou VI. E per fusta dels dos
caps I sou IIII. E per claus II diners. Es per tot II sous XI. 

       lliures II sous XI

(...)

Item a XXVII del dit mes d’octubre any dit paguam

de rignot las quals emprem per fer lo pont per adobar 
e refermar l’orgue petit a rao de sis diners la pes 

sas lo dit Anthoni Carbonell de la Seu. Te 

109 MAS, 1911-1912, p. 256; GUDIOL, ALCOLEA, 1987, p. 177, però amb data 22 de setembre de 1481. 
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nim albara. 
       lliures III sous VI

fol. CXIIIIv. 

Diumenge a IIII del dit mes any dit donam al dit

adobarlo per hun jornal seu e altre jornal per lo mosso

(...)

       lliures II sous

(...)

Novembre any LXXXI 

Carbonell fuster per fer lo pont al orgue petit per

       lliures VII sous

Dit dia [4 novembre 1481] li paguam per desfer lo pont de sus dit del orgue 
e per adobar una post sobre lo joch del orgue mig jornal 

Dit dia paguam per pegue per hempeguntar la dita 
caseta dels ocells e per una olla per pondre la dita 
pegue. Compra lo dit fuster 
       lliures VI sous VI

Dit dia paguam al dit Carbonell fuster e ell donant 
nosaltres pagua al senyor en Rafaell de Casajohana fer 
rer per claus les quals super per aclavar la dita caseta 
de fust feta per los ocells de la claustra 
       lliures III sous IIII

(...)

Desembre any LXXXI 

Diumenge a XXIII del dit mes paguam al dit Carbo 
nell fuster per dos jornals ab lo mosso per fer tres 
banchs e per adobar l’orgue petit. E per adobar las 
portas que son en mig del orgue petit de la fuste
quatrosa sous 
       lliures XIIII sous

Diumenge a XXX del dit mes paguam al dit fuster per 
un jornal ab lo seu mosso que meteren en adobar la 
porta del portal qui munte a la trona hon se ligen 
las listons e respons. E axi mateix adobaren los banchs 
que se eren rompills lo jorn dels ignoscents VII sous. E 
mes paguam al germa del  dit fuster per claus havie mesos
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en clavar las ditas portas solament per lo dit dia dels 
ignoscents es per tot VII sous VI 
       lliures VII sous VI

Dissapte a XVI del dit mes e any dit paguam al 
dit Anthoni Carbonell fuster per I jornal per ell 
e per lo mosso per metre las frontisses e per adobar 
l’orgue e per adobar la porta del cap de les scales pla 
nes set sous 

fol. CXVr 

(...)

Ffebrer any MCCCCLXXX dos 

       lliures VII sous

(...)

Abril any LXXXII 

Diumenge a XXVIII del dit mes e any dit paguam
al S. En Simon Carbonell fuster per los dos pun 
talls los quals stan en l’orgue menor los qualls 
foren posats en dit orgue per adobar e havien 
los comprats per no havien pagar lo loguer 
       lliures V sous

Segon any 

Maig any LXXX dos 
Dilluns a XXVII del dit mes paguam al dit fuster 
Simon Carbonell e Climent Carbonell per una
scala que feren per lo Ciri pasqualll ab hun cavall
vint e cinch sous 
      I lliura V sous

Juny any LXXX dos 

Dilluns a III del dit mes paguam al dit Carbonell 
per mig jorn per lo scombrar la dita esglesia... 

(...)

fol. CXVv 

(...)

Novembre any LXXX dos 
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Diumenge a III del dit mes e any donam al dit
Anthoni Carbonell fuster per espolsar los enserats 
vells e metre los encerats nous e tornar hi los 
vells per ell dos jornals que son VIII sous e per lo seu jove 
I jorn e mig IIII sous VI. Es per tot XII sous VI 
       lliures XII sous VI

(...)

fol. CXXr 

Dates al ferrer e courer

(...)

fol. CXLr. 

Dates e pagues ffetas per causa del orgue major
de la present Seu de Barcelona. Lo qual fa mestre
Anthonet Prats. E comensa a obrar dissabte a IIII 
del mes de maig any MCCCCLXXX dos 
(...)

Llibre de l’Obra, 1483-1485 (1)110

X[X]XVIIIIº de novembra 1483 donam a Miquel alemany ab manament del Capitol per 
les cadires 

      XXXV lliures

Al final del volum corresponent als anys 1485-1487 hi ha un tros de paper petit col·locat 
entre els fulls que posa: 

XXV lliures 
A IIII de juliol de 1484 nos giram (...) a la taula de la ciutat 

[Ho trascrivim aquí perquè les dates fan referència a les primeres entregues malgrat que 
el paperet és al volum següent, (1485-1487)]. 

fol. LXv 

Rebudes extraordinaries

Març any MCCCCLXXXIIII 

110 Dels anys 1483-1485 hi ha dos volums.
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Dimecres a X del dit mes, llevam de la Taula
de la Ciutat de Barchinona quaranta lliuras en comptants
les quals lo honorable Capitol de la Seu Barchinona, ha manlleva
des a censal dels Anniversaris Comuns de la present
Seu obliganthi la fabricha e emoluments de la
taula de la dita Obre de la Seu. E axo feu per pagar a mes

de las cadiras ha fetes al cor. E va a rao de

here la fusta del cor e per muntarla sobre la 

(...)

tre Miquel Alamany, fuster, per los tabernacles

XXm per mil. E comesa a correr la pensio de sinquan 
ta sous, a nou del dit mes segons apar en poder
del discret en Dalmau Ginebret al primer
dia del dit mes e dit any

L  lliures

fol. LXVIIIIºr 

Dates al mestre de l’obra: Bertomeu Mas 

(...)

Dit dia del dit mes [25 maig 1483] paguam a ell mateix [Bertomeu Mas] per los dos jorns 
per ajudar a buidar la capella de la claustre hon

sglesia e (...) son sis sous 
       lliures VI sous

fol. LXVIIIIºv 

(...)

Diumenge a III del dit mes [gener 1484] paguam al
senyor en Domingo Gonys per dues dotzenes 
e miga de terra (...) 
(...) del fossar (...) mossen Vila... 

fol. LXXIv 

(...)

Item paguam a n[‘]Anthoni Carbonell fuster per la 
porta del dit miga e mes en mans e fusta per tot 
      I lliura  sous 

fol. LXXXVv 

Compte de dates estraordinàries. 
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(...)

Diyous a XI del dit mes [març 1484] pagam a mestre Miquel 
Luger fuster e mestre de pinacles del cor per 
certs pinacles havia fets en lo cor. E axo pa 

cinquanta lliures vigentas e aquestes donam demanan

en Pere Borradà, fuster, per manament dels 

guer Vila canonges e comisaris per lo 

la feyna que lo castella

Dit dia [8 març 1485] pagam al senyor en Salvador Ferrer 

gua manament del honorable Capitol interve(...). 
Dimarts a VIIIIº de desembre pagua al jove 
del discret en Dalmau Ginebret notari per un
trasllat de constitucio de les annatas111 dels
beneficis del Bisbat de Barquinona per manament
de Capítol dos royals. 

      lliures III sous IIII din.

fol. LXXXVIr 

Seguit [dijous 11 de març de 1484] hi lo magnific mossen Berenguer Vila canonge 

lo discret en Dalmau Ginebret notari. E dit 
mestre Miquel ferma a nosaltres apocha de 
dita quantitat lo dit die. E preschirem aquestes
L lliures de la manleute112 que lo dit Capitol
haige fete dels aniversaris segons apocha
en poder del dit notari.113

L lliures sous

fol. LXXXVIv

Divendres a IIII del dit mes [febrer 1485] paguam a 

mossen Lluís Sunyer e Beren 

honorable Capitol quaranta quatre sous per
114 havia feta en

los tabernacles del cor tenim albera 
en lo llibre dels alberans 

      II lliures IIII sous
(...)

boter per loguer de la casa hon trobam la fusta 

111 És un impost.
112 Vol dir manlleva però posa manleute.
113 Aquest assentament ja havia estat parcialment publicat per MADURELL, 1958, p. 346. 
114 CARBONELL, 2000, p. 185, cita un Pere Borradà, “lo castellà”, Bernat, com a col·laborador de 
Miquel.

163



Mestres entalladors a Barcelona durant la segona meitat del segle XV i primer quart del segle XVI: de la
tradició germànica a la producció local

que lo castella obranc per los tabernacles

Seu XV sous present mossen Vila e

paraule del magnific mossen Berenguer Vila 

dit senyor Anthoni Carbonell fuster de la

set sous 

e per treure tota la fusta e portarla a la

mossen Gonys. 
       lliures XV sous

fol. LXXXVIIr 

(...)

Dissapte a XXVII de novembre del dit 
any paguam al senyor Climent Carbonell 
fuster per jornals ha fet en l orgue mai
jor...

(...)

fol. LXXXXr

Item [28 abril 1485] paguam entre diverses vegades al dit mestre
Luger mestre dels tabernacles per 

canonge de la present sglesia en paga
porrataden que li fese degut per 
los tabernacles descomtats es la apocha
firmada en poder de Dalmau Gine 
bret notari a XVIIIIº de octubre de cart
LXXXV dotze lliures 
      XII lliures  sous

fol. CXIIIIr 

Dates al fuster 

Maig del any MCCCCLXXXIII 

Primo dimecres a sis del dit mes paguam al

Seu per llevar los encenalls quatre sous 
       lliures IIII sous
(...)

Dit dia paguam a ell mateix [Anthoni Carbonell] e per lo dit 
jove, qui ajuda a buydar la capella de lo
claustre, ho estave la obra de la fusta del
cor e per pujarla sobre la sglesia e stojarho 
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       lliures VII sous

Setembre del any MCCCCLXXXIII 

Diumenge a VII de setembre dessus dit paguam
al dit senyor en Carbonell per I jornal per
ell e per lo mosso per metre en serrat de 
dues finestres a es Sant Aula 
guer e sobre Santa Catherina los quals 
havie esqguinzat hun gran temporal
de vent e pluja set sous e mes per....

portal major per fusta e mans...

Item paguam a XXX del dit mes [abril 1485] paguam al dit

de aquelles tretze lliures e tres 

de tot lo que li sere degut per raho de 

(...)

fol. CXVv 

(...)

Dissapte a XIII del dit mes paguam al dit 
Anthoni Carbonell fuster per ffer la 
sas del enserar de la finestra sobre lo 

(...)

fol CXVIr 

(...)

senyor en Anthoni Carbonell per porrata 

sous qui eren a ell degudes per compliment

l’orgue major a par per apocha feta a 
XXX de maig del any MCCCCLXXXV 
en poder de Dalmau Ginebret notari 
sonch la dita quantitat deu lliures e deu sous
dues vegades 
      X lliures X sous
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Llibre de l’Obra, 1483-1485 (2)

Ginebret al primer dia de març any dit.

L  lliures

fol. LXXIr 

(...)

fol. LX 

Dimecres a X del dit mes, llevam de la Taula
de la Ciutat de Barchinona quaranta lliuras en
comptants les quals lo honorable Capitol de la
Seu Barchinona, ha manllevades a censal dels
Anniversaris Comuns de la present Seu obliganthi
la fabricha e emoluments de la taula de la dita
obre de la Seu. E axo feu per pagar a mestre
Miquel Alamany, fuster, per los tabernacles o 
tabernacla de las cadiras ha fetes al cor de la Seu. E va
lo dit censal a rao de XXm per mil. E comesa
a correr la pensio de L sous, a VIIII del dit mes
segons apar en poder del discret en Dalmau

115

fol LXVIIIIºr 

Dates al mestre de la Seu 

Maig any MCCCCLXXXIII 

Dit dia [25] paguam a ell mateix [Barthomeu Mas] per los dos jorns per ajudar 
a buydar la capella de la claustre a hon era la 
fusta o lenyam del chor so es cadires e tubes e per
muntar la sobre la sglesia e stojarla en lo dit
loch hon son los borns. Es per tot sis sous. 
       lliures VI sous

Compte de les despeses e pagues ffetas per
fer lo mitja de rejoles per l’orgue major
de la present Seu lo qual fem fer per mana
ment del honorable Capitol al dit mestre
Barthomeu Mas e comensa a XVI del
mes de ffebrer any MCCCCLXXXIIII 

(...)

fol. LXXIv 

115 Parcialment publicat per MADURELL, 1958, p. 346. 
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Item pagam anan Simon Carbonell lo
prom per loguer de altre lenyam e fustam
per lo dit bastiment sis sous 
       lliures VI sous

fol. LXXIIr

manns e fusta li donam vint sous devant 

rajoles I lliura XII sous las quals serviren al 

(...)

per lo dit sortidor tres sous 

(...)
Item paguam per paraula del dit mestre Mas mestre
de la Seu altres manobres los quals feren 
feyna en dit mitja per dos dies a raho de III sous
cascun. Es per tot divuit sous
       lliures XVIII sous

(...)

Item paguam a n[‘]Anthoni Carbonell fuster per 
una porta que ens feu al dit mitja e entre 

lo dit Mas quis permes fermar apocha 
      I lliura  sous 

Item paguam anan Pere Johan Vilell per DCCL 

dit mitja...

Item paguam anan Pere Barcelo sparter per trumenyelles
qui serviren per lo bastiment del dit mitja...

(...)

fol. LXXIIIr 

Novembre any MCCCCLXXXIIII 

Diumenge a VII del dit mes paguam al dit 
Bartholomeu Mas per una somada e XIII rajoles 
per adobar (...) lo sortidor dela aygua 
de la font tres sous e quatre diners 
       lliures III sous IIII
Dit dia li paguam una somada de calç

       lliures III sous

(...)
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Item lo dit dia [7 novembre 1484] paguam al dit mestre Barthomeu
Mas per jornals e treballs ha mesos en 
adobar lo dit sortidor entre ell e los seus 
manobres que ha pujat entre tots quinze sous 
       lliures XV sous

Diyous a XI es [març 1484] pagam a mestre Miquel Luger alamany

fol. LXXIIIv 

Desembre any MCCCCLXXX[IIII] 

Diumenge a XVIIIIº del dit mes paguam al dit Mas 
mestre de la Seu per un jornal seu mes per tapar 
los forants que son sobre l’orgue major de la Seu 
e per adobar e lengolidor dela aygua del terrat 
       lliures IIII sous

(...)

fol. LXXXVr 

Dates extraordinàries 

(...)

Setembre any MCCCCLXXXIII 

Diumenge a VII del dit mes al s[enyor] en Pere Johan
del orde botiguer per sis canes e mitja de tela  per 116

los dos enterats de las duas finestras qui son
sobre Sant Aulaguer e Santa Catherina los
qualls se eren tots romputs  per lo gran temporal117

de vent e pluja era stat en Barchinona araho 
de II sous la cana XIII sous entre duas vegades. 
Tenim albera 
       lliures XIII sous

(...)

fol. LXXXVv 

del dit m
fuster e mestre dels pinacles del cor per certs pinacles

116 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 315, ens assabenta de la següent notícia: En 1432 (19 octubre),
se compren robes “per endrapar las finestras del cimborri” y “veta blanca per tatxar las tellas de las
finestras del simborri”.
117 CARRERAS CANDI, 1913-1914, p. 512, nota 500, ens assabenta de diversos assentaments similars,
és a dir, compra de roba per les finestres, que algunes vegades es pintaven per imitar la transpparència del
vidre.
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havia fets en dita Seu. E amb paguam per manament
del honorable Capitol present hi mossen Berenguer Vila canonge
L lliuras comptants e aquestas li dona donat lo discret en
Dalmau Ginebret notari. E dit mestra Miquel ferma
apocha a nosaltres de diners sots dits. E per rebre aquests diners
de aquestes L lliures que lo dit Capitol manlleva als
mil sous segons apocha en poder del Ginebret
notari sinquanta lliures lo dia de Jesus Crist.118

      L lliures

Al marge esquerre d’aquesta anotació posa:
Mestre Miquel
Luger mestre dels
pinacles de la Seu

(...)

dit orgue per ço e per ffi de tots comptes fins la

de Barquinona o tabernacles. 

fol. LXXXVIr

Dit die [11 març 1484] paguam al dit Dalmau Ginebret
notari per lo contracte desus dit ço es de las L lliures
que lo dit honorable Capitol ha manllevades dels
Anniversaris de la Seu, per pagar lo dit mestre
Miquel Luger, fuster per los pinacles del
chor de la Seu havie fets. Tenim albera I lliura.119

(...)

fol. LXXXVIv 

Dissapte a XXVII del dit mes [novembre 1484] paguam anan Climent
Carbonell ffuster per jornals ha fets en l’orgue 
major. E per altres jornals ha fets en mudar
lo registre dels pedals. E per jornals del seu 
mosso. E mes per certa fusta havia mese en lo

present jornada fonch cobrador deu lliuras... 
(...)

fol. LXXXVIIr 

Febrer any MCCCCLXXXV 

Divendres a IIII dies del dit mes [febrer 1485] pagam a en Pere
Borrada, fuster per manament dels honorables mossen
Lluis Sunyent e Mossen Berenguer Vila canonges e 
comisaris per lo honorable Capitol quorante quatre 

118 Parcialment publicat per MADURELL, 1958, p. 345. 
119 Parcialment publicat per MADURELL, 1958, p. 345. 
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sous, e son per la fayne e jornals los quals
n’Andreu lo Castella havie fets en hun taber
nacle del chor de la Seu. Tenim albera120

      II lliures IIII sous

fol. LXXXVIIIIr 

(...)

ffuster dels orguens per paraula dels magniffichs

Dit dia [4 febrer 1485] pagam al senyor en Salvador Ferrer boter per
lo loguer de la casa ahon trobam lo lenyam
dels dits tabernacles los quals feye lo dit 
Castella. E per traure tota la fusta e fer
aportarla a la Seu presents mossen Berenguer Vila 
e mossen Gonys canonges per tot paguam
XV sous tenim albara121

       lliures XV sous
(...)

Item paguam al dit senyor en Climent Carbonell 

mossen Lluís Sunyent e mossen Gaspar Peyro canon 
ges de la Seu. E mes en paga porrata de lo que li es
degut per las duas manxes son stades 
affegides al dit orgue paguam lo en comptas
e ha fermade apocha en poder del dit en Dal 
mau Ginebret notari a XVIIIIº de octubre any
MCCCCLXXX sinch deu lliures 
      X lliures  sous 

fol. LXXXVIIII 

(...)

Dit dia [27 abril 1485] paguam entre diverses partides al dit
mestre Miquel Luger alamany fuster e mestre
dels tabernacles del chor de la Seo dotze lliures. 
E aquesta quantitat pagam per paraula del mag
niffic mossen Berenguer Vila canonge de la Seu 
ab porrata dell que li es degut per los taber 
nacles fets en dita sglesia. Tenimn
ne alberano. E havem los hi restituhits.
E han fermada apocha de dites XII lliures 
en poder de Dalmau Ginebret
notari a XVIIIIº de octubre any MCCCCLXXX

120 Parcialment publicat per MADURELL, 1958, p. 345.També a TERÉS, 1987, p. 66, nota 38. 
121 Parcialment publicat per MADURELL, 1958, p. 346. 
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sinch122

      XII lliures  sous 

fol.CXIIIIr

Dates al fuster 

Maig any MCCCCLXXXIII 

(...)

Dit dia paguam a ell mateix [Anthoni Carbonell, fuster de la Seu], per ell e per lo seu 
jove, qui ajudaren a buydar la capella de la
claustre, ho estave la obra de la fusta del cor 
ço es cadires e tubes. E pagar ho sobre

arao de IIII sous en los quals treballa per espol 

la sglésia e stojarho tot donantli VII sous123

       lliures VII sous

Setembre any MCCCCLXXX [III] 

Diumenge a VII del dit mes paguam al dit
Anthoni Carbonell per I jornal per ell e per 
lo mosso per metre los encerats de duas fi 
nestras ço es sobre Sant Aulaguer e sobre 
Santa Catherina los quals per un gran temporal
de vent e pluja tots se eren esquinzats VII sous (...) 

fol. CXVr 

Abril any MCCCCLXXXIII 

Dimarts a VI del dit mes paguam al dit Carbo 
nell fuster per una lata que mes en lo encerat 
de la finestra gran per sobre lo portal major
E per metre a aquella per son treball per tot II sous VIIII 
       lliures II sous VIIIIº

(...)

Juny MCCCCLXXXIIII 

Diumenge a XIII del dit mes paguam al dit 
Anthoni Carbonell fuster per III jornals 

sar la sglesia e escombrar tots los pilars 

122 Parcialment publicat per MADURELL, 1958, p. 346. 
123 Parcialment publicat per MADURELL, 1958, p. 346. 
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del chor XII sous. E mes per lo seu jove altres 
tres jornals per dita causa araho de III sous lo
jornal son VIIIIº sous. Es per tot I lliura I sou 
      I lliura I sou

fol. CXVv 

(...)

Abril  MCCCCLXXXV 

(...)

Item paguam a XXX del dit mes al dit Anthoni 
Carbonell fuster mestre de la Seu per porrata de 
aquellas XIII lliuras III sous a ell degudes per los 
jornals ha fets en l’orgue major. E son per complimentç
de tots los jornals hi havie fets. Fferma
apocha en poder del discret en Dalmau Gine 
bret notari a XXX de maig any MCCCCLXXXV... 

Llibre de l’Obra, 1485-1487

fol. LIIIr 

14†84

Rebudes extraordinaries 

(...)

fol. LXXIIr 

14†84

Dates al mestre de la Obra [Barthomeu Mas] e de la
pedra que portaren per obrar qui
ve de Montjohich 

(...)

Diumenge a X de julioll del dit any donam al
mestre Mas demunt dit dos sous sis diners per 
los treballs de tornar e refermar lo canal 
de la font que lo mestre Lober mestre de la Ciutat 
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e de les fonts aige fet levar perque lo fem va 

de Anthoni a raho de tres sous sis diners lo jorn sinch 

a raho de tres sous per jorn set sous sis diners. E per 

(...)

Diumenge a XV de janer [1485] donam al demunt dit

feu la setmana passada en picar las pedras

nir per (...) digue que (...) 
e fou vist que lo cano sost del canal stave 
embosat. E aixi lo dit mestre Mas per tornar 
a refermar dit canal li avem dat entre 
mans e laque e oli los dits II sous VI diners 

fol. LXXIIv 

(...)

Diumenge a VIIII del dit mes [octubre] donam e pagam al
demunt dit mestre Barthopmeu Mas per dos 
jornals e mig que feu la setmana passada 
en dita feyna deu sous e per un jornal e mig

sous tres diners. E per dos jornals e mig de Johan 

dos jornals e mig de Domingo al dit for (...) VII sous 
VI diners... 

Diumenge a XXX de octubre donam al demunt
dit Barthomeu Mas quatre sous per hun de 
presdinar que mes ell ab los seus jovens ab fer 
mar ab guix lencerat de la llibrerie e adobar 
al cor hun poch de payment per metre les stores 
e per una cana de guix set diners es per tot... 

fol. LXXIIIr 

14†84 [novembre]

mestra Barthomeu Mas per dos jornals que 

del curol de la font vuit sous. E per un seu jo 
ve Andreu per dos jorns que feu a Montjohich en
redresar les pedres de dit curol e quatre jorns
ací en picar araho de tres sous sis diners per jorn 
vint e hun sou. E per hun altre jove Johan per
quatre jorns a la dita raho de (...) VI diners per jorn
quatorze sous. E per hun altre jove manobre per 
dos jorns cinch sous araho de dos sous...
(...)

fol. LXXIIIv 
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Item diumenge a XXII de janer donam al demunt dit 
Barthomeu Mas per IIII jornals que feu la set 
mana pessada en picar les pedres del dit tu 
rol de la font setza sous a raho de IIII sous per jornal. 
E per Andreu jove seu per dit IIII jorns quatorze
sous araho de III sous VI per jorn. E per Domingo jove seu 
per IIII jorns deu sous araho de II sous VI diners per jorn 
es per tot aparfora 
      II lliures  sous 

tre de cases per denegar la Capela Coste lo por 

fet feyna la lamany qui fa les cadires e

lo (lavabo) de la Cambra del portal que era embosat e (...) 

avie albara en llibre de ma de mossen Anthoni Cla 

torze sous. E per laltre jove Domingo per III jorns 

sar les pp(?) dites pedres a Montjohich vint 

meu Mas per V jornals que avie fets la set 

Dimarts a XXIIII de janer a n[‘]Anthoni Pou mes

tal de Santa Eulalia de la claustra en que havia

los pinacles. E aixi mateix per stucar lalbo 

per tots dos croats vatles (...) tres sous quatre diners 

ver prevere beneficiat en dita Seu 
       lliures III sous IIII

Diumenge a XXVIIII del dit mes de janer donam
al demunt dit mestre Barthomeu Mas per III 
jorns que feu la setmana pasada dotze sous. E 
per lo seu jove Andreu per quatre jorns qua 

set sous sis diners es per tot aparfora 
      I lliura XIII sous

fol. LXXIIIIr 

(...)

Diumenge a V de fabrer [1486] donam al dit mes
tre Barthomeu Mas per dos jornals que havie 
fets la setmana passada en bostar e redre 

sous. E per Domingo jove seu IIII jorns deu sous. 
E per Andreu V jorns desset sous sis diners 
      I lliura XV sous VI

Dilluns a XIII de fabrer donam dit mestre Bartho 

mana passada lo seu jove Andreu en picar 
les dites pedres del curol de lo font desset 
sous sis diners. E per Domingo altres V jornalls
dotza sous sis diners es per tot aparfora 
      I lliura X sous
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Diumenge a XVIIIIº de ffabrer donam al dit
mestre Barthomeu Mas per tres jornalls de 

Domingo cinc sous fou la setmana ppessa 

consegudes en lo dit manament per lo

      XXV lliures  sous 

Andreu deu sous sis diners. E per dos jorns de

de que acabaren de picar les dites pedres 
es per tot aparfora 
       lliura XV sous VI

fol. LXXXXIIIr 

Dates estraordinaries que la
obra fa 

Item pagam per manament de mossen Lluis Sirvent 
canonge de la Seu e obra major en Antho 
ni Ornos a sannador (?) dues lliures denou 
sous e sont a compliment de aquelles V lliures XVIIIIº 
sous V seran degudes per cuyros qui (...) 
les manxes de l’orgue major. E aquells cuyros 
havien comprats...

(...)

fol. LXXXXIIIIºv 

(...)

Dilluns a IIII de juliol any demunt dit MCCCC 
LXXX cinc per manament del honorable Capitol du 
guem a la Taula de la Ciutat als honorables mossen
Lluis Sirvent i Johan Navarro canonges de la 
dita Seu vint e cinc lliures. E son per les raons 

senyor en Dalmau Ginebret notari de Barchinona
e del dit honorable Capitol a XXII de juny any 
demunt dit LXXX cinc fermades nos na a 
pocha en poder del dit notari a XXIII de dit mes
de juny 

Al marge del text anterior en lleta petita posa: 
Foren donades per los dits en Sirvent
e Manorro al mestre per los 
pinacles dit dia en la taula 
de la Ciutat 

fol. LXXXXVIv 
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Item dimars a XIII de satembre del dit any per mana
ment de los nostros mayors donam comptas en Mi 
quel Luch alamany vint sous en pague e porrate
del que dien li es degut per los pinacles del cor hi 
ha albara en libre (...) de ma de Miquel Ribes (...) 
en p. 24 
      I lliura  sous 
(...)

Dimecres a XXVIII de satembre per manament
dels nostros mayors donam comptas al demunt dit Mi 
quel Luch alamany quoranta dos sous en pague e
porrata del que dien li es degut per los pinacles del 
cor avie albara en libre (...) de ma den Thomas Lado 
sucrer per quant ell no sabia (...) die e any de 
munt dit en p. 24 

del semborri les IIII canes e mitge e per la finestra de la 

demunt dites VI canes e VI palms. E los XV pams

      II lliures II sous

(...)

fol. LXXXXVIIr 

(...)

Diumenge a V de novembre del dit any [1485] donam
en pare Johan del orde (...) quarante sous deu 
diners. E aso per sis canes e sis palms de tela de la
manya araho de cinch sous sis diners la cane. E per 
quinze palms duna altre tela de vinza (...) ara 
ho de dos sous la cane la (...) per les finestres 

librerie XVIII palms que feu compliment de les 

de la grocera (...) per la finestra dels orguens ma
nors avie albara en libre... 

(...)

fol. LXXXXVIIv 

(...)

Dissapte a XXIIII de satembre donam a mestre Miquel 
Luch alamany sis lliures en paga porrata dels pina 
cles del cor que fa avie albara en libre de ma de 
mossen johan Gombert prevere en p. 21 
      VI lliures  sous 

(...)
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fol. LXXXXVIIIr 

(...)

Item a IIII de janer any MCCCCLXXX sis do 
nam en Jachme Ferrer e Jachme Ferrer ralotgers pare
e fill cinquante sous en senyal e pague de 
aquelles deu lliures per preu de les quals present se 
(...) si lo senyor en Berenguer Palau

fol. LXXXXVIIIv 

Item divendres a XIII de janer del dit any MCCCCLXXX 

Dimecres a XVIII de janer donam als demunt dits 

argenter a promes fer acabar e metre hun Ca 
pell de ferro a la font texit amb fil de aram
ab la ymatge de Santa Eulalia ab cap cou 
re ab fonaculeo (?) a la una part e palme en
la ma. E tot aso apermes ser acabament e lliure 
mes a Santa Eulalia de ffabrer prop venidera 
del any MCCCCLXXX sis avie albara en libre (...) de 
ma (...) 
      II lliures X sous

(...)

sis donam a mestre Miquel Luch alamany dos paci 
fichs valen quatorze sous en paga porrata del
que aura aver per los pinacles del cor que fa hi ha
albara en libre (...) de ma de mossen Johan Gombert prevere 
en p. 20 
      II lliures  sous 

Jachme Ferrer e Jachme Ferrer ralotgers en paga del dit
Capel de la font que fan cinquanta sous. Axi te 
nen ara cinch lliures en paga de les deu lliures que 
van avie albara... 
      II lliures X sous

(...)

(...) dit dia [30 gener 1486] giram a la Taula de la Ciutat en 
Simo Carbonell fuster sis lliures deu sous en pa 
ga e porrata del que ha dever per aquell deute
que es degut en Tonet per resta dels orguens 
majors en p. 21 
      VI lliures X sous

fol. LXXXXVIIIIv 

177



Mestres entalladors a Barcelona durant la segona meitat del segle XV i primer quart del segle XVI: de la
tradició germànica a la producció local

Item diyous a II de ffabrer del fit any MCCCCLXXX sis
donam comptas anan Miquel Luch alamany quo 
ranta sous en paga porrata de les cadires que obra 
avie albara en llibre en p. 20 

      II lliures  sous 

demunt dits Jachme Ferrer e Jachme Ferrer pare e fill
Item divendres a III del dit mes donam comptas als 

deu sous en paga porrata del que ha aver per lo 
capel de la font que fa 

       lliures X sous

Dissapte a IIII de ffabrer donam en Jachme (...) 
civaller per hun cent claus taulas e altres
cent bercarolls e dossents pugnxes que donam
dit Miquel Luch alamany dix per los pinacles 
quatre sous vint diners avie albara en libre p. 14 
       lliures IIII sous VIII diners

(...)

Item mes dit jorn [4 febrer 1486] donam comptas a mestre Miquel 
Luch alamany cinquanta sous comptas e paga 
porrata de les cadires avie albara en p. 20 
      II lliures X sous

(...)

fol. Cr 

(...)

Item dimars a XXI de Març donam a VI bastaxos 
qui mudaren e portaren la gran picha que stave 
al portal major al Capitol per ser mayor
gordade de trencar. E aso per paraula e dit de 
mossen Guillen Lull major obrer nostro quatre 
sous sis diners. E fou si present lo nostro mestre
Barthomeu Mas 
       lliures IIII sous VI

Diyous a XXX de març compram de Johan Gui 
mot mestra de casses set fustes o bigues 
dalber rodons ab entreneniment e consell del 
nostro fuster en Carbonell. E son per obs de les ca 
dires del cap del cor per serrarlos e fer ne 
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filles per les spatlles e cabirons e travetes 
dels peus costaren nou sous sis diners la peça 
muntaren sexante sis sous sis diners los quals
pegam lo dissapte apres avie albara en libre 
(...) de ma de mossen Lu(...) Blanch prevere bene 
ficiat en la present sglesia en p. 16 

III lliures VI sous VI

Item mes donam dit jornal als traginers que les por 
taren de mar so seran fins dins la Seu 
tres sous sis diners (...) es VI diners per vigue 
       lliures III sous VI

fol. Cv 

14†86

Abril

Item dimars a IIII de abril dit any donam comp
tas en Simo Carbonell fuster sexante tres sous nou 
diners que son compliment de deu lliures pague porr 
te de aquelles XVI lliures XVI sous VI de la fusta que mes
en les manxes que afegiren als orguens majors a
vie albara en libre (...) de ma de mossen Pere Johan clergua 
en p. 16 
      III lliures III sous VIIII diners

Item divendres a VII de abril donam anan Marc Sola 
manestal cinch sous per tres cadenes que feu e
mes alls tres libres que stan al feristol devant la
cadira del dega ço es dominical sentoral e o 
faher caso quant los semportaren...

(...)

Dimedres a XII de abril donam en Jacme Ferrer relot 
ger vint sous en pague porrata del Capell que 
fa de la font. E te are sis lliures deu sous de deu 
lliures que es lo for so (...) preu lo qual dit Capell 
avie esser emes mes a santa Eulalia pessada. E per quant 
nons a atessa veritat com stigues sol en paraule 
per tant are havem fet fermar contracte lo qual
apres mossen Johan Busquets prevere beneficiat en la 
present Seu que la pres en nom de son son frare en que 
ses obligat averlo fet e mes de ci la festa 
de sinquagema prop vanidora ab pena de XV lliures 
e axi mateix nos fa fermada apocha en poder 
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del dit notari que te rebut de nosaltres 
      I lliura  sous 

fol. CIr 

14†86

Item mes donam proper dit jorn a mestre Miquel Luch alamany
per lobrar de les cadires per tres jorns ab lo seu jove 
los quals dits tres jorns acabaren dissapte que
tanien sis de abril any MCCCCLXXX sis vint
e sis sous. E per una lliura daygue cuyt vuit
diners avie albara en libre de ma de mossen Gombert
en p. 20 
      I lliura I sou VIII

Item diumenge a XVI de abril donam al present mestre
Miquel Luch e per ell a mossen Johan Gombert prevere vint
sous e mes als seus sacados (?) per ell vint e cinc 

cadires. E mes onze sous vuyt diners e de aquestes 

       lliures X sous

sous quatre diners son los XXXV per V jorns que
havia feta la feyna ell ab lo seu jove la setma
na que fina lo dissapte que tenien VIII dies del dit 
mes de abril los restans deu sous quatre diners 
a compliment de les demunt dites dues partides 
que munten quaranta cinc sous quatre diners fou
en paga porrata de l’altra setmana apres 
que fina a XV del present mes dabril 
avia albara en libre (...) de ma del demunt dit Gombert
en p. 20 
      II lliures V sous IIII diners

Item diyous a XX de abril donam al dit Miquel Luch 
vuyt diners per una lliura daygue cuyt per obs de les

avie albara de ma del dit mossen Gombert en p. 20 
       lliures XII sous IIII diners

Item dimars a XXV del dit mes de abril donam
an Jachme Ferrer ralotger lo prom e per ell en 
Salvador Grifa argenter deu sous son en page 
porrate del que ha aver del Capell de la font e 
tendria ara set lliures avie albara de dits X sous 
de ma de mossen Pere Johan (...) palau clergue 
en p. 17 

Item mes donam a mestre Miquel Luch alamany e pell 
a mossen Johan Gombert prevere hun pacifich son en
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page de la setmana que fina a XV de abril 
en que avia VI jorns ab hun seu jove que 
per que li resta de la setmana XI sous VIII 
diners de la present pacifich avie albara en libre (...) 
de ma del dit Gombert prevere en p.20 
      I lliura  sous 

albara en libre vint e quatre sous (...) p.17 

fol. CIIIr 

(...)

Item mes donam anan Pau Vidal batifulla per cent 
pays dor que ha servit per daurar (...) del 
Capel de fferro que stara sobre la font avie

      I lliura IIII sous

Item dissapte a XIII de dit mes donam en Jachme Fer 
rer ralotger lo prom trenta sous en pague 
porrate del Capell de la font avie albara en
libre te are vuyt lliures deu sous en p. 18 
      I lliura X sous

fol. CIIIv 

14†86

Item diyous a XVIII de maig del present dit any LXXX sis 
donam comptas a mestre Gili Johan Fontanet mestre
de les vadrieras trentaquatre sous en pague por 
rate de aquells cinquanta sous per preu de les quals 
apromes espolsar e scombrar totes les vadrieras
de la dita sglesia de les quals fins la present jor 
nade ha spolsada ja la mes vint de las 39 
      I lliura XIIII sous

Item dimarts a XXIII de maig donam comptas en Jachme
Ferrer lo prom e per ell en Francesch mestre pintor 
vint e dos sous per lo pintar del capell de la font 
avie albara en llibre en p. 18 
      I lliura II sous

Item dimecres a XXIIII de maig donam en Jachme Ferrer
relotger lo major de dies dima(...) vint e vuyt sous 
per compliment de pague de aquelles deu lliures que
havie emer per lo Capell de la font. E daltre part 
li donam e pegam vint sous que li eran deguts per les 
tencadures que havia fetes en les parets del ca 
ragol que hix al tarrat alt. E lobe e pany que
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porta del corredor e axi mateix ladop 
que ha fet en les portes de ferro del altar major
avie albara es per tot aparfora en p. 18 
      I lliura VIII sous

fol. CIIIIr 

(...)

      III lliures  sous 

Simo Carbonell fuster quorante quatre sous en

manxes dels orguens majors te are de nosaltres 

14†86

Juliol

Item divendres a VII de juliol donam a mestre Miquel Luch 
alamany tres lliures e son compliment de aquelles 
cent e vint e cinch lliures dels cinch pinacles 
que avia mesos al cor ha fermade apocha dit 
dia en poder de Dalmau Ginebret notari de la dita 
Ciutat e del honorable Capitol de la present Seu 
de totes les demunt dites CXXV lliures 

(...)

Item diumenge a XVI de juliol donam en Gili Johan 
Fontanet mestre de vadrieras deu sous en pague e 
porrate de aquelles setze sous que li restaren de spolsar 
les vadrieras avie albara en libre... 
       lliures X sous

fol. CIIIIv 

14†86

Item dissapte a XXII de juliol donam comptas en 

pague porrate del que li es degut per les fasons 

XII lliures IIII sous per que diu li resta fins
en XVI lliures XVI sous VI que muntaren lo deute IIII lliures 
XII sous VI avie albara en p. 19 

II lliures IIII sous

Item diumenge a XXX de juliol donam a mestre Miquel 
Luch alamany deu sous en pague porrate 
de la feyna dels pinacles del cor avie albara 
en p. 20 
       lliures X sous
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fol. CVr 

(...)

Item dimecres a XVI de agost donam en Simo Car 
bonell fuster vint sous en pague porrate
de aquelles IIII lliures XII sous VI que li restaren del que la Tau 
la li devie per les sagones manxes dues dels
orguens majors daquesta partida avie albara 
      I lliura  sous 

Item dissapte a XXVI de agost donam an Miquel Luch 
alamany present mossen Vila canonge dos scuts 
valent quarata quatre sous. E aso en pague por 
rate dels pinacles del cor que obre e fa avie 
albara en libre de ma del dit mossen Vila p. 20 

(...)

que te del ort de la claustra... 

      II lliures IIII sous

Item donam per fer scombrar la brosa que sera davant 
lo portal de la claustra prop la casse de mossen
Vila canonge e treure aquesta nou diners 
       lliures  sous VIIIIº diners

fol. CVv

Item divendres a VIII de satembra donam en Miquel Luch 
alamany vint sous en pague porrata dels pi 
nacles que fa avie albara en libre de ma de mossen
Miquel Freixa prevere en p. 20 
      I lliura  sous 

Item diumenge a X de satembra donam a la dona Fran 
cina muller de Jachme Ferrer relotger e per ella 
a son fill vuyt sous quatre diners per lo carrech 

Item diumenge a XXIIII de satembra donam an Miquel 
Luch alamany vint sous en pague porrate dels 
pinacles que fa avie albara en libre (...) de ma de 
Johan Burguera en p. 20 
      I lliura  sous 

Item dilluns a XXV de satembra donam comptas en 
Simo Carbonell fuster lo prom setanta dos sous 
sis diners son compliment de aquelles setza lliures set 
za sous sis diners que li sera deguts per la fusta e 
jornalls mes en les sagons dues manxes que
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afegiren alls orguens majors sa fermada apo 
cha dit jorn en poder de Dalmau Ginabret 
notari al qual (...) 
      III lliures XII sous VI diners

fol. CVIr 

(...)

Item mes [29 setembre 1486] dit jornal donam a mestre Gili Johan Fontanet 
mestre de las vedrieras hun pacifich valent 
vint sous en pague porrate de aquells XXXIII sous 
adobades les duas vadrieras ço es la qui 
es demunt la font del batex e la munt sant
Climent en p. 41 
      I lliura  sous 

fol. CVIv 

14†86

Octubre

Item dilluns a II de octubre de dit any MCCCCLXXX sis 
donam en Miquel Luch alamany mestre dels pinacles 
del cor hun pacifich present lo magnifich mossen
Berenguer Vila canonge son en paga porrata del 
que ha aver per los pinacles del cor avie albara de
ma del dit mossen Vila en p. 20 
      I lliura  sous 

Item dimecres a IIII de octubre donam anan Johan Gili Fon 
tanet mestre de les vadrieras tretza sous a compliment
de aquells trenta tres sous ha adobades aquelles tres 
vadrieras ço es la demunt lo batex e la de 
sant Climent. E la qui sta costa los orguens 
manos avie albara en libre de tots los dit XXXIII 
sous plegats en p. 41 
       lliures XIII sous

fol. CVIIr 

14+86

Item dimedres a XI de octubre [1486] present mossen Berenguer Vila 
canonge donam anan Miquel Luch alamany mestre
dels pinacles quoranta sous en paga porrata del
que ha aver per los pinacles que obre avie albara en
libre de ma de Johan Auleda port. (...) en p. 22 
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II lliures sous

(...)

Item dimarts a XVII de octubre donam al demunt dit 
Miquel Luch alamany present mossen Berenguer Vila 
canonge vuyt sous avie hun zetglo de albara en
libre de ma del dit mossen Berenguer Vila canonge 
en p. 24 

lliures VIII sous

fol. CVIIv 

Item dissapte a XI de novembra donam a comptas en

xes que pres Miquel Luch per los pinacles qua 

Miquel Luch alamany tres lliures quatre sous en 
porrata e pague dels pinacles del cor que fa a 
vie albara en libre en p. 21 
      III lliures IIII sous

Item dissapte a XVIII de novembra donam en Jachme Mun 
paso civaller per claus taulas bertarols e pun 

tre sous nou diners aparfora 
       lliures IIII sous VIIIIº diners

Dissapte a XXV de novembra donam al demunt
dit Miquel Luch alamany de comptas sexante 
sous en paga porrata dels pinacles del cor 
que fa e te are/ XIIII lliures VI sous avie 
albara dels dits aparfora en p. 21 
      III lliures  sous 

fol. CVIIIr 

Item diumenge a III de dessembre de dit any LXXX sis 
donam al proper dit Miquel Luch alamany quatre 
lliures en paga porrata del que haura aver per
los pinacles avie albara en libre en p. 21 
      IIII lliures

(...)

Diumenge a XXIIII de dessembre donam al demunt
dit Miquel Luch alamany quaranta dos sous 
en paga porrata del que ha aver per los pinacles 
que fa. E te are vint lliures vuyt sous avie al 
bara en libre de dits aparfora en p. 21 
      II lliures II sous
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(...)

fol. CVIIIv 

(...)

Item diumenge a XIIII de janer donam en Climent Car 
bonell fuster per dit dels magnifichs mossen Lluis 
Cirvent e Berenguer Vila canonges sexanta sous 
en pague porrate de la resta que li es deguda 

fol. CVIIIIºr 

Jachme Busquets prevere quorante sous los quals 

he tendria are vint e dues lliures vuyt sous 

Item divendres a II de ffabrer donam en Miquel Luch 

per en Tonet per fer dels orguens majors avie 
albara en hun tros de paper (...) de ma de mossen
Pere Johan dz Palau 
      III lliures  sous 

(...)

14†86 [14]†87 

Item dilluns a XXVIIIIº de janer donam en Climent Car 
bonell fuster e per ell a mossen Pere Johan dz Palau 
quarenta sous en pague del deute den Tonet sa 
gons ja demunt se mostre...

Item donam en Miquel Luch alamany [dilluns 29 gener 1487] e per ell a mossen

pochs dies ha lo dit Jachme Busquets li avie
prestats per prechs del magnifich mossen ar 
diacha major avie albara en libre (...) de ma
del dit Busquets son en pague porrate del 
que ha daver per los pinacles del cor que obre 

en p. 21 
      II lliures  sous 

(...)

fol. CVIIIIºv 

14†86 [14]†87 

Fabrer

alamany dit per serrar hun tros de roure per
los pinacles hun reyal e per claus dos sous vuyt
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diners e dos sous sis diners que ja lin aviem dats com
prats per mossen Demia son VI sous e menys duna 
altre pertida que java demunt. E mes per quatre lliures 
mitga de aygue cuyt a raho de VIII diners la lliura
tres sous es per tot aparfora 
       lliures VIIIIº sous X diners

Dimecres a XIIII de ffabrer [1487] donam en Miquel Luch
alamany sinquanta dos sous en paga porra 
ta dels pinacles te are XXV lliures avie albara
en p. 21 
      II lliures XII sous

Item diyous a XXII de ffabrer per dit dels nostros ma
jors obrers ço es los magnifichs mestre Bartho 
meu Oller e Guillem Farrer canonges volent 
e manament so ells donam alls nostros mestres
Barthomeu Mas mestre de casses dotze sous 
per ell e dos altres mestres. E Anthoni Carbo 
nell mestre fuster dotza sous per ell e tres 
altres mestres. E aso per quant forent emprats
e demanats a istancia e manament de tot
lo Capitol. E ells tots e los magnifichs
mossen Berenguer Vila e Anthoni Munterda canon 
ges altres per lo dit Capitol dit jorn ab lo 
consaler darrer per la Ciutat ab hun mestre
ells tots muntaren regonexer lo campanar
major en que tocha lo say de les ores 
      I lliura VIII sous

fol. CXr 

Item diyous a I de març [1487] donam en Miquel Luch alamany
hun pacifich en pague della feyna que fa dels pina 
cles del cor avie albara en libre en p. 22 
      I lliura  sous 

Item donam en Climent Carbonell fuster e per ell en 
Pere Johan dz Palau clerga quorante hun sous sis 
diners e quatre sous quens devia de dues sponsals 
son XXXXV sous VI diners que son compliment de aquelles 
set lliures e cinch sous que restaren al dit Carbonell 
de aquelles desset lliures cinch sous sis diners que seran 
degudes en Tonet per fi e compliment de tot 
quant li fos degut per los orguens majors cum
pranent ab dites XVII lliures V sous VI  deu lliures que
ja avie rebuts comptants e fermada apocha 
e aquella dita diu los ha rebuts per les 
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manxes afegides he deu fegirar en aquesta 
partida per quant cum per dites dues manxes a 
fagides anem a pegar nossaltres en Simon
Carbonell lo prom setza lliures setza sous sis 
diners que costaren de quens ha fermade apocha 
en poder del dit notari Ginabret. E axi aquelles 
dites X lliures fan acompendre sots aquestes dites 
XVII lliures V sous VI. E lo dit Climent Carbonell a
questes a rebudes per quant les bastrague al dit
en Tonet cumsenana (...). E per dita bastreta que
feu lo dit Carbonell li entraren fermantes
per (...) de tot lo Capitol los magnifichs
mossen Lluis Sirvent, Gaspar Peyro e lo pa 
borde Sans canonges de la present sglesia 
avie apocha fermade per lo dit Climent en po 
der del dit notari Ginabret 
      II lliures I sou VI diners

fol. CXv 

Item diumenge a XI de març [1487] sent los magnifichs
mossen Lluis Sirvent e mossen Berenguer Vila canonges 
donam comptas en Miquel Luch alamany sexante
sous en pague porrate des pinacles del cor que 
ha mesos avie albara en libre en p. 22 

III lliures sous

Diyous a XXVIIIIº de Març [1487] donam a Anthon Su 
mes fuster vint e dos sous per dues pesas de fusta 
de roure de flandes que lo honorable Capi 
tol nos feu comprar per donar al senyor In
fant124 e lo dia abans los sen portaren los de la case 
del dit Infant en p. 44 
      I lliura II sous

Diyous a XXVI de abril [1487] donam en Miquel Luch a 
lamany dos sous quatre diners per claus e aygue cuyt
per los pinacles que fa. 
       lliures II sous IIII diners

Item donam en Gili Fontanet mestre de les vadrie
res sis sous que son compliment de aquells sinquan 
te sous ha aguts de spolsar les vadrieres de la
dita sglesia avie albara en libre en p. 47 
       lliures VI sous

124 Jaume Serra tenia un deute pendent amb l’Infant que Madurell suposa que era l’Infant don Enrique, tal
vegada el llibre de l’obra es refereixi al mateix. El deute era per unes obres que s’havien fet a casa seva,
problablement a la “calle Ancha de nuestra diudad” suposa Madurell, 1947, p. 212. 
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(...)

deguts per los jornals havie fets al orgue 

na albara (...) de ma de mossen Johan Jachme Segur pre 

donam e pegam en Muntserrat Vell e Johan Vicens 

fol. CXVr 

14†86 [14]†87 

Dates al mestre fuster del primer any 

Primo pegam al senyor n[‘]Anthoni Carbonell fuster 
mestra de la obra de la dita Seu... ...per spol 
sar e netejar la sglesia e la claustra per la festa
del Corpus... 

(...)

Item mes pegam al dit Anthoni Carbonell per mana
ment del dit magnifich mossen Lluis Cirvent canonge 
e obrer major cinquante tres sous. E son per cum
pliment de pague de aquelles XIII lliures III sous a ell 

major e acompliment de totes obres tenim

vere per que ell no sap scriure fet a XXX de maig
any MCCCCLXXXV 

II lliures XIII sous

Diumenge a XXVI de juny dit any donam al dit 
mestre fuster per mig jornal que lo seu jove avie 
mes al cor major una post que savie rompude
als peu dels domes I sou VI. E mes per adobar 
les cadires de les spatlles del cor per mig jorn 
nal del jove I sou VI e mig jornal del fadri I sou 
III diners. E per mig cabiro de corente II sous e per 
mitge taule de corente V sous munta tot onze 
sous tres diners que li pegam dit jorn 
      lliures XI sous III diners

fol. CXVIr 

14†86

Item diumenge a XXII de janer any MCCCCLXXX sis 

sa[r]rador per dos jorns que serraren la setmana
pessada fusta de los borns per los pinacles e
cadires del cor dotze sous ço es araho de 
sis sous per jorn ells ab la serra avie albara 
en libre (...) de ma de mossen Pere Cortit prevere 
en p. 13 
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lliures XII sous

Item diumenge a XXVII de dit mes de janer donam e
pegam alls demunt dits serrados Muntserrat 
Vell e Johan Vicens per tres jorns que avie serrat 
e acabat per are devuyt sous avie albara en li 
bre (...) de ma de mossen Jachme Busquets prevere bene 
ficiat en la dita sglesia en p. 13 
       lliures XVIII sous

Item donem a mestre Miquel Luch alamany que obre 
les cadires del cor per claus meyalls an
manguera e aygue cuyt per tot quinze diners 
       lliures I sou III diners

fol. CXVIv 

14†86

Ffabrer

Item diumenge a V de ffabrer del dit any MCCCCLXXX 
sis donam al dit mestre Anthoni Carbonell 
fuster per fusta que mestre Miquel Luch alamany de ell
avie presa per obs de les mestres125 dels taberna 
cles que ell te vuy bostats que son sinch quatre 
sous avie albara en libre p. 14 
       lliures IIII sous

Marc

Item diumenge a V de Març donam al N[‘]Anthoni Car 
bonell fuster de la dita Seu per tres banchs nous
que feu per obs del cor primo per hun fustet que 
compra den Refart deu sous sis diners. E per lo ser 
rar dos sous sis diners. E per dos jorns de mans
ab son ajudant quatorze sous. E per lo port del 
traginer quills aporta de casa sua a la Seu 
tretze diners es per tot 
      I lliura VIII sous I diner

fol. CXVIIIr 

14+86

Segon any dates al mestre fuster 

Primo diumenge a XXI de maig del dit any LXXX sis 

125 Posa “mestres” però deu voler dir “mostres”.
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pagam e donam a mestre Anthoni Carbonell fuster 
de la dita Seu per tres jornals araho de IIII sous 
per jornal XII sous. E per lo seu masip araho de 
tres sous lo jorn per III jorns nou sous. E es per lo 
spolsar e scombrar la sglesia per la festa del cor 
pus...

Novembre

Item dimecres a VIII de novembre donam en Pere Fort 

munt la capella de sent Climent axi per

bosquer per mig jornal que empra ell ab hun al 
tre une bigue dalber de que trague Miquel 
Luch alamany los cabirons q ternexen a les
claus dels pinacles del cor tres sous sis diners 
en p. 41 
       lliures III sous VI diners

Item diumenge a XVIIIIº de novembre donam al de 
munt dit mestre Anthoni Carbonell fuster per 
metre los encerats quatre sous. E mes per 
mitge post nove que mes al mig feristoll 
devant lo dega en lo cor entre fusta e mans
quatre sous es per tot aparfora 

lliures VIII sous

fol. CXVIIIv 

(...)

Janer

Item dilluns lo primer die de janer diada (...) 
any MCCCCLXXX set donam al demunt dit 
Anthoni Carbonell fuster per los dos banchs 
que ha fets e possats en la capella dalt de

la fusta com per mans vint e vuyt sous 
      I lliura VIII sous

(...)

fol. CXVIIIIºr 

14†86 [14]†87 

Març

Item diumenge a XI de març donam al mestre fuster 
Anthoni Carbonell e per ell en Berenguer Nadal 
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fuster per mig jornal feu en adobar los banchs 
del cor a la porta de la trona del dit cor dos 
sous donchs 
       lliures II sous

Abril

Item diumenge a I de abril donam en Muntserrat 
Vell serrador sis sous per un jornal que serra 
ell ab hun altre set borns de roure de Flandes 
per los pinacles ço es hun born dels larchs e VI
dels curts en p. 44 
       lliures VI sous

Item diumenge a XXVIIIIº de abril donam al demunt
dit mestre Anthoni Carbonell fuster per levar los
encerats de les finestres en semps ab los de la 
librarie quatre sous. E mes per metre una tra 
veça dels banchs de les cadires baxes en que
staben los peus entre fusta e mans dos sous es tot 
       lliures VI sous

fol. CXXIr 

14†86 [14]†87 

Dates al ferrer e courer 

Primo pegam a nen Rapfel de casa Johane fferrer per mol
tes obres de ferramenta que ha fetas a las manxas
dels orguens majors. E per fi comptas de totes 
cosas fetas fins la present jornada quorante sous 
los quals havem pegats per manament del dit 
mossen Lluis Sirvent canonge e obrer major de
la dita Seu tenim albara de ma de mossen Terra 
ce prevere per que ell no sap scriure fet a XXXI de 
maig any MCCCCLXXX cinch [set]
      II lliures  sous 

Diumenge a XVIIIIº de juny any demunt dit do 
nam en Pere Riembau fferrer de megenia lochti 
nent de Anthoni Sureda dos croats valent tres 
sous quatre diners ço es per tres claus noves que feu 
ales bescambres e una a la scala de la trona e 
la porta que dona alls mongos per que la tenguen
tencade
       lliures III sous IIII diners

Dilluns a IIII de juliol donam al dit Pere Riembau
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per metre hun perrer a una francissa de las cadires 
canonicalls del cor e per una clau que fem fer 
a la porta per que altre de les scales que munten sobre 
lesglesia e pany e ermeles que adoba e altres 
claus dos sous donchs en p. 41 
       lliures II sous

fol. CXXIv 

(...)

Item diyous a III de novembre donam anem Thoni 

fol. XXXIIIv 

Fabre ferrer per los dos panys que adoba e II (...) 
claus quey feu alls armaris del feristol 
del cor en que sta les carpes quinze diners avie 
albara...

(...)

Diumenge a XXVII del dit mes per paraule 
del mestre fuster Carbonell donam en Rapfell 
de Casse Jussane ferrer denou diners per claus
que ell avie presos per alguns adobs de fo 
rats que havia devant les cadires del 
cor major

lliures I sou VII diners 

(...)

Novembre

Item diyous a XVI de novembre donam anem Thoni Su 
reda ferrer per una gafe de ferro que feu per obs 
duna filla de aquelles que han datanir los 
nacles de les cadires del cor ço es la que es prop 
la cadira del senyor bisbe qui noni avie tres 
sous. E mes dos sous per dues claus noves quens 
feu per la capella alt de sent Climent. E per 
dos tornets que feu e mes altres cadenes dels li 
bres del feristol del dega vuit diners es per tot 
       lliures V sous VIII

fol. CXXIIIIv 

14†86 [14] †87 
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Item diumenge a XXVIIIIº de abril donam en Steva 
Basso ferrer per clavo per dobar los banchs he 
cadires per tot setza diners 
       lliures I sou IIII diners

Llibre de l’Obra, 1487-1489 

[Rebudes]

fol. XXXIIIIr 

Rebudes del prestich fa 
lo honorable Capitol a la obra 
de la Seu prosehides dells 
rossechs de les pabordias. 
E dit comta sera deixat
a mossen Johan Texidor com a do 
miter de aso avent tomi
tro (...) 

Desembre de LXXXVIII 

Dimecres a XXIIII de desembre rebem
de mossen Johan Teixidor prevere e domi
ter XXV lliures les qualls son per lo pres 
thich fa lo honorable Capitol a la obra
de la Seu les qualls seran per pagar 
a mestra Miquel Luch per la fayso dells 
pinacles del cor de la Seu donchs.
Dites XXV lliures son prosehides son 
X lliures del senyor en March Camps
procurador de la pabordia de janer 
les qualls dona a mossen Teixidor. E mes
a donat en Pere Canetas altres 
X lliures dit dia al dit mossen Teixidor. 
E mes dit dia dona V lliures mossen
Manuel Verdaguer al dit mossen
Teixidor donchs rebem de mossen Johan
Teixidor XXV lliures. 
      XXV lliures  sous 

fol. XXXIIIIv 

Janer de LXXXVIIIIº 
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Disabte a X de janer rebem de mossen Johan
Teixidor III lliures les qualls rebem per
mans den Pere Labascolla cullidor de la
pabordia de juliol 
      III lliures  sous 

Diluns a XXV de janer rebem de mossen Johan
Teixidor XX sous les qualls rebem per mans
del senyor en March Camps cullidor
de la pabordia de janer
      I lliura  sous 

Dit dia posam en compta de rebuda X lliures 
les qualls rebem la vigilia de Nadal 
pus prob passat de mossen Johan Teixidor 
que pel nos dona mossen Manuel Ver 
daguer cullidor de la pabordia de octubre
les qualls dites X lliures de vo 
luntat de nosaltres a donades a mes
tra Miquel Luch e pel mestra Miquel Luch 
les a donades a mossen johan Gomber
prevere dith 
      X lliures  sous 

Ffabrer de LXXXVIIIIº 

Mars de LXXXVIIIIº 

Diyous a V de ffabrer rebem de mossen
Johan Teixidor V lliures per mans del senyor 
en Pere Palagui cullidor de la pabor 
dia de setembre
      V lliures  sous 

fol. XXXVr 

Disabte a XIIII de ffabrer rebem de
mossen Johan Teixidor XX sous per mans
de Pere Labascolla cullidor de la
pabordia de juliol 
      I lliura  sous 

Disabte a VII de mars rebem de
mossen Johan Teixidor dues lliures per mans
den Pere Canetas les qualls nos duch 
a la taula den Johan Conts cambiador
      II lliures  sous 

Disabte a XIIII de mars rebem de

195



Mestres entalladors a Barcelona durant la segona meitat del segle XV i primer quart del segle XVI: de la
tradició germànica a la producció local

mossen Johan Teixidor XX sous per mans den 
Pera Labascolla cullidor de la pabordia
de juliol 
      II lliures  sous 

Abril de LXXXVIIIIº 

Dimecres a XXII de abril rebem de mossen
Johan Teixidor dos lliures per mans del dit La 
bascolla
      II lliures  sous 

Dit dia rebem de mossen Teixidor III lliures son 
per los rossechs de la pabordia de mars
e son per la casa den Puessas les qualls 
dit Teixidor rebe de mossen Johan Alina per 
rossechs de dita casa 
      III lliures  sous 

fol. XXXXVIIIr 

Dates del mestre fuster 

Carbonell mestre

comensant lo mes de maig
de LXXXVII 

Maig de LXXXVII 

Divendres a IIII de maig donam donam126 al 
senyor Nenthoni Carbonell mestra fuster de 
la Seu per hun jornal seu per levar 
los ensarats IIII sous e per un listo 
mes als banchs de les cadires baxes 
del cor II sous son tot VI sous... 

Diumenge a XXVII de maig donam al dit
127 qui fouch ab si quart so 

ell e son pare e en Pere Ribes e Gaspar 
Gili tots fusters foren per judicar lo ca 
mpanar de los seu ab los fusters
de la Ciutat... 

fol. XXXXVIIIIºr 

Desembre de LXXXVII 

Diumenge a XXX de desembre donam al 
dit Anthoni Carbonell per una pesa de

126 Posa “donam” dues vegades. 
127 “mestre” interliniat.
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melis obrada servi per tenir la rexa 
de la porta del cor III sous. E mes per 
hun banch de alber per tenir los peus lo 
qui sermona a ala qui diu la vengeli 
a la trona mayor III sous e per migh jor 
nal per fer e metra a II banchs III 
petges II sous e per claus II diners son 
tot VIII sous II avie albara p. 32 
       lliures VIII sous II diners

(...)

Mars de LXXXVIII 

Dilluns a XVII de mars donamal dit
Carbonell per migh jornal II sous e per
un tros de fusta per fer un prestatge a 
hun banch VI diners e per claus per a 
dobar lo feristol manor e dos feristolls 
petits tots del cor VIII diners son per
tot III sous II 
       lliures III sous II diners

fol. XXXXVIIIIº 

Abril de LXXXVIII 

Diumenge a VI de abril donam al senyor 
Climent Carbonell fuster en paga porra 
ta de major cantitat per jornalls a fets
en adob del orga maior (...) pel 
(...) que pel avem donat a mossen Johan 
Olina benefeciat en la Seu XVIII sous 
e de comtants al dit Carbonell XXXXII 
sous son per tot III lliures avie albara en p. LII 
      III lliures  sous 

(...)

fol. Lr 

(...)

Novembre de LXXXVIII 

Dimarts a IIII de novembre donam al senyor 
en Climent Carbonell fuster en paga
porrata dels jornalls a fets en adobar 
los orguens maiors e manos II lliures III sous a 
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vie albara en LII 
      II lliures III sous

(...)

fol. Lv 

Janer de LXXXVIIIIº 

Dilluns a V de janer donam al dit Antho 
ni Carbonell per hun jornal a fet lo

VI per jornalls a fets en lorga maior e 

rats del semborri e metra la tela 

E mes per adobar II vegades lo gran 

seu jove en adobar IIII banchs del 
cor e adobar la porta de la scala del 
legander III sous... 

Fabrer de LXXXVIIIIº 

Diyous a XVIIIIº de ffabrer donam al 
senyor en Climent Carbonell fuster XXXX sous 
VI a compliment de aquells VII lliures III sous 

manor de la Seu segons se sagexen 
se es per XXIII jornalls a fet a raho de IIII sous 
jornal son III lliures XII sous. E mes per XX 
jornalls per lo seu mosso a raho de II sous VI per
jornal son II lliures X sous. E mes per II trosos 
de taula per lorga I sou VI son per tot 
VII lliures III sous VI dith li dona II lliures sous VI 
a compliment de dites VII lliures III sous VI 
avie albara p. 42 
      II lliures  sous VI diners

fol. LIr 

Divendres a XX de ffabrer donam al dit 
Anthoni Carbonell per fusta e fayso per II 
fanestras a fetas de fusta per los anse 

trenta sous dith XXX sous. E per adobar la por 
ta cala dissa de la gran fenestra del 
Capitol e metra corda e poliga e lavar 
e metra lansarat e metra lo drab de la 
fas hun jorn e migh VI sous. E per lo mosso
hun jorn e migh IIII sous VI son tot X sous VI 
E mes per lavar e metra los IIII anse 
rats qui son sobre la casa de la fusta 
devant lo cor e metra lo drap ab fas 
per hun jornal pel e hun fadri V sous. 
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anserat sobra lo portal maior II sous. 
E mes per huna post e metra hun forrellat 
a la porta del caragol del orga maior

(...)

Dit die [19 de juny] donam anem Gili Johan Fontanet 

II sous son per tot II lliures VIIIIº sous VI avie 
albara en p. 33 

II lliures VIIIIº sous VI diners

Dit dia li donam per fer II peus a hun 
banch I sou 
       lliures I sou

fol. LVIIIIºv 

Dates extra ordinaries co 
mensant lo mes de maig
de lany MCCCCLXXXVII 

mestra de les vadrieras per nostra li era
degut per adob avie fet a huna vedri 
era fouch pagat per mossen Anthoni Guitlle 
e Damia Sanxo VI sous avie albara 
       lliures VI sous

fol. LXr 

(...)

Dissabte a XXX de juny donam al senyor en 
Johan Font argenter per adobar la balansa 
ab que pesam la moneda...

fol. LXv 

(...)

Disabte a XVIII de agost donam de mana
ment del honorable Capitol nos dix mossen
Guitlle Ferrer canonge e obrer maior do 
na (...) a IIII sous trameses XXIIII sous e en
presencia sua los li donam foren per com
prar hun born de roura de Flandes 
que donaren al senyor Infant 
      I lliura IIII sous

(...)
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fol. LXIr 

(...)

Dit die [18 de octubre 1487] donam al senyor en Climent Car 
bonell fuster per VI aludes e per
huna ma de paper destra fi tot per 
lorga maior per les aludes hun real 
la pessa e lo paper IIII diners es per 
tot X sous IIII avie albara 
       lliures X sous IIII

Novembre de LXXXVII 

Disabte a III de novembre donam a Pere 
Johan del orde botiguer per VIII canes 
de alamanya de V palms de ampla...

(...)

Dit dia [3 de novembre 1487] donam al senyor en Domingo
Carbonell botiguer per XXXVIIIIº ca 
nes de veta per dits ancerats... 

fol. LXIv 

Diluns a V de novembre donam al
dit Pere Johan del orda per altres 
IIII canes V palms de alamanya...
...serviren per altres III fenestres
del semborri avie albara 

lliures XVII sous

Dit die donam al dit Domingo Car 
bonell botiguer per XV canes de
veta...

lliures II sous VI diners

(...)

Diluns a XII de novembre donam
al dit Domingo Carbonell botiguer 
per X canes de veta per los an
serats de la libraria...

Dimarts a XX de novembre donam
a mestre Martinia Prats per adob 
e refinar e metra II canons destay 
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a lorga petit de la trona del orga 
manor...

fol. LXIIr 

(...)

Desembre de LXXXVII 

Diumenge a VIIIIº de desembre donam al 
senyor en Pere Johan del orda per II canes 
de tela alamanya...

(...)

fol. LXIIv

Dimarts a XXV de desembre donam a

Matheu mestra del cant XX sous lo 

nen Johan Antich per menxar lorga ma
ior per tot lo temps...

(...)

fol. LXIIIr 

(...)

Diluns a XVII de mars donam a mestre

qualls per lo venerable Capitol li son 
stats consignats... 

fol. LXIIIv 

(...)

Diumenge a XVII de agost donam a 
IIII que gordaren los pinacles de la
Seu per dos jorns que farien lo cada 
fall e lo jorn de la profeso dells 
con vessos VI diners lo jorn per cada hu 
son IIII sous 

lliures IIII sous

fol. LXIIIIr 

(...)

Dit die [24 de octubre de 1488] donam al senyor Carbo 
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nell botiguer per XVIII canes de veta 
per les III finestres del semborri...

Dates de mestra Miquel Luch

Seu les qualls avem rebudes per mans

fol. LXVr 

Janer del 1489 

Diluns a XXVI de janer donam a Anthoni
Pou donam VIII sous a compliment de XX sous 
per andarrocar la paret del Palau Real 
a aplanar la plasa devant lo portal de 
la Seu... 

(...)

Diyous a XVIIIIº de ffabrer donam a
mestra Matheu mestra del cant 
XX sous per lo que li es consignat tots 
anys per lo venerable Capitol... 

fol. LXVv 

Dimecres a VIII de abril donam al senyor en
Johan Font argenter per afinar les balanses 
de pesar la moneda...

(...)

fol. LXVIv 

fuster prosseydes del prestich
fa lo venerable Capítol a
la obra de la Seu. 

Desembre de LXXXVIII 

Dimedres a XXVI de desembre donam a mes
tra Miquel Luch smaginayre vint e sinch
lliures en paga porrata de maior cantitat
per la fayso dels pinacles del cor de la

de mossen Johan Teixidor prevere e domiter
de la seu les qualls son prossehides del
prestich fa lo venerable Capitol de dita
Seu a la obra les qualls can 
titas prosaexen dells rossechs dells pa 
bordiats avie albara p. 79 
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XXV   lliures    sous 

Janer de LXXXVIIIIº 

Disabte a X de janer donam al dit mestra
Miquel III lliures les qualls rebem de mossen
Johan Teixidor avie albara 

                       III lliures    sous 

Diluns a XXVI de janer donam al dit mestra
Miquel Luch una lliura rebuda per mossen Te 
xidor per mans del senyor en March Camps

guer qui ens dona per mossen Johan Teixidor e

Ffabrer de LXXXVIIIIº 

Miquel Luch XXXX sous avie albara

avie albara 
                         I  lliura    sous 

fol. LXVIIr

Dit dia donam al dit mestra Miquel Luch
les qualls pel donam la vigilia de Nadal 
les qualls son prosaides de mossen Verda 

de voluntat de mestra Miquel les dona
dit mossen Verdaguer a mossen Joan Gombert
X lliures avie albara 

                        X lliures    sous 

Diyous a V de ffabrer donam al dit mes
tra Miquel V lliures les qualls rebem de
mossen Johan Texidor per mans dels senyor en
Pere Palagui cullidor de la pabordia
de la pabordia128 de satembre avie albara 

                         V lliures      sous 

Disabte a XIIII de ffabrer donam al dit mestra
Miquel Luch XX sous avie albara 

                          I   lliura    sous 

Mars de LXXXVIIIIº 

Disabte a VII de mars donam a mestra

                          II   lliures   sous 

Disabte a XIIII de mars donam al dit
mestra Miquel Luch XX avie albara 

128 Posa “de la pabordia” dues vegades. 
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                          I  lliura   sous

fol. LXVIIv

Luch III lliures son en paga porrata del

Suma V lliures 

LIII lliures

Luch fuster III lliures X sous en paga

ior cantitat a el deguda XV sous avie albara 

Abril de LXXXVIIIIº 

Dimecres a XXII de abril donam al
dit mestra Miquel II lliures avie albara 

                           II lliures       sous 

Dit dia donam al dit mestra Miquel

que avia de aver dells pinacles a fets
e messos en lo cor de la seu avie albara 

                         III lliures    sous 

Suma de dats fets a mestra Miquel Luch per los
pinacles del prestich del Capitol fets
e son rebuts pag. XXXX

fol. LXVIIIr 

Dates fetes a mestra Miquel 
Luch fuster per els pina 
cles del cor de la seu. 

Mars de LXXXVII 

Diumenge a XX de mars donam a mestra Miquel 

porrata del que li es degut dells pi 
nacles afets al cor de la seu los
qualls a rebut per mans de mossen Antho 
ni Guitlle e Damia Sanxo olim sots obres 

    III lliures X sous

Juny de LXXXVII

Dimecres a XX de juny donam al dit mes
tra Miquel Luch en paga porrata de ma

     lliures XV sous

Divendres a XXII de juny li donam e pel a
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mossen Calandruax prevere de Vilafrancha
XXXXV sous avie albara 

II  lliures  V sous

Divendres a XXVII de juliol donam al dit
mestra Miquel Luch per la raho demunt di 
ta XXXX sous avie albara 

    II lliures sous

    I lliura sous

Mars de LXXXVIII 

fol. LXVIIIv 

Setembre de LXXXVII 

Dimecres a XII de setembre donam al
dit mestra Miquel Luch per la raho demunt
dita XX sous e per al senyor en Fan Calsa 
ter avie albara p. 23 

Novembre de LXXXVII 

Diumenge a IIII de novembre donam al dit
Miquel per la raho demunt dita V sous e per el 
al senyor en Pere Bofill ferrer avie albara 

     lliures V sous

Desembre de LXXXVII 

Diluns a XXIIII de desembre donam al
dit mestre Miquel Luch per la raho demunt dita
XX sous avie albara 

    I lliura sous

Ffabrer de LXXXVIII 

Diyous a XIIII de ffabrer donam al dit
Miquel Luch XXXX sous hi ha albara p. 23 

    II lliures sous

Diumenge a VIIII� de mars donam al
dit Miquel Luch per la raho demunt dita 
XXXX sous hi ha albara p. 23 

II  lliures  sous 
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fol. LXVIIIIºr 

Abril de LXXXVIII

    VI lliures  sous 

fol. LXVIIIIºv

Diluns a VII de juliol donam al dit 

Diluns a XIIII de juliol donam al dit

Disabte a V de abril donam al dit
Miquel Luch per la raho demunt dita 
XXII sous avie albara 

    I lliura II sous

Dimecres a XXX de abril donam al
dit mestra Miquel Luch per la raho de 
munt dita XXXX sous avie albara p. 24 

    II lliures  sous 

Maig de LXXXVIII 

Diyous a VIII de maig donam al
dit Miquel Luch per la raho X lliures X sous 
avie albara 

    X lliures X sous

Dimecres a XXVIII de maig donam al
dit Miquel Luch per dita raho VI lliures e per
el a mossen Joan Gomber prevere dells
qualls dit Miquel Luch lin avia feta setro avie albara 

Diyous a XXVIIIIº de maig donam
al dit mestra Miquel Luch per la raho
demunt dita IIII lliures XIII sous VII avie 
albara donchs IIII lliures XIII sous VII 

    IIII lliures XIII sous VII

Suma XXIIII lliures V sous diners VII 

Juliol de LXXXVIII 

Miquel Luch e per al mossen Pere Ramon
Lotdrach canonge avie albara III lliures 

    III lliures  sous 

mestra Miquel Luch per la raho demunt di 
ta X lliures socs que pel donam a mossen
Joan Texidor prevere e domitorer VII
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lliures X sous les quals son per part de a 
quells XII lliures dit Texidor li avia
prestades les restants II lliures X sous

    III lliures  sous 

Miquel Luch per dita raho XXXX sous a 

    III lliures X sous

Dimarts a VII de octubre donam al

avie albara p. 26 

de dits XII li avem donats de comtats
avie albara 

    X lliures  sous 

Agost de LXXXVIII 

Diumenge a XVII de agost donam al
dit Miquel Luch per la raho demunt dita
III lliures avie albara 

Setembre de LXXXVIII 

Diumenge a V de setembre donam al dit

vie albara p. 26 
    II lliures  sous 

Disabte a XXVII de setembre donam al
dit mestre Miquel Luch per dita raho III lliures
X sous hi ha albara p. 26 

Suma          XXI lliures X sous  diners 

fol. LXXr 

Octubre de LXXXVIII 

Disabte a IIII de octubre donam al dit
Miquel Luch III lliures e pel a mossen Joan Gom
ber e per lo dit Gomber a mossen Verda 
guer avie albara del dit mossen Gomber p. 26 

    III lliures X sous

dit Miquel Luch per la raho dita III lliures 

    III lliures  sous 

Dimarts a XXVIII de octubre donam al
dit Miquel Luch per la raho demunt dita
IIII lliures avie albara p. 27 

    IIII lliures  sous 
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Novembre de LXXXVIII 

Diumenge a II de novembre donam al
dit Miquel Luch III lliures avie albara p. 27 

    III lliures  sous 

dit Miquel Luch per la dita raho II lliures

    II lliures  sous 

al dit Miquel Luch per la dita raho

e per lo dit Camet lo donam a mossen Pere

qualls per nosaltres li dona lo discret

avie albara p. 27 

Diyous a XII de mars donam al

hun don guesios  que mossen Pere Basant

Divendres a XX de novembre donam al

p. 27 

Diumenge a XXII de novembre donam

IIII lliures  VIII sous e per lo dit Miquel Luch
los donam al senyor Joan Camet mestre de
cases per obra li avia feta en casa sua

Duran prevere e benefissiat en la seu
avie albara p. 27 

    IIII lliures VIII sous

fol. LXXv

Setembre de LXXXXVIII 

Dijous a XVIII de setembre donam al
dit mestre Miquel Luch II lliures IIII sous en dues
partides socs un pasifich de huna
part e una sinch de dos sous es per tot II lliures
IIII sous avie albara p. 27 
                         II lliures  IIII sous 

Dimarts a XXIII de setembre donam al dit
Miquel Luch IIII lliures XIIII sous VI les

en (...) notari socs VII quondam
de formeter a raho de XIII sous VI quondam

    IIII lliures XIIII sous VI

Mars de LXXXVIII 

dit mestre Miquel Luch per la dita
raho VIII sous foren poseydes de

feu a la obra de la seu fonch per ser 
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ta persona avie albara p. 28
      VIII lliures sous

Abril de LXXXVIII 

bara p. 28 

    II lliures  sous 

la Seu el e dos altres mestres de cases 

(...)

fol. LXXIr

Dimecres lo primer de abril donam al
dit mestra Miquel Luch per dita
raho XIII lliures XVI sous III avie al 

XIII lliures XVI sous III

Dit dia donam al dit mestre Miquel
Luch per la raho demunt dita II lliures
avie albara p. 28 

fol. LXXIv 

Dates al mestra de la 
obra de la Seu so es 
lo senyor en Mas 

Maig de LXXXVII 

Diumenge a XXVII de maig donam al 
senyor en Mas mestra de la obra de 

per regonexer lo campanar de les arcs 
en que foren los honorables consellers de
Barchinona e lo venerable e fouch donat 
IIII lliures per cada mestra de cases que fou XII
sous avie albara p. 72 
       lliures XII sous
(...)

fol. LXXIIv 

Diumenge a XXX de mars [1488] donam al
senyor en Mas per migh jornall a fet
per129 per adobar al campanar maior
per dobar la paret de dit campanar per 
metra la biga del les masotes dells 

129 Entre “per” i “per” hi ha una taca. 
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tamebucs II sous 
       lliures II sous

(...)

fol. LXXIIIIr 

Dates de ffarrer e cou 
rer

Juny de LXXXVII 

en Sureda ffarrer per una clau loba 

       lliures II sous

(...)

       lliures IIII sous XI

cles e altres nesessitats

Diumenge a X de juny donam al senyor 

avia feta a la porta petita sota 
lo campanar maior II sous 

fol. LXXVr 

Juny de LXXXVIII 

Diumenge a XV de juny donam al senyor 
Casagussanar farrer per claus a pre 
stats lo senyor en Climent Carbonell fu 
ster serviren per lorga maior avie 
al. IIII sous XI p. 67 

(...)

Juliol de LXXXVIII 

Diumenge a XXVII de juliol donam al senyor 
en Baso ferrer per III claus ganyats per 
tenir lo ancerat de la lio de Capitol 
e per claus barcharolles per dit bastiment I sou I. 
E mes per claus que mestra Miquel Luch havia 
pres per los pinacles I sou per tot II sous I 
       lliures II sous I
(...)

fol. LXXXVIIIr

Contes de la ffabricha de la
Seu per a obs dells pina 

210



Mestres entalladors a Barcelona durant la segona meitat del segle XV i primer quart del segle XVI: de la
tradició germànica a la producció local

per la bulla de la ffabricha. 

Primo a XXVIII de octubre donam al senyor

VII sous per jornal fouth per los pina 

Matheu çabater per loguer de dues mulles

seny per a serrar rouras per a fer los may

avie albara 

taren de Granollers per lo dit bosch per

Octubre de LXXXVII 

en Monserrat Vell serrador per VII jor 
nalls a fets per serrar a fet el o hun
altre per XXII borns de roure dells
grans e XVI dells petits a rao de

cles del cor rebells mestra Miquel
Luch es per tot II lliures VIIIIº sous avie albara p. 23 

    II lliures VIIIIº sous

Maig de LXXXVIII

Item a XXV de maig donam al senyor en Johan

an servit per lo senyor Enthoni Carbonell fu 
ster e per un altre fuster e rouras a Mont 

nells per los pinacles de lo cor son 
VI jorns a rao de IIII sous jorn son XXIIII sous

    I lliura IIII sous

fol. LXXXVIIIv 

Item dit dia donam al dit Anthoni Carbonell
VI sous per un roura acompanyant de mossen
Planella del castell Sir Fomran
per dits maynells a 

     lliures VI sous

Item mes li donam III sous per un homa los
guia per lo bosch 

     lliures III sous

Item mes li donam per dos fusters senapor 

tallar lo demunt dit roura XVI sous 
     lliures XVI sous

Item mes li donam per la despesa an feta
ells dos ab dus mulles per cinch
jorns e migh XXV sous 

    I lliura V sous
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Item mes li havem donat per lo dit Carbo 
nell e lalatre fuster per son salari per
III jorn fayners a rao de VIII sous per jorn
entre ells dos XXIIII sous 

    I lliura IIII sous

Item a XXVI de mars donam al discret
en Johan Vilana notari per tralats130 a
fets de un sindicat a fer lo honorable
Capítol en forma e dues letres
son tramesses a Roma al senyor
bisba per a obs de la bulla131 de la ffabri 
cha avie albara X sous 

     lliures X sous

Item a XXVIII de mars donam al senyor en
Gaspar Ferrer per pont de dues so 
mades que avia VI pessas de roura
que pesaven XII quilos portades pel bosch ca 
da pessades un maynell

     lliures XII sous

fol. LXXXVIIIIºr 

Juny de LXXXVIII 

Item a III de juny donam al dit Gaspar
Fferrer per altres II somades que son
VI pesses de dit roura XII sous per a les
rebudes mestra Miquel 

     lliures XII sous

Item a VI de juny donam al senyor en Fran 
si Ferrer fuster de la Vila de Grano 
llers II lliures XVI sous son andarrocar e
trafegar sinch rouras e
serrar a mestra en orda dits maynells
per fins acarragar 

II lliures XVI sous

Item mes dit dia donam a en Coma Pua 
gona de Sent Quirze XXIIII sous
per compra de IIII rouras los qualls
pel dona al senyor Anthoni Carbonell 

130 Ha de dir trasllat. 
131 Cartell d'indulgències.
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    I lliura IIII sous

Item a XXI de juny donam al dit Gaspar

mestra Miquel Luch 

     lliures XV sous

Juliol de LXXXVIII 

    I lliura VI sous

Item a XVI de juliol donam al dit Gaspar

Item a XX de juliol donam al senyor en Montserrat

e vuit sous donchs XXVIII sous avie albara p. 24 

Fferrer per dues somades en que son
VIIIIº peses XIII sous a les rebudes

     lliures XIII sous

Item a XXV de juny donam al dit Gaspar Ffer 
rer per dues somades de roura en que
son VIIIIº pesses a les rebudes mestra
Miquel Luch XIII sous 

     lliures XIII sous

fol. LXXXVIIIIv 

Item donam al dit Francesch132 Fferrer fu 
ster per XX pesses de roura per dits may
nells aboschades e serrades hun lus 
les demunt dites XV sous 

Item a VIIIIº de juliol donam al dit Gaspar
Fferrer per port de IIII somades de dits
rouras en que navia XVIII maynells ho
pesses XXVI sous rebeles mestra
Miquel Luch

Fferrer per port de dues somades de
dits maynells de roura que son VIIIIº
pesses rebeles nostra Miquel Luch XIII sous 

     lliures XIII sous

Vell per serrar el o un altre dues bigues
e fets borns de roura per dits pi 
nacles foren IIII jornals a rao de VII
sous jornal ab dossos son vint

    I lliura VIII sous

fol. LXXXXr 

132 Es deu referir al dit Gaspar Fferrer i no Francesch. 

213



Mestres entalladors a Barcelona durant la segona meitat del segle XV i primer quart del segle XVI: de la
tradició germànica a la producció local

Item a XXX de juliol donam al senyor en Sa 
stra librater per un llibra a fet de VIII quaderns per continuar o tra 

     lliures III sous VIII

per lo dit Ginabrer al discret en Johan

lallar les veres vallos de la tatxa
dells beniffets an desmuntat a la desi 
ma que han de pagar a la fabricha de
la seu segons los beniffets son tet 
xats en dit desimari. E per II co 
(...) de paper ames dit Sastra als
nostros llibres per continuar nostres da 
tes per quant... 

     lliures V sous VII

Item dit dia donam al discret en Johan Vila 
na notari per tratat nos ha donat de tots 
los collations son stades fetas en 
poder del discret en Dalmau
Ginabrer notari per lo honorable Capitol 
so es de XXII de agost del any LXXXVI per
fins lo present die III sous VIII 

Agost de LXXXVIII 

Item a XXI de agost donam al dit Gaspar
Ferrer per IIII somades de les pesses
de roura per los maynells dels pina 
cles XXVI sous 

    I lliura VI sous

fol. LXXXXv 

Octubre de LXXXVIII 

Diluns a XXVII de octubre donam al
discret en Dalmau Ginabret notari del Ca 
pitol III lliures son en paga porrata de 
aquells X lliures es stat tatxat per mossen
ardiaca Despla e per mossen Sorts per hun con 
ta donat per lo dit Ginabrer sobra
molts altres a fet per lo duat de la 
fabricha de la seu les qualls III lliures donam

Vilana notari avia albara
    III lliures  sous 

Novembre de LXXXVIII 
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an Anthoni Johan servidor de mossen Vila canonge

libra de la vera valor de la desima

tre per II jornals an fet en serrar borns

sous jornal avie albara XII. p. 28. 

Divendres a XIIII de novembre donam

dues lliures per un trasllat a fet del

per ha obs de la fabricha avie albara 
    II lliures  sous 

Janer de LXXXVIIIIº 

Dimarts a XX de janer donam al senyor en
Montserrat Vell serrador per a el o per un al 

de roura per los pinacles del cor a rao de VI

     lliures XII sous

Suma V lliures XII sous 

fol. LXXXXIr 

Abril de LXXXVIIIIº 

Dimarts a XIIII de abril donam al senyor
en Lorens Tordera fuster de la parroquia
de Sent Adria e pel al senyor en Johan 
Bargallo carnisser per dita li ha feta lo dit
Lorens Tordera de sinch lliures les qualls
li darem per fusta dalber per fer les claus
dells tabernacles del cor la qual fu 
sta vench ab dues carretas dit
donat donam al dit Bargallo III lliures
per part de dites V lliures hi ha albara p. 22. 

    III lliures  sous 

Diluns a XX de abril donam al discret
en Dalmau Ginabrer notari del Capitol
quatre lliures per part d'aquells deu
lliures son per lo comta donat a tatxar
per mossen ardiacha Despla e per mossen
Sorts demunt dit avie albara 

    IIII lliures   sous 

Suma   VII lliures 

Suma dats de la fabricha dels pinacles 

XXXII lliures  XVI sous   III 
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Llibre de l’Obra, 1489-1491 

fol. XXXVIIIr 

Rebudes del prestich

Diluns a VI de juliol rebem de mossen Johan Te 

dona mossen Manuel Verdaguer. E pel no 

ra de mossen Texidor que son dells rosserchs de la

Johan Teixidor dues lliures dotze sous les quals

fa lo honorable Capitol a la
obra de la Seu  per pagar
al mestra Miquel Luch esme
ginayre per lo cor de la dita
Seu.

Juliol de LXXXVIIIIº 

xidor prevere e domitorer de la seu vint
sous e deu los quals pel nos dona lo senyor
en Pere Labascolla cullidor de la pabordia
de juliol. 

I lliura sous X diners

Octubre de LXXXVIIIIº 

Diluns a V de octubre rebem de mossen Johan
Texidor sinch lliures les quals pel nos

saltres dit Verdaguer les dona a mossen
Johan Gombent e son per los rosserchs133 de la
pabordia de octubre donchs 

    V lliures  sous 

Dimecres a VII de octubre rebem de mossen
Johan Texidor sis lliures les quals pel nos
dona lo senyor en March Camps e pel mossen
Pere Camps canonge les quals te alba 

pabordia de janer. 
    VI lliures  sous 

Veure Suma  XII lliures diners X 

fol. XXXVIIIIv. 

Dimecres a XIIII. de octubre rebem de mossen

per nos dona mossen Pere Carrates les quals

    133 RòSSEC: Paga, renda, etc., vençuda i no cobrada. Quantitat residual d'un compte, d'una consignació,
etc., que passa a figurar en un nou compte, en una consignació, etc.; suma de les partides que figuren en 
una columna que passa a figurar com a sumand de la columna següent.
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dit Carrates per nosaltres dona a mestra

na mossen Manuel Verdaguer e per no 

Desembre de LXXXVIIIIº 

quals pel nos dona lo senyor en March

Miquel Luch esmeginayre quatre quorte 
ras de forment a rao de tretze sous quoranta 
na son II lliures XII. 

    II lliures XII sous

Dit dia rebem del dit mossen Johan Texi 
dor vint e  dos sous los quals pel nos do 

saltres dit Verdaguer los dona a
mestra Miquel Luch esmeginayre li do 
na una somada de guish. 

I lliura II sous

Diyous a XXIIII de desembre rebem de mossen
Johan Texidor nou lliures les qualls pel
nos dona lo senyor en March Camp son
proseydes dels rosserchs de la pabordia 
de janer. 

VIIIIº lliures sous

Dit dia rebem del senyor en Labacolla nos
dona  per mossen Johan Teixidor que son prose 
ydes de la pabordia de juliol tres
lliures donchs tres lliures. 

    III lliures  sous 

fol. XXXVIIIIºr 

Mars de LXXXX

Diluns a XXII de mars rebem de mossen
Johan Teixidor set lliures les quals pel
nos dona lo senyor en March Camps
proseydes dels rosserchs de la pabor 
dia de janer. 

    VII lliures  sous 

Novembre de LXXXX 

Diumenge a XXVIII de novembre rebem
de mossen Johan Teixidor sinch lliures les
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Camps proseydor dels rosserchs de la
pabordia de janer donchs  V lliures. 

    V lliures  sous 

Veure    Suma   XII lliures

Dates del fuster comensant
lo mes de maig de LXXXVIIIIº 

Diumenge a V de maig donam al senyor Nen 
thoni Carbonell fuster major de la Seu 
per adobar hun banch e fer dos petges
e adobar III cadires de les qui son fora 

ansestrats de les finestras IIII sous son per

Diumenge a VI de desembre donam al 

VI petits a rao de VII sous jornal son 

rebela mestra Miquel Luch vint e qua 

lo cor II sous. E mes per claus IIII diners. E mes
per una caxa de fusta abta per tenir los di 
nes qui se acapten a la sglesia de Sent 
Andreu de Palomar per la obra de la Seu 
III sous IIII son per tot sinch sous e vuyt. E mes
per adobar lo repla de la cadira del bisba 
II sous. E mes per hun jornal per la (...) los 

tot XI sous VIII avie albara 
       lliures XI sous VIII diners

(…)

fol. LVIv 

(…)

Desembre de LXXXVIIIIº 

senyor en Miquel Texidor fuster per III jornals 
a fets per serrar VIIIIº borns grans e

XXI sous avie albara 
      I lliura I sou

fol. LVIIr 

Ffabrer de LXXXX 

Diumenge a VII de ffabrer donam al senyor 
en Salvador Vilasis fuster per fusta ser 
rada li avem comprada per a obs dells fusts 
ab quasteam los claus dells pinacles com
para la lo senyor en Carbonell per nosaltres 

218



Mestres entalladors a Barcelona durant la segona meitat del segle XV i primer quart del segle XVI: de la
tradició germànica a la producció local

tre sous e migh avie albara 
      I lliura IIII sous VI

(…)

Diumenge a XXIII de ffabrer donam al 
senyor Nenthoni Carbonell per VI jornalls 
a messos per fer lo bastiment de les dues 
squelles de Sent Vicens a messos en lo 
lo campanar maior...

(...)

la (...) tenen los peus los qui seran 

dit Carbonell fuster per el hun al 

tota la fusta dels pinacles foren

Contes fetes a mestra

fol. LVIIv 

(...)

Dit dia [23 de febrer] donam al dit Carbonell 
per migh jornall feu per metra una travessa 

en las cadiras baxes... 

fol. LVIIIIºr 

(...)

Abril de LXXXX. [1491] 

Diumenge a X de abril donam al 

tre mosso per rebra e metra en onda

portats de casa del mestre Miquel Luch quondam
e metre en onda en la cambra hont
(...) stant en la Seu sis sousavie albara 
       lliures VI sous

fol. LXIIv 

Johan Frederich fuster
e esmeginayre comen
sant en lo mes de ffabrer
de LXXXX134.

Dissabte a XVI de ffabrer donam a mestra

    134 L'escrivà es va equivocar i en realitat és febrer de 1491. Cal tenir en compte que el febrer de 1490 el 
mestre Miquel Luch encara no era mort; a més aquest compte acaba el mes de juny i en el següent volum
(1491-1493) continua el setembre de 1491 (fol. 52v).Posa un puntet que deu voler dir I. 
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Johan Frederich vint e quatre sous seran
per posar del que li tocava per la fayso 
dels pinacles ja començats e no posats
lo qual poses mestre Miquel Luch
quondam ha deixat en son testament avie al 
bara.

I lliura IIII sous

Frederich vint e quatre sous per la raho

Nadol Sanou fuster avie albara 

paga porrata de aquells dotze lliures

Diyous a XVI de juny donam al dit Fre 

Diluns a XIIII de mars donam al dit

demunt dita hi ha albara 
I lliura IIII sous

Dimarts a XIIII de mars donam al de 
munt dit Frederich vint e quatre sous
per la raho demunt dita avie albara 

I lliura IIII sous

Disabte a II de abril donam al dit Fre 
derich per la raho demunt dita vint e
quatre sous avie albara 

    I lliura IIII sous

Diumenge a III de abril donam al dit
Frederich tres lliures e pel al senyor en

    III lliures  sous 

Veure suma VII lliures  XVI sous

fol. LXIIIr 

Diluns a IIII de abril donam al dit Fre 
derich per la raho demunt dita dues lliures
vuyt sous avie albara 

    II lliures VIII sous

Dimarts a XXXI de maig donam al de 
munt dit Frederich sis lliures e son en

que pel avem feta dita e donades
dites sis lliures a mossen Francesch Alfonso
ciutada avie albara del dit mossen Al 
fonso

VI lliures  sous
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derich tres lliures e pel les donam al
dit mossen Alfonso en paga porrata dells
demunt dites dotze lliures avie albara 

    III lliures  sous 

Diyous a XXX de juny donam al dit Frede 
rich tres lliures e pel demunt dit (...)
Alfonso e son a compliment de aquells 
dotze lliures li avem feta dita per lo dit
Frederich avie albara

    III lliures  sous 

Dit dia donam al dit Frederich tres
lliures sis sous e pel a mossen Pons Salaria
per dita li aveim feta per sert forment
li avia venut avia albara (...) 

rens Tordera fuster de la parroquia de Sancta

senyor senyor isser dues

    III lliures VI sous

Veure suma  XVII lliures XIIII sous 

Veure suma total en lo present bieni
 XXV lliures     X sous 

fol. LXIIIv 

Compta de talls regola teula
e ffusta a comensants lo primer
de maig de MLXXXVIIIIº 

Diyous a XX de maig donam al senyor en Lo 

Coloma de Gramanet e pel los donam al
135 en Joan Bargallo cam

lliures per a compliment de aquells sinch lliures li
devia la obra de la seu per fusta li aviam
comprada per les claus dels pinacles
del cor rebe la dita fusta mestra Miquel
Luch quondam avie albara 
XVIII libre de albara

    II lliures  sous 

(...)

fol. LXVIr. 

Comtes del mestre de la

    135 "Senyor" dues vegades. 
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obra de la seu comen
sants lo primer de maig
de LXXXVIIIIº 

Diumenge a XIIII de juny donam al senyor
en Barthomeu Mas mestra de la obra
de la seu per dos jornals a fets en
scombrar la seu per la festa del Corpus... 

fol.LXVIIIr

Dates stra ordinarias
començant lo primer de maig
de LXXXVIIIIº 

(...)

fol. LXVIIIv 

(...)

Agost de LXXXVIIIIº 

Dimecres a XVIIIIº de agost donam a mes
tra Matheu mestra del cant vint 
sous los qualls per lo venerable capitol 
les stat consignat en lo mes de abril 
qui vendra del any LXXXX avia albara 
p. 71 
      I lliura  sous 

fol. LXVIIIIv 

Novembre de LXXXVIIIIº 

Dimarts a XVIII de novembre donam al senyor 
en Pere Johan del orda per quatre canes 
equatre palls de tela vintena a raho de tres 
sous vuyt cana tretze sous e migh. E mes per 
una cane e quatre palls de tela alamanya
de sinch palls dampla a raho de sinch sous cane 
son set sous e migh. E mes per una cane e qua 
tre palls de tela son sinch sous e migh. E mes
per tres canes de bondat a raho de dos sous e 
quatre cane son set sous fouch tot per
sinch ancerats es per tot trenta sis sous e migh
avie albara p. XVIIII 
      I lliura XVI sous VI
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(…)

fol. LXX 

Diluns a XXX de novembre donam al senyor 
en Domingo Carbonell per una pesa de 
veta blanca per los anserats de la 
Seu tres sous e quatre avie albara p. XVIIIIº 
       lliures III sous IIII

botiguer per dues pesas de veta per los an 

Desembre de LXXXVIIIIº 

Dimarts a XXII de desembre donam al di 
scret en Dalmau Ginebret notari tres lliures
e son a compliment de deu lliures per comta fet
e limitat per mossen ardiacha Despla e per 
mossen Sorts per certs achtas a fets per a 
obs de la fabricha de la Seu los qualls 
li avem dutes a la taula de la Ciutat 
avie albara p. XVIIIIº 
      III lliures  sous 

Janer de LXXXX 

Dimecres a XX de janer donam al senyor 
en Simeon Simon corder per tres lliures deu 
onzes de coura de corda de canem a raho de hun
sou liura servi per calar les squelles dell 
hun campanar e metrales al campanar ma
ior tres sous e deu 
       lliures III sous X

fol. LXXIIr 

(…)

Dit dia [21 novembre 1490] donam al senyor en Domingo Carbonell 

serats so es per lo gran anserat qui sta so 
bra lo portal major. E per III ancerats
del semborri. E per un ancerat sta sobra
la font de batejar sis sous p. XVIIIIº 
       lliures VI sous

(...)

Desembre de LXXXX 
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Diyous a XVI de desembre donam al 
senyor en Domingo Carbonell per 
altres duas pessas e miga de veta per los 
demunt dits ancerats sis sous avie albra 
       lliures VI sous

(...)

fol. LXXIIv 

Dit dia [23 desembre 1490] donam al senyor en Pere Johan del orda 

seran per les claus dels pinacles se an

a XVIII fedrins an portat tota la fu 

casa mestra Miquel Luch quondam per fins a la

botiguer per sinch canes quatre palls de
tela bretanya a raho de sinch sous e migh cane 
fouch per lo gran ancerat. Trenta sous e tres. 
E mes quatre canes e sis palls de tela 
vintena a raho tres sous e vuyt diners cane 
son quatre sous a onza. E mes per dues canes 
quatre palls de dita tella al dit for
nou I sou e dos. E mes per dues canes de te 
la a raho de dos sous e migh cane fouch tot per 
lo gran ancerat sobra lo portal major e per
los del semborri e per lo ancerat del orga
petit es per tot tres lliures hun sou e quatre 
avie albara p.XX 

III lliures Iº sou IIII

Ffebrer de LXXXXI de LXXXXI136

Disabte a V de febrer donam a mestra Ma 
theu mestra del cant vint sous son per son
salari...

(...)

fol. LXXIIIv 

Abril de LXXXXI 

Divendres a VIII de abril donam a quatre
bastaxos tres fustes grans dalber los
quals son restats a casa mestra Miquel quondam

fet sinch sous e migh. E mes avem donat

sta dells XVI pinacles ja comensats de

Seu e muntar dita fusta alt en una
cambra sta sobra la cuyna dells mon

136 Posa l’any dues vegades. 
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jos XIIII sous IIII son per tot de nou  sous e deu 
     lliures XVIIIIº sous X

Dit dia donam al fill den Bleda quondam
siveller per dues lliures de fil de aram per
tenir la imatge de Jesucrist sta sobra
lo portal del cor sinch sous. E per cant
claus dos sous son per tot set sous avie albara XXI 

     lliures VII sous

(...)

fol. LXXIIIIr 

Dates de mestra Miquel Luch
fuster del cor de la Seu
començant lo primer de maig
de LXXXVIIIIº 

Diumenge a XXXI de maig donam a mestra

la seu tres lliures deu sous e son en paga por 

la fayso de dit pinacles avie albara 

Diyous a XVI de juliol donam al dit me

Veure suma   X lliures VII sous III 

Miquel Luch ffuster dels pinacles del cor de

rata de mayor cantitat del deguda per

    III lliures X sous

Juny de LXXXXVIIIIº 

Dimecres a X de juny donam al dit me
stra Miquel per dita raho tres lliures quinze
sous avie albara 

    III lliures XV sous

Juliol de LXXXVIIIIº 

stra Miquel per dita raho trenta set sous e tres
avie albara 

I lliura XVII sous III

Agost de LXXXVIIIIº 

Dimecres a XVIIIIº de agost donam al dit
mestra Miquel per la raho demunt dita vint
e sinch sous avie albara

    I lliura V sous
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fol. LXXIIIIv 

sinch sous avie albara 

    V lliures IIII sous

Octubre de LXXXVIIIIº 

Novembre de LXXXVIIIIº 

Setembre de LXXXVIIIIº 

Dilluns a VII de setembra donam al dit me
stra Miquel Luch per dita raho tres lliures sinch
sous avie albara 

    III lliures V sous

Disabte a XVIIIIº de setembre donam al dit
mestra Miquel Luch per dita raho dues lliures

    II lliures V sous

Divendres a XXV de setembre donam al
dit mestra Miquel Luch per la dita raho sinch
lliures quatre sous avie albara 

Diluns a V de octubre donam al dit Miquel
Luch per dita raho e pel a mossen Johan Gom
bent dues lliures nou sous e deu avie albara 

II lliures VIIIIº sous X

Dimarts a VI de octubre donam al dit
Miquel Luch per dita raho sis lliures denou 
sous e deu avie albara 

VI lliures XVIIIIº sous X

Diyous a VIII de octubre donam al dit
Miquel Luch per dita raho e pel a nan Benet [o Bernat]
fuster mosso seu trenta set sous a migh
avie albara 

    I lliura XVII sous VI

Veure suma  XXII lliures  I sous   II 

fol. LXXVr 

Diumenge a XV de novembre donam al dit
Miquel Luch per dita raho tres lliures quatre
sous so es que nosaltres li a donats mossen Pe 
re Ferrant dues quondam e mig de forment
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a raho de XI lliures quondam son vint e vuyt sous e nou. 

los avem donats a mossen Anthoni Onts

    XI lliures  sous 

Divendres a VIII de janer donam al dit Miquel

     lliures X sous

E de contants li avem donats trenta sis
sous son per tot tres lliures quatre sous 

    III lliures IIII sous

Divendres a XXVII de novembre donam al dit
Miquel Luch e per al senyor en Pere Ga 
van mestra de cases e per lo dit Gavan
a Mossen Basseran (…) prevere trenta
dos sous avie albara 

I lliura XII sous

Desembre de LXXXVIIIIº 

Diyous a III de desembre donam al dit
Miquel Luch dues lliures avie albara 

    II lliures sous

Janer de LXXXX 

Diumenge a III de janer donam al dit Miquel
Luch onze lliures e per a mossen Calanduax
prevere de Vila Francha per forment dit Miquel
Luch li avia comprat. E per lo dit Calanduax

canonge en lo present bieni cantitat avie albara 

fol. LXXVv 

Dit dia donam al dit Miquel Luch Luch137 sinch 
sous e per al dit mossen Calandrax a compli
ment del forment li avia comprat e per lo dit
Calandrax los donam al mossen Pons Salanya
avie albara 

     lliures V sous

Luch deu sous avie albara 

Ffabrer de LXXXX 

Dimecres a III de fabrer donam al dit Miquel
Luch sincuanta sous avie albara 

II lliures  X sous

137 Posa Luch dues vegades. 
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Disabte a XIII de ffabrer donam al dit Miquel
Luch vint sous avie albara 

    I lliura  sous 

Dimarts a XVI de ffabrer donam al dit Miquel
Luch e pel a mossen Johan Gombert trenta
hun sous avie albara 

    I lliura XI sous

Disabte a XX de ffabrer donam al dit Miquel Luch
vint e dos sous avie albara 

    I lliura II sous

Mars de LXXXX 

Diumenge a VII de mars donam al dit
Miquel Luch vint per avie albara 

    I lliura  sous 

senyor en Johan Vinyes (...) 

    I lliura VI sous

    II lliures  sous 

Dit dia donam al dit Miquel Luch quator
ze sous. E pel los donam a nan Rich138 mosso
seu avie albara 

     lliures XIIII sous

fol. LXXVIr 

Diumenge a XIIII de mars donam al dit
Miquel Luch vint e sis sous e pell donam al
senyor en Planes Cambrador deu sous V/C al

quinze sous e migh son per tot 

Abril de LXXXX 

Divendres a II de abril donam al dit Miquel
Luch e pel al senyor en Johan Cili ffuster per
jornals e fets en casa sua dues lliures
avie albara p. 40 

Disabte a X de abril donam al dit Miquel Luch
vint sous avie albara p. 39 

    I lliura  sous 

Diyous a XV de abril donam al dit Miquel

138 Posa “nanrich”. 
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Luch tres lliures hi ha albara p. 4 [40]
    III lliures  sous 

Dimecres a XI de abril donam al dit Miquel
Luch quatorze sous e pel los donam a hun
seu jove avie albara 

lliures XIIII sous

Dimarts a XXVII de abril donam al dit
Miquel Luch quatre lliures avie albara 

IIII lliures sous

fol. LXXVIv 

Maig de LXXXX 

Luch vint e quatre sous avie albara 
Dimecres a V de maig donam al dit Miquel

    I lliura IIII sous

Diumenge a VIIIIº de maig donam al dit
Miquel Luch deu sous e pel al senyor en Baso
Ferrer avie albara 

     lliures X sous

Diumenge a XVI de maig donam al dit Miquel Luch
vint e quatre sous avie albara

    I lliura IIII sous

Dimecres a XXVI de maig donam al dit Miquel Luch
vint e quatre sous avie albara

    I lliura IIII sous

Juny de LXXXX 

Divendres a IIII de juny donam al dit Miquel Luch
e per el al senyor en Blanxat stanyer quaranta sous a 
vie albara 

    II lliures  sous 

Disabte a V de juny donam al dit Miquel Luch  sinch
sous avie albara 

     lliures V sous

Diluns a VII de juny donam al dit Miquel Luch e per
el los donam al seu jove alamany vint e qua 
tre sous 
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I lliura IIII sous

Divendres a XI de juny donam al dit Miquel Luch
dues lliures les quals donam al seu jove ala 
many

    II lliures  sous 

Dit dia donam a nan Damia Vasser vuyt sous per dit
mestra Miquel per la fossa cinch sous a per sis pobres
portarent hun cos de huna dona mori en casa 
del dit Miquel Luch tres sous son per tot VIII sous 
avue albara

     lliures VIII sous

fol. LXXVIIr 

Dit dia donam al dit Miquel Luch e per al senyor
Mesthoni Carbonell per dita li avia feta per certs
jornals li avie fets en obrar serts manyells
de roura per les cadires del cor avia albara
deu sous p. 36 

lliures X sous

Setembre de LXXXX 

Disabte a IIII de setembra donam als manima
ssors de mestre Miquel Luch quondam so es fra Erasme
frare de Sent Agustí e lo senyor en Conrat merca
der e de voluntat Luch e per sapa feta al senyor Men 
thoni Vinyals spurer nou lliures de lles quals depre
sents li donam li donam139 sis lliures avie albara 41 

    VI lliures  sous 

Octubre de LXXXX 

Diumenge a XVII de octubre donam als dits mani
mersors e pells al senyor Johan Andreu Soler
mestre de cases dues lliures e vuyt sous en paga
porrata de aquells quatorze lliures quatorze sous
li avem feta dita per dits manimerssors avie albara 

    II lliures VIII sous

Diluns a XVIII de octubre donam als dits mani
mersors e pells a nan Johan Frederich alamany
esmaginayre dues lliures vuyt sous en paga porrata per dita li avem
feta per dits marmessors de deu lliures que mestra
Miquel Luch quondam ha deixades avie albara 

    139 Posa "li donam" dues vegades. 
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    II lliures VIII sous

Dimecres a XXVIIIIº de octubre donam al dit Fre 
derich en paga porrata de dites deu lliures vint
e quatre sous hi ha albara sous avie albara 

    I lliura IIII sous

fol. LXXVIIv 

Novembre de LXXXX 

Disabte a V de novembre donam als dits manima
sors e pells al dit Johan Frederich  vint e quatre
sous en paga porrata dels dits deu sous avia albara

    I lliura IIII sous

Dimecres a X de novembre donam als dits mani
merssors e pells al senyor en Vinyals specuer tres
lliures a compliment de aquells nou lliures li avem fe 
ta dita per dits manimerssors avie albara

    III lliures  sous 

Diumenge a XXI de novembre donam als dits mani
merssors e pells a nan Frederich per la demunt dita
raho dotze sous e migh avie albara 

     lliures XII sous VI

Dit dia donam als dits manimerssors e pells

Diluns a XIII de desembre donam a Mossen Johan Te 

al senyor Andreu Soler mestra de cases dues
lliures en paga porrata de aquells catorze lliures
catorze sous. E per lo dit Soler les dona al senyor
en Johan Camet mestre de cases avie albara 

    II lliures  sous 

Desembre de LXXXX 

Disabte a IIII de desembre donam als dits mani
massors e per ells al dit Frederich en paga
porrata de la demunt dita sapa dotze sous avie al 
bara

     lliures XII sous

xidor prevere e domitorer de la Seu dues lliures
dotze sous son en paga porrata de aquells
dotze lliures que li feram dita per mestra Miquel Luch quondam
los obrers pasats los quals dit mossen Texidor
li avia prestades avie albara 
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    II lliures XII sous

fol. LXXVIIIr 

Janer de LXXXXI 

Disabte lo primer de janer donam als dits ma

li aviem feta per dits dits nimassors

dreu Soler mestra de cases tres lliures sis

nimassors e pells al demunt dit Frede 
rich tres lliures en paga porrata de a 
quells X lliures li aviam feta dita per los ma
nimassors avie albara 

    III lliures  sous 

Divendres a VII de janer donam als dits
manimassons e pells al senyor en Bonet
Bugarol sastre trenta nou sous per dita

140 ma
avia albara 

    I lliura XVIIIIº sous

Diluns al XVII de janer donam donam141 als
dits manimassons e pells al senyor Nan 

sous en paga porrata de aquells quatorza
lliures quatorza sous li avem feta dita per
dits manimassors e per lo dit Soler los
avem dats a mossen Pera Duran prevere
benefissiat en la seu avie albara 

    III lliures VI sous

Ffabrer de LXXXXI 

Dimarts lo primer de ffabrer donam als dits
manimassonrs e pells al demunt dit So 
ler dues lliures a compliment de aquells qua 
torza lliures quatorza sous li avem dita per los
dits manimassors e per lo dit Soler los a 
vem donats al demunt dit mossen Pera Du 
ran avie albara 

    II lliures  sous 

fol. LXXVIIIv 

Diyous a III de ffabrer son en comta
de data als dits manimassons aque 
lls deu lliures que mestra Miquel Luch quondam

    140 Posa “dits” dues vegades. 
    141 “donam” dues vegades. 
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en son testament avia deixats a la
obra de la seu los qualls deu lliures
ab dits manimassors del que es degut
a la aratat de dit Miquel Luch per los
pinacles avie albara// es ne fete rebude diners VIII142

    X lliures  sous 

Divendres a III de ffabrer donam alls dits
manimassors e pells a nan Johan Frederich
alamany denou sous e migh son a compli
ment de aquells deu lliures li aviem feta
per dits manimassors de dit Miquel
Luch quondam e per lo dit Frederich los avem

     lliures XVIIIIºsous VI

sous e per lo dit mestra Matheu los avem

sis lliures avie albara 

massors quatre lliures avie albara 

donats al senyor en Pera Castell payre avie albara 

Mars de LXXXXI 

Diluns a XIIII de mars donam als dits
manimassors e pells al mestra
Matheu Alamany fferrer sinch lliures vuyt

donats a mossen Gabriel Tarrassa prevere
benefissiat en la seu per dita li avem
feta per lo demunt dit mestra Matheu avie albara 

    V lliures VIII sous

fol. LXXVIIIIº 

Abril de LXXXXI 

Disabte a II de abril donam als dits
manimassors e per ells a mossen Johan Te 
xidor prevere una lliura devuit sous acom
pliment de aquells dotze lliures li aviem
feta dita los sots obrers pasats avie albara 

I lliura XVIII sous

Dit dia donam al senyor Conrat hun
dells manimassors de mestra Miquel Luch

    VI lliures  sous 

Dit dia donam als demunt dits mani

    IIII lliures  sous 

    142 “//es ne fete rebude diners VIII” està escrit amb lletra més petita. 
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Dit dia donam als demunt dits mani
massors e pells a mestra Johan Alexan 
dre metge set lliures per dita li avem feta
per frare Erasme e per lo senyor en Conrat mer
cader segons ap[ocha] en poder del di 
scret en JachmeVilar notari avie albara 

    VII lliures  sous 

Suma total per los pinacles
al mestra Miquel Luch a per los mar
messors e altres pells
CXXXXVIII lliures  XVI sous   diners V 

fol. LXXVIIIIºv 

Comtes del prestich a fet
lo honorable capitol a la
obra de la seu per donar
al mestra Miquel Luch 

Diluns a VI de juliol donam mestra
Miquel Luch fuster pells pinacles del
cor de la seu son rosechs del prestich
del honorable capitol a dita obra dats
per mossen Johan Texidor prevere e domito
rer de dita seu dith donam vint sous
e deu diners avie albara 

    I lliura  sous X diners

Octubre de LXXXXI [1489] 

Diluns a V de de143 octubre donam a mestra
Miquel Luch sinch lliures per rosechs del prestich
del honorable capitol e per al los donam a
mossen Johan Gombert avie albara 

    V lliures  sous 

Dimemecres144 a VII de octubre donam
a mestra Miquel Luch sis lliures per rosechs del
prestich avie albara p. 74 

    VI lliures  sous 

fol. LXXXr 

143 "de" dues vegades. 
144 Posa “dimemecres”.
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Dimecres a XIIII de octubre donam a
mestra Miquel Luch dues lliures dotze sous
per dita raho les quals per nosaltres li a
donades en Pere Canetas so es qua 
tre quorteras de forment a raho
de XIII sous quortera avie albara 

    II lliures XII sous

Dit dia donam al dit mestre Miquel
Luch que per nosaltres li dona mossen Ma 
nuel Verdaguer una somada de VIII
guish valent vint e dos sous 

    I lliura II sous

Desembre de LXXXVIIIIº 

Diyous a XXIIII de desembre donam
a mestra Miquel Luch dotze lliures les
quals son proseides de prestich
so es dues partides de la babordia
te lo senyor en March Camps avie albara 

    XII lliures  sous 

fol. LXXXr 

Mars de LXXXX 

Diluns a XXII de mars donam a mestra
Miquel Luch demunt dit set lliures pro 
seides del prestich dells pabordias
avie albara p.76 

    VII lliures  sous 

Novembra de LXXXX 

Diumenge a XXVIII de novembre donam
als manimassors de mestra Miquel
Luch quondam e per ells los avem donats
al senyor na Andreu Soler mestra de cases

de quatorze lliures quatorze sous a dits
per dita li avem feta per dits manimassors

a dits145 sinch lliures seran an paga porrata
de dites XIIII lliures XIIII sous avie albara p. 42 

    V lliures  sous 

    145 Posa "a dits" dues vegades. 
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Els folis següents són el compte de pensions (fols. LXXXIr fins LXXXVIIv) i Confraria 
de Sta. Eulàlia (fols. LXXXVIIIv i següents). 

Llibre de l’Obra, 1491-1493 

Dins del compte de “Rebudes a la ffabricha de la
Seu de Barchinona comensant lo 
maig de LXXXXI”

fol. XXVIIIIº 

(...)

Dit dia [15 de novembre de 1491] rebem del venerable mossen Lluis Desplà per (...) 
de la fabricha per la rectoria de Alella so es en taxa
XII lliures XIII sous segons la146  taxa vella 
en cartes CXXXI vaga per mont paga la maytat
de la taxa que son sis lliures sis sous VI dels qualls compen
sam ab el de tres lliures per la primera partio dels rossechs
dells pabordies (...) 

    III lliures

Den mossen Berenguer Vila per la fabricha per la domanador
de Cardedeu es en taxa XI lliures V sous segons la
taxa vella en cartes CXXXXII vaga per mont paga
la maytat de la taxa que son sinch lliures deu sous VI paga de
present III lliures en paga porrata dells III lliures compensam
ab la primera partio dells pabordiats dits 

    III lliures

fol. XXXr 

Dit die rebem de mossen Andreu Sorts canonge 
per (…) de la fabricha per lo beniffet (…) de
santa Maria en la sglesia de Santa Maria de la Mar es 
en taxa IIII lliures XV sous segons taxa vella... 

(...)

Dit die rebem del dit mossen Sorts per la rectoria de
Sant Just de Desvern… 

fol. XXXXIv 

Dates de ffuster comensant
lo maig de LXXXXI 

146 “La desima” ratllat. 
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Diyous a XVIIIIº de maig donam al senyor Nanthoni 
Carbonell fuster maior de la obra de la Seu X sous per 
hun jornal a fet per lavar los ancerats 
IIII sous e per hun jornal per a hun mosso per metra IIII 
fills daram a la gran ymatge qui sta sobre lo por 
tal del cor e per adobar en algun loch lo cor X sous 
avie albara p. LX 

     lliures X sous

(...)

Janer de LXXXXII 

Diumenge a XXII de janer donam al dit Anthoni Carbo 
nell fuster per lavar lo ancerat que sta a la finestra 
de la casa dells storers e metra drap de nou per 
quant la pedra la avia tot romput IIII sous. E mes per
hun altre jornal per el e son fill147 per metra hun puntal e adobar 
las rexes de fusta del cor altres IIII sous son per tot VIII sous 
e per son fill II sous e per lo puntal  II sous es per tot XII sous 
avie albara p. LX 

     lliures XII sous

avie albara p. LX 

avie albara LXI 

fol. XXXXIIr 

Disabta a XVI de juny donam al dit Carbonell per
hun jornal a fet  el IIII sous e per hun homa III sous VI. 
E per son fill II sous VI son per fer hun pont al orga 
maior per adobar lo e reconer lo son per tot X sous 

     lliures X sous
(...)

Dit dia [16 juny 1492] donam al dit Carbonell per VIII tinyelles 
per dit pont III sous per loguer de hun libant ab la 
taula hun sou. E mes per II fadrins li agudaren 
hun sou IIII. E mes per lavar los ancerats hun 
jornal IIII sous. E mes per adobar II cadires del
cor delles de dalt III sous son per tot XII sous VIII 

     lliures XII sous VIII

(…)

fol. XXXXVIr 

Dins del compte de dates extraordinàries 

147 Interliniat “per ell e son fill”. 
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(...)

Divendres a XXIIII [juliol de 1491] donam al senyor en Bernat Lidonzel 
esmeginayre hun ducat lo qual fouch judicat 
per lo senyor en Duran esmeginayre los pinacles 
del cor de la Seu posats per mestra Miquel Luch 
quondam lo que hi mancaren en dits pinacles per cada 
hun dells hun ducat ve a la part de la Seu
XXIIII sous avie albara CII148

    I lliura IIII sous

fol. XXXXVIIIr 

(…)

Dit dia [23 de juny de 1492] donam a mestra Matheu mestra del cant 
XX sous per son salari li paga la taula de la obra fouch 
(...) l’abril pasat de LXXXXII en p. CIII 
      I lliura
(...)

fol. XXXXVIIIv 

Dit dia [23 de juny de 1492] donam a mossen Berenguer Vila canonge IIII lliures per 
son salari de judicar los pinacles del cor el e lo 
senyor Duran e Lidonzel los quals foren pagats per
lur part avie albara en p. CIIII 

IIII lliures 

(...)

Setembre de LXXXXII 

Diyous a VI de setembre donam a mestre Thoni Pou VII sous los 
qualls dona a IIII homens que trageran moltes pesses de
marbre e trosos de columnes de marbra del apartament sta 
sobra la scola dells latrines e aportarenles a huna capella 
dells clastes que dit apartament lo honorable Capitol 
la donat a IIII sous fuella avie albara en p. CV 
       lliures VII sous
(...)

fol. XXXXVIIIIºr 

Dit dia [16 d’octubre de 1492] donam al senyor en Climent Carbonell fuster 
per una aluda per dites manxes I sou VIII 
       lliures I sou VIII diners

148 Aquest assentament ja havia estat publicat per mossen Mas, 1913, p. 119.
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(...)

fol. XXXXVIIIIºv 

(...)

Desembre de LXXXXII 

Dimarts a XI de desembre donem per una lantia e gorni 
ment que avem messa davant la ymatge de nostra 
dona e sta sobre lo pilar davant laltar maior e oli per
tot II sous VI 
       lliures II sous VI diners

(...)

fol. Lr 

(...)

Abril de LXXXXIII 

Dimarts a XXX dabril donam a mestra Matheu 
mestra del cant XX sous per son salari del any pre 
sent avie albara en p. CV 
      I lliura

Dit dia [30 de abril de 1493] donam al senyor en Pere Johan del orda per IIII 
canes VII palls de tela vintena a raho de III sous VI cane. 
E mes per altres III canes VII palls de tela vin 
tena al dit for. E mes II canes VII palls de
tela alamanya a raho de V sous cane es per tot XXXI sous VI 
avie albara en p. CVI 
      I lliura XI sous III diners

(...)

fol. Lv 

Dates dels manima
sors de mestre Miquel Luch
quondam smaginayre comensant
lo maig de LXXXXI. 

Diluns a V de juliol donam a frare Erasme e al senyor en
Johan Conrat mercader manimassors de mestre Miquel Luch
quondam e pells a mossen Johan Bisba prevere II lliures XVIIIIº sous VI per
dita li aviem feta per dits manimassors avie albara
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en p. XX 
II lliures XVIIII sous VI diners

Setembre de LXXXXI 

Dissabte a III de setembre [1491] donam als dits manimassors
e pells al senyor en Pere Duran per dita li avem feta per dits
manimassors IIII lliures en dues partides avie albara
en p. XX 

    IIII lliures  sous 

Diluns a XX de   als manimassors e pells a mossen

de dits VI lliures hi ha albara en p. XXI

fol. LIr

149 donam
Pere Basant prevere per dita li havem feta de VI sous150 per dits
manimassors li donam II 151 VIII sous en paga porrata

    II lliures VIII sous

Novembre de LXXXXI 

Disabte a XII de novembre donam als dits manimassors
e per ells a mossen Basant III lliures XII sous a compliment
de aquells VI lliures li aviem feta dita per los dits
manimassors avie albara en p. XXI 

    III lliures XII sous

Ffabrer de LXXXXII 

Dimecres al primer de ffabrer donam als manimassors
e per ells avie IIII sous Fransa Caromina prevere VIII lliures XV
sous avie albara en p. XXI 

    VIII lliures XV sous

Juliol de LXXXXII 

Disabte a XXVIII de juliol donam als dits manimmassors
e pells a fra Domingo Gascho frare de predicadors X lliures
en paga porrata de aquells XV lliures li avem feta di 
ta per dits manimassors avie albara en p. XXI

    X lliures  sous 

149 No han posat el mes.
150 Hauria de dir lliures.
    151 No diu lliures.
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Novembre de LXXXXII 

Diluns a XVIIIIº de novembre donam al senyor en Johan Conrat

ginayre XXXXVIIIIº lliures XVII sous VI. Les quals dunem

Dimecres a VI de mars donam al senyor en Conrat ma

mercader manimassor de mestra Miquel Luch quondam esme

al dit Johan Conrat e son en paga porrata  de maior
cantitat en la Taula de la Ciutat 

XXXXVIIIIº lliures XVII sous VI diners

Janer de LXXXXII 

Diluns donam al senyor en Conrat manimassor del dit Miquel
Luch quondam e pel al senyor n[‘]Anthoni Carbonell manimassor
del mestre Johan Lop guanter IIII lliures e son en paga po 
rrata de aquells X lliures XII sous que dit mestre Miquel a feta
a na Miquela donzella del dit mestre Lop e per lo
dit Carbonell al senyor en Johan Xetant draper per drap
an purs per da Miquela avie albara en p. XXI 

    IIII lliures  sous 

fol. LIv

Mars de LXXXXIII 

nimassor del dit Miquel Luch e pel a fra Domingo
Gascho V lliures a compliment de aquells XV lliures li avem
feta dita per dit Conrat avie albara en p. XXII 

    V lliures

Abril de LXXXXIII 

Dimecres a XVII dabril donam al senyor en Conrat e pel
al senyor Carbonell fuster e son en paga porrata de
aquells X lliures XII sous li avem feta dita per na Miquela donzella
filla del mestre Lop guanter per la lexa li ha feta de Miquel
Luch quondam avie a. E per lo dit Carbonell al senyor en Johan Xe 
tant draper per drap li an pur per dita Miquella avie albara
de IIII lliures en p. XXII 

IIII lliures

Divendres a XXVIII donam al dit Conrat e per al dit
Carbonell II lliures XII sous e son a compliment de aquells X lliures
XII sous les quals pel aviam feta dita al dit Carbonell
per la dita Miquela donzella filla del mestre Johan Lop quondam guan 
ter e per dit Carbonell les avem donades al senyor en
Johan Xetant draper e son a compliment de aquells X lliures XII sous
li aviam feta dita per drap aniam purs per dita Miquela
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avie albara en p. XXII 
    II lliures XII sous

Suma total dates fetes als marmessors de mestre Miquel 
                   LXXXXVII lliures IIII sous 

fol. LIIv 

Dates de mestra Johan Federich
smagimayre comensant lo
mes de maig de LXXXXI 

Disabte a XXIIII de satembre donam al mestre Johan Frederich
smaginayre X sous en paga porrata dels que li es degut 
so es de CLV lliures IIII sous que los manimassors de mestra Miquel
Luch quondam so es frare Erasma e lo senyor en Conrat mercader en
poder del discret en Jachme Vilar notari a 152  de mars
del present any present  feta casco sobra lobra de la

Miquel Luch quondam per cesio li avem feta)

153 li vam
Seu per aquella lexa dit mestra Miquel Luch quondam ha feta avie
albara en p. CVII 

     lliures X sous

Octubre de LXXXXI 

Divendres a VII de octubre donam al demunt dit mestra
Johan en pagaga154 porrata del deguda per la raho demunt
dita IIII lliures e pel los avem donades al senyor en Cosma
misatger del senyor bisba avie albara en p. 71 

IIII lliures sous

Novembre de LXXXXI 

Dimecres a XVI de novembre donam al dit Federich per la
raho demunt dita XXIIII sous descomtant avie albara en p. 7155

    I lliura IIII sous

Mars de LXXXXII 

Diluns a XVIIII� de mars donam al dit Federich II lliures VIII
sous (el al senyor en Johan Conrat mercader manimassor de

156e son en paga
de la raho demunt dita avie albara dith arebuts di 

    152 Hi ha un espai en blanc.
    153 posa "present any present". 
    154 Posa "pagaga". 
    155 Déu ser 70 o 71. 
    156 El que hi ha entre parèntesis està ratllat a l'original.
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tes II lliures VIII sous descomtats en p. 71 
    II lliures VIII sous

fol. LIIIr

Abril de LXXXXII 

Diluns a XVI de abril donam al dit Federich IIII
lliures e pel al dit Conrat per la dita li haviem feta per
dit Federich e son en paga porrata per la raho de 
munt dita hi ha albara en p.81 

    IIII lliures

Maig de LXXXXII 

Disabte a XVIIIIº de maig donam al dit Federich
III lliures XIIII sous XI. E pel al dit Conrat per dita
li na aviam feta de VII lliures XIIII sous XI li aviem feta dita
avie albara en p.81 

    III lliures XIIII sous XI diners

Juny de LXXXXII 

Disabte a XVI de juny donam al dit Federich III lliures e per
el al senyor en Pere Castell draper per part de VI lliures
X sous VIII. Li avem feta dita per lo dit Federich avie
albara en p. 81 

    III lliures  sous 
Juliol de LXXXXII 

Dimarts a XXXI de juliol donam al dit Federich
III lliures X sous VIII. E pel al senyor en Pere Castel draper
e son a compliment de aquells VI lliures X sous VIII li aviem
feta dita per lo dit Federich avie albara en p. CVIII 

    III lliures X sous VIII diners

fol. LIIIv

Agost de LXXXXII 

Divendres a XXIIII de agost donam al dit Federich per la
raho demunt dita son descomtats avie albara XII sous en p.
CVIIII

     lliures XII sous

Novembre de LXXXXII 
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Dimarts a  XX de novembre donam al dit Federich XXXXIIII sous
descomtans per la raho demunt dita avie albara en p. CVIIII 

II lliures IIII sous
Dimecres donam al dit Federich descomtans XX sous per la
raho demunt dita avie albara en p. CVIIII 

    I lliura  sous 

Desembre de LXXXXII 

Disabte a XXII de desembre donam al dit Federich descom
tans per la raho demunt dita XXXX sous avie albara p. CVIIII 

    II lliures sous

Diumenge a XXIII donam al dit Federich per la raho demunt
dita XXVIII sous. E pel a mossen Anthoni Claver avie albara en p. CVIIII 

    I lliura VIII sous

Janer de LXXXXIII 

Diumenge a VI de janer donam al dit Federich per la raho
demunt dita descomtans XXIIII sous avie albara en p. CVIIII 

    I lliura IIII sous

Diluns a XXI  al dit Federich

Diyous a X donam al dit Federich per la raho demunt dita descomtans
XXIIII sous avie albara en p. CVIIII

    I lliura IIII sous

Disabte a XII donam al dit Federich descomtans per la ra 
ho demunt dita XX sous avie albara en  p. CX 

    I lliura  sous 

fol. LIIIIr

Disabte a XVIII de janer donam al dit Federich per la
raho demunt dita descomtans XXIIII sous avie
albara en p. CX

    I lliura IIII sous

157 de janer donam
per la raho demunt dita descomtants XX sous a 
vie albara en p. CX 

I lliura sous

Ffabrer de LXXXXIII 

Diyous a XXI de ffabrer donam al dit Federich
per la raho demunt dita descomtants XXXX sous

157 Si disabte era 18 dilluns havia de ser 20 i no 21. 
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avie albara en p. CX 
    II lliures  sous 

Abril de LXXXXIII 

Disabta sant a VI de abril donam al dit Fede 
rich per la raho demunt dita XXX sous descomtants
avie albara en p. CX 

    I lliura X sous

Suma total dates al mestre
Federich per tot lo bieni
XXXVIII lliures XIII sous  diners VII 

fol. LXVIIIv 

Dins del compte Dates a mossen Johan Texidor domi
torer e receptor per lo honorable Ca 
pitol de aquells LXXXXII lliures 
XIII sous X que foren prestades 
a la obra de la Seu proseydes 
dells rosechs dells pabordiats 

Novembre de LXXXXI 

Dimarts a XV de novembre donam al venerable mossen
Lluis Despla canonge per la primera portio li a tocat 
dells rossechs dells pabordiats III lliures les qualls
III lliures avem compensat per lo que deu a la fabricha
de la Seu per la rectoria de Alella los qualls li avem
donades per mossen Texidor 
      III lliures

Dit dia donam a mossen Berenguer Vila canonge III lliures per la 
primera partio ha tocat dells rossechs de dites pabor 
diats avem comensat ab dit mossen Vila per lo que deu 
per la fabricha per la vicaria Cardedeu 
les qualls li avem donades per mossen Texidor 
      III lliures

(…)
Dit dia donam a mossen Johan Andreu Sorts canonge V lliures 
XII sous VI les qualls ab el avem comensades ab
lo que devia a la fabricha per los beniffets que lo pre 
sent dia avem mes en conta de rebuda en sinch 
partides en lo comta de la fabricha e son per dues 
partions dells rossechs dells pabordiats les 
qualls li avem donades per mossen Texidor 
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      V lliures XII sous VI

(...)

fol. LXVIIIIºv

scarada per VI lliures ve a la part de la Seu III lliures. 

Comte de dates fetes en la
obra del campanar per la part
tocant a la obra de la seu que
l’altra part ha de pagar la
Ciutat.

Dimecres a XII de setembra donam al senyor Enthoni 
Carbonell fuster VI lliures les qualls li donam de 
manament de mossen Sirvent a de mossen Loteras ca 
nonge comisaris per lo honorable Capitol en les obres 
al campanar dells ores de la Seu e foren per la 
part de la meytat tocane a la Seu per comprar
la fusta en Valencia a vie albara 
      VI lliures

Ffabrer de LXXXXIII 

Diyous a VII de ffabrer donam al senyor en Pansa 
Munta per part de V somades de pedra a raho de X 
diners somada son IIII sous II. E mes li donam
per altres V somades de pedra a raho de hun sou somada son V sous 
son per tot VIIIIº sous II. E pel los donam al senyor en 
Barthomeu Mas mestra de la obra de la Seu a 
vie albara en CXI 
       lliures VIIIIº sous II diners

Dit dia donam al senyor en Fenyes frances serrador 
per fer XVII fustes corantens de melis an portats 
de Valencia per lo campanar es stat fet ab 

E mes li avem donat a dit senyor Fenyes per serrar los 
sitialls del altar maior II sous son per tot III lliures 
II sous avie albara en p. CXI 
      III lliures II sous

Dit dia donam al senyor en Mas en paga porrata del que 
te daver per los jornalls avia fets en lo campanar
de la Seu XXXII sous 
      I lliura XII sous IIII diners

fol. LXXr

Diumenge a X donam al senyor en Pau Semunta

246



Mestres entalladors a Barcelona durant la segona meitat del segle XV i primer quart del segle XVI: de la
tradició germànica a la producció local

per X pedres grans que tocaren a la part 
de la Seu a raho de II sous per pedra son XX sous 

per la obra fa en lo campanar de dita Seu 

honrat en Pere Rovira per lo campanar de la

avie albara en p. CXII 
      I lliura

Dilluns a XI donam al senyor en Mas mestra
de la obra de la Seu en paga porrata 
dells jornalls aura fets en lo campanar
de la Seu II lliures XIIII sous II ay albara p. CXIIII 
      II lliures XIIII sous II

Dimecres a XIII donam al senyor en Tarascho 
e a mestre Johan Baral traginer de mar an 
(...) ab una carreta V carretades 
de la fusta es venguda a la part de la
Seu del que es restat de la fusta so es com
prada per lo campanar a raho de hun sou son IIII diners
per carratada es messa dita fusta dins lo 
Capitol de la Seu manta VI sous VIII avie
albara p. CXII 
       lliures VI sous VIII

Dit dia donam al dit Tarascho per port de II 
taules longes e II curtes per los sitialls
del altar maior hun sou 
       lliures I sou

Divendres a XXII donam al senyor en Thoni Carbo 
nell fuster de la Seu XIIII lliures XIII sous IIII de 
comtats en paga porrata de aquells XVI 
lliures XIII sous IIII que a denar per la primera paga 

avie albara p.CXII 
      XIIII lliures XIII sous IIII diners

Diumenge a XXIIII donam al senyor en Mas 
mestra de la obra de la Seu II lliures en paga 
porrata del que aura daver per la obra 
aura feta en dit campanar albara p. CXIIII 
      II lliures

Mars de LXXXXIII 

Dimecres a XX de mars donam al discret en Fra 
nsi Vidal scriptura delles obres de la Ciutat 
III lliures X sous per hun fust de melis comprat del 

Seu per preu de VII sous ve a la part de la 
Seu III lliures X sous avie albara p. CXIII 
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      III lliures X sous

fol. LXXv 

Dit dia donam al senyor en Mas mestre de la obra 
XXXIII sous en paga porrata del que avia daver del 
que aura e muntara a lobra aura feta en lo campa
na de dita Seu alb CXIIII 
      I lliura XIII sous

Diumenge a XXIIII donam al senyor en Carbonell fu 
ster II lliures a compliment de aquells XVI lliures XIII sous IIII 
per la primera tersa per la fayso del campanar avie 
albara p. CXIII 
      II lliures

Dimecres a XVII donam al senyor en Johan Vilall per 
dues somades de calls a raho de XIIII diners quortera 
son IIII sous VIII que a tocat a la part de la Seu 
avie albara p. CXIII 
       lliures IIII sous VIII diners

Diumenge donam al senyor en Johan Sbleda per mige dotze 
na de arena e argila que a tocat a la part de la
Seu hun sou IIII 
       lliures I sou IIII diners

Abril de LXXXXIII 

Dilluns a XXII dabril donam al dit Carbonell fuster per
la segona paga en paga porrata de XVI lliures XIII sous 
XIIII li donam de comtants VI lliures avie albara p. CXIII 
      V lliures

Juny de LXXXXIII 

Dimarts a XVIIIIº de juny donam al dit Carbonell 
en paga porrata de aquells XVI lliures XIII sous IIII per la 
segona paga li donam VI lliures avie albara CXIII 
      VI lliures

Dit dia donam al senyor en Mas en paga porrata del 
que aura daver IIII sous VI 
       lliures IIII sous VI diners

fol. XXIr 
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Juliol de LXXXXIII 

Disabte a XXVII de juliol donam al dit Carbo 
nell IIII lliures XIII sous III a compliment de aquells 
XVI lliures XIII sous IIII per la segona paga aura da 
ver per la fayso del campanar avie albara 
p.CXIII
      IIII lliures XIII sous IIII

Diyous a XXV de abril pasat de LXXXXIII donam
al senyor en Barthomeu Mas mestra de la obra 
de la Seu II lliures I sou X a compliment de aquells 
X lliures III sous X so es per los jornalls seguents a fets
en lo campanar de dita Seu lo que a tocat a la part
de dita Seu que l’altra part la Ciutat li a 
mes son mestra que na pagat atra tant. E primo
comensa lo dit Mas a fer feyna a XVI de janer 
de lany present de LXXXXIII so es hun jove apallat 
Matxi III jorns e migh a raho de III sous VI jornal son 
XIIII sous 
       lliures XIIII sous

jorns VIII sous 

E mes diluns a XXI de janer e per tota la sebmana a
feta feyna lo dit Mas III jorns a raho de IIII sous jorn 
son XII sous 
       lliures XII sous

E mes en Bunt per III jorns a raho de III sous VI jorn son
X sous VI 
       lliures X sous VI diners

E mes en Johan III jorns III sous per jorn son VIIII sous 
E mes lo dit Mas en la sepmana fins a X de fabrer 
IIII jorns a raho de IIII sous jorn XVI sous 
E mes Johan V jorns a raho de III sous lo jorn XV sous 
E mes Mas hun jorn IIII sous 
E mes Pedro hun jorn III sous VI 
E mes Johan hun jorn III sous 
E mes la setmana vinent en Mas V jorns a raho 
de III sous lo jorn son XX sous 

fol. LXXIv 

Emes Pedro V jorns a raho de III sous VI jorns son XVII sous VI 
E mes a Johan V jorns a raho de III sous jorn son XV sous 
E mes diluns e dimarts a III de fabrer en Mas II 

E mes Bunt hun jornal a III sous VI jorn VII sous 
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E mes Johan hun jorn III sous 
E mes a XXII dabril en Mas migh jorn II sous 
E mes Pedro migh jorn I sou VIIIIº 
E mes Johan migh jorn I sou VI 
E mes a XXVII dabril en Mas e dos homens per (...)
stir tota lobra que avien feta (a lo campanar)158 V sous IIII ve a la part 
de la Seu latre migh jorn ve a la Ciutat que de 
comtants li avem donats XXXXI sous X albara p. CXIIII 
      II lliures I sou X diners

Suma total dates a la obra feta al campanar LVIII lliures VII sous IIII diners 

al senyor en Gil Fontanet mestra dells 

Capitol VIII sous. E mes per adob de la 

Llibre de l’Obra, 1493-1495 

fol. LVIIIIºr 

Dates del adop dells 
vadrieras de la Seu e per 
la fayso dells vadrieras del 
semborri e per la fayso de la 
vadriera dells de batejar 

Dimecres a XXVIIIIº de janer de LXXXXIIII donam

vadrieras per adob de la vadriera del 

vadriera del flum jorda XXXIII sous 
E mes per adob de la vadriera sta
sobre sent Climent XI sous. E mes per 
la vadriera dells IIII a. doctos sta al co 
stat del orga petit de la Seu XX sous 
son per tot III lliures XII sous lo quall adob 
a fet a tots so es despesses de vidres e de
tot lomastar159 avie albara en car. 62 
      III lliures XII sous

Dit dia li donam X sous los qualls lobra li
es tengut de donar tots festes de sent160

Nadal X sous e a sent Johan altres X sous per 
pacta fet entra los dits Xristoffol Garan e dit Fontanet 
que age a tenir en conreu e adobar e appol 
sar totes les vadrieras de la Seu atots 

158 “A lo campanar “ interliniat.
159 Deu voler dir “lo menester”.
160 “Sent” ratllat. 
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so es despesses solls li avem a donat la gata 
fornida. E mes per dits adobs li a 
vem adonar II canonges rosses so es la 
obra li na donar una l’altra li donar lo honorable 
Capitol e dit Fontanet te despolsar e adobar 
dits vadrieras XVI jorns e vans de la festa 
de Corpus Cristi dit li havem donats X sous a
vie albara en p. 62 
       lliures X sous

fol. LVIIIIºv 

Mars de LXXXXIIII 

Disabte a primer de mars donam al dit 
Fontanet mestra dells vadrieras XX lliures 
per adob de totes les vadrieras ja demunt
dit e nomenades e pagades que no entran 
en aquest conta so es per preu de dites 
XX lliures ab mossen Foxa avent car (...) del 
honorable Capitol ab mossen Miro e mossen Xristoffol 
Garan obrers maiors les qualls vedrie 
ras avia adobat a totes so es despeses 
les qualls dites XX lliures li dixem a la
Taula de la Ciutat avie albara en p. 62 
      XX lliures

Dimecres a XXVII de mars donam al dit
Gil Fontanet XX lliures son en paga por 
ra de aquells LXXX lliures adeudar per las 
vadrieras VIIIIº del sembori per preu fet 
entra los dits mossen Foxa e mossen Miro e
mossen Garan e lo dit Fontanet less a de fer 
a totes so es despessas tant de vidra quant 
dells filats e barres de ferro les qualls 
li dixem a la Taula de la Ciutat avie albara 
en p. 62 
      XX lliures

Juliol de LXXXXIIII 

Dimarts a XV de juliol donam al dit Gil Fon 
tanet X sous son per la paga de sent Johan 
de juny pasat any albara en p. 62 
       lliures X sous

fol. LXr 
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Diluns a XXVIII de juliol donam al dit
Gil Fontanet X lliures e son en paga por 
rata de aquells LXXXX lliures a daver per 
la fayso dells VIIIIº vadrieras del
semborri les qualls li dixem a la Taula
a la Taula161 de la Ciutat avia albara en
p. 63 
      X lliures

Desembre de LXXXXIIII 

Dimarts a XXIII de dasembre donam al 
dit Gil Fontanet XXI lliures en paga por 
rata de aquells LXXX lliures a daver per les
dites VIIIIº vadrieras del semborri avie 
albara en car. 63
      XXI lliures

Janer de LXXXXV 

Disabte a III de janer donam al dit Gil 
Fontanet X sous per la paga del Nadal
de162 avie albara en p. 63 

lliures X sous

Divendres a XXX de janer donam al dit 
Fontanet en paga porrata de aquells 
LXXX lliures a daver per les VIIIIº vadri 
eras del sembori XIII lliures avie albara
en p. 63 
      XIII lliures

fol. LXv 

Ffabrer de LXXXXV 

Dimecres a XXV de ffabrer donam al dit 
Fontanet V sous per esmena del adob de la
vadriera del flom jorda e de la dells
IIII a. doctos per quant ab rollons les aviam
molts foradade in fotiment fouch per dit 
Fil adobada e per mossen Miro no fouch ma
nat li donarem V sous avie albara en p. 63 
       lliures V sous

161 Posa “a la Taula” dues vegades. 
162 “De” ratllat. 
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Abril de LXXXXV 

Disabte a IIII de abril donam al dit Fonta 
net VI lliures en paga porrata de a 
quells LXXX lliures per los VIIIIº vadrieras 
del semborri avie albara en p. 63 
      VI lliures

Maig de LXXXXV 

Dimarts a V de maig donam al dit Gil 
Fontanet X lliuras a compliment de aquells 
LXXX lliures per la fayso dels dites VIIIIº 
vadrieras del semborri de la Seu les 

nerable Capitol a mossen Miro e mossen Xristoffol

      I lliura X sous

qualls li dixem a la Taula den Antich 
Planes avie albara en p. 63 
      X lliures

fol. LXIr 

Dit dia donam al dit Fontanet X lliures 
en paga porrata de aquells XXXV lliures que a 
de fer la vadriera a la capella ont
stan le font de bategar e lo dit Fonta 
net la de fer segons la mostra a agu 
da feta per ma de Vermego e la a fer 
ab tot son carrech de vidres e de filats 
de fora e barres de fero e a so ses fet 
per mossen Foxa en aso aver poder del ve 

Garan obrers maiors les qualls dites
X lliures li avem dutes a la Taula den Antich
Planes avie albara en p. 64 
      X lliures

Dit die donam al dit Gil Fontanet XXX sous 
los qualls donats a Vermego per fer 
la mostra dells demunt dites vedrieras 
la quall mostra venia a carrech de la
obra avie albara en p. 64 

Juliol de LXXXXV 

Disabte a XVIII de juliol donam al dit Fonta 
net V lliures en paga porrata de aquells 
XXXV lliures per la vadriera dells fonts per 
dita de la Taula den Antich Planes avie
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albara en p. 64 
      V lliures

Satembra de LXXXXV 

Suma total dates a les vadrieras CXXIIII lliures VII sous 

(...)

Dimarts lo primer de satembra donam al dit 
Fontanet III lliuras X sous en paga porrata de
ditas vadrieras avie albara en p. 69 
      III lliures X sous

fol. LXIv 

Dimarts a VI de octubre donam al dit 
Fontanet en paga porrata de aquells 
XXXV lliures per la vadriera dells fonts
de batagar avie albara IIII lliures163

      IIII lliures

fol. LXVr 

Dates del mestra de la obra so es 
lo senyor en Mas comensant en 
lo mes de maig de LXXXXIII 

Juny de LXXXXIII 

Diluns a III de juny donam al senyor Barthomeu
Mas mestra de la obra de la Seu per III jor 
nalls a fets per scombrar tota la Seu e cla 
stas...

fol. LVv 

Mars de LXXXXIIII 

Diumenge a XXIII de mars donam al dit
senyor en Mas per una lossa bona e picada 
e messa a hun dells carnes de santa Eula 
lia que la que era en lo carner sera tanca 
da X sous avie albara en p. 32 
       lliures X sous

163 Al marge diu “albara p. 64”. 
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fol. LVIr 

(...)

Juliol de LXXXXIIII 

       lliures VII sous

vem donat per hun mestra per VIII jornalls 

nobre apallat Johan Cresta per VIII jornalls 

la Seu avie albara en p. 33 

bar una cadira del cor e per fusta e 

Diumenge a XXVII de juliol donam al dit 
senyor en Mas per hun jornal per el e per hun 
manobre VII sous e fouch per lavar hunes 
canalls de terra e metre unes altres 
de ferro a les VIIIIº finestras del semborri
la hunt an stat las vadrieras avie
albara en p. 33 

fol. LXVIr 

Dasembra de LXXXXIIII 

Diluns a VIII de dasembra donam al dit 
senyor en Mas per X jornalls e migh a raho de 
IIII sous jornall son II lliures X sous. E mes li a 

e migh a raho de IIII sous jornall son XXXIIII sous. 
E mes per hun manobra apellat Johan per
X jornalls e migh a raho de III sous jornal 
son XXXI sous VI. E mes per hun altre ma

e migh a raho de III sous jornall son XXV sous VI 
son per tot VI lliures XIIII sous e fouch per fer
adobar la gran fenestra sta sobre lar 
xiu de la almoyna e per altres lochs dins 

      VI lliures XIIII sous

fol. LXVIIr 

Dates de fuster so es lo senyor
n[‘]Anthoni Carbonell comen
sant lo maig de LXXXXIII 

(...)

Dit dia [5 de juny de 1493] li donam per hun jornal a fet per ado 

claus IIII sous VI avie albara en p. 74 
       lliures IIII sous VI

fol. LXVIIv 
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(...)

Dit die [4 de juliol de 1493] li donam per migh jornall per el e dos 
joves so es per traura e spolsar moltes
pesses de cadires e fey dos e moltes altres 
pesses de roura e montarles alt a la cam

albara en p. 76 

bra hunt stant los pinacles per tots V 
sous avie albara 
       lliures V sous

Dit dia donam al senyor en Climent Carbonell 
fuster XX sous e son en paga porrata del
que aura daver per fer hunes manxes e
III canons de fusta que son les quantras 
baxes per lorga petit alb. 77 
      I lliura

fol. LXVIIIr 

(...)

Dimarts a X de satembra donam al senyor
N[‘]Anthoni Carbonell per el II sous e hun jor 
nal hun seu home III sous per adobar los 
puntapeus dells sitialls del Capitol 
son V sous avie albara en p. 76 
       lliures V sous

(...)

fol. LXVIIIv 

(...)

Diyous a XII de dasembra donam al dit Car 
bonell XXI sous per III jornalls a fets el e son 
mosso pel a raho de IIII sous jornal son XII sous 
e per son mosso a raho de III sous jornall son VIIIIº 
sous son per governar e gornir la gata 
en que lo qui fa las vadrieras de la Seu 
les meta e trage les mostras del que 
se a via a dobar las vidrieras e mans que 
fasan los pactes que aviam a costar de a 
dobar dites vadrieras dits XXI sous avie 

      I lliura I sou

fol. LXVIIIIº 
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Janer de LXXXXIIII 

bonell per fer hunt pont plagadis ab fansi 

nal a fet el e hun seu jova per fer hun 

bonel per una post dalber per adob a fet al 

Diyous a XXIIII de janer donam al dit 
Carbonell VII sous los qualls dona a
dos serrados que sarraren fusta per fer 
hunes portes per la pujada e per fer hun 
pont per metar las vadrieras rodonas
tot plagadis avie albara en p. 76 
       lliures VII sous

Ffabrer de LXXXXIIII 

Diumenge a XXIII de ffabrer donam al dit
Carbonell (...) fouch tot per fer lo
postis gran unt sta lo diacha e sot diacha
en laltar maior e per fer les portas a la 
pujada e per fer las portas a la
pujada e per fer dos banchs grans per lo 
cor avie albara en p. 77 
      V lliures IIII sous III diners

Diyous a XXVII de ffabrer donam al dit Car 

sas es per metar las vadrieras rodones 
de la Seu per preu fet X sous avie albara 
       lliures X sous

fol. LXVIIIIv 

Maig de LXXXXIIII 

Diumenge a XX de maig donam al dit Carbo 
nel IIII sous per hun jornal a fet per lavar tots
los anserats de la Seu. E mes per migh jorn 

pont per metra les IIII vadrieras del migh
del semborri III sous VI son per tot VII sous VI 
avia albara 77 
       lliures VII sous VI diners

(...)

Octubra de LXXXXIIII 

Diumenge a XXV de octubra donam al dit Car 

sitial de la cadira del ardiacha maior II sous 
       lliures II sous

257



Mestres entalladors a Barcelona durant la segona meitat del segle XV i primer quart del segle XVI: de la
tradició germànica a la producció local

(...)

de III sous jornal son VIIIIº sous son tot XXI sous. 

sous avie albara 

lo drap anserat a la finestra sta sobra 

fol. LXXv 

So es per fusta e mans per huna manxa per lorga 

per cascuna taula IIII sous. E mes per mans

fol. LXXr 

Dasembra de LXXXXIIII 

Diumenge a XXI de dasembra donam al dit 
Carbonell per III jornalls per fer e desfer 
los ponts per metra las VI vadrieras del 
semborri a raho de IIII sous jornal son XII sous. 
E per lo seu jova altres III jornalls a raho 

E mes per fer III grans banchs II jornalls 
e migh a raho de IIII sous jornal son X sous. E mes
per fer XII canalls hunt staran los bor 
dons e stan en lo cor sota los banchs 
e stan devant les cadiras per hun jornal 
pel e son mosso VII sous son per tot XXXVIII 

      I lliura XVIII sous

Dit die donam al dit Carbonel per metra

la hunt stan les storas per hun jornal 
el e son fil VII sous avie albara 
       lliures VII sous

Ffabrer de LXXXXV 

Divendres a VII de fabrer donam al senyor en 
Climent Carbonell IIII lliures XI sous a compliment
de aquells X lliures XI sous per les coses seguents 

petit III lliures. E mes per II taules de Va 
lencia de miloria a raho de XX sous taula son 
XXXX sous. E mes per serrar hun fill per migh

de IIII canons de fusta e per lo salmer de dits 
canons so es VI jorns a raho de IIII sous jorn e 
son dos homens que muntan XXXXVIII sous. E mes
per metra los canons e lo salmer e guarnir 
la lena de la manxa e adobar pedells e 
molinets III jorns IIII homens XXXVIIIIº sous. 
E mes per fusta e canals e tirants e
tirants164 e molinets lenes bastiments per fer
tenir la manxa per tot XX sous es per tot 

164 Posa “tirants” dues vegades. 
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X lliures XI sous dit li donam IIII lliures XI sous a 

      IIII lliures XI sous

porta de la rexa del altar maior que 

ferro e per claus per lo bastiment dells va 

Juliol de LXXXXIII 

benefeciats de la Seu que gordaren los pina 

vie albara en p. 77 

fol. LXXIr 

Dates de fferrer e cou 
rer comensant lo maig
de LXXXXIII 

(...)

Disabta a XI de janer [1494] donam a mossen Ra 
gassol Monro per huna clau feta fer a la 

sera trancada hun sou 
       lliures I sou

Ffabrer de LXXXXIIII 

Diumenge a VIIIIº de ffabrer donam al senyor
en Casajussana X sous X per fer VI gaffes de 

drieras del semborri...

fol. LXXIIIIr 

Dates extraordinarias co 
mensant lo primer de maig
de LXXXXIII 

Divendres a III de maig donam al honrrat 
en Joffre mercader VIIIIº sous VIII son per
LXXXXII ramps de rosses per donar a canon 
ges e a consells e altres persones de la cort. 
E mes VI ramps per lo senyor Rey e princep 
e cardenal e molts pralats avia apocha 
       lliures VIIIIº sous VIII diners

(…)

fol. LXXIIIIv 

(…)

Dimarts a III de juliol donam a VIII scolans 
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cles e trona de la Seu lo jorn que lo senyor bisba 
dix missa en foren los pardons VI diners 
per cadeschu son IIII sous 
       lliures IIII sous

fol. LXXVv 

       lliures III sous

any avie albara p. 31 

prada per hun any a comensant lo primer de janer 

lo honorable Capitol li dona una altra 

(...)

(…)

(…)

Dit dia [22 de setembre de 1493] donam a mestra Anthoni Fabra III sous 
per III tornets serviren per una manxa del
orga petit fen les fer lo senyor en Climent
Carbonel fuster que fan dita manxa

fol. LXXVIIIr 

(...)

Janer de LXXXXIIII 

Dimecres lo primer de janer donam a mestra
Matheu mestra del cant per son salari se 
ra a terma lo abril (...) del present 

      I lliura

fol. LXXVIIIv 

Dit dia donam a nan Miquel Salador benefe 
ciat en la Seu XVIII sous en paga porrata 
de XXXVI sous per huna canonge rossa li avem com

de janer165 es per lo senyor en Gil Fontanet 
mestra de las vadrieras so es que la obra 
li te de donar tots anys huna canonga e 

son que dit Fontanet te despolsar e tots 
anys las vadrieras hune vegade lany 
e adobar les a totes ses despesses achcepta 
que la obra li a de dona la gata fornida 
dit li dona XVIII sous avie albara p. 2 
       lliures XVIII sous

165 Posa “de janer” dues vegades. 
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Diumenge donam al senyor en Franci Miro boti 
ger de ferro per claus e punxas e aygua 

mort pintor per pintar los IIII siris 

fol. LXXXIIr 

stra Matheu Ferrer mestra del cant 

Dates dels marmassors

ga porra aior cantitat deguda

cuyt serviran per huna manxa a feta lo 
senyor en Climent Carbonel per lorga patit 
e III canons de fust per les quatres baxas 
XXI sous V avia albara p. 3 
      I lliura I sou V

(…)

fol. LXXXr 

(…)

Juny de LXXXXIIII 

Diluns a II de juny donam al senyor Nassa 

de la confraria de Santa Eulalia III sous IIII 

(...)

Diumenge a XXII de ffabrer donam a me

XX sous son per son salari… 

fol. XXXIIIr 

de mestre Miquel Luch quondam.

Janer de LXXXXIIII 

Diumenge a XXV de janer donam al senyor
en Johan Conrat mercader manimassor
de mestre Miquel Luch quondam XXXX sous en pa

166 de m
a dita manimassoria avie albara. E pel
a mestra Anthoni Fabra farrer p. 44 

    II lliures  sous 

Ffabrer de LXXXXIIII 

Dimecres a XVIIIIº de fabrer donam al senyor
en Conrat manimassor del Luch quondam e per
el a mossen Almanara prevere III lliures IIII sous

166 Posa “porra”. 
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en paga porrata de aquells VI lliures XV sous
VI. Li avem feta dita per lo dit Conrat avie albara p. 44 

    III lliures IIII sous

Mars de LXXXXIIII 

Disabte lo primer de mars donam al dit Conrat
XV lliures e son en paga porrata maior
cantitat per la fayso dells pinacles los

    XV lliures  sous 

fol. LXXXIIIv

son a compliment de aquells VI lliures XV sous VI

Divendres a VII de juny donam al dit Con 

III lliures IIII sous en paga porrata de aquells

    III lliures IIII sous

qualls li dixem a la taula de la Ciutat avie albara 43 

Diluns a X de mars donam al dit Conrat
manimassor del dit Miquel Luch quondam e per
el al mossen Almanara III lliures XI sous VI e

li aviem feta dita per lo dit Conrat avie albara en p. 44 
    III lliures XI sous VI

Juny de LXXXXIIIIº 

rat e pel al discret en Jaume Vilar notari

XIIII lliures. Li avem feta dita per lo dit Conrat 
avie albara en p. 44 

Agost de LXXXXIIIIº 

Diumenge a XXIIII de agost donam al dit Conrat
en lo dit nom IIII lliures e pel al discret en
Jachme Vilar notari en paga porrata de aquells
XIIII lliures li avem feta dita per lo dit Conrat
avie albara en p. 44 

    IIII lliures  sous 

Satembra de LXXXXIIIIº 

Diumenge a XXI de satembra donam al dit
Conrat en lo dit nom e per el al senyor en Pere So 
lanelles V lliures en paga porrata de XI lliures
IIII sous li avem feta dita per lo dit Conrat a 
vie albara en p. 44 

    V lliures  sous 
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deguda com a manimassor del dit Miquel

IIII sous VI. Li avem feta dita per dit Conrat avie albara en p. 44 

fol. LXXXIIIIr 

Octubra de LXXXXIIIIº 

Disabte a XXV de octubre donam al dit
Conrat en lo dit nom de comtants IIII lliures
en paga porrata de maior cantitat al

Luch avie albara en p. 44 
    IIII lliures  sous 

Novembra de LXXXXIIIIº 

Dimarts a XVIII de novembra donam al dit
Conrat e pel al senyor en Pere Solanells
II lliures X sous en paga porrata de aquells XI lliures

    II lliures X sous

Diumenge a XXIII de novembra donam al dit
Conrat en dit nom e pel al discret en
Jachme Vilar notari en paga porrata de a 
quells XIIII lliures . Li avem feta dita avie albara en p. 44 
      III lliures

Janer de LXXXXV 

Diumenge a XI de janer donam al dit Conrat
en lo dit nom e pel al senyor en Pere Solane 
lls II lliures XIIII sous VI. En paga porrata de a 
quells XI lliures IIII sous VI dels qualls li avem
feta dita avie albara en p. 44

    II lliures XIIII sous VI

fol. LXXXIIIIv

Dimarts a XX de janer donam al dit Conrat
en lo dit nom III lliures en paga porrata del
que li es degut de comtants avie albara en p. 44 

    III lliures  sous 

Disabte a XXXI de janer donam al dit Con 
rat en lo dit nom e per al senyor en Pere So 
lanelles XX sous a compliment de aquells
XI lliures IIII sous VI. Li aviam feta dita per
lo dit Conrat avie albara en p. 44 

    I lliura  sous 
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Ffabrer de LXXXXV 

Diluns a VIIII de ffabrer donam al dit Con 
rat en lo dit nom e pel al senyor en Miquel
Sabater guixer II lliures X sous li davia dit
defunt hi ha albara en p. 46

    II lliures X sous

notari II lliures e son en paga porrata de aquells

    II lliures  sous 

albara en p. 46 

Franci Serovira prevere e beneficiat en

    VI lliures XV sous

per dit mestra Miquel Luch quondam a na Issa 

Joffra quondam soquer alamany VIII lliures a 

Diluns a XVII de ffabrer donam al dit Conrat
en lo dit nom e pel al discret en Jachme Vilar

XIIII lliures li avem feta dita per dit Conrat
avie albara en p. 46 

Abril de LXXXXV 

Diyous a XVI de abril donam al dit Conrat
en lo dit nom e pel al discret en Jachme Vilar
notari XXXVI lliures acompliment de aquells XIIII
lliures li aviem feta dita per dit Conrat avie

    I lliura XVI sous

fol. LXXXVr 

Diluns a XX de abril donam al dit Conrat
en lo dit nom e pel los donam a mossen

la seu VI lliures XV sous avie albara en p. 46 

Dimarts a XXI de de167 abril donam al dit
Conrat en lo dit nom e pel a madona
Francina vidua mutller que fouch den
Anthoni Francesch quondam mercader per lexa feta

bet donzella e neta sua filla del mestra

vie albara en p. 46 
    VIII lliures  sous 

167 Posa "de" dues vegades. 
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Suma total dates fetes per los pinacles
als manimassors del mestre Miquel Luch 
LXXIII lliures V sous 

raho demunt dita IIII lliures so es que per mans

fol. LXXXVv

Dates al mestra Johan Federich
esmeginayre168

Mars169

Disabte lo primer de mars donam al senyor en
Johan Federich esmeginayre XII lliures XVI
sous VI en paga porrata de maior cantitat
a el deguda per lexa li ha feta mestra
Miquel Luch quondam de CLV lliures IIII sous e son poseydes
de la venda de la casa den Rocha dith li
donam XII lliures XVI sous VI les li dixem a la
taula de la Ciutat avie albara en p. 69 

    XII lliures XVI sous VI

Dit dia lo donam al dit Fedarich per la raho
dita IIII lliures II sous VI. Dutes a la taula den
Balaster avie albara en p. 69 

    IIII lliures II sous VI

Dimarts a XVIII de mars donam per la

de mossen Pours Solania a rebuts III lliures IIII
sous e de comtants li avem donats XVI sous son per
tot IIII lliures avie albara en p. 69

    IIII lliures  sous 

Dimecres a XVIIIIº de mars donam al
dit Federich XXI sous de comtats a
vie albara en p. 69 

    I lliura I sou

fol. LXXXVIr 

Maig de LXXXXIIII 

Dimecres a XXVIII de maig donam al
dit Federich X sous avie albara en p. 69 

     lliures X sous

168 No hi ha data.
169 No hi ha data però es 1494. 
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Juny de LXXXXIIII 

Diyous a XXVI de juny donam al dit Federich
per la raho demunt dita VI lliures X sous a mossen
Miquel Sarrovira ciutada per la li aviam

dit de comtants XV sous avie albara en p. 66 

rich XX lliures avie albara en p. 66 

fol. LXXXVIv 

    I lliura IIII sous

feta avie albara en p. 66 
    VI lliures X sous

Juliol  de LXXXXIIII 

Disabte a XII de juliol donam al demunt

     lliures XV sous

Agost de LXXXXIIII

Diluns a XI d agost donam al dit Federich per
la raho dita XX sous hi ha albara p. 66 

    I lliura  sous 

Disabta a XVI de agost donam al dit Fede 

    I lliura  sous 

Dimecres a XXVI de agost donam al dit 
Federich X sous avie albara en p. 67 

     lliures X sous

Diumenge a XXXI de agost  donam al 
dit Federich VIII sous. E pel al discret
en Tomas Costa notari son per un salari
li pertanya per hun compromis e centencia
donada entre el a los marmessors de sa muller quondam
avie albara en p.67 

     lliures VIII sous

Satembra de LXXXXIIII

Dimecres a III de satembra donam al dit
Federich de contants XXIII sous avie al 
bara en p. 67

Diluns a XXVIIIIº de satembra donam al dit
Federich III lliures XV sous avie albara en p. 67 

    III lliures XV sous
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Octubra de LXXXXIIII 

Diumenge a XVIIII de octubra donam al dit
Federich IIII lliures. E pel al senyor en Johan
Detremps botiguer e son en paga porrata
de aquells VIIIIº lliures li avem feta dita per
lo dit Federich avie albara en p. 67

    IIII lliures  sous 

fol. LXXXVIIr

Novembre de LXXXXIIII 

Diyous a XIII de novembra donam al dit

     lliura XV sous

en p. 68 

Dimarts a IIII de novembra donam al
dit Federich e pel al dit Johan Detre 
mps III lliures VI sous en paga porrata de a 
quells VIIIIº lliures li avem feta dita per
dit Federich avie albara en p. 67 

    III lliures VI sous

Federich XXXIIII sous e pel al senyor en Johan
Detremps e son a compliment de aquells
VIIIIº lliures li aviem feta dita per dit Fe 
derich avie albara en p. 67 

    I lliura XIIII sous

Ffabrer de LXXXXV

Disabta a VII de ffabrer donam al dit Fede 
rich XV sous avie albara en p. 67 

Diumenge a XV de ffabrer donam al dit
Federich XVIII sous e pel al senyor Nentoni
Comes fuster avie albara en p. 67 

     lliures XVIII sous

Mars de LXXXXV 

Diluns a II de mars donam al dit Federich
per la raho demunt dita XII sous avie albara

     lliura XII sous

Dimars a X de mars donam al dit Fe 
derich XXVI sous per la raho demunt dita
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avie albara en p. 86 
    I lliura VI sous

fol. LXXXVIIIr

fol. LXXXVIIv

Comta de mestra Johan Federich 
de aquells XXXXVI lliures ab fra Steva Pu 
gasola frare dells Agustins. 

Dissabte a XXII de novembra de LXXXXIIII donam
a mestra Johan Frederich XXIIII lliures. E pel
a Pugasola frare dells Agustins com
a manimassor e portant veu de areu de 
la dona Bregida quondam muller que fou del 
dit Federich per la cesio li havem feta per dit 
Federich de XXXXVI lliures les quals ha de tor 
nar per lo dot de sa muller e per lo dit Puga 
sola los donam al discret en Tomas Costa
notari. Avie albara en p. 68 I lliura IIII sous

Dit dia donam al dit fra Pugasola en paga
porrata aquells XXXXVI lliures. E pel dit 
fra Pugasola nos avem retingut XVIII lliures 
per lexa a feta dita defunta a lobra de la
Seu.       lliures XVIII sous

Diyous a XXVII de novembra donam al dit fra 
Pugasola e pel al senyor en Johan Dorca 
un dels manimassors de dita defunta 
XX sous avie albara en p. 68. I lliura sous

Dasembra de LXXXXIIII 

Divendres a XII de dasambra donam al dit fra 
Pugasola e pel los donam al senyor en Johan 
Alsina fferrer receptor dels frares de Santa Maria 
de Jesús170 per un trantanari an dit per dita defun 
ta XXXIII sous avie albara en p. 68. I lliura XIII sous

Dimecres a XVII de dasembra donam al
dit fra Pugasola V sous e pel al mossen Jar 
manis lo qual valla lo cos de
dita defunta hi ha albara en p. 69 

170 Probablement de Gràcia. 
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     lliures V sous

Dimecres a XXIIII de dasembra donam al
dit fra Pugasola de comtats son per
carrech de la manimassoria de dita de 
funta per mans de mossen Johan Sotamayor
XX sous avie albara 69 

    I lliura  sous 

Janer de LXXXXV 

senyor en Johan Ysseror cambiador X sous e a

     lliures X sous

fra Pugasola V sous. E pel al discret

Diluns a XII de janer donam al dit fra
Pugasola XX sous los qualls donam al

vie Johan Janer seguir altres X sous per nostres
treballs per nostron salari nos judicam que
som arbitres entre dit Federich e
dit fra Pugasola com a manimassor de la
muller que fouch del dit Federich per ser 
tas diferencias en restituir lo dot a 
vie albara 69 

    I lliura  sous 

Divendres a XXIII de janer donam al dit
fra Pugasola X sous. E pel al discret en
Pere Rex scuina de la cort del veger per
dita li avem feta per dit fra Pugasola a 
vie albara en p. 69 

fol. LXXXVIIIv 

Dit dia donam al dit fra Pugasola de comtants
per dos trantanaris li avia deixats
dita defunta digues per anima sua LXVI sous
avie albara en p.171

      III lliures VI sous

Diumenge a XXV de janer donam al dit

en Thomas Costa notari per hun testament
de dita defunta avia donat en forma avie albara 
       lliures V sous

Diluns a XXVI de janer donam al dit fra Pu 
gasola. E pel a madona Figarola per
lexa li a feta dita defunta X sous avie albara 

171 No posa la pàgina.
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       lliures X sous

muller del senyor en Jachme Muntada muller qui 

      I lliura  sous 

fol. LXXXVIIIIr 

Dimecres a XVII donam al dit fra Puga 

Dit dia donam al dit fra Pugasola XX

fra Pugasola a la taula dells testaments

vie albara

sola XXV lliures a compliment de aquells XXXXII lliures VIII

Dimecres a XXVIII de janer donam al
dit fra Pugasola VI sous. E pel a la
senyora Giberta per cens de hun camp era
de dita defunta avie albara 
       lliures VI sous

Abril de LXXXXV 

Diyous a II de abril donam al dit fra Pu 
gasola XX sous e pel a madona Johana

fouch den Puigdespi quondam per lexa li a feta
dita defunta avie albara 

sola XXX sous. E pel al discret en Miquel Sala
notari e procurador del spital172 e fou per
lexa feta per dita defunta a dit spital
de Barchinona avia albara 

I lliura X sous

sous e per el al frare Johan Coll procura 
dor del monestir de Sant Agustí es per
lo cap dany per dita defunta avie albara 
      I lliura  sous 

Dit dia donam al dit fra Pugasola
XXXIII sous VIII e pel al discret en
Monyos scriva dells testaments son per
la defuncio dels comtas a donats dit

per la manimassoria de dita defunta a 

      I lliura XIII sous VIII

Suma total dates per los pinacles
a Johan Federich per dit mestre Luch. 

Dit dia donam al dit Federich e pel a fra Puga 

172 Vol dir “Hospital”.
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sous VIII que lo dit Federich consigna al dit
fra Pugasola avia apocha en poder
del discret en Johan Matas notari a XVII de juny de LXXXXVII173

      XXV lliures VIII sous

fol. CXr 

Dates fetas per lo campa

maig de LXXXXIII 

dells ores e pantel e bastiment del can 

porrata per la raho demunt dita avie al 

nar de la Seu comensant lo primer de 

Juliol de LXXXXIII 

Dimecres a III de juliol donam al senyor 
en Johan Casajussana ferrer X lliures 
en paga porrata del que montara la 
obre de ferro a feta e fara per lo seny 

panar de la Seu avie albara en p. CVIIII 
      X lliures  sous 

Dit die donam al senyor N[‘]Anthoni Carbonel 
fuster de la Seu XXII sous VI los qualls 
a donats a nan Senyes serrador per sarrar
certa fusta servi per la part tocana a la 
obra de la Seu per dit campanar avie 
albara p. 80 
      I lliura II sous VI

Dimarts a XXX de juliol donam al dit Johan 
Casajussana ffarrer III lliures X sous en paga 

bara p. CVIIII 
      III lliures X sous

Dit dia donam alls jovens del dit Casa 
jussana II sous per abanratge per que lo 
mati fosan apunt per a portar lo panel 
a la Seu 
       lliures II sous

fol. CXv 

Agost de LXXXXIII 

173 Recordem que aquesta anotació esta feta en el llibre de 1493-1495, malgrat que la data de l'assentament és 
17 de juny de 1497. 
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Dimarts a XIII de agost donam al dit 
Casajussana III lliures en paga porra 
ta de la obra que fa per lo campana a 
vie albara p. CVIIIIº 
      IIII lliures

dells ores 

son stats comprats per les campanes

Dit dia donam II sous que compram vin grech 
e presechs per donar collacio als mestres
fusters e altres que judaren alt al  cam
panar muntar la campana dells quarts 
e metrala dins la spiga del panel 
       lliures II sous

Dit dia donam a hun jove qui sta ab mossen
Farrer hun real per hun tralat dells ca 
pitolls son stats fets entra la Ciutat 
e lo venerabla Capitol de la Seu de Barchinona. 
E los mestras fusters de la Ciutat e Ca 
pitol de tot lo que es stat manester de 
adob per dit campanar e campana

       lliures I sou VIII diners

Diyous a XXII de agost donam al senyor 
Nenthoni Carbonell fuster de la Seu II lliures. 
En paga porrata de la tarsera tanda
tanda174 del campanar que son XVI lliures 
XIII sous IIII per tanda avie albara p. 80 
      II lliures

fol. CXIr 

Disabte a XXIIII de agost donam al dit 
Carbonell VI sous III per la raho demunt
dita. E pel al senyor en Johan Casajussa 
na avie albara p. 80 
       lliures VI sous III diners

Diluns a XXVI de agost donam a III homens
que nataren tot lo campanar als 
e baix e metra los costes de roura 
dins lo cubert del campanar que 

a raho de III sous jornal son VIIIIº sous. E mes
donam a N[‘]Anthoni Pou per hun jornall per 
dita raho III sous es per tot XII sous avie 
albara p. 80 
       lliures XII sous

174 Posa “tanda” dues vegades. 
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Dit dia donam al senyor en Carbonell per hun 
jornall per dita raho a fet IIII sous 
       lliures IIII sous

Satembra de LXXXXIII 

Diluns a XVI de satembra donam al senyor 
en Casajussana ffarrer III lliures XII sous 
en paga porrata de aquells XXI lliures 

obra de ferro a feta per lo manaster

que atra tant a pagat la Ciutat que 

XIIII sous II a daver per la meytat de la 

del bastiment e campana dells ores 

tot saffet a miges so es la Ciutat e la 
obra de la Seu avie albara p. CVIIII 
      III lliures XII sous

fol. CXIv 

Diluns a XXX de satembra donam al dit 
Casajussana farrer XXXII sous a compli
ment de XXII lliures XVIIIIº sous e abatut XXV sous 
per part a tocat a la obra de la Seu 
que son per lo panell vell resta (...) lo 
que a tocat a la part de dita obra de tota
la ferramenta a donada per lo obs de 
dit bastiment e campana dells oras 
que atrantana part a tocat a la Ciutat 
dith li avem donat XXXII sous avie albara 
p. CX 
      I lliura XII sous

Octubra de LXXXXIII 

Disabta a XIII de octubra donam al dit 
Carbonell fuster II lliuras e son en paga 
porrata de la trentena taula a daver per 
la obra de dit bastiment de dit campa
nar avie albara p. 80 
      II lliures

Diumenge a XXVII de octubra donam a nan 
Johan sarrador per hun jornal a fet 
el e hun altre per serrar e partir lo ab la Ciutat 
ve a la part de la obra de la Seu II sous VI 
       lliures II sous VI
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fol. CXII 

Dasembra de LXXXXIII 

Divendres a VI de dasembra donam al 
senyor en Barthomeu Fferrer Calassat
XVII sous IIII son per la meytatat

que l’altra meytat a tocat a la Ciutat 

albara p. 80 

175 del que
a tocat a la obra de la Seu per lo que a
fet en lo bastiment del seny dells ores 

so es per II olles per fondra lo seu e 
alquitra I sou VIII. E mes per dues la 
mades II sous VI. E mes per lo port del 
alquitra I sou VI. E mes per VI roures 
a XXII lliures de alquitra a raho de XIII sous alquitra 
son XXII sous X. E mes per hun jornall 
VII sous fouch per donar dit alquitra al 
bastiment del campanar es per tot 
XXXIIII sous XI ve a la part de la Seu dits 
XVII sous V avie albara p. CX 
       lliures XVII sous V diners

Dit dia donam al dit Carbonell per hun jor 
nal e migh per el e hun jova seu a raho de 
IIII sous jornal pel e per lo seu mosso III sous 
es per tot X sous VI fouch per adobs a fets 
en lo cor avie albara p. 80 
       lliures X sous VI diners

fol. CXIIv 

Diyous a XII de satembra donam al
dit Carbonell VII sous en paga porrata
de la trentena taula del campanar avie 

       lliures VII sous

Maig de LXXXXIIII 

Diumenge a XI de maig donam al 
senyor Nenthoni Carbonell fusterVIII lliures 
en paga porrata de aquells XVI lliures 
XIII sous IIII per la trentena tanda per lo campa
nar any albara p. 80 
      VIII lliures  sous 

175 Vol dir “meytat”.
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Juny de LXXXXIIII 

per quant la obra de la Seu a de pagar lo 

per mossen Johan Jachme Segur e An 

Dimecres a XVIIIIº de juny donam al 
dit Carbonell XXXIIII sous en paga 
porrata de dits XVI lliures XIII sous IIII 
per la trentena tanda de dit campa
nar avie albara p. 80 
      I lliura XIIII sous

fol. CXIIIr 

Juliol de LXXXXIIII 
Diyous a III de juliol donam al dit 
Carbonell II lliures VI sous a compliment
de aquells XVI lliures XIII sous IIII per 
la trentena tanda per la fayso del ba 
stiment del campanar avie albara 

seu fuster que es lo dit Carbonell. E la Ciutat 
lo lur fuster p. 80 
      II lliures VI sous

Suma II lliures VI sous 

Suma total dats de la obra fetes
al campana de la Seu en lo 
present bieni 
XXXXII lliures II sous I 

Llibre de l’Obra, 1495-1497 

Sota obrers jo Jaume Segur 
Andreu Garcia preveras 

fol. VIv 

Dins del compte: Comta de rebudes de la 
obra de la Seu fetes 

dreu Garcia preveras e sots
obrers comensant lo primer
de maig del any MCCCC 
LXXXXV e fineix en abril de 1497

[fol. IIIr] 

(...)
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Marts de LXXXXVII 

Diumenge a V de marts rebem de la dona 
Johane mutller e manimassora den Bernat Li 
donzell quondam mestra de cases per lexa fe 
ta II sous 

(...)

per IIII jornalls a fet hun seu jova per na 

Seu...

(...)

son XXVIII sous. E mes per hun altra jova per

       lliures II sous

fol. LVr 

Comta de dates de la obra de la Seu 
fetes per mossen Johan Jachme Segur
e Andreu Garcia preveras bene 
ficiats e sots obrers de la obra de
la Seu comensant lo primer de 
maig del any MCCCCLXXXXV 

Maig

Diumenge a XXXI de maig donam al senyor en 
Barthomeu Mas mestra de lobra de la Seu 

tar e lavar las cordas dells tarrats de la

fol. LVv 

Dimecres a XXII de juliol donam al dit Mas 
per II jorns e migh a raho de IIII sous jornal son X sous. 
E per hun manobra per altres II jorns e migh
a raho de III sous jornal son VII sous VI son per
tot XVII sous VI fouch per lo loch hont 
sta lo brot en lo cor. E mes per una so 
mada de calls II sous IIII. E mes per guix 
migerona III diners e per arena e ar 
gila V diners son per tot XX sous VI p. 20 
      I lliura  sous VI diners

Dasembra de LXXXXV 

Diumenge a VI de dasembra donam al demunt
dit Mas per XVIII jornalls a fets a raho de 
IIII sous jornall son III lliures XII sous. E mes li a 
vem donat per hun jova seu anomenat Garcia 
per VIII jornalls a raho de III sous VI jornal 
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XV jornalls a raho de III sous jornal son II lliures 
V sous. E mes per hun altre manobre apallat 

son VIIIIº sous. E per loger de IIII galledes 

quintar e migh de guix III sous son per tot 

de la vadriera de la capella dells fonts 

       lliures VI sous

Diluns a XX de juliol donam al dit Carbonell per

brots del cor VII sous. E mes per serrar dit 

lagata e metrela alt per lo qui a li ado 

fer. E mes per fer

metra lo prot es

Glando per III jornalls a raho de III sous jornal 

per XVIII jorns III sous. E mes per hun

X lliures V sous e fouch per adobar la finestra 

e per recorrer tots los tarrats de la Seu a 
vie albara car. 20 
      X lliures V sous

(...)

fol. LVIIv 

Dates de fuster de la obra de la 
Seu comensant lo primer de 
maig de lany MCCCCLXXXXV 

Dimarts a XVIIIIº de maig donam al senyor 
Nenthoni Carbonell mestra fuster de la
Seu per lavar los ancerats III sous. E mes
li donam altres III sous per adobar lo sitial 
gran devant la cadira del daga per 
metra II taules al dit sitial e per les 
II taules avie albara VI sous 

(...)

hun tros de fust dalber rodo per lo tanidor dels 

fust II sous VI es per tot VIIIIº sous VI p. 24
       lliures VIIIIº sous
fol. LVIIIr 

Juliol de LXXXXV 
Dimecres a XXII de juliol donam al dit Carbo 
nel per migh pell e per son mosso per guarnir 

bar les vadrieras III sous VI. E mes per
176 hun faristol en lo

cor per mans e fusta IIII sous. E mes
per obrar una pessa de roura sta sota terra per

177 en lo cor VI sous. E m

176 Posa “e mes per fer” dues vegades. 
177 Posa “prot” però deu voler dir “brot”.
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E mes

e barres e per les regates del quatre renons e per la 

orga per tot IIII lliures. E per tornar les portas del orga

178 per fer lo pilar hunt sta lo brot 
en lo cor VI sousso es per hunt jornal e migh.
E mes per fer huna pessa de brancha del 
peu del feristol e per fer la stella hunt 
sera dita brancha lo qual es lo tani 
dor dells canadells del altar maior
IIII sous son per tot XXIII sous VI avie albara 
p. 24 
      I lliura III sous VI diners

(...)

fol. LVIIIv 

(...)

Marts de LXXXXVI 

Diyous a X de marts donam al senyor en Climent Carbo 
nell fuster VIIIIº lliures sous so es per fusta dells 
manxes so es per cubartors e costells I lliura. E per fusta
della caxa del vent e per la taula del abrigament

pessa hunt stan los castells e per los sostantrius dells 
canons per los molinets per tot I lliura. e per mans so es per
obrar los salmes e tirans e ventaylles e obrar
molinets e gorrirlos e bastir la caxa del vent
e fer la noreta los tirants e per trasar e fantassiar dit

e metra les manxes e canalls per tot II lliures XIIII sous. 
E per X palls de cabiro per la fas del armari e per
II cabirons dalber e altra fusta VII sous. E mes
per fusta de pony per tots les canalls del vent e per 
XVI palls de taula de pony per cloura los costats 
e fonts del orga VII sous es stat tot per lorga 
petit de Santa Eulalia avia albara p. 26 
      VIIII lliures VIII sous

fol. LVIIIIºr 

Juny de LXXXXVI 

Diumenge a XVIIIIº de juny donam al senyor en
Toni Carbonell per IIII jornalls el e son fil 
a raho de IIII sous per jornal casa lin fouch per na 
tar e spolsar la Seu e claustres per lo jorn 
del Corpus XXIIII sous avie albara p. 26 
      I lliura IIII sous

178 Posa “E mes” dues vegades. 
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Agost de LXXXXVI 

Diumenge a VII de agost donam al dit Carbo 
nel per hun cabiro de X pallms per puntapeu 
per lorga maior la hunt ta lo peus mossen

per la rexa del cor per fusta e mans IIII sous. 

de larch per reformar la porta de la rexa

huna porta al caragol al costat del

hun parel de gollffos masclas e famellas

Tarrassa II sous. E mes per II bordons boxellats 

E mes per huna pessa de gingoller de X pallms

del cor entra fusta e mans VIII sous es per
tot XIII sous avie albara p. 26 
       lliures XIII sous

(...)

fol. LXr 

Diumenge a XXVIIIIº de janer donam al dit
Carbonel per hun jornal e migh per fer

orga maior VI sous e per claus II sous. E per 

per dita porta III sous VI. E mes per huna 
post la hunt se agenolla lo senyor
bisba a la cadira en lo cor per fusta 
e mans II sous son per tot XIII sous VI avie 
albara p. 27 
       lliures XIII sous VI diners

fol. LXIIr 

Dates estra ordinarias comen
sant lo primer de maig de
lany MCCCCLXXXXV 

(...)

fol. LXIIIr 

(...)

Satembra de LXXXXV 

Dimarts XXII de satembra donam al senyor
en Pere Johan Bleda civeller per punxes e
claus per los pinacles pras lo mestra
Johan Federich III sous VI p. XII 
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       lliures III sous VI diners

fol. LXIIIv 

(...)

Disabta a XXXI de octubra [1495] donam al senyor
N[‘]Anthoni Asamort pintor per pintar huna
brandolera a les armes de la Seu 
e de Santa Eulalia quan se fa sa 
pultura del Capitol X sous avie albara 
car. XII 
       lliures X sous

(...)

sens cap II sous VI. E per C punxes 

dits basis ab les armes de la Seu per 

fol. LXIIIIv 

(...)

Diluns a XI de janer donam al senyor en Johan Casa 
daval botiguer de ferro per D punxes 

de panar X diners. E mes per D tatxes 
per los anserats hun sou VIII fouch tot per 
per los pinacles e per los anserats es per tot 
V sous avie albara p. XIII 
       lliures V sous
(...)

Dit dia [28 gener 1496] donam a n[‘]Anthoni Pou que feu scurar 
la claveguera que sta en la plasa de 
nat(...) mossen Vila e tirar la terra a mar
e metar detras las cadiras que stan di 
tras lo cor hun sou IIII 
       lliures I sou IIII

fol. LXVr 

(...)

Divendres a XVII de marts [1496] a mestra Matheu 
mestra del cant XX sous per part de 
son salari... 

(...)

Dit dia [9 abril 1496] donam al senyor Massamort per pintar 
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XIIII senyalls hun sou VI 
      lliures I sou VI diners

fol. LXVIIr 

(...)

Diluns a XXII de agost [1496] donam al senyor en 
Franci Miro botiguer de ferro per IIII sous 
IIII paygua cuyt e per CCCC punxes e 
claus tot per los pinacles avie albara 
p. 71 
       lliures IIII sous IIII

(...)

fol. LXVIIv 

(...)

Disabte a XV de octubra [1496] donam al senyor en 
Fransi Miro botiguer de ferro per D punxes
de listonar II sous VI. E mes per CC punxes 
de forrar I sou VIIII. E mes per taulats II sous. 
E mes per C barcharolls I sou IIII. E mes
per V lliures daygua cuyta II sous VI. E mes
per C tatxes sous VI diners an pres tot 
mestra Johan Federich per los pinacles
es tot X sous VI avie albara p. 71 
       lliures X sous VI diners

Dit dia donam al dit Johan Federich sous X 
diners per claus avia comprats e mans a 
ques los demunt dits 
       lliures  sous X diners

(...)

fol. LXVIIIr 

(...)

Janer de LXXXXVII 

Dimecres a XI de janer donam a mossen Pons 
Salania que avia bastret per la dop del 
orga maior XX sous se es per V aludes per 
les vantalles dells manxes VIII sous VI e 
per hun fogo de fer foch e candelles de 
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de seu I sou II. E al senyor e Climent Car 
bonell fuster per jornal IIII sous. E a mossen Pere 
Johan Deppalau per sos treballs avia fets 
en dit orga per hun parel de capons VI sous IIII 
son per tot XX sous avie albara p.81 
      I lliura  sous 

fol. LXVIIIv 

Divendres a XIII de janer [1497] donam a mestra
Matheu mestra del cant per lo que lobra 
li a de donar per la part de son salari XX sous... 

(...)

fol. LXVIIIIr 

(...)

Diumenge a XVIIIIº de marts donam al senyor
en Miquel Miranet badel de la Seu per 
hun trallat a fet del cartel gran ques
publicha lo diyous sant en la trona que lo 
que tenia sera per dut avie albara IIII sous 
p. 82 
       lliures IIII sous

(...)

fol. LXXr 

Dates de ferrer e courer comen
sant lo primer de maig any M 
CCCCLXXXXV

Juny

Dimecres a III de juny donam al senyor Nenthoni 
Fabra ferrer V sous per una armella grossa 
per la porta de ferro de laltar maior e per 
hun pany e clau per lo calax sta sota lo 
siris de la confraria de Santa Eulalia a 
vie albara
       lliures V sous

(...)

Dit dia [14 juny 1495] donam al senyor en Casajussana 
per claus per hun faristol e per altres 
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cosses del cor I sou V 
       lliures I sou V diners

Dit dia donam al senyor en Riambau Ferrer per 
hun cargol doble ab balda per lo pilo hunt 
sta lo brot al cor VIII sous. E per hun altre 
cargoll de ferro per dit pilo sta mes bax
que laltro IIII sous. E mes per adobar hun pany
e fer una clau per la porta del caragol 

       lliures IIII sous

Divendres a XV de maig donam al senyor en

pla per la porta que hix al tarrar IIII sous 
son per tot XV sous avie albara 
       lliures XV sous

fol. LXXv 

Agost de LXXXXV 

Dimecres a XXV de agost donam al senyor 
Nenthoni Fabra ferrer XXVI sous per dos 
canelobras de ferro que entran e hixen 
lo faristol maior del cor per tenir los 
siris a les matines avie albara p. 14 
      I lliura VI sous

(...)

fol. LXXIIv 

Novembre de LXXXXVI 

Dimarts a VIII de novembra donam a mestra
Anthoni Fabra ferrer per claus grans per la
porta del portal de Santa Eulalia en les cla 
stas la que te lo porter sera trancada 
IIII sous avie albara p. 16 

(...)

fol. LXXIIIr 

Dates dels manimassors del me
stra Miquel Luch quondam comensant lo
primer de maig del any MCCCCLXXXXV 

Johan Conrat mercader e manimassor de mestra
Miquel Luch quondam IIII lliures IIII sous en paga porra 
ta del que li es degut per dita manimassoria
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per los pinacles pinacles179 per acabats
so es DCCCCXXXV lliures VIII sous avie albara en p. 38
      IIII lliures IIII sous

Janer de LXXXXVI 

Dimarts a XXVI de janer donam al dit

Juliol de LXXXXV 

Divendres a III de juliol donam al dit Johan
Conrat mercader per la raho demunt dita
IIII lliures avie albara p. 38 
      IIII lliures  sous 

Agost de LXXXXV

Dimarts a XVIII de agost donam al dit Conrat
per la raho demunt dita e en paga porra 
ta dells pinacles demunt dits IIII lliures avie albara p. 38 
      IIII lliures  sous 

fol. LXXIIIIv

Octubra de LXXXXV 

Dimarts a VI de octubra donam al dit Conrat
manimassor del dit Miquel Luch quondam per la raho
demunt dita IIII lliures avie albara p. 39 
      IIII lliures  sous 

Desembra de LXXXXV 

Diluns a XIIII de desembra donam a Johan Conrat
per la raho demunt dita II lliures avie albara en
p. 39 
      II lliures  sous 

Dimarts a XXII de desembra donam al dit Conrat
per la raho demunt dita VI lliures
V sous e pel a mossen Fransi Sarovira a 
vie albara en p. 39
      VI lliures V sous

Conrat per la raho demunt dita III lliures
avie albara p. 39 
      III lliures  sous 

179 Posa “pinacles” dues vegades. 
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fol. LXXIIIIr 

      IIII lliures  sous 

rat V lliures per la raho demunt dita

      V lliures  sous 

Novembra  de LXXXXVI 

Abril de LXXXXVI 

Dimecres a VI de abril donam al dit
Conrat manimassor del dit Miquel Luch
Luch180 quondam per la raho demunt dita IIII lliures
avie albara p. 40 

Juny de LXXXXVI 

Diluns a XIII de juny donam al dit Conrat
per la raho demunt dita e per paga por 
rata del demunt dit V lliures avie albara
p. 40 
      V lliures  sous 

Agost de LXXXXVI 

Dimarts a XVI de agost donam al dit Con 

avie albara p. 40 

Disabte a XVIIII de novembra donam al dit
Conrat V lliures per la raho demunt dita 
avie albara en p. 40 
      V lliures X sous

fol. LXXIIIIv 

Janer de LXXXXVII 

Diyous a XVIIIIº de janer donam al dit Con 
rat III lliures VII sous VI per la raho demunt
dita e per los avem donats a mossen Fran 
si Sarovira beneficiat en la seu avie 
albara p. 41 
      III lliures VII sous VI diners

Marts de LXXXXVII

Dimecres a XV de marts donam al dit Conrat

180 Posa “Luch” dues vegades. 
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manimassor del dit mestre Miquel Luch
quondam en paga porrata de maior cantitat de 
munt dit XVI lliures XVI sous avie albara p. 41 
      XVI lliures XVI sous

Abril de LXXXXVII

fol. LXXVr

quondam esmaginayre VI lliures VI sous I e son a

Dimarts a XXV de abril donam al dit Con 
rat V lliures e pel a mossen Torubia son per
la raho demunt dita e en paga porra 
ta de maior cantitat avie apocha 
      V lliures  sous 

Dit dia donam al dit Johan Conrat
III lliures VII sous VI per la raho demunt
dita e per a mossen Fransi Sarovira
avie apocha
      III lliures VII sous VI diners

Diyous a XVIII de maig de dit any donam
al demunt dit senyor en Johan Conrat merca
de e manimassor de mestra Miquel Luch

compliment de aquells DCCCCXXXV lliures
VIII sous per aquells XXXVII pinacles a
fets per lo cor de la seu posats e no posats
a raho de XXV lliures per pinacle que monten DXXV lliures.
E per obres avia fetes hultra los pina 
cles li son estades judicades de alguns
sitialls de cadires avia fets X lliures VIII sous
es per tot dit DCCCCXXXV lliures VIII avie
apocha e difinicio de tota la dita cantitat en
poder del discret Dalmau Ginabret
notari dit dia e any
      VI lliures VI sous I diners

fol. LXXVv 

Dates de metra Johan Ffederich
smaginaire comensant lo primer
de maig del any MCCCCLXXXXV 

Dimarts a II de juny donam a mestra Johan Fe 
derich IIII lliures sous IIII en paga porrata
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de aquells de aquells181 LXXXVIIII lliures II sous per
la fayso de aquells XVI pinacles que acabara
de fer los comensats per mestra Miquel Luch
quondam per preu de dites LXXXVIIIIº lliures XII sous
avie albara p. 4/182

      IIII lliures sous IIII diners

Setembra de LXXXXV 

Diluns a XV de satembra donam al dit Federich
donam XVIIII sous VIII en paga porrata per la
raho demunt dita avie albara en p. 4 
       lliures XVIIII sous VIII diners

Dit dia donam al dit Federich V lliures per
la raho damunt dita avie albara en p. 4/ 
      V lliures  sous 

Octubra de LXXXX

Diyous a XV de octubra donam al dit Federich
II lliures IIII sous en paga porrata de la raho demunt
dita avie albara en p. V 
      II lliures IIII sous

fol. LXXVIr

Dimecres a XXI de octubra donam al dit Fe 
derich per la porra[ta] e raho demunt dita
IIII lliures I sou avie albara p. 4 
      IIII lliures I sou

Divendres a XXIII de octubra donam al dit
Federich per la raho demunt dita e per la
porrata lliures XV sous avie albara p. V 
       lliures XV sous

Novembra de LXXXXV 

Diluns a VIIIIº de novembra donam al dit Fede 
rich XXVI sous per la raho demunt dita a 
vie albara en p. V 
      I lliura VI sous

Diyous a XVIIIIº de novembra donam al dit Fe 
derich per la raho demunt dita XVI sous a 

181 posa "de aquells" dues vegades. 
182 Nota publicada per MAS, 1913, p. 119. TERÉS, 1979, p. 54. 

287



Mestres entalladors a Barcelona durant la segona meitat del segle XV i primer quart del segle XVI: de la
tradició germànica a la producció local

vie albara p. V 
       lliures XVI sous

Diluns a XXIII de novembra donam al dit Fe 

la raho demunt dita XXII sous avie albara p. V 

derich per la raho demunt dita XXX sous avie albara 
p. V 
      I lliura X sous

Desembra de LXXXXV 

Disabte a V de desembra donam al dit Federich per

      I lliura II sous

Dit dia donam al dit Federich per la raho de 
munt dita XX sous avie albara p. VI 
      I lliura  sous 

fol. LXXVIv 

Janer de LXXXXVI 

Diumenge a III de janer donam al dit Fe 
derich per la raho demunt dita VIII sous
avie albara p. V 
       lliures VIII sous

Abril de LXXXXVI 

Diumenge a VI dabril donam al dit metra
Johan Federich per paga porrata per la raho
demunt dita II lliures X sous albara p. 6 
      II lliures X sous

Divendres a XV de abril donam al dit
Federich II lliures V per la raho demunt dita
avie albara p. 6 
      II lliures V sous

Diluns a XXV dabril donam al dit Fede 
rich per porrata per la raho demunt dita
XX sous avie albara en p. 6 
      I lliura  sous 

Dimecres a XXVII de abril donam al dit Fe 
derich per la raho demunt dita IIII lliures VII sous
so es que dona per vin vermel avia III lliures XV sous
lo restant li aviam donats de contants a 
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vie albara p. 6 

Diumenge lo primer de maig donam al dit

Dimecres a XI de maig donam al dit

Diluns a XVI de maig donam al dit Fede 

Divendres a III de juny donam al dit Federich

      IIII lliures VII sous

fol. LXXVIIr 

Maig de LXXXXVI 

Federich per paga porrata per la raho de 
munt dita X sous avie albara p. 6 
       lliures X sous

Diyous a V de maig donam al dit Federich
per la raho demunt dita XX sous avie albara
p. 6 

I lliura sous

Federich e pel a madona Clara muller
den Arnau Fabregas taverner per vin
vermel li devia XX sous avie albara p. 7 
      I lliura  sous 

rich II lliures X sous per la raho demunt dita
avie albara p. 7 
      II lliures X sous

juny de LXXXXVI 

Dimecres lo primer de juny donam al dit Fede 
rich per la raho demunt dita XXXVI sous a 
vie albara p. 7 
      I lliura XVI sous

e pel al senyor Molla fuster XI sous VIIIIº
avie albara p. 7 
       lliures XI sous VIIIIº diners

Divendres a XVII donam al dit Federich per la
raho demunt dita XX sous avie albara p. 8 
      I lliura  sous 

fol. LXXVIIv

Juliol de LXXXXVI 
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Diyous a XIIII de juliol donam al dit Fe 
derich per la raho demunt dita XXIIII sous
avie albara p. 8 
      I lliura IIII sous

Diluns a XXV de juliol donam al dit Fede 
rich per la raho demunt dita XXIIII sous
avie albara en p. 8 
      I lliura IIII sous

Agost de LXXXXVI 

Dimarts a VIIIIº de agost donam al dit Fe 
derich per la raho demunt dita II lliures
avie albara p. 8 
      II lliures  sous 

Dimarts a XXIII de agost donam al dit Fe 
derich per la raho demunt dita XX sous a 
vie albara p. 8 
      I lliura  sous 

Dimecres a XXXI de agost donam al dit Fe 
derich XXX sous per la raho demunt dita
avie albara p. 9 
      I lliura X sous

Satembra de LXXXXVI 

Divendres a II de satembra donam al dit Fede 
rich per la raho demunt dita X sous III avie albara
p. 9 
       lliures X sous III diners

fol. LXXVIIIr 

Dimecres a VII de satembra donam al dit
Federich per la raho demunt dita X sous
avie albara p. 9 
       lliures X sous

Diyous a XXVIIIIº de satambra donam al
dit Federich per la raho demunt dita
X sous avie albara p. 9 
       lliures X sous

Octubra de LXXXXVI 
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Dimarts a IIII de octubra donam al dit Fede 
rich per la raho demunt dita XXIIII sous a 
vie albara p. 9 
      I lliura IIII sous

Divendres a XIIII de octubra donam al
dit Federich per la demunt dita  raho XXV sous
avie albara p. 9 
      I lliura V sous

Diumenge a XVI de octubra donam al dit
Federich per la demunt dita raho XII sous
avie albara p. 9 
       lliures XII sous

Dimecres a XVIIIIº de octubra donam al dit
Federich per dita raho II lliures IIII sous avie al 
bara p. 10 
      II lliures IIII sous

Novembra de LXXXXVI 

Disabte a V de novembra donam al dit Federich
per la raho demunt dita XXIIII sous avie albara
p. X 
      I lliura IIII sous

fol. LXXVIIIv

Disabta a XII de novembra donam al dit Fe 
derich II lliures III sous III. E pel a nan Johan
Monyos183 jove seu lo qual fenya feiya184

alls pinacles de la seu avie albara
p. X 
      II lliures III sous III

donam al senyor en Johan Mestra per II soma

Janer de LXXXXVII 

Disabte a XXI de janer donam al dit Fedrich
III lliures per la raho demunt dita que pel los

des de vin vermel avie albara p. X 
      III lliures  sous 

Diumenge a XXII de janer donam al dit

183 CARBONELL, 2000, p. 185.El presenta com un col·laborador de Joan Frederich. 
184 Posa “fenya feyna” però vol dir “feya fenya”, és a dir, “feia feina”. 
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Federich XV sous los qualls pel donam a
nan Miquel Moros jove seu avie albara en p. X 
       lliures XV sous

Diumenge a V de ffabrer donam al dit Fede 
rich per la raho demunt dita XXXI sous VI
avie albara p. X 
      I lliura XI sous VI diners

Diumenge a XII de ffabrer donam al dit

      I lliura III sous

Abril de LXXXXVII 

Federich per la raho demunt dita X sous a 
vie albara p. X 
       lliures X sous

fol. LXXVIIIIºr

Marts de LXXXXVII 

Diumenge a V de marts donam al dit Fede 
rich per la raho demunt dita II lliures I sous a 
vie albara p. XI 
      II lliures I sou

Diumenge donam al dit Federich per la raho
demunt dita en II partides la huna de
VIII sous l’altra de XV sous sontot XXIII sous
avie albara p. XI 

Diyous a VI de abril donam al dit Fede 
rich per la raho demunt dita XXX e pel
al senyor en Johan Mestra per huna somada
de vin vermell avie albara p. XI 
      I lliura X sous

Dimecres a XVIIIIº de abril donam al dit
Federich per la raho demunt dita XXXVI
sous avie albara p. XI 
      I lliura XVI sous

Diumenge a XXX de abril donam al dit Fede
rich IIII sous en paga porra185 de aquells
LXXXVIIIIº lliures XII sous de acabar aquells
XVI pinacles comensats per mestra Miquel
Luch quondam smaginayre avie albara p. XI 

185 Posa “porra”. 
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       lliures IIII sous

Diyous a XVI de dasembra donam al dit

fol. LXXVIIIIºv

Dates a mestra Gil Fontanet 
mestra dells vadrieras comen
sant lo primer de maig de lany 
MCCCCLXXXXV

Juliol de LXXXXV 

Divendres a III de juliol donam al senyor en Gil 
Fontanet mestra dells vadrieras X sous 
son per los pollastras li avem a donar a 
Sent Johan de juny avie albara p.39 
       lliures X sous

Octubra de LXXXXV 

Disabta a XXXI de octubra donam al dit gil 
Fontanet X sous en paga porrata de 
XXXV lliures que costa de fer la vadriera que 
sta a les fonts de bategar avie albara 
p. 36 
       lliures X sous

Novembra de LXXXXV 

Divendres a XX de novembra donam al dit 
Fontanet VI lliures IIII sous en paga porrata 
per la raho demunt dita avie albara p. 
36
      VI lliures IIII sous

fol. LXXXr 

Dasembra de LXXXXV 

Diumenge a XIII de dasembra donam al dit
Fontanet per la raho demunt dita III lliures 
VI sous avie albara p. 36 
      III lliures VI sous

Fontanet XXXIIII sous per la raho demunt
dita avie albara 36 
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      I lliura XIIII sous

Janer de LXXXXVI 

Diumenge a XXXI de janer donam al dit 
Fontanet XVII sous a compliment de aquells 
XXXV lliures avie daver per la vadriera de
lles fonts de bategar de la storia de 
noli me tangere que lo restant sera
pagat en lo bieni pasat avie albara 
p. 36 
       lliures XVII sous

Disabte li donam per capons per la paga 
de Nadal pasat X sous avie albara p. 36 
       lliures X sous

fol. LXXXv 

Juliol de LXXXXVI 

Diumenge a III de juliol donam al dit 
Fontanet X sous per los pollastres del 
Sent Johan de juny pasat avie albara 
p. 36 
       lliures X sous

Janer de LXXXXVII 

Diumenge al primer de janer donam al dit 
Fontanet X sous son per los copons de 
Nadal pasat avie albara p. 36 
       lliures X sous

Llibre de l’Obra, 1497-1499 

Sots obrers: Joan Benet Capila 
       Pere Joan dz Palau, preveres 

Dins del compte rebudes de la fabricha 

fol. IIIv 

(...)
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Diyous a XIIII rebem dels mermassors den Pere 
Dorca qº ymaginayre per mans de la dona Porula 
fou muller sua tres sous per la lexa a la dita obra 

       III sous
(...)

fol. XXXVIIr 

Dates fetes per nosaltres Johan Benet Capila 
e Pere Johan dz Palau preveres sots obrers en lo bie 
ni qui comensa lo primer de mars del any M 
LXXXXVIIIIº

Del mestre de la obra 

Diyous a III de maig dit any LXXXXVII donam
al senyor en Barthomeu Mas mestra de la obra de la 
dita Seu per tres jornals e migh a raho de IIII sous per 
jornal son quatorze sous lliures XIIII sous

E mes donam anan Domynguo manobre per tres 
jornals a raho de III sous jornal son nou sous 
       lliures VIIIIº sous

(...)

fol. XXXVIIv 

(...)

Juny LXXXXVIII 

Disapte a II de juny dit any donam al dit Matheu 
Cap de Vila per quatre canes de payment de pedre 
a servit per lo cor de la present esglesia a raho de XX sous la 
cana quodrade e mes per dos jornals de manobre VIII sous 
e per dos jornals e migh de manobre VII sous VI es 
per tot quatre lliures quinze sous sis diners 
      IIII lliures XV sous VI

Diumenge a X de juny dit any donam donam186

al dit Matheu Cap de Vila per tres jornals per escombrar
la esglesia XII sous e per tres jornals de dos mano
bres XVIII sous e per dos dies de un jove obrer per per 
filar lo payment del cor VII sous es per tot trenta 
set sous avie albara en cart. XXXXIII 
      I lliura XVII sous

186 Posa “donam” dues vegades. 
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fol. XXXVIII 

Item donam an Miquel Calater pixer per LXVIIIIº q(...) e migh de 

Juliol de LXXXXVIII 

Item a XX de juliol... ...per 
paymentar lo cor e altres adobs per la esglesia... 

(...)

Item a XVIII de novembre dit any donam an Matheu 
Cap de Vila mestre de cases... ...e per hun 
jornal de manobre per pitgar lo lit de les cadires 
del cor IIII sous... 

(...)

fol. XXXVIIIv 

guix lo quall a servit per lo miga e portal e scales 
del cor de la present esglesia a raho de II sous lo q(...) que 
tot preu suma de sis lliures denou sous avie albara 
en cart XXXVII 
      VI lliures XVIIII sous

Item donam an Matheu Cap de Vila deu lliures per lo
preu fet del mitga portal e spalles del cor de la 
present esglesia e per VI somades de regola e dues
dotzenes de argila e arena XXIIII sous X es per tot 
onze lliures quatre sous deu diners avie albara en cart.
XXXVIII187

      X lliures IIII sous X diners

fol. XXXVIIIIº 

Dates de fuster del primer de maig del any 
MCCCCLXXXXVII fins lo darrer de abril LXXXX 
VIIIIº

Diluns a XXII de maig de MCCCCLXXXXVII 
donam an Anthoni Carbonell fuster menor de 
dies per metar e scombrar la Seu e les claustras 
per tres dies de ell e lo seu jove a raho de VII sous jornal 
es per tot vint e hun sou. E mes dit die donam
a dit Carbonell per dos jornals ha fets ell e son 
jove a raho de VII sous jornal per fer portes alt ala 
caseta del tarrat de la present Seu XIIII sous. 

187 CARBONELL, 2000-2001, p. 124-125, nota 49. 
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E mes per tres lates dos sous e per hun mascle
de golf IIII diners. E mes fer portar les portes
de casa sua a la Seu IIII diners. E mes per sarrar 
hun coster II sous es per tot quorante quatre sous 
dos diners 
      II lliures IIII sous II diners

Divendres a XIIII de juliol donam an Climent
Carbonell fuster per fusta e mans e claus per adobar 
la porta de la masqujta e per metre lates en los 
tenidors dels peus de las cadiras baxes e per fer
hun peu al faristol de les capelles e per alguns 
altres adobs per lo dit cor per tot setze sous avie
albara en cart III 
       lliures XVI sous

(...)

Item a XV de octubre dit any [1497] donam an Climent
Carbonell fuster per tela IIII sous IIII e per veta X diners 
e per taxes altres X diners e per levar e tapar e tor 
nar los enserats del orgue peti per ell e hun 
jove IIII sous es per tot nou sous avie albara en p. IIII 
       lliures VIIIIº sous

fol. XXXVIIIIºv 

Diyous a XXI de desembre de LXXXXVII donam a nan 
Galceran Carbonell fuster per dos migons e huna 
dolça de fuste de alber de L palms de larch 
per preu de sinch lliures dotze sous e per dos jornals e 
mig de serra per serrar dita fusta a raho de VIII sous jor 
nal son XX sous so III sous VI diners per port de dita 
fusta de la xabla fins a la present esglesia la qual 
a servit per huns banchs afixos en les spalles del
cor avie albara en car. V 
      VI lliures XV sous VI diners

Diumenge a X de juny de LXXXXVIII donam an 
Anthoni Carbonell major de dies per tres dies de
ell e hun mosso per scombrar la esglesia per la feste 
del Corpus a raho de VII sous jornal XXI sous e per levar 
e metre los enserats en lo present any VI sous 
es tot vint e set sous avie albara en cart. XXXXIII 
      I lliura VII sous

Item a XX de ffabrer any LXXXXVIIIIº donam
an Galceran Carbonell fuster per fusta de alber
presa per la obra del cor en que es compresa la 
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fusta de les portes del dit cor per tot deu lliures 
sinch sous avie albara en p. VIIIIº 
      X lliures V sous

Item donam per serrar tota la fusta que aservit per 
la obra del dit cor feta en lo present bieni 
nou lliures tretze sous los qualls li havem donat a dit 
(...) serrador. Alb. 92 
      VIIIIº lliures XIII sous

Item donam an Galceran Carbonell fuster per huna 
casa de alber aservit per lo anfront del cor 
V lliures e per altre fusta per la cloenda per les dues sca 
les del dit cor e per tres stanes de alber per los 
recolzadors dels banchs de les spatles del cor V lliures 
VIII sous es per tot deu lliures vuyt sous avie albara 

per fer les ymages a lun ciri de cadira que ha

en carta XXXXIII188

      X lliures VIII sous

fol. XXXXr 

Item [20 febrer 1499] donam an Anthoni Guomar189 obrer de talla per
per190 fer fulles e quatre recolsador de les cadires su 
periors e prepara algunes altres fulles
VI sous avie albara en cart. XXXXIIII 
E mes donam an Johan Casel ymaginayre

servit per la cadira al costat de la episcopal191

III lliures es per tot II lliures sinch sous 
      VIIIIº lliures V sous

Item donam an Anthoni Carbonell fuster menor
de dies que ell e hun jove e hun mosso ha fets 
de XXII de desembre any MCCCCLXXXXVII fins 
a XXIIII de dit mes any LXXXXVIII segons 
en hun (...) per setmanes es tot sumat vuitante 
tres lliures hun sou sis diners 
     LXXXIII lliures I sou VI

Item donam al dit Anthoni Carbonell menor per fusta 
de alber que lo cubertor de la taula de la obra e per
dos cubertos per dos caxons a la dita taula per tot vint 
e quatre sous 

188 CARBONELL, 2000-2001, p. 124-125, nota 49 
189 CARBONELL, 2000-2001, p. 124, nota 47. 
190 Posa “per” dues vegades. 
191 MAS, 1913, p. 119. CARBONELL, 2000-2001, p. 124, nota 47. 
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      I lliura IIII sous

Item donam al dit Anthoni Carbonell menor
per los jornals de ell a raho de IIII sous jornal per obrar 
set citis de les cadires e per (...) jornals fets per la
dita obra a raho de VI sous VI lo jornal entre ell e lo 
mosso es per tot tres lliures dotze sous avie albara de 
les desus dites tres partides en cart. XXXXIIII 
      III lliures XII sous

Item donam an Climent Carbonell fuster per XVII pe 
ces de fusta de alber a raho de XXVIIII sous la pesa que 
suma XXIIII lliures XIII sous e mes per altre fusta li avem

fol. XXXXv 

presa per la dita obra XII lliures VII sous. E mes li avem
donatsal dit Carbonell per XXXXI jorns de dos 
jovens a raho de VII sous lo jornal que son XIIII lliures VII sous 
es per tot sinquante huna lliura set sous. Alb. p. 92 
      LI lliura VII sous

Item donam al dit Climent Carbonell fuster per renu 
meracio dels treballs que ha sostenguts per ministrar
la obra del cor per comisio dels honorables
obrers majors dotze ducats que son XIIII lliures VIII sous. 
Alb. cart. 92 
      XIIII lliures VIII sous

Item donam an Anthoni Carbonell fuster major de 
dies per lo preu fet de la trona e baranes del 
legender e folrar les scales e enlistonar e for 
mar los portallers segons fouch concordat pre 
sent los honorables mossen Anthoni Codo e mossen
Johan Busquets canonges de la present Seu e obrers ma
jors vint lliures avie albara en cart. LI 
      XX lliures  sous 

Item donam an Daniel Rutart ymaginayre
en paga porrata de la cantitat a ell deguda per
obrar part de les cadires so es mitgans durments
capitells e altres obres de talla deset lliures avie
albarans en cart 51 
      XVII lliures  sous 

Item donam al dit Daniel Rutart per obra de yma
ges VIII citis de les cadires superiors del cor fe
tes novament a raho de XXXXVIII sous lo citi que 
sume denou lliures quatre sous avie albara en
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cart. LI192

      XVIIIIºlliures IIII sous

fol. XXXXIv 

Dates estraordinaries comensant lo 
primer de maig any LXXXXVII fins lo dar 
rer de abril LXXXXVIIIIº 

(...)

fol. XXXXIIv 

(...)

Fabrer de LXXXXVIII 

Disapte a XVII de fabrer dit any donam a mestre
Matheu Ferrer mestre del cant vint sous... 

Mars LXXXXVIII 

Dimarts a VI de mars dit any donam an Johan 
Caro fuster per preu de LVII borns de roure de
Flandes a raho de VII sous VI lo born sumen vint e hun 
na lliura onze sous sis diners an s(ervit) per lo cor de la present
seu segons apar. per apocha en poder del senyor en 
Dalmau Ginebret notari lo die present
      XXI lliures XI sous VI

(...)

fol. XXXXIIIv 

Dimarts a  XI [juliol 1498] donam al senyor en Gabriel Alemany
pintor per pintar lo canal de coure de la font ab sisa 
de olli vint e quatre sous albara en p. VIII 
      I lliura IIII sous

Divendres a XXI donam an Steve Dalmau193 argen 
ter per treballs de fer una mostra en paper 
ab algunes stories per les rexes feyedores en
la en en trade194 del cor de la present sglesia vint
e quatre sous avie albara en p. VIIII 
      I lliura IIII sous

192 Aquesta nota ha estat parcialment publicada per Marià CARBONELL, 2000-2001, p. 124, nota 47. 
193 CARBONELL, 2000, p. 186.
194 Posa “en en trade”. 
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(...)

S. Rey per cobrar VII tabernacles del cor los qualls 

menuderies de les quals no sen podrien fer tantes parti 

de feristols an servit per los feristols de les cadires 

fol. XXXXIIIIr 

Fabrer LXXXXVIIIIº 

Disapte a VIIIIº del dit [febrer 1498] donam an195    Ollin 
not de cort a ell e (...) present lo 
magnifich mossen Gilaber Çalba algutzir del

tenie en Johan Faderich ymaginayre e per quant
estaven en perdicio196 fouch deliberat per lo honorable
Capitol fossen cobrat e tornats en la present es 
glesia e per so fouch donat als dits (...) 
tes XII sous e mes per portarlos dit tabernacles 
de casa del dit Johan Fadarich fins en la pre 
sent esglesia V sous VI es per tot deset sous sis 
diners
       lliures XVII sous VI diners

 (...) 

Item posam en data [abril 1498] li avem despes en la obra del 
cor en lo present bieni en diverses (...) so es 
(...) de diverses maneres e per moltes

des segons es estat menat...

(...)

fol. XXXXVv 

(...) Compte del ferrer e courer

Diluns a IIII del dit  [juny 1498] donam an Pere Rocha 
ferrer per dos pilars de ferro e dos gorniments

noves noranta sous avie albara en cart XXXXVIIIIº 
      IIII lliures X sous

Juliol XXXXVIII 

Diyous a XXVI donam an Pere Rimbau per portar 
la ferramenta tancadures e manilles de la taula
nova de la obra e panys e claus dels calaxos e arci 
banchs afixos en dita taula e per les fran 

195 Aquí hi ha un espai en blanc, en el document original.
196 CARBONELL, 2000, p. 185. 
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tisses de les cadires noves del cor e per qualse 
vol ferramenta que fins la present jornada 
li avem liurada set lliures setze sous quatre diners avie 
albara en cart L 
      VII lliures XVI sous IIII

(...)

fol. XXXXVIr 

(...)

Mars LXXXXVIIIIº 

Disapte a XXX donam an Pere Riambau per fran 
tisses e tancadures per les portes e per qual 
sevol altre ferramenta han servit per les baranes 
del legender e per qualsevol ferramenta presa 
de (...) fins la present jornada vuyt 
lliures avie albara en cart LI 
      VIII lliures  sous 

(...)

Item donam [30 març 1499] al senyor en Franci Miro ferreter per 
tres cana e miga de plom han servit per encastar 
una pesa de ferro en lo portal del cor a raho de XII sous 
cana per tot trenta nou sous tres diners avie albara
en cart LI 
      I lliura XVIIIIºsous III

(...)

fol. XXXXVIv 

Dates del mestre Johan Faderich ymaginayre
del que li resta a pagar de la scarada dels XVI
pinacles del cor 

Primer donam al dit Faderich per la raho
desus dita quaranta sous los qualls li donam a III
de setembra LXXXXVII avie albara en p. XV 
      II lliures  sous 

Item donam al dit Johan Faderich a XIIII de se 
tembre any dit LXXXXVII quoranta sinch sous avie
albara en p. XV 

II lliures V sous
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Item donam al dit Johan Faderich e per ell an
Jaques197 de Flandes obrer de talla quaranta qua 
tre sous al dit Jaques deguts per lo dit Faderich 
per feyna feta en los dits pinacles avie albara 
en cart. XV 
      II lliures IIII sous

fol. XXXXVIIr 

Dates al mestre de les vadrieres comensat en 
maig MCCCCLXXXXVII 

Diumenge a XXV de juny dit any LXXXXVII do 
nam an Gili Fontanet mestre de les vadrieres per raho 
de les anedes per la festa de Sant Jolia deu sous avie 
albara en cart. X 
       lliures X sous

Disapte a XVI de setembre dit any LXXXXVII 
donam al dit Gili Fontanet per adobar hun pany 
de les vadrieres del cimbori que lo vent havie 
enderrocat vint sous avie albara en cart. X 
      I lliura X sous

Diluns primer de janer de LXXXXVIII donam
al dit Gili Fontanet los qualls li son acustumats
de donar en les festes de Nadal deu sous avie al 
bara en cart. X 
       lliures X sous

Divendres a VI de juliol dit any donam
al dit Gili Fontanet per dita raho per la feste de
Sant Johan de juny deu sous avie albara en cart X 
       lliures X sous

Diumenge a XXIII de setembra dit any LXXXXVIII 
donam al dit Gili Fontanet per la raho desus di 
ta per la festa de Nadal del any LXXXXVIIIIº 
deu sous avie albara en cart. X 
       lliures X sous

197 CARBONELL, 2000, p. 185. Carbonell el presenta com un col·laborador de Joan Frederich. Veure 
també Yeguas, 2000-2001, p. 184 i 188. 
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Llibre de l’Obra, 1499-1501 

Sots obrers: Pere Johan Dz Palau i Pere Baballa 

fol. XXXIIIr 

Dates al mestre de cases [Matheu Capdevila] de la obra de la 
Seu comensant lo primer de maig del 
any MCCCCLXXXXVIIIIº 

(...)

Juny

Divendres a XXI donam an Matheu Capdevila mes
tre de cases per una picha de aygua beneyta la qual 
an mesa a la part de sant Pacia trenta sous e sis
diners de guix es per tot avie albara en cart XXV 
      I lliura X sous VI

(...)

fol. XXXIIIv 

Donam al dit Matheu Capdevila per dos jornals de mes
tre VIII sous e per altres dos jornals de mestre VIII sous 
e per dos jornals de hun manobre VI sous e per piquadis II sous 
VIIIIº a servit per adobar la sepultura de coure del cor
de la present esglesia que pren suma de vint e quatre 
sous nou diners avie albara en cart X 
      I lliura IIII sous VIIIIº

(...)

fol. XXXVr 

Dates del fuster de la obra de la Seu 
comensant lo primer de maig
any MCCCCXXXXVIIIIº 

(...)

Juliol [1499] 

Dilluns a XXII donam an Anthoni Carbonell fuster 
de la present esglesia X lliures e son a compliment de tot 
lo que li era degut per les mans de la porta del
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cor e portelles e per fer lo banch sobre lo legender
en que stan los libres e per afegir en los corredors
e altres coses que foren stimades ell aver dites 
X lliures ultra XX lliures de una scarada li fouch dona 
daen la dita obra lo bieni pasat avie albara en
libre de albarans en cartes V198

      X lliures

(...)

fol. XXXVv 

(...)

legender e per obrar nou banchs que stan en torn

Desembre [1499] 

Disapte a XXI donam a mestre Daniel Rutart y 
maginayre per obrat de ymatges dos citis de les
cadiras superiors de la present esglesia ço es dos ducats
per cascun siti es per tot quatre lliures setze sous avie al
bara en cart LXIII199

      IIII lliures XVI sous

Diumenge a XXII donam an Galceran Carbonell fus 
ter per taules de alber an servit per les portas que 
perya son al lagander trenta e tres sous avie al 
bara en cart LX 
      IIII lliures XIII sous

Juliol

Donam an Anthoni Carbonell menor de dies setze
lliures tres sous per obrar les portes que munten al

lo altar...200

(...)

fol. XXXVIr 

Donam an Climent Carbonell fuster per fusta presa 
de ell la qual ha servit per les portas de les scales 
del legender e per dos banchs en torn lo altar... 

Diluns a XXVII de juliol any dit MD donam
an Daniel Rutart ymaginayre ha compliment

198 CARBONELL, 2000-2001, p. 124. 
199 MAS, 1913, p. 119. 
200 CARBONELL, 2000-2001, p. 124. 
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de les obres que ha fetes en lo cor de la present 
Seu a XI per imatges en los mitgans de les cadires 
e en los dorments e sinc en lo present die set lliures
avie albara en cart. XIII201

      VII lliures  sous 

(...)
Donam [27 juliol 1500] an Anthoni Carbonell menor de dies 
per dotze jornals a raho de IIII sous II diners VIII sous e per cinch 
jornals e mitg de I moso a raho de II sous VI es tretze 
sous nou diners es per tot tres lliures I sou nou diners an 
servit per obrar de pla les potencias del cap del
cor avie albara en cart XXIII 

trenta set sous sis diners a VI de satembre any MDI 

      III lliures I sou VIIIIº

(...)

fol. XXXVIv 

(...)

Donam [7 abril 1500] al dit Carbonell per dos jornals de dos ser 
radors per serrar vigues velles e taules per dita 
obra del campanar a raho de VII sous lo die per tot qua 
torze sous avie albara en cart. XXIII 
       lliures XIII sous

(...)

fol. XXXVIIr 

Donam an Anthoni Carbonell fuster manor de dies 
per V jornals de ell a raho de IIII sous jornal XX sous e per 
V jornals de I jove a raho de III sous VI: XVII sous VI an ser 
vit per folrar los pedrisos devant lo cor es tot 

avie albara en cart XXIIII 
      I lliura XVII sous VI

fol. XXXXr 

Dates extraordinarias comensant
lo primer de maig any MCCCCLXXXXVIIIIº 

(...)

201 MAS, 1913, p. 119. CARBONELL, 2000-2001, p. 124, nota 47. 

306



Mestres entalladors a Barcelona durant la segona meitat del segle XV i primer quart del segle XVI: de la
tradició germànica a la producció local

fol. XXXXv 

Divendres a VI donam an Guillem Villel buydador 

lliures setze sous e sis diners avie albara en cartes 

      III lliures XII sous

      VII lliures  sous 

(...)

Desembre [1499] 

per adobar la sepultura de coure que es en lo
cor de la present sglesia ço es per ametre algunes 
peses trancades e levar e clavar abs claus 
de metall e encastar ab plom per tot sinch

LV
      V lliures XVI sous VI

(...)

fol. XXXXIIr 

(...)

Satembre [1500] 

Dimarts a XV donam an Bernat de Pere Arnau 
mercader per sis borns de roure de Flandes a raho 
de dotze sous lo born tres lliures dotze an servit per 
fer les potencias de les cadiras del cor a la volta 
del altar mayor avie albara en cartes XII 

Octubre

Diumenge a XXV donam an Pere Alamany e Bar
thomeu Ponçs202 pintors per trassar e restanyar
de tinta una mostra de la potencia de la cadira 
del costat de la cadira episcopal en la qual
an stat pintors XX dies a raho de IIII sous per die cas 
cu sumen set lliures avie albara en cartes XIIII 

(...)

Donam [25 octubre 1500] an Raphael Porcell ferrer per punxes 
e claus presa per folrar los padrisos del cor
sis sous sinch diners avie albara en cart. XV 
       lliures VI sous V

(...)

202 CARBONELL, 2000-2001, p. 124, nota 47. 
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Donam an Pere Torrent obrer de talla per treballs
de trassar la mostra de la potencia de la cadira e 

yor per trasar la mostra de les potencies II sous es per tot 

per tirar la porta del cor e per I pany ab (...) claus 

(...)

piscopal dotze sous avie albara en cart.203

       lliures XII sous

fol. XXXXIIv 

(...)

Donam [30 desembre 1500] per una lliura de aygua cuyt I sou e per port de
sis borns de roure X diners e per paper de la ma ma

III sous X diners 
       lliures III sous X diners

(...)

fol. XXXXIIIIr 

Dates de ferrer e courer comensant
lo primer de maig del any MCCCCLX 
XXXVIIIIº

Juliol any MCCCCLXXXXVIIIIº 

Diluns a XXII donam an Pere Rembau204 ferrer per
una francisa per la una part del e una manella

per la rexa de la porta de les scales planes per tot devuyt 
sous avie albara en cart. VI 
       lliures XVIII sous

fol. XXXXVIr 

Dates al mestre de les vadireres comen
sant en maig del any MCCCCLXXXXVIIII 

Juny

Dimarts a XXV donam al senyor en Gili Fontanet deu
sous mestre de les vadrieres per son selari per la festa 

203 CARBONELL, 2000-2001, p. 124, nota 47. 
204 El mercader Joan Esteve i la seva esposa Elionor van pagar una capella a l’església del monestir dels
frares menors de Barcelona on hi van posar una rexa forjada per Pere Roca i Pere Riambau. La reixa 
havia de ser com la de la capella de Sant Marc de la Seu de Barcelona i de les santes Caterina, Clara i
Isabel de la Seu. La reixa de la capella de Sant Marc havia estat realitzada pel ferrer Joan de Puig el 1430 
i pagada per la confraria de Sant Marc de sabaters. MADURELL, 1947, p. 243. 
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de sent Johan de juny any MCCCCLXXXXVIIIIº avie alba 

son selari per la festa de Nadal del dit any MD 

fol. XXXXVIIr 

Dates al mestre de cases de la obra de la Seu de 

Juny any MDI 

sa manobre per XVIII jornals que ha fets axi en 

ra en cart III 
       lliures X sous

Desembre

Dimarts a XXIIII del dit mes donam al dit Gili
Fontanet mestre de les vadrieres per son salari de 
la festa de Nadal del any ML avie albara 
en cart. III 
       lliures X sous

Juny

Disapte a XXVII de juny del any dit MD donam
al dit Fontanet per son salari per la festa de
sent Johan de juny del any dit MD avie albara 
en cart III 
       lliures X sous

Janer MDI 

Dimarts a XVIII donam al dit Gili Fontanet per

avie albara en cart III 
       lliures X sous

Suma total II lliures 

Llibre de l’Obra, 1501-1503 

Barchinona comensant lo primer de maig del any M 
DI

(...)

Donam a XIIII de desembre any dit an Johan Franque 

fer forats en les vedrieres rodones davant cimbori
e fer pons per adobar e levar hun payment entorn 
los padrisos del altar mayor dues lliures quatorze 
sous avie albara en cartes IIII 
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      II lliures XIIII sous

Març any MDIII 

les de santa Margarida e sent Pacià a raho de XXX sous 

fol. XXXXVIIIIºr 

Dilluns a VII donam Anthoni Carbonell manor

      I lliura X sous

fol. XXXXVIIIIv 

Novembre any MDI 

(...)

fol. XXXXVIIIr 

(...)

Donam a XVIII del mes al dit Capdevila per V ca 
nes II palms de entaulaments sobre les capel 

cana per tot set lliures deset sous sis diners avie albara 
en cartes XXXV 
      VII lliures XVII sous VI

Dates del fuster de la obra de la seu de Barchinona co 
mensant lo primer del any MDI 

Juny any MDI 

de dies fuster per tres jornals de ell e de dos jovens
per scombrar la present esglesia a raho de deu sous lo die 
per tot trenta sous avie albara en cartes IIII 

Dimarts a XXVIIIIº donam Anthoni Carbonell
fuster mayor de dies per VII peces de scales de
fuste de albar a XI per mans com fuste e laude a raho 
de onze sousla pesa tres lliures deset sous avie albara 
en cart VI 

      III lliures XVII sous
(...)

Donam a X de dit mes an Climent Carbonell fuster 
per jornals per ell e hun moso que ha fets en adobar lo 
ga petit e per dues taules de fustet a servit per dit 
orga es per tot trenta e vuyt sous avie albara en car 
tes VII 
      I lliura XVIII sous
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Dimarts a XXIIII del dit mes donam Anthoni Car 
bonell menor de dies per dos jornals per adobar 
en lo cor e altres parts de la sglesia vuyt sous avie 
albara en carts VI 

Janer any MDII 

Donam Anthoni Carbonell fuster manor de dies 

quatorze sous avie albara en cartes VI 

a raho de VI diners la pesa es per tot trenta e sinch sous an 

      I lliura XV sous

yor de dies per fusta mans e claus per huna porta de 

VIII

       lliures VIII sous

a II de janer per dos jornals de ell e hun jove 
a raho de VII sous jornal per fer hun armari en la sacristia 

lliures XIIII sous

(...)

fol. Lr 

Juliol any MDII 

Donam a VIIII Anthoni Carbonell menor de
dies per fuste e mans de hun armari que ha fet
en la sacristia sinch lliures avie albara en cartes 
VIII
       V lliures

(...)

fol. Lv 

Novembre any MDII 

Diumenge a XXVII donam an Jachme Molla fuster per
X antenes de pi a raho de III sous pesa e X traveses 

servit per fer les bastides en la paret de la resacristia 
avie albara en cart XXXXVIII 

Fabrer any MDIII 

Diumenge a XXVI donam Anthoni Carbonell ma

melis per la porta de les escales planes de la present 
esglesia per tot sinquonta sous avie albara en carts.

      II lliures X sous
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(...)

listonats a raho de II lliures per pany fuste e mans en la 

la fas de dits armaris que tot preu summa de dites

fol. LVr 

       lliures VIIIIº sous

(...)

Donam [2 març 1503] Anthoni Carbonell manor de dies a com
pliment de XXXIIII lliures que ha sumat XI panys 
de respatllers ab sos saydors de fusta de alber en 

capella de senta Eulalia. E mes per lo cor de la dita 
capella fusta e mans XI lliures. E mes per quatre jor 
nals per fer uns armaris de sots lo altar de la 
capella del crucifix XVI sous e IIII sous per fuste per

XXXIIII lliures de les quals los sots sacristans an 
pagat vuyt lliures les restants XXVI lliures avem
donat de comptas avie albara en cartes XXXXVI 
      XXV lliures  sous 

Dates estraordinaries comensant lo primer de 
maig any MDI 

fol. LVv 

(...)

Dimecres a XXVI [juny 1502] donam an Nichodemus Puig botiguer 
per una cana e mitg de drap blanch lo qual a ser 
vit per pintar una senta Eulalia a raho de VI sous la cane 
son nou sous avie albara en carts III 

Diumenge a XXX donam an Pere Alemany pintor per
per205 pintar una ymatge de santa Eulalia en tela 
de blanch e negra senquonta sous avie albara en car 
tes III 
      II lliures X sous

fol. LVIIr 

Janer any MDIII 

Dilluns a VIIIIº donam an Guillem Onell pintor 
per pintar lo canal de coure de la font de la
present esglesia deset sous avie albara en cartes 
XXXXVIII
       lliures XVII sous

205 Posa “per” dues vegades. 
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(...)

Fabrer any MDIII 
Diumenge a XVIIIIº donam an Bertran Lobet 
ortola per dos dies e mitg que mete en sporgar los 
taronges de la claustre de la present seu sis sous avie
albara en cartes LVI 
       lliures VI sous

(...)

pren suma de sinch lliures tretze sous sinch diners e

CCI (...) lliures de ferro a la raho demunt dita an servit 

       lliures X sous

fol. LVIIIIr 

Dates de ferrer e courer comensant lo primer de 
maig any MDI 

(...)

Donam a XIIII [octubre 1501] an Pere Roqua ferrer per CLXXXXIIII 
lliures de VI oz de ferro a raho de VII diners la lliura que

per treballs III sous VII de metre les barras de ferro en 
que ha servit per la vadriere rodona davant lo cim
bori de la part del llevant es per tot sinch lliures de 
set sous avie albara en cartes X 
      V lliures XVII sous

Item a XVIII de desembre donam al dit Pere Roquo per 

per barres fuselles per la vadriera rodona a la part
de ponent sinch lliures deset sous e tres diners avie
albara en cartes X 
      V lliures XVII sous III

(...)

fol. LXI 

Dates del mestre de las vidrieras comensant lo
primer de maig del any MDI 

Juny any MDI 

Dimecres a XXIII donam al senyor en Gili Fontanet
mestre de las vadrieras deu sous per salari per la festa 
de sent Johan de juny any MDI avie albara 
en cartes V 
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Donam al dit Fontanet a XIIII de octubre 

lo cimbori a la part del lavant a raho de IIII sous lo 

mans I lliura XVI sous que tot pren suma de vint e

bre dit any altres LXXXXIIII palms per huna

ponent e al dit for desus dit XVIII lliures XVI sous e per 

deset sous sis diners avie albara en cartes V 

Item donam al dit Fontanet per son salari per la 

Suma total dats al mestre de les

dit any per LXXXXIIII palms de cayres de vadri 
eres la qual sa mesa en una vadriera davant

palm XVIII lliures XVI sous e mes donam al dit per vint 
e huna lliures vuyt onzes de ffill de leuto per lo
ffilat de huna vadriera a raho de II sous I diner la lliura 
son II lliures V sous I. E mes per taxir lo dit filat per

dues lliures deset sous hun diner avie albara en
cartes V
      XXII lliures XVII sous I diner

Item donam al dit Gili Fontanet a XVII de desem

semblant vadriere a la desus dita e a la part del 

XXII lliures de fill de leuto II lliures V sous VI e per taxir 
dit filat I lliura XVI sous es per tot vint e dues lliures 

      XXII lliures XVII sous VI diners

festa de Nadal primer vinent MDII deu sous 
avie albara en cartes V 
       lliures X sous

fol. LXIv 

Juliol MDII 

Dilluns a IIII donam al senyor en Gili Fontanet 
mestre de les vadrieres deu sous per son salari per la 
festa de sent Johan de juny any MDII avie al 
bara en cartes XI 
       lliures X sous

Abril any MDIII 

Dimarts a IIII donam al senyor en Gili Fontanet
mestre de las vadrieres deu sous per son salari per la 
festa de Pasqua del any MDIII avie albara 
en cart. XI 
       lliures X sous

vadrieras per tot lo present bieni 
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en dues sumes de paga aquo 
ranta set lliures XIIII sous VII 
     XXXXVII lliures XIIII sous VII diners

Llibre de l’Obra, 1503-1505 

fol. XXXXIIIIr 

Dates dels mestres de cases de la obra  de la
seu de Barchinona comensant lo primer de 
maig any MDIII 

Primo donam an Matheu Capdevila mestre de cases 
per V jornals XX sous... 

fol. XXXXVr 

Dates de fuster de la obra de la Seu comensant
lo primer de maig any MDIII 

Donam an Anthoni Carbonell menor de dies... 
...per escombrar la present esglesia... 

Item donam al dit Carbonell per tres sindries fusta 
e mans e per adobar la cadira episcopal per tot 
XXII sous VI avie albara en carts II 
      I lliura II sous VI diners

Novembre any MDIII 

Donam an Anthoni Carbonell mayor de dies 
per dos jornals de ell e hun jornal de hun moso
XI sous e per huna peça de veta II sous VII e per D tatxes 
II sous II e per claus I sou que tot sumen setze sous e VIIIIº diners 
per mudar lo drap en lo encerat sobre lo portal
mayor e hun altre entre les cambres dels mongos
e metre los altres enserats avie albara en carts. 
III
       lliures XVI sous VIIIIº

Donam an Anthoni Carbonell fuster manor de dies 
per preu fet de les sindries e puntalade per fer la volta 
de la sacristia nova... 

(...)
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fol. XXXXVv 

(...)

yador del cor per claus e mans dotze diners 

mayor quoranta e sinch avie albara en carts. XXXVIIII 

per VII bigues... 

Abril any MDV 

Donam an Anthoni Carbonell manor de dies per

Donam [11 juny 1504] al dit Carbonell per adobar en lo pasat 

       lliures I sou

(...)

Octubre any MDIIII 
Diumenge donam an Salvador Viladis fuster per dues
dolses de fusta de poy per fer pasadors al orgua 

      II lliures V sous

(...)

fol. XXXXVIr 

Janer any MDV 

Diyous a VIIIIº donam an Galceran Carbonell fuster 

...a servit per les taulades de les latrines... 

(...)

fol. XXXXVIv 

tres fustets de Tortosa an servit per fer cloenda 
en lo orga mayor trenta nou sous avie albara en carts. LX 
      I lliura XVIIII sous VI

(...)

fol. Lr 

Dates estraordinaries comensant lo primer
de maig any MDIII 

(...)

fol. LIv 

(...)
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Donam [30 octubre 1504] an Macia Julia mercader per quoranta 
quatre borns de fusta de reure de Flandes per 

fol. LIIIr 

(...)

fer lo compliment dels pinacles del cor206 a raho de 
X sous la peça vint e dues lliures avie albara en car. 
XXXVIIII
      XXII lliures  sous 
(...)

fol. LIIr 

(...)

Donam per port dels borns de roure e altre fuste que
servi al orgua mayor vint sous vuyt diners 
       lliures VIII sous VIII diners

(...)

Abril any MDV 

Donam an Pau Carbonell per cuyro de Cordova207

e tatxes per gurnir en torn la taula de la obra 
per tot XVIII sous avie albara en cartes XXVIIIIº 
       lliures XVIII sous

fol. LIIIIr 

Dates de ferrer e courer... 

(...)

Diumenge a XXVI donam an Benet Prats ferrer 
per lossar pichs e tallant de mestre de cases per
piquar les pedres de la sacristia nova vint e
sinch sous avie albara en cart. XXVI 
      I lliura V sous

fol. LIIIIv 

Satembre any MDIIII 

206 CARBONELL, 2000, p. 185. 
207 En el contracte de l’orgue de la capella de la Mare de Déu de Gràcia de Puigcerdà, signat per Miquel
Cerdanya, també s’especifica que el cuir ha de ser de Córdova. MADURELL, 1951, p. 212.
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Diumenge lo primer donam an Pere Bofill ferrer 
per adobar hun pany que es en la huna de las portas 

       lliures III sous

Disapte a XXIIII donam an Gili Fontanet mestre de les

de juny DIII e Nadal DIIII X sous per cascu terme

      I lliura  sous 

de abril DII a raho de II sous lany II lliures VI sous. E mes

que puyen al legender tres sous 

(...)

fol. LVIr 

Dates del mestre de les vadrieres comensant
lo primer de maig any MDIII 

Maig any MDIII 

vadrieras per lo salari a ell pertanyent per sent Johan 

so es vint sous avie albara en carts LII 

Juliol any MDIIII 

Disapte a VI donam an Gili Fontanet mestre de les
vadrieres per lo salari a ell pertanyent per sent Johan 
de juny any MDIIII avie albara en cartes LII 
       lliures X sous

Jener any MDV 

Dilluns a VI donam al dit Gili Fontanet per lo 
seu salari per la festa de Nadal any MDV 
X sous avie albara en cartes LII 
       lliures X sous

Donam a mossen Pere Torribia prevere per huna canoni 
ge rossa que avem comprada per donar al dit Fon 
tanet ço es de IIII de mars MDI fins lo darrer 

li donem per la dita canonge del primer de maig DII 
fins lo darrer de abril DIII a raho de III lliures X sous 
per quan an donat hun diner (...) III lliures X sous. 
E mes del primer de maig DIII fins lo darrer de
abril DIIII altres III lliures X sous. E mes del primer
de maig fins a XV de juliol XIIII sous VII diners que tot 
pren sume de X lliures sous VII diners avie albara en cart. XXVIII 
      X lliures  sous VII diners

Dates del mestre de les
vadrieres per tot lo 
bieni dotze lliures 
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e set diners 
      XII lliures  sous VII diners

Llibre de l’Obra, 1505-1507 

(...)

mera paga dels pinacles vells que han

pagam al dit Carbonell e Torrent per la pri 

fol. XXXIIIIr 

“Dates al mestre de cases Matheu Capdevila” 

Fol. XXXVr 

Janer DVI 

Lo demunt dit die [21] pagam al dit Capdevila per mans
e guix per fer les dues parets de regole al terrar 
per... (pinacles de la teulada) 

fol. XXXVIr 

Dates als fusters de la obra
al primer de maig M 
DV

(...)

fol. XXXVIv 

(...)

Desembre V 

Dissapte a XIII de dit mes pagam al dit Car 
bonell [menor] e an Pere Torrent fusters per la pri 

presa segons una capitulacio fimada en
poder den Johan Vilana notari fermats per los
obrers mayors e dits fusters a ...208 de no
vembre prop passat albera en cart. X209

      XIIII lliures  sous 

Dimecres lo darrer de dit mes e any MDVI 

mera paga dels pinacles nous segons dita 

208 Hi ha tres puntets.
209 CARBONELL, 2000-2001, p. 125, nota 55. 
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capitulacio albera en cart. X 

      VIII lliures  sous 

Fabrer DVI 

Divendres a XVII de dit mes e any pagam

cles comensats, ço es dos nous e un vell, unt es continuat 

(...)

      VIII lliures  sous 

Febrer DVI 

Dimarts a III de dit mes e any pagam als dits
Carbonell e Torrent fusters en paga de altre 
pinacle comensat de nou. Albera en cart.XIIIIº 

(...)

fol. XXXVIIr 

Dissapte a VII de dit mes e any pagam al dit 
Carbonell per VI jornals que materen en metre
e acabar XXII maynells en lo cor qui eren del
temps de mestre Miquel alemany quondam210 a raho de IIII sous lo 
die I lliura IIII sous. E mes per VI jornals de un moso qui 
ajuda en metre dits maynells a raho de I sou lo die VI sous 
es per tot I lliura X sous. Albera en cart. X 
      I lliura X sous

(...)

Abril DVI 

als sobredits Anthoni Carbonell e Pere
Torrent ffusters acompliment dels tres pina

211 segons dem
XXXXVIII lliures XVII sous VI daquesta forma
ço es tant per la resta dels nous quant
enquare per la paga del pinacle vell 
qui val XIIII lliures XVII sous VI segons dita capitula 
cio haurem pagat en diners tres pagues decomp
tants XVII lliures. Les restants XXXI lliures XVII sous VI 
a compliment de LXIIII lliures XVII sous VI per dits tres
pinacles havem dites e scrites en la taula 
de la ciutat lo primer die consta per albara de tota 
la cantitat en cart. X (...) la primera partida 
de XIIII lliures per bestreta qui reste enderere (...) XXXVI 
     XXXXVIII lliures XVII sous VI

210 CARBONELL, 2000-2001, p. 124. 
211 “Ço es dos nous e un vell” interliniat.
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fol. XXXVIIv 

Maig DVI 

Dimecres a XII de dit mes e any pagui als
demunt dits Anthoni Carbonell e Pere Torrent
fusters per lo compliment de altre pinacle nou 
VIII lliures segons dita capitulacio. Albera en cart. X 
      VIII lliures  sous 

Dimarts a XXVI de dit mes pagam als demunt
dits Carbonell e Pere Torrent per lo començ

      VIII lliures  sous 

listonar e per C taulars e per C barcarols 

punxes de forrar e per L bar 

un compte de ma sua serviren per los de

       lliures VIIIIº sous

fol. XXXVIIr 

de altre pinacle nou VIII lliures. Albera en cart. XI 
VIII lliures sous

Juny

Dimecres a IIII de dit mes pagam als demunt
dits Carbonell e Torrent per lo comerç de altre 
pinacle nou. Albera en cart. XI 

Dit die pagam a ells mateixos per altre nou co 
mensat ensemps ab los altres segons dita ca 
pitulacio. Albera en cart. XI 
      VIII lliures  sous 

Setembre VI 

Dilluns a VII de dit mes e any pagam an 
Raffael Casajusana ferrer per L bartrols 
e L punxes de forrar e per XXV punxes den 

e per C punxes de forrar e per C denlistonar 
e mes per L punxes denlistonar e mes per C 

charols e mes per L barcharols e mes per 
C punxes de forrar per tot VIIIIº sous segons 

munt dits pinacles. Albera en Cart. XI 

Divendres a XI de sobredit mes pagam al
dit Xuthori (...) Carbonell per candeles aygua 
cuyta e altres coses necessaries per dits pinacles 
segons un compte deura si.. Albera en cart. XII 
      II lliures III sous II diners
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Dimecres a VIIIIº de dit mes e any pagam al 
dit Anthoni Carbonell de voluntat del 
prior de les Verges (...) obrer amb mossen
Bruch lauya transpotatio per los pinacles 
demunts dits qui son quatre XIIII lliures VIII sous. 
Albera en cart. XII 
      XIIII lliures VIII sous

Dissabte lo derrer de dit mes pagui al demunt

de les Verges e de mossen Bruch per dits pinacles. 

de mossen Bruch per los dits pinacles que 

      XX lliures  sous 

dit Carbonell de voluntat de dit prior 

albera en cart. XII 
      IIII lliures XVI sous

Novembre DVI 

Diyous a XII de dit mes pagui al dit Anthoni 
Carbonell de voluntat de dits prior e 

ha posats lo present mes ço es dos vells e 
dos nous. Albera en cart. XII 
      XX lliures  sous 

Janer DVII 

Diyous a VII de dit mes e any pagui al dit 
Carbonell de voluntat dels dits prior e de 
mossen Bruch per dits pinacles. Albera en cart. XII 

Suma total dates de fuster en cinch 
sumes de (...) dossentes qua 
torze lliures onze sous e vuit diners 
     CCXIIII lliures XI sous VIII

fol. XXXXVr 

Dates del mestre de les vadrieres 

Juny DV 

Dilluns a XXIII de dit mes e any pagam en Gili 
Fontanet mestre de les vadrieres per la ffesta de sant 
Johan de juny punt mes es acustumat albera 
en cart. XXV e son per amedes
       lliures X sous
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Desembre

Dilluns a XXVIIIIº de dit mes pagam al dit 
Gili Fontanet per los capons acustumats pagar 

       lliures X sous

Dissapte sant pagam al dit Fontanet per fer 

Seu comensant a XII de satembre any 

a Nadal e son per lo Nadal venedor (...) al 
bera en cart. XXV 

Ffebrer DVI 

Divendres a XX de dit mes de ffebrer pagam
al dit Gili Fontanet per fer lo rexat de la
vadriera rodona qui sta devant lo campe
nar mayor ço es per fil de leuto qui son 
XXVIIIIº lliures a raho de II sous la lliura e mes per te 
xir dit rexat a sis diners lo palm son 
LXXXXVI palms segons en compte e al 
bera en cart. XXV 
      IIII lliures IIII sous

Abril DVI 

una bastida per obrir la finestra qui es al corre 
dor sobre la capella de sant Jeronyn dins la Seu 
per metre la vadriera que mossen Roixa canonge la 
qual bastida e enderroch e altres coses venen a
carrech de la obra ab consentiment dels (...) obrers 
mayors. Albera en cart. XXV 
      II lliures VIII sous

Juny DVI 

Dimarts a XXIII de dit mes pagam al dit 
Fontanet per les amedes acustumades pagar 
a sant Johan de juny. Albera en cart. XXV 
       lliures X sous

Llibre de l’Obra, 1506-1507 

fol. XXVIIIIr 

Dates de mestre de cases de la obra de la 

MDVI
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Novembre any MDVI 

Diumenge a XV de dit mes pagam al senyor 
en Johan Font mestre de casses per XI pedres 
grans noves les quals serveixen en lo graho del 
payment devant lo portal maior de la Seu
a raho de IIII sous la pesa XXXXIIII sous avie albara en 
cartes III 
      II lliures IIII sous

Dit dia donam al senyor en Matheu Capdevila 
mestre de cases per quatre jornals de un 
mestre qui dressa dites XI pesses a raho de IIII sous VI 
jornal XIIII sous avie albara en cartes III 

sarrar fusta per los pinacles. E per candeles de seu 

tot la dita cantitat avie albara en cartes 

      I lliura X sous

       lliures XIIII sous

(...)

fol. XXXIr 

Dates del fuster de la obra de la Seu comensant
a XII de satembre any MDVI 

Octubre any MDVI 

Disapte a XXIII del dit mes pagam al senyor
N[‘]Anthoni Carbonell fuster menor de dies
XXX sous los quals havie bastrets per iornals de

que cremen en las velles. E per aygue cuyt per

VII

Disapte a XXXI de dit mes pagam al dit
Anthoni Carbonell en pagua porrata de la 
esquarada dels pinacles quatre ducats donchs 
IIII lliures VI sous avie albara en cartes VII 
      IIII lliures XVI sous

Novembre any MDVI 

Diyous a XII de dit mes pagam al dit Anthoni 
Carbonell en pagua porrata de dita escarada 
dels pinacles deu ducats dich XII lliures avie albara 
en cartes VII 
      XII lliures  sous 
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Disapte a XXI de dit mes pagam al dit Anthoni 
Carbonell los quals havie bastrets per candeles 
de seu y ayguacuyta e serrar fusta per tot XVIIIIº sous 
e quatre diners avie albara en cartes VII 
       lliures XVIIIIºsous IIII diners

fol. XXXIv 

Desembre any MDVI 

Disapte a XVIIIIº de dit mes pagam al dit 
Anthoni Carbonell en pagua porrata de dita 
esquarada dels pinacles seguons apar per albera en 
cartes VII deu ducats dich XII lliures 
      XII lliures  sous 

Janer any MDVII 

Dimarts a X de dit mes pagam ha dos 
jovens qui stan ab dit Anthoni Carbonell per lo 
treball prengueren en ha portat dues pedres 
grans vermelles qui staran de vant lo portal
maior...

(...)

fol. XXXIIr 

Abril any MDVII 

(...)

Diyous a XXVIIIIº de dit mes pagam al dit Anthoni 
Carbonell fuster en paga porrata de la esquarada 
dels pinacles sinch ducats dich VI lliures avie albara en 
cartes VIII 
      VI lliures  sous 

Dimarts a XXI de desembre any MDVII pagam
al sobre dit Anthoni Carbonell los quals heren 
deguts del present bieni que havie bestret per 
candeles de seu e ayguo cuyt claus e jornals de 
serrar fusta a obs dels pinacles XXXVIIII sous e mes
per quatra banchs grans de fusta dalber son 
per lo cor de la present Seu a raho de XXIIII sous la pessa monta
IIII lliures XVI sous. Es per tot VI lliures XV sous los quals li pa 
guam en aquesta manera quens retengueren cinconte
sous per una sont de regola que li venen lo restant 
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que era quatre lliures deu sous li pagam en comptas (...) 
      IIII lliures V sous

(...)

fol. XXXIIIIr 

Dates estra ordinaries comensant a
XII de satembre any MDVI 

(...)

(...)

Octubre any MDVI 

Dilluns a V de dit mes paguam al senyor
en Johan Hazemort pintor per sis bassins prima
los quals serviren per les parroquies de fora 
la ciutat... 

fol. XXXXI 

Dates del mestre de les vadrieres 

Desembre any MDVI 

Dimecres a XXIII de dit mes paguam al senyor 
en Gili Fontanet mestre de les vadrieres X sous per
los capons que li acustuma la hobra datly 
tots anys en la festa de Nadal son per lo Nadal 
del any MDVV avie albara en cartes V 
       lliures X sous

Llibre de l’Obra, 1507-1509 

fol. XXXVIIr 

Dates dels mestres de cases de la obra de la 
seu de Barchinona [Matheu Capdevila] 

fol. XXXXr 

Dates del fuster de la obra de la Seu comensant
lo primer de maig del any MDVII 

326



Mestres entalladors a Barcelona durant la segona meitat del segle XV i primer quart del segle XVI: de la
tradició germànica a la producció local

Juliol any MDVII 

Primo donam disapte a XXIIII an Anthoni Carbo 
nell manor de dies en porrata de la scuarada dels
pinacles del cor primo dos ducats de comptas
valen II lliures VIII sous. Item donam a mossen Nogues 
per ell VII lliures IIII sous. Item donam per ell als marme
ssors de mossen Pere Johan dz Palau quondam prevere 
per robes que ha comprades de dita marmessoria
IIII lliures II sous qui tot pren suma de XIII lliures XIIII sous 

fuster per IIII antenes de VII... per metre las vadrieras... 

(...)

ni Carbonell menor de dies en po 

XXII de juliol any MD e set dels quals

Ferrer a XXVII de octubre any present DVII 

avie albara en cartes XXX 
      XIII lliures XIIII sous

Dit die donam al dit Carbonell o per 
ell al senyor en Pere Rossell entretallador I lliura 
VI sous e son per part de vases e represes e entre 
tallats per los tabernacles avie albara en cartes
XXX212

      I lliura VI sous

Agost any MDVII 

Donam a XXII al senyor en Galceran Carbonell 

fol. XXXXv 

Diyous a XIIII donam Anthoni Carbonell manor
de dies per mans e fuste de uns enserats nous 
que han servit a la finestra sobre lorga 
petit e per serrar tres borns per los taberna 
cles per tot li donam quinze sous avie albara
en carts. XXX 
       lliures XV sous

Dimecres a XXVII donam a mestre Johan Sun 
yer sastre aquells XXIIII lliures les quals per
cesscio lin avem fet feta per lo senyor Antho 

der del senyor en Johan Ferrer notari a 

ne han fermade apoqua en poder del dit 

a albara de sa ma en cartes XXXI (...) 
en paga porrata dels pinacles del cor 

212 CARBONELL, 2000-2001, p. 124. 
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      XXIIII lliures  sous 

Novembre any MDVII 

Dilluns a XXII donam Anthoni Carbonell
en porrata de la scarada dels pinacles del
cor comptans quatre lliures avie albara en car 
tes XXXI 
      IIII lliures  sous 

Desembre any MDVII 

Divendres a III donam Anthoni Carbonell en 
porrata de la scarada dels pinacles del cor 
comptas tres lliures dotze sous avie albara en car 
tes XXXI 
      III lliures XII sous

cader per dos borns de roure de Flandes grans per 

pesa trenta e cinch sous avie albara en cartes 

      VI lliures  sous 

fol. XXXXIr 

Desembre any MDVII 

Dit die donam a mossen Jachme Varmigal mer

obs dels pinacles del cor a raho de XVII lliures VI la 

XXXI
      I lliura XV sous

Disapte a XI donam al dit Anthoni Carbonell
en porrata de la scarada dels pinacles del cor 
comptans sinch lliures avie albara en cartes XXXI 
      V lliures  sous 

Dimecres a XVIIIIº donam al senyor en Galce 
ran Carbonell fuster per loger de sis an 
tenes e dos costes los quals avem tangut
per metre la vadriere del costat del orgua 
mayor per X dies VI sous VIII diners avie albara en car 
tes XXXI 
       lliures VI sous VIII

Divendres a XXIIII donam Anthoni Carbonell en 
porrata de la scarada dels pinacles del cor 
comptans sis lliures avie albara en cartes XXXII 
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Janer any MDVIII 

Dimecres a V donam Anthoni Carbonell fuster

cor comptans VIII lliures sous avie albara en

tabernacles III lliures X sous avie albara en cartes XXXII 

Març any MDVIII 

Dimarts a XXI donam al senyor en Johan Ros 

fol. XXXXIIr 

en porrata de la scarada dels pinacles del

cartes XXXII 
      VIII lliures  sous 

Març any MDVIII 

Disapte a IIII donam an Galceran Carbonell per
una pesa de alber ha servit per fer les claus dels

      III lliures X sous

fol. XXXXIv 

sell çabater per cossir les pels qui an servit
per les manxes del orga menor dotze sous avie
albara en cartes XXXXV 
       lliures XII sous

Abril any MDVIII 

Disapte lo primer donam Anthoni Carbonell
fuster (...)

Disapte a VIII donam Anthoni Carbonell 
fuster per jornals e fuste e serrar e aygua 
cuyt per fer les manxes del orga manor per 
tot setze lliures dos sous e vuyt diners avie albara en 
cartes XXXII e sota (...) de mossen benet 
Miquel canonge e obrer mayor
      XVI lliures II sous VIII diners

Juny MDVIII 

(...)

Dimarts a XXVII donam Anthoni Car 
bonell per dos jornals de hun jove e hun moso
per la fusta qu es entrada en la folradura del
orga petit per tot li dona I lliura IIII sous avie
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albara en cartes XXXIII 

Diyous a XXIII donam Anthoni Carbonell per 

vit per los pinacles del cor XIII sous VI diners 

       lliures XIII sous VI diners

cor comptans per comisio de mossen Pere Tor 

      I lliura IIII sous

Dit dia donam al dit Carbonell en porrata 
de la scarada dels pinacles del cor com
ptants II lliures VIII sous avie albara en cartes 
XXXIII
      II lliures VIII sous

Octubre any MDVIII 

Diyous a XXVI donam Anthoni Carbonell en
paga porrata de la scarada dels pinacles 
del cor comptans sis lliures XIIII sous avie albara
en cartes XXXIIII 
      VI lliures XIIII sous

Dimarts a XXXI donam Anthoni Carbonell 
en paga porrata de la scarada dels pinacles 
del cor comptans III lliures XII sous avie albara 
en cartes XXXIIII 
      III lliures XII sous

Novembre any MDVIII 

serra una dolsa de fust de alber que ha ser 

avie albara en cartes XXXIIII 

fol. XXXXIIv 

Desembre any MDVIII 

(...)

Divendres a XXII donam Anthoni Carbonell en 
paga porrata de la scarada dels pinacles del

rubia canonge e obrer mayor de la213  XV lliures
avie albara en cartes XXXV 
      XV lliures  sous 

Ffabrer any MDVIIIIº 

Disapte a III donam Anthoni Carbonell en

213 No m’he deixat res. 
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porrata de la scarade dels pinacles del cor 
comptans III lliures avie albara en cartes
XXXV
      III lliures  sous 

Disapte a XVII donam Anthoni Carbonell 
fuster per serrar los borns de roure de Flan 
des que an servit per los pinacles del cor 
I lliura IIII sous avie albara en cartes XXXV 
      I lliura IIII sous

Març any MDVIIIIº 

Divendres a VIIIIº donam Anthoni Carbonell... 

fol. XXXXIIIIr 

Abril any MDVIIIIº 

Disapte a VII donam a mossen Johan Calvet 

XXV lliures avie albara en cartes LXXI 

en paga porrata dels pinacles del cor com

prevere per cessio li avie feta Anthoni Carbonell 
menor de dies XXX lliures sobre la taula de la
obra en poder den Puigsech serivent a IIII de
jener any MDVIIIIº per semblant canti 
tat avie rebude en la taula de la ciutat
les quals li avie prestades grasiossament lo 
dit Calvet e son en paga porrata dels pina 
cles del cor avie albara en cartes XXXV 
      XXX lliures  sous 

Item donam al dit Anthoni Carbonell en paga 
porrata dels pinacles del cor comptans

      XXV lliures  sous 

Dit dia donam a XXIIII del dit mes donam An
thoni Carbonell en paga porrata dels pi 
nacles del cor comptans deu lliures avie albara
en cartes LXXI 
      X lliures  sous 

Dilluns a XXX donam Anthoni Carbonell 

ptans quatre lliures setze sous avie albara en car 
tes LXXI 
      IIII lliures XVI sous

Donam Anthoni Carbonell menor de dies per 
candeles per vallar en fer los pinacles del 
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cor e per aygua cuyt per tot quoranta e set sous 
tres diners avie albara en cartes LXXI 
      II lliures VII sous III diners

fol. XXXXIIIv 

Abril any MDVIIIIº 

Divendres a XXIIII donam Anthoni Carbonell
fuster en paga porrata de la escarada dels
pinacles del214 comptans trenta lliures avie 
albara en cartes LXXI 

      XXX lliures  sous 

fol. XXXXVIIv 

(...) Dins del compte de dates extraordinàries 

Diumenge a XXX donam an Asamort pintor
per pintar al senyar215 de Capitol als dits bassins 
a servit per acaptar defora la Ciutat per lo bisbat 
quatre sous avie albara en cartes L 
       lliures IIII sous

(...)

fol. XXXXVIIIr 

(...)

Març any MDVIII 

Diumenge a XII donam al senyor en Francesch 
Jorda asannaidador per XVI pells de molto a raho 
de IIII sous VI la pesa an servit per les manxes
del orga manor tres lliures e dotze sous avie al 
bara en cartes LI 
      III lliures XII sous

Abril any MDVIII 

Disapte lo primer donam al senyor en Fran 
cesch jorda a sannador per lo sagi de una man

214 No m’he deixat res. 
215 Deu voler dit “el senyal del Capítol”.
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xa vella del orga petit quatre sous e per sos 
treballs II sous es per tot VI sous avie albara en car 
tes LI 
       lliures VI sous

(...)

fol. XXXXVIIIv 

(...)

Dimecres a XXXI donam an Miquel Narcis 
mestre de organs per adobar lorga petit ço es 
per fer les manxes e spolssar refinar e per lo 
manxar del dit orga per tot vuyt lliures dotze 
sous avie albara en cartes LIIII 

VIII lliures XII sous

(...)

fol. Lv 

Divendres a XII donam per portar dotze borns 
de roure de Flandes los quals comprarem
del senyor n’Armangol mercader hun sou 
e sis diners 
       lliures I sou VI

Disapte a XIII donam al senyor en Pere Ar 
mangol mercader per dotze borns de roure de
Flandes a raho de XVIIIIº sous la pesa sumen XI lliures 
VIII sous an servit per los pinacles del cor 
avie albara en cartes XXXV 
      XI lliures VIII sous

(...)

fol. LIv 

Abril any MDVIIIIº 

Donam al senyor en Franci Miro botiguer 
de ferro per claus e tatxes e fils de ferro per les 
vadrieras e per punxes de forrar e per taulas 
e barquarols qui a pres lo fuster en Carbo 
nell per los pinacles del cor de IIII de agost 
de D e set fins a XIIII de abril DVIIIIº li 
donam sis lliures dotze sous e sinch diners avie albara
en cartes XXXXVIII 
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      VI lliures XII sous V

(...)

fol. LVIr 

Dates dels mestres de las vadrieras comensant
lo primer de maig del any MDVII 

Juliol any MDVII 

Dimarts a VI donam al senyor en Gili Fonta 
net mestre de les vadrieras per lo salari a ell
pertanyent per sent Johan de juny del any M 
D e set deu sous avie albara en cartes XX 
       lliures X sous

Agost any MDVII 

Diyous a XXVI donam al senyor en Gili Fontanet
mestre de les vadrieres sinch lliures les quals son 
per los panys a fets en la segona vadriera
prop lorga mayor la qual vadriera se 
veu de la taula de la obra e los dits dos panys 
son differenciats del color morades e grogues 
avie albara en cartes XX 
      V lliures  sous 

Donam al dit Gili Fontanet per les ligades del 
ffill de lauto per ligar los maynells de dites 
vadrieres quatre sous avie albara en cartes XX 
       lliures IIII sous

Desembre any MDVII 

Dimecres a XXII donam al dit Gili Fontanet 
mestre de les vadrieres per lo salari a ell pertany 
ent per Nadal MDVIII deu sous avie albara
en cartes XX 
       lliures X sous

fol. LVIv 

Maig any MDVIII 
Dimarts a XXX donam al dit Gili Fontanet
mestre de les vadrieres per adobar la formari de
pedra de la vadriera prop lorga mayor sis sous 
avie albara en cartes XX 
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       lliures VI sous

Donam al dit Fontanet per adobar la va 
driera del sambori quinze sous avie albara
en cartes XX 
       lliures XV sous

lo gran filat del llum jorda per los treballs 

Dimecres a XXVIII donam al dit Gili Fonta 

Dit dia donam al dit Gili Fontanet per fer la 
cabria per lo exercici de la grata e per desfer lo 
gran filat de ferro per portar aquasa sua e 
tornar e tornarlo adobar e adobar lo de la 
vadriera de nolime tangere per tot li donam
vint e vuyt sous avie albara en cartes XX 
      I lliura VIII sous

Dit dia donam al dit Gili Fontanet per taxir 

seus e de aquells qui li an agudat e per ado 
bar dita vadriera per tot li donam tres lliures dos 
sous avie albara en cartes XX 
      III lliures II sous

Juny any MDVIII 

net mestre de les vadrieres per lo salari a el pertany 
ent per sent Johan de juny del any MD e VIII 
X sous avie albara en cartes XXI 
       lliures X sous

Item li donam al dit Fontanet per son selari 
a ell pertanyent per Nadal del any MDVIIIIº 
X sous avie albara en cartes XXI 
       lliures X sous

Llibre de l’Obra, 1509-1511 

fol. XXXIIv 

[Compte del mestre de cases Matheu Capdevila] 

(...)

Desembre any MDX 
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Dimarts a III donam an Matheu Capde 
vila deu lliures X sous per picar e bronyir les 
pedres de marbre les quals an servit per lo 
paymentar del cor avie albara en car 
tes XXXXIII 
      X lliures X sous

(...)

fol. XXXIIIr 

Desembre any MDX 

Dilluns a VIIIIº donam a mestre Francesch 

pedres grans ha trameses e adobades en Jero 

per apocha quens ha fermade largament de tot

devila mestre de cases per XVII jornals e mitg

E mes li donam per VIIII jornals de manobres

Gomis mestre de cases de Jerone per CLXXXV 

ne per lo payment del cor de la present es 
glesia a raho de X sous la pesa segons es stat 
ya pactat per lo magnifich mossen Pere Tor 
robia canonge e obrer mayor de la dita 
Seu noranta e dues lliures X sous segons apar 

lo que li avem donat per dita pedre en poder 
den Johan Vilana notari del venerable 
Capitol lo dit mestre Gomis any e die de
sus dit216

     LXXXXII lliures X sous

(...)

Abril any MDXI 

Donam al senyor en Matheu  Capdevila 
per treure la terra que (...) del paviment del 
cor de el paviment devant lo portal del orga 
mayor per tot li donam VIIIIº sous III diners avie albara
en cartes XXXXIIII 
       lliures VIIIIº sous III diners

fol. XXXIIIv 

Abril any MDXI 

Disapte a V donam al senyor en Matheu Cap 

de jove a raho de III sous VI jornal III lliures I sou III. 

216 CARBONELL, 2000-2001, p. 125, nota 55. 
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a raho de III sous jornal I lliura VII sous. E mes li donam
per pedra a mesa al ... a servit tot 
per lo payment devant lo dit portal... (palau del Rey) 

fol. XXXVr 

Dates al fuster de la obra de la Seu comen
sant lo primer de maig any MDVIIIIº 

Juny any MDVIIIIº 

Dilluns a IIII donam Anthoni Carbonell 
manor de dies fuster per dos mitgs jornals 
per adobar los pasatgadors del cor e per fer 
una porta al armari de les fonts e per 
fer hunanserat al Capitol per fusta e
mans e plenar e posar la trona dels ser 
mons a la coresma per tot li donam trenta 
e quatre sous avie albara en cartes V 
      I lliura XIIII sous

Disapte a XVI donam al senyor en Salva 
dor Viladis fuster VIII sous per hun tros de 
alber que pres N[‘]Anthoni Carbonell fuster 
per lo feristol petit del cor dels invita 
toris avie albara en cartes V 
       lliures VIII sous

Dimarts a XXIIII donam Anthoni Carbo 

Agost any MDVIIIIº 

Juliol any MDVIIIIº 

Divendres a XIII donam Anthoni Carbo 
nell fuster en paga porrata de la scar 
rade dels pinacles del cor nou ducats 
valen X lliures XVI sous avie albara en cartes V 
      X lliures XVI sous

nell fuster en paga porrata de la sca 
rade dels pinacles del cor quatorze lliures 
IIII sous avie albara en cartes V 
      XIIII lliures IIII sous

Suma XXVII lliures II sous 

fol. XXXVv 
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Dilluns a XXVII donam an Anthoni Carbo 
nell fuster en paga porrata dels dos der 
rers pinacles del cor de la part del senyor da 
gua vint e quatre lliures avie albara en cartes 
V
      XXIIII lliures  sous 

Satembre any MDVIIIIº 

Divendres a XIIII donam al senyor en Climent
Carbonell fuster e mestre Johan de Bru 
celles per judicar la obra del cor de fusta
feta so per a fer dels tabernacles del cor per 
tot los donam I lliura IIII sous avie albara en cartes 
VI
      I lliura IIII sous

Diyous a XX donam Anthoni Carbonell fuster 
en paga porrata dels dos pinacles darres
del cor de la part del senyor daga set 
lliures donchs VII lliures avie albara en cartes VI 
      VII lliures  sous 

Octubre any MDVIIIIº 

Dimecres a III donam Anthoni Car 
bonell en paga porrata dels pinacles der 
res del cor sis lliures avie albara en cartes 
VI
      VI lliures  sous 

Dit dia donam al senyor en Pere Armengol
mercader sinch lliures quatorze sous per sis borns 
a raho de XVIIIIº sous lo born an servit per los
pinacles del cor avie albara en cartes 
VI
      V lliures XIIII sous

fol. XXXVIr 

Octubre any MDVIIIIº 

Dimarts a VIIIIº donam Anthoni Carbonell 
per fer (...) en la vadriera nove... 

Disapte a XXVII donam Anthoni Carbonell 
en paga porrata dels dos pinacles der 
res del cor de la part del senyor daga 
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sis lliures avie albara en cartes VII 
      VI lliures  sous 

Novembre any MDVIIIIº 

Disapte a X donam al senyor en Pere Ar 
mengol mercader per IIII borns an ser 
vit per los pinacles del cor de dita esglesia 
a raho de XVIIIIº sous lo born III lliures XVI sous avie 
albara en cartes VII 
      IIII lliures XVI sous

Dimarts a XIII donam Anthoni Carbonell 
en paga porrata dels dos pinacles der 
res del cor de la part del senyor da 
gua sis lliures avie albara en cartes VII 
      VI lliures  sous 

Item a XXVII de dit donam Anthoni Carbo 
nell en paga porrata dels dos pinacles 
nous a XI dels dos com dels altres obres 
fayedores en los altres tabernacles li donam
II lliures avie albara en cartes VII 
      II lliures  sous 

      II lliures VIII sous

fol. XXXVIv 

Diyous a XXVIIIIº donam al dit Anthoni
Carbonell per los dits tabernacles 
nous tant per los dos com altres coses fey 
adores en los altres tabernacles del cor 
II lliures VIII sous avie albara en cartes VII 

Desembre any MDVIIIIº

Dimecres a V donam al dit Anthoni Car 
bonell en paga porrata dels taberna 
cles e represes del cor sinch lliures avie
albara en carts VIII217

      V lliures  sous 

Dimecres a XI donam al dit Anthoni Car 
bonell en paga porrata dels taberna 
cles del cor II lliures XVIIIIº sous avie albara
en cartes VIII 
      II lliures XVIIII sous

217 CARBONELL, 2000-2001, p. 124. 
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Dit dia donam a mossen Barthomeu Bruch 
per son cuyat mossen Pere Armengol merca
der I lliura XVIIII sous per dos borns li avem
comprats a raho de XVIIIIº sous born an servit 
per los tabernacles del cor avie albara en
cartes VIII 
      I lliura XVIII sous

Divendres a XXI donam Anthoni Carbonell 
e per ell a mossen Jaume Costa prevere 
e mongo de la dita Seu e son en paga por 
rata dels pinacles del cor sinch lliures 
avie albara de ma del dit mossen Jaume
Costa en cartes VIII 
      V lliures  sous 

fol. XXXVIIr 

(...)

Abril any MDX 

IIII borns an servit als pinacles del cor 

Divendres a V donam Anthoni Carbonell en 
diverses partides e en pagua e porrata de les 
represes grans qui stan sota los pinacles 
del e del pla quis te en dites represes per 
tot XXXIIII lliures X sous avie albara en cartes VIIII 
     XXXIIII lliures X sous

Diumenge a XIIII del dit donam al dit Anthoni
en paga porrata de les represes grans qui 
stan sota los pinacles del cor e del pla 
entretallat per tot VIII lliures avie albara en car
tes218

      VIII lliures  sous 

Donam al senyor en Pere Armengol mercader per 

a raho de XVIIIIº sous born III lliures XVI sous avie albara 
en cartes VIIIIº 
      III lliures XVI sous

fol. XXXVIIv 

(...)

Octubre any MDX 

218 CARBONELL, 2000-2001, p. 124. 
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Dimecres a VIIIIº donam al senyor en Pere Armen
gol mercader per IIII borns an servit
als pinacles del cor a raho de XVIIII sous born 
III lliures XVI sous avie albara en cartes VIIIIº 
      III lliures XVI sous

(...)

Jener any MDXI 

Disapte a XVIII donam Anthoni Carbonell 
per adobar lo faristol dels invitatoris del 
cor e per fusta e claus e mans li donam XVI sous 
avie albara en cartes X 
       lliures XVI sous

fol. XXXVIIIr 

Jener any MDXI 

Dit die [18 gener 1511] donam al dit Carbonell per cande 
les de ceu per vellar tot hivern e per aygua 
cuyt a servit tot per fer les represes del
cor de la Seu per tot li donam I lliura IIII sous VI 
avie albara en cartes X 
      I lliura IIII sous VI diners

(...)

Diumenge a XX [abril 1511] donam Anthoni Carbonell 
per les represes e tabernacles del cor vint e
sinch lliures II sous albara en cartes X219

      XXV lliures II sous

fol. XXXXIIr 

[Dates extraordinàries] 

(...)

Dimarts a XXIII donam al senyor en Nicho 
lau Sanç pintor per pintar e daurar la 
grua qui lansa aygua al saffarex per tot 
XXX sous avie albara en cartes LII 
      I lliura X sous

219 CARBONELL, 2000-2001, p. 124. 
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fol. XXXXIIv 

Novembre any MDVIIIIº 

Dimecres a XIIII donam a mossen Benet Dans
botiguer per sis canes de (...) que pres
Anthoni Carbonell fuster a servit per fer lo 
enserat a la vadriera nove a la part del
orga petit XIIII sous avie albara en cartes XXV 
       lliures XIIII sous

Desembre any MDVIIIIº 

Diyous a VI donam a mossen Macia Oller 
prevere (...) de la seu de Jenone present mossen
Pere Torrubia canonge de la present sglesia 
II lliures XVII sous e son per quatre peses de pedre 
que lo dit mossen Oller a fetes obrar e por 
tar de la padrera de Jerona açi a Barchinona 
per mostrar per lo payment del cor de la dita
esglesia avie albara en cartes LVIII 
      II lliures XII sous

(...)

fol. XXXXIIIv 

(...)

Abril any MDX 

Dimecres a XVII donam a VI traginers de
mar per portar les pedres qui eren bengu 
des de Jerona per lo payment del cor de la
dita Seu VIII sous 
       lliures VIII sous

Divendres a XXVII donam per portar XXVI 
pedres del payment de la platga a la bo 
tigua tres sous 
       lliures III sous

(...)

fol. XXXXIIIIr 

(...)
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Diyous a XVIIIIº donam al senyor en Johan Asa 
mort pintor per fusta e per pintar quatre 
basins ab lo senyal del Capitol e de santa
Eulalia per acaptar de fora ciutat per les
peroquies per lo bisbat quatre sous avie albara 
en cartes LXXXV 
       lliures IIII sous

Donam al senyor en Font argenter per fer 
hun pes de ducat doble e per fer (...) e per
adobar les balances del pes per tot
li donam tres sous 

ci Miro ferreter per fil de leuto que a 

       lliures III sous

fol. XXXXVv 

(...)

Març any MDXI 

Dilluns a III donam a XIIII tragines per
portar CXXXVI pedres qui eren vangu 
des per mar de Jerone per lo payment del
cor de la dita Seu XIIII sous 
       lliures XIIII sous

fol. XXXXVIv 

Abril any MDXI 

Diumenge a XXVII donam al senyor en Fran 

pres de la sua botiga lo senyor en Gili
mestre per fer lo filat de la vadriera del
Capitol e per plom apres que a pres lo
senyor en Matheu Capdevila mestre de 
cases per ambosar e adobar lo safarex 
dels clastres e per claus e aygua cuyt que 
apres de la sua botigua lo senyor Anthoni
Carbonell fuster a servit per los pinacles
del220 per tot li donam nou lliures quatre sous 
avie albara en cartes LXXXXII 
      VIIIIº lliures IIII sous

(...)

fol. Lr 

220 No falta res. 
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Dates del mestre de las vadrieras comensant
lo primer de maig any MDVIIIIº 

Juny any MDVIIIIº 

Disapte a VIIIIº donam al senyor en Gili 
Fontanet mestre de les vadrieras per lo seu
salari a el pertanyent per la pagua de sent 
Johan de juny del any MDVIIIIº X sous 
avie albara en cartes II 
       lliures X sous

Juliol any MDVIIIIº 

Disapte a XIIII donam al senyor en Gili 
Fontanet mestre de vadrieras sinch lliures 
VIII sous per les mans de taxir les dues pesses 
de filats de la finestra del Capitol per 
docents e XVI palms a raho de VI diners lo palm
de taxir sumen lo que li avem donat dits 
V lliures VIII sous avie albara en cartes II 
      V lliures VIII sous

Desembre any MDX 

Dilluns a XXXI donam al senyor en Gili
Fontanet mestre de vadrieras per lo seu sa 
lari a el pertanyent per la pagua de Nadal 
de DX X sous avie albara en cartes II 
       lliures X sous

Maig any MDX 

Disapte a XI donam al dit Gili Fonta 
net mestre de vadrieras per son salari a el 
pertanyent per la pagua de sent Johan de
juny DX X sous avie albara en cartes II 
       lliures X sous

Suma plana VI lliures XVIII sous 

fol. Lv 

Jener any MDXI 

Disapte a IIII donam al senyor en Gili 
Fontanet mestre de les vadrieras per lo seu 
salari a el pertanyent per lo Nadal del any 
MDXI  X sous avie albara en cartes II 
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       lliures X sous

Abril any MDXI 

Dimarts a XXVIIIIº donam al senyor en Gili 
Fontanet mestre de les vadrieras per lo entra 
lis de la ho mayor devant lo campanar
mayor sobre la capella de la Magdalena 
vint e sinch sous e mes per lo entralis de 
dues ons de vidre petites a la part del
palau del Rey setze sous e sis diners es per tot
lo que li donam II lliures I sous VI avie albara en 
cartes II 
      II lliures I sou VI diners

fol. XXXIv 

Apèndix Documental E 

Arxiu de la Catedral de Barcelona

Llibre de Comptes. Sagristia, 1487-1489 

fol. XXIr 

Rebudes

Octubre [1487] 

Primo rebem dels diputats de Cathalunya per aquella 
pensio del censal mort a VIIII de octubre pagadors 
esen per lany MCCCCLXXXVII per raho del argent dels 
pilarets del tabernacle de l’altar maior
      XVI lliures XI sous III

fol. XXXIr 

Rebudes

Item a XXX de octubre venem hun ciri de refins negre 
a mossen Vila canonge pessa IIII lliures VI sous a raho de II sous lliura 
       lliures VIIII sous
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Dates extraordinàries 

Abril [1488] 

Item a XXXI diluns sant donam ahun traginer per lo 
port de X pontals de cassa den senyor Carbonell fuster 
a la Seu per fer lo pont del moviment e per tornar los 
       lliures II sous

Item donam al senyor Carbonell per lo loguer de la dita 
fusta ab hun jornal per tot 

lliures III sous

Item donam per M caixes a raho de VIII diners lo rent que com
pram per fer lo moviment e Dr agulles de cap a raho de VIII diners 
lo rent e claus per empeliar a raho de XVIII diners lo rent 
       lliures XI sous VI diners

fol. XLVIIIr 

Dates a l’argenter 

[Al marge de la pàgina] Ay albara fet de VIII de janer... per lo bieni.

Primo donam al senyor en Berenguer Palau argenter
De la dita sagristia per los treballs de (....) 
De la custodia e del argent com mossen Steve Tues 
Entra en dita sacristia 
      I lliura X sous

Item donam al dit argenter per netejar la custodia e rego 
nexer aquella e la cadira e empernar la enla cadire 
per present del corpus del any present LXXXVII 

I lliura sous

Item donam al dit argenter per emblanquir los escenes per la festa 
del corpus dit any 
       lliures V sous

Item donam al dit argenter per emblanquir les escenes per la 
festa de la Verge Maria del mes de agost 
       lliures V sous

Item donam al dit argenter per emblanquir los escenes per la
festa de Nadal 
       lliures V sous
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Item donam al dit argenter per adobar soldar e daurar les
canadelles dargent qui pujen a dobles maiors car no 
tenien are lluexen tot dia 
      I lliura X sous

Itam donam al dit argenter per emblanquir los entenses per la 
festa de la Pasqua 
       lliures V sous

fol. XLVIIIr 

Data feta al brodador [Miquel Guilez] 

fol. Lr

Data ffeta al ffuster 

Primo a XIII de juny donam al senyor Nanthoni Carbonell 
ffuster per metre los gordapolses al altar maior la vigilia del corpus 
       lliures II sous

Item donam al dit fuster per huna canal que feu per lo senyor del
ladie entre fusta e claus mans, e altre per lo senyor feual 
       lliures X sous

Item a XV de novembre donam a dit fuster per dos jornals que
mes en tornar lo corro al senyor del ladre 
       lliures VIII sous

Item a VII de mars donam a dit fuster per hun tros de poy que
compra den Nogues fuster costa VIII sous e per darrar lo dit fust 
I sou VI e mes per les mans de obrar dit fust en que mes II jorns 
VIII sous III per lo mes pasqual car aquell quin era no podie fuix 
segons dix lo candeler e lo fuster e per la gornicio de fferro V sous 
      I lliura II sous VI

Item a XXVII de mars donam a dit fuster per IIII posts nomes
ques mes al campanar a les messulles e feu les totes de nou 
car eren totes perdudes entre la fusta mans
       lliures XV sous

Item donam a dit ffuster per la pensio que la sagristia li fa 
e li dona tots anys per tenir encondiet tot lany los bastiments
dels campanars e les campanes e per dar recapte a la setmana
santa a la cassa de Deu en fer ponts e bastides e metre brondo 
neres e dar recapte endesser ho toth cinch lliures deus sous 
      V lliures X sous
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Llibre de Comptes. Sagristia, 1489-1491 

fol. XXIIIr 

Rebudes

Primo rebem dels diputats de Cathalunya 
per aquella pensio del censal mort a VIIII de octubre 
pagadors e son per lany MCCCCXXXVIIII per raho 
del argent dels pilarets de l’altar maior
      XVI lliures XI sous III

fol. XXVIr 

Rebudes

Rebuda dels censos de misser Arnau 
Debusquets....

Primo rebem del senyor en Joan Cefont mestre
de Cases per II muyades de terre campa que ha 
per santa Maria de JHS pagadors lo primer die de 
abril VI ... e son per lany MCCCCLXXXX 

fol. XXXVIIr 

Dates estraordiàries,hi ha pagaments continus per ganferons (estendards)

fol. XXXVIIIIv

Dates extraordinàries 

Item a XXVII [febrer 1490] donam per tres palms de tela negre 
per cobrir los coxins de requiem
       lliures I sous VI din.

Item [abril 1490] a XXVIII donam que compram hun tros de 
drap de ceda e une tovallole migane [mitjana] de cede 
de que fem dues tovelloles de spalles qui sta 
ren ab lo cusine gorniz per tot e un cosidor de tol 
      II lliures IIII sous

fol. Lr 

Data feta al argenter 
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Primo donam al senyor en Berenguer Palau argenter 
de la dita Sacristia per reste el deguda per la ymatge
de Sant Pere vintecinch lliures desenou sous IIII diners.
Aquella so es que li giran aquella pensio de malorques del
mes de agost de lany MCCCCLXXXVIIII ay apocha en poder 
de ..... a IIII de agost de lany 1490º 
      XXV lliures XVIIII sous IIII din.

Item donam al dit fuster ab lo seu ajudant e per 

Item donam al dit argenter per lo temps que mossen (...)
sacristia so es per III anys segons se mostren per huna 
compta donat per lo dit argenter, ay apocha en poder 
del dit .... dit dia e any 
      XV lliures XII sous

fol. LIIr 

Data feta al fuster

Primo a XVIIII de julio donam al senyor n [‘]Anthoni
Carbonell ffuster per V jorns que mes e per fusta que
mes a les barres per empaliar lo cor per la festa del Corpus 
      I lliura VIII sous

Item donam al dit ffuster per traure e metre lo corro
del seny dominical qui se romput
       lliures X sous III din.

Item donam al dit Carbonell per tornar a adobar lo dit 
corro qui no stave be e age lo atornar a casse del 
ffarrer
       lliures VII sous

Item donam al dit Carbonell per quatre costelles de
alber que serviren al ciri pasqual 
       lliures I sous VIII din.

claus per adobar los calaixos maiors qui cauen 
       lliures IIII sous

Item donam al dit Carbonell per la pensio que la sacristia 
li dona per tenir en condiet tot lany los bastiments de les 
campanes e les campanes e per dar recapte a la
sepultura Santa a la cassa de Deu en fer ponts e
bastides e metre brandoneres e dar recapte en desfer ho per tot 
      V lliures X sous
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fol. Cr 

Item [agost 1490] donam a mestre Lopis per lo sermo de la dita festa 

del senyor patriarcha e veta al cap dalt per tot 

imperial xmel. De mod. Regedel e pintar los 

       lliures V sous

Item XX compram sati de alamanya una carra
e mige per fer peraments als camins de seqez ferials 

I lliura I sou 

(...)

fol. Cv 

Novembre

Item a VIII donam a mossen Johan Mayans per manament
de Capitol per VII cames de tela per fer dobles los 
tonallons del capel ardet de la S. Infanta 
      I lliura X sous IIII

fol. CIIIr 

Dates extraordinaries 

Primo a VII de novembre de LXXXVIIIIº donam
al senyor en Ballester torsiner per reparar lo drap 
imperial blanch exmel. del arcabisbe en Gariga
       lliures XV sous

Item donam al senyor n’Alamany pintor per 
encassar e pintar los torrelons del drap imperial

li donam
      XV lliures sous

Item donam al dit Balester per encassar e foliar e
pintar los senyals en los torrelons del drap imperial
de Aragó per tot 
      VII lliures X sous

Item donam al dit Balester per encassar e foliar lo
drap imperial blanch de la reyna Violant e pin 
tar los senyals en los torrelons per tot 
      VII lliures X sous

Item donam al dit Balester per encassar lo drap 
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torrelons per tot 
      VII lliures XVII sous

Item donam al senyor en Franci mestre pintor
per encassar e pintar los senyals en los terelons
del drap vermell de la ciutat del rey de Aragó per tot 
      V lliures I sou

Item donam al senyor en Johan Vell per fer 
hun cobertor de cuyro al altar maior e per a 
doblar aquells de sta. Eulalia e de sant Aulaguer 
per tot 
      IIII lliures  sous 

fol. CIIIv 

Item donam al senyor en Noffre pintor per separar 
e adobar los ganferons negres de passio 
      I lliura  sous 

Item donam al dit Noffre per encassar hun drap
blanch empiral reyal entre tela de encassar e 
de foliar. E de pintar los senyals reyals en los tonelons 
      VI lliures VI sous

Item donam al desus dit Balester per encassar 
e foliar e pintar lo drap imperial de mod pernelo 
entre tela e mans es tot 
      VII lliures X sous
(...)

fol. CXIIIIr 

Data feta per lo argenter 

[Al marge esquerre] Hi ha apocha en poder de Ginebret a XVIII de febrer de 1491. 

Primo donam a mossen Berenguer Palau argenter de la 
dita sacristia per argent de mes per adobar los 
canalobres qui van a les sepultures e per mans
      IIII lliures XVII sous

Item donam al dit argenter entre adobs que ha 
fets en tot lo present bieni e treballs per les dues 
festes del Corpus per gornir lo custodie e per treballs de 
pendre linventari per totes coses segons se mostre
per hun compta dat per dit argenter vuit lliures XIII sous 
      VIII lliures XIII sous
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fol. CXVIr 

Data al fuster 

Primo donam al senyor Nanthoni Carbonell 
fuster de la dita sacristia per hun mutga de alber 
que compra de Johan Clusa fuster servi per fer les 
IIII barras qui serviren al cor per empaliar per la
festa del Corpus 
      II lliures  sous 

Item donam al dit Carbonell per dos lits de morts
que feu dalber a raho de XIII sous VIII diners per lit 
      I lliura VII sous IIII din.

Item donam per fer ligar eperrar lo dit muga per 
fer les barres de la dita ampaliada
       lliures III sous IIII din.

Item donam al dit Carbonell per gornir les dites 
barras ab los ternals, e cordes e anells cab los qui li ajudaren es per tot 
      II lliures III sous

       lliures XI sous IIII din.

Item donam al dit Carbonell per IIII tallas dobles 
e per XXIIII anells de ferro e altres manuderies
qui serviren per dita empaliada
       lliures XVIIII sous

Item donam al dit Carbonell per adobs e reparacions 
dels lits dels morts entre frontisses e claus e 
altres mostres de treballs per tot 

Item donam a dit Carbonell per II caxas de alber que 
serveixen per los lits de morts desus dits 
      I lliura VIII sous

Item donam al dit Carbonell per desfer e tornar 
gornir lo corro de la longa del senyor imperial que 
se trencat 
      I lliura V sous

Item donam al dit Carbonell la pensio que la 
Sacristia li acustuma de donar tots anys per 
tenir en condiet les campanes e dar recapte 
a la cassa de Deu a la sepultura Santa 
      V lliures X sous
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[30 octubre 1490] 

da de la dita ciutat per albera dels honorables consellers fet en 

pintor ciutada de Barchinona a XXII de novembre MCCCCLXXXX fet i 

Apèndix Documental F 

Arxiu Històric Ciutat de Barcelona 

Consell de Cent. Vol. XI-108. Any 1490

fol. CVIr 

Item pos en data an Anthoni Carbonell fuster ciuta 

Barchinona a XXX de octubre MCCCCLXXXX fet i 
escrit en la dita taula seixanta sous barchinonesos per preu 
de les quals a permes ffer (....) despeses aixi de fuste
com de claus mans e altres coses necessaries per lo capell 
ardent per lanima de la qual infanta dona Beatriu 
de loable recort muller lexada del qual infant don Enrich 
de digna memoria seguint deliberacio del consell de 
XXXII tenguda a XI del present mes de octubre e robri lo
dit albera sens altre tauleta. 
       LX sous

fol. CXv 

[16 novembre 1490] 

Item pos en data an Gabriel Alemany panafer 

escrit en la dita taula XXV sous quat[tre] 
diners barchinonesos a ell degudes per les rahons siguents so 
es VIIIIº sous XVIII diners per mil e cincsents panys dor pertit 
a raho de XVII sous lo cent e cinchcents panys dargent que an
servit per daurar e argentar cinc taxells221 e fullat
ges ab V senyals grans hun dels armes de la Ill Infanta
e posats en lo sobrecel fet deius lo capell ardent fet 
per lo aniversari de la dita Ill Infanta seguint la delli 
beracio del Consell. E mes XV sous per mans de pintar
dit  sobrecel que fou (...) dits V taxells e cinch seny 
als so es per colors atzur armini aygua cuyt e
siza d oli per jornals de cosir e tallar dit sobrecel. 

221 TEIXELL: Peça quadrada de metall o de tela fina, pintada o guarnida de metall preciós o de pedreria, 
que hom portava per adorn de mantells i altres peces d’indumentària. (GDLC)
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E mes II sous IIII diners per CCCC taxes que han servit per
clavar dit sobrecel segons les dites coses son lar 
guament continuades en lo compte per ell donat vist 
e examinat per lo discret en Johan Manyas... 

fol. CXIr 

...item an Jachme Vergos pintor ciutada de Barchinona per albera 
dels honorables consellers fet en Barchinona a XXII de novembre MCCCC 
LXXXX fet i escrit en la dita taula tretze lliures tretxe sous
tres diners barchinonesos a ell degudes per les rahons seguents so es II lliures 
XVI sous II diners per XXXXVII senyals XVI de les armes de la ciutat
e XXXI de les armes de la Ill Infanta dona Beatriu de loable
memoria muller lixade del Ill Infant don Enrich de digne
recort los quals an servit so es lo XXXX senyals al tonal 
lons del capell ardent fet per lo aniversari de la dita Ill
Infanta e los VII per lo drap emperial que a servit sobre la tomba lo
dic del dit aniversari en los quals an antrats MCC
(senyals)222 panys dor per MCC panys dargent. E mes II lliures VIII sous per 
XVI senyals deles armes de la ciutat e entre colors e mans

fol. CXIv 

ciza a raho de XIII sous VI diners. E mes sis lliures denou sous sis diners
per XXXI senyals de les armes de la Ill Infanta entre ciza
colors e mans a raho de IIII sous VI diners caschun. E mes una lliura I diner per
LXIIII senyals de paper de les armes de la ciutat que an ser 
vit als ciris de la luminaria del dit aniversari a raho de IIII diners 
per caschun senyal e VII diners per C tatxes per clavar dits tonal
lons les quals dites coses stan largament continuades 
en lon compte per ell donat vist e examinat per lo discret 
en Johan Manyas notari e (...) del offici dels (...) lo (...) 
ab lo dit albera ab apocha 
       XIII lliures XIII sous III

fol. CXIIIr 

Item an Anthoni Carbonell fuster ciutada de Barchinona 
per albera dels honorables consellers fet en Barchinona a XVIIIIº 
de novembre MLCCCC fet i escrit en la dita
taula sinch lliures quinze sous barchinonesos so es V lliures per lo
tuguri o calell ardent de fusta per lo cobrecel del ani 
versari fet en la Seu de Barchinona per la (...) de la dita dona
Beatriu de loable recort seguint la deliberacio del 
consell lo qual tugurri o capell ardent los sacristans
de la dita sacristia per lo dit aniversari e lo dit Anthoni
Carbonell havia a cobrar aquell en virtut del part
fet  ab ell quan pus carrech de lo dit tugurri o 

222 Tatxat 
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capell e altres coses a obs del dit aniversari e daltre 
per mes quinze sous per loguer de una persona pagats per lo dit
Carbonell qual a servit per fer e desfer lo dit tugurri
o capell e cobri lo dit albera ab apocha 
       V lliures XV sous

fol. CXVr 

Item en Ramon Valls argenter ciuteda de Barchinona per
albera dels honorables consellers fet en Barchinona a XV de dechem
bre MCCCCLXXXX fet i escrit en la dita taula
vintitres lliures tretze sous barchinonesos a ell degudes per les ra 
hons seguents so es III lliures XII sous per les cadenes a raho 
XIII sous lo palm. E mes III lliures XII sous per lor que a servit per 
daurar les dites cadenes e los poms. E mes
VII lliures IIII sous per VI duchs dor que son stats mesos en 
daurar les vergues e los anells grollos de les dites 
vergues. E mes III lliures XIIII sous per les mans de XVIII smalts
vuyt grans per los caps grollos a raho XVIII diners la pessa 
e los X patits a raho de I diner la pessa. E mes IIII sous per 
les mans de adobar les vergues de daurar totes me
nudaries e per los caps grollos que manchaven quatre 
grans e fer les correges noves. E mes II lliures VII sous IIII
diners per II onz XV arg. (...) dargent que han pesat les correges 
e lo anell gros que pesen les vergues e smalts mes
que les vergues velles a raho de XVI sous VI diners la onz. E mes
VIIIIº sous per los parxes de grana pichats dor de les dites 
vergues. E mes II diners per mig quart de vellut 
carmesi per los mitjans de les vergues. E mes II diners per
los fusts en que stan los smalts dels caps grollos 
de les vergues segons les dites coses largament son 
continuades en un compte per ell donat vist per
en Berenguer Palau argenter havent ne comitio e vist e exe 
minat per lo discret en Johan Manyas notari e (...)
del ofici dels ronnals lo qual cobri a lo dit albe 
ra ab apocha 
       XXIII lliures XIII sous
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Apèndix Documental G 

Biblioteca de la Universitat de Barcelona 

Lumen Domus o Annals del convent de Santa Caterina de Barcelona 

Vol. I
UB, ms 1005 

fol. 31r 

(...)

Del claustro y cementiri
devant de la sglesia 

Primer lo present cementiri y lloch donat gratiosament
y concedit al present monestir per lo senyor Berenguer 
de Palau, o, Palou, lo més cert es Palau, pus lo lli 

eternas y al fin todo se acaba perque ara de les

quals stan al costat de la porta del convent. La una

bre vell diu que palacio, encara que no tot lo fossar, si 
no part bona, y allí tenint lo teritori convenient 
y necessari feren aquelles sepultures ab aquelles
voltes y cubertas ab molta perfecció que tenien 
casi tots los claustros que aquell temps feren
per cobrir y seguir de claustro per professors y per
tenir decentment las ditas sepulturas. Los antics
anomenan, encara per tradició, aquellos claustros, la 
obra, com es dir a la obra que estan soterrats (et d) 
de manera que no pot ser molt antiga. Alomenos
es cosa certa que molt pres de feta la sglésia y fun 
dada la confraria de la Catherina martir se faria 

fol. 31v 

dita obra ab aquella perfecció de sepultures que pareix 

quatre parts delles falten las tres per la ruina dels 
claustros que los terrats dells staven atonats y las 
bigas totas podridas, que a trossos son anat per terra 
y com lo convent no tinga possibilitat per ferlos de altra 
manera ni entretenirlos per so donen per terra y per conse 
güent las sepulturas que moltas dellas stan fetas com
unes cases de cartes de jugar y lo morter se ve a cosu 
mir y així també stan san fet flestamus, y los linatges 
seson acabats que totes son stas ocasions per a donar 
traves las obras. En dit claustro ha dos capelles les
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dellas es de [...] Honofre lo qual fou lo primer mossèn frare Pau Ple 
gat (que dell dire molta cosa) conforme stan allí les armes
y també uns tals mossèn Bernat y Guillem Pons que les armes
stan allí. L’altra capella es de Sant Blai la qual feu
lo cor mossèn Torralba ja stan allí las armas a 
la portalada y no se ha pogut trobar lo any per la ordi 
nària peresa dels vells. Be es veritat que ja sabem
en quin temps vivia lo prevere fra Pau Plegat lo qual mo
ri en lo any 1480 cuius anima in pace reguiescat.
Amen. En lo patti o plassa del dit claustro antigament
avia uns cipres y molta terra; los cipres molts anys 

stas obras no hi ha cosa ni memoria tot sta mudat desus 

fa que son fora pero la terra [...] abaixarla molt se a 
fet en lo any de 1601 quan jo era superior del convent
encara que indigne. En lo sobredit claustro estaran totas
las gramalletas223 dels condenats per la santa inquisició per 
las paretsy los sostres de tal manera que estaven molt
be empalidats de cosa que reduïa en gran honor de nostre 
habit per ser stats los nostres religiosos grans perseguits 
dons de [...] y fer primers inquisidors y molts anys 

fol. 32r 

anys no son stats fills del present convent y tenian ja 
certes instancies en dit monestir les quals staven alla 
on ara es la part del sobreclaustro nou e mes lo 
refector ab aquells dos cambres noves que son allí y se deya 
y anomenava antigament la cambra del ofici ja de

inquisidors sa llarga mensio fray diago ets demare 
rague las ditas gramalletas los stan fetas perga din 
tre en lo claustro de la clausura [...] 
fen rememorar moltes y allí stan millor guardades 
del mal temps y furtadors que per alguns seria de gran
consolació no veuren allí aquellas carassas. 
Item la portaria y aula vella que sta sobre dita 
portaria...

223 Gramalleta: Gramalla (túnica llarga fins als peus que portaven els homes i les dones a l’Edat Mitjana)
infamant que portaven els condenats per la inquisició.
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