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Conflictes i possibles rutes dels ramats barcelonins per Catalunya 

 

 

 

 



 

Ciutats on s’ha documentat el pas de bestiar destinat a l’aprovisionament de 

la ciutat  

 

1. Borges Blanques (31/01/1301) Els consellers de Barcelona envien una queixa 

als paers de Lleida per l’incautament de 3 moltons de manera violenta per cinc 

homes de les Borges al procurador de Pere Garrigues, carnisser de Barcelona 

(queixa enviada als pahers de Lleida). CC. Llibre del Consell. Vol . I fol. 15. 

2. Castell d’Oriç (03/01/1302) Els consellers envien una carta al castlà d'Oriç 

perquè ha capturat dos moltons que pertanyien a uns carnissers de Barcelona, en 

Bartomeu de Munell i Joan Descuvilit. Els consellers demanen al castlà que 

torni els moltons segrestats. CC. Llibre del Consell. Vol . I fol. 77. 

3. Centelles (entre 30/11/1340 i 25/06/1343) Els consellers envien una queixa a 

Marc de Vilanova, administrador de Bernat de Centelles, senyor del castell, 

perquè el batlle del castell ha capturat uns moltons d’uns carnissers de Barcelona 

en concepte de penyora. CC. Llibre del Consell vol. XV fol. 50v. 

4. Frontera del regne de València (18/04/1352) Procés pel cobrament dels drets 

d’herbatge i carneratge a una companyia de carnissers de Barcelona que havien 

passat en dos anys 10.000 caps de bestiar per la frontera, el conflicte dura fins 

1354. Arxiu del veguer, processos, XXXVI-01. 

- Morella (21/11/1475) Els Consellers es queixen a en Montpalau, 

cavaller, senyor de Vallmoll, perquè uns carnissers de Barcelona 

havien fet un contracte amb en Gabriel Miró de Morella, de comprar 

1100 moltons que aquest portava a la ciutat i  li havien penyorat els 

moltons, un ase i certa roba, contra tot dret perquè els moltons eren 

de ciutedans de Barcelona, per tant li demanen que torni les penyores 

fetes. CC. Lletres Closes VI-27 fol. 23. 

5. Creixell (17/01/1369) Sortida de la host de Barcelona per recuperar un moltó 

segrestat als carnissers de Barcelona a la vila de Creixell. “Dimarts 17 de janer 

1369 ysque la bandera de la ciutat per anar vers Tarragona perquè a Crexell 

havian pres dels carnicers de Barcelona un moltó y lo divendres següent torna y 

portaren pres l’home ab lo moltó.” CC.. Diversorum XV-5 fol. 147. 

- (28/04/1477) “Al molt honorable, los capità o capitans de la casa 

appellada de Crexell per lo senyor Illustrissimo don Ffelip d'Aragó.” 
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Han retengut 30 moltons assegurats i guiats que venien a la ciutat de 

Barcelona, exigeixen el seu retorn, sinó són retornats la ciutat prendrà les 

mesures oportunes. CC. Lletres Closes VI-28 fol. 42. 

6. Jàfer (18/04/1370) Surt la bandera vers Jàfer per recuperar uns moltons 

segrestats als carnissers de Barcelona. CC.. Diversorum XV-5 fol. 147. 

7. Balaguer  

- (octubre de 1378) Rebut (albarà) on en Jaume Vilella reconeix haver pres 

13 moltons d'un ramat de 671 moltons d'en Francesc de Vilara per dret 

de Carneratge de la ciutat de Balaguer. CC. Cartes Comunes Originals 

X-128 (carpeta s. XIV). 

- (26/01/1379) Carta del comte d’Urgell als consellers de Barcelona, on el 

comte d'Urgell justifica la pressa a en Berenguer Sunyer, carnisser de 

Barcelona, de 13 moltons dels 671 que van passar pel terme del castell 

de Balaguer, moltons que va prendre per dret de carneratge que 

correspon als castlans de Balaguer i que va comprar el seu pare. CC. 

Cartes Comunes Originals X-128 carp. s. XIV. f.4 

- (20/02/1379) Carta del Consell de Barcelona al comte d’Urgell on es 

defèn que amb la franquesa donada pels reis al pas dels seus ramats per 

tot els seus territoris, és il·legal que els cobrin passatge. CC. Cartes 

Comunes Originals X-128 carp. s. XIV. f.5 

- Continua el conflicte fins el 1382 es nomena un àrbitre per fer de 

mitjancer entre els dos litigants, però no s’arriba a cap acord. 

8. Puigcerdà (20/08/1382) Els consellers de Barcelona es queixen al veguer de 

Cerdanya o a son lloctinent i als cònsols de Puigcerdà perquè el procurador reial 

vol cobrar lleuda o passatge als ramats i mercaderies que passin per la Cerdanya, 

al·legant els consellers que els ciutadans de Barcelona no han de pagar gràcies 

als per privilegis reials. CC. Lletres Closes VI-1 fol. 74. 

- (19/12/1447) [porcs] Els consellers de Barcelona reclamen als cònsols de 

Puigcerdà el retorn a Bertran Doloro dels 165 porcs d’una porcada que 

estava passant pel terme de Puigcerdà i que li havien empenyorat amb 

excusa de cobrament de dret de lleuda i egipció. CC. Lletres Closes VI-

13 fol. 41. 

- (02/06/1475) Un mercader de Puigcerdà Ramon Sala portava bestiars per 

a carn a la ciutat de Barcelona, per evitar accidents a la barca de Sant 



 

Boi, van decidir passar per un altre lloc, les autoritats de Sant Boi com 

tenen la exclusiva del pas han decidit quedar-se com a dret de pas, un 

cavall, dos ases i la roba dels pastors. Aquesta acció per part de les 

autoritats de Sant Boi els consellers de Barcelona la consideren un abús i 

més si es té en compte que s'ha de tractar amb especial cura a la gent que 

porta aliments a la ciutat. CC. Lletres Closes VI-27 fol. 8v. 

- (28/01/1497) Els consellers es queixen a en Ramon Sala, lloctinent i 

procurador reial, perquè ell i los col·lectors de la lleuda de la vila de 

Puigcerdà volen fer pagar en Pere Joan D'ollers, mercader, ciutadà de 

Barcelona lleuda del bestiar que té en els termens de la dita vila e altres 

llocs dels comtats. (també escriuen la mateixa carta als cònsols de la vila 

de Puigcerdà). CC.. Lletres Closes VI-35 fol. 165. 

9. Ripoll (26/06/1388) Queixa formal per part dels consellers de Barcelona a l'abat 

de Ripoll i els oficials de Ripoll, per l'atac el 13 de juny a un ramat de 316 caps 

de bestiar (moltons) de carnissers de Barcelona, conduïts per Miquel Navarro i 

en Ramon, que van ser atacats a el mas de n'Estaulilla, per un tal Monic 

n'Estaulilla i la seva dona a cops de bastó, en l’atac van ferir diversos moltons i 

va dispersar el ramat, va matar alguns moltons i va retenir dos, ara els consellers 

demanen reparació i justícia pel dany fet. CC. Lletres Closes VI-2 fol. 72v. 

- (19/10/1481) Demanen a l’Infant Don Enrich d'Aragó lloctinent general 

del senyor Rey, que protegeixi els passos de Camprodon i Ripoll on una 

banda assalta als mercaders, ja que aquesta és una via molt important 

perquè d'aquí es proveeix de carn la ciutat. CC. Lletres Closes VI-30 fol. 

122v. 

10. Montblanc (16/07/1390) Els consellers de Barcelona escriuen a l’Arquebisbe de 

Tarragona dient-li que el rei Joan I dona la raó a la ciutat dient que l’arquebisbe 

ha de tornar les penyores fetes a Montblanc als carnissers de Barcelona que 

portaven bestiar per aprovisionar la ciutat. Ja que els privilegis de la ciutat els 

dona franquesa per passar per jurisdiccions personals sense haver de pagar cap 

dret. Privilegis confirmat pel seu pare Pere III el Cerimoniós i donats i 

confirmats pels seus antecessors. CC. Lletres Closes VI-2 fol. 30. 

11. Saragossa (08/10/1405) Carta de Francesc de Vilaolzinosa, que està a Saragossa  

als consellers de Barcelona. El consell ha enviat a Francesc de Vilaolzinosa per 

comprovar els preus de la carn a Saragossa i dels animals a les fires de ramat de 
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l'Aragó per estudiar com han d’actuar davant les demandes dels carnissers de la 

ciutat de Barcelona. CC. Cartes Comunes Originals X-128 (carpeta 1400-1410). 

12. Menorca (27/05/1435) [bous] Els consellers de Barcelona recriminen al 

lloctinent del governador de la illa de Menorca i als jurats de Ciutadella la 

demanda del carneratge feta a un ciutadà de Barcelona dit Pere Ballester a la illa 

de Menorca. CC. Lletres Closes VI-4 fol. 60. 

- (23/02/1437) [bous] Carta dels consellers de Barcelona al lloctinent del 

governador de la illa de Menorca, demanant que no aturi una partida de 

bous comprada per dos carnissers de Barcelona. CC. Lletres Closes VI-5 

fol. 78v 

- (15/04/1437) [bous] Els jurats de l’illa de Menorca adverteixen als 

consellers de Barcelona que si mantenen el preu del bou tan baix no 

deixaran sortir més bous de l’illa cap aquesta ciutat. CC. Cartes 

Comunes Originals X-9 fol. 19. 

- (13/12/1466) Els consellers de Barcelona comuniquen al capità de Mahó 

que no es necessaria la treva a la que s'ha arribat amb la ciutat de 

Ciutadilla, en quant al forment l'enviaran si els comerciants tenen 

seguretat que seran pagats en llanes, bestiars o altres mercaderies. Per 

tant han d'enviar una relació de les mercederies amb que es pagarà el 

forment, els fors als que es pagaran, etc. CC. Lletres Closes VI-23 fol. 

91v. 

- (01/04/1472) Jaume d’Aragó des de Maó demana vaixells a la ciutat per 

enviar-hi blats i carns. CC. Cartes Comunes Originals X-38 fol. 46. 

- (06/04/1472) ) Els consellers de Mahó diuen que la ciutat trameti vaixells 

per emportar-se bestiar cap a Barcelona ja que es troba  en bones 

condicions per anar a l'escorxador. CC. Cartes Comunes Originals X-38 

fol. 50 

- (10/04/1472)  El capità i els jurats de Mahó volen que es quedí a la ciutat 

de Mahó una quantitat de forment del vaixell d'en Setantí (1000 

quarteres) per por a un asalt de les tropes de Mallorca, a canvi si els 

consellers de Barcelona accepten, ofereixen a Barcelona bestiar, per 

aprovisionar-la de carn, si aquesta envia vaixells. CC. Cartes Comunes 

Originals X-38 fol. 53 



 

- (12/06/1472) Els jurats i consellers de Mahó davant els setge que 

pateixen per les tropes del rei Joan, decideixen no enviar un vaixell amb 

bestiars pel perill  que hi ha de que sigui interceptat per les naus 

enemigues. CC. Cartes Comunes Originals X-38 fol. 83 

- (26/03/1476) [bous] En arribar Gaspar de Muntmany, mercader de 

Barcelona a Blanes amb el carregament de bous que havia comprat per 

portar  a la ciutat, li van fer pagar 1lliura 10 sous per ribatge i 1 lliura 7 

sous per castillatge, cosa que era intolerable, ja que va contra els 

privilegis de la ciutat. CC. Lletres Closes VI-27 fol. 77v. 

- (26/03/1476) [bous] Tot i el coneixement que tenen dels drets de la ciutat 

li han demanat a en Gaspar de Muntmany 30 sous pels ramats que ha 

passat venint de Blanes, on ha desembarcat un ramat de bous comprat a 

Menorca. CC. Lletres Closes VI-27 fol. 77. 

- (26/03/1476) [bous] Els consellers envien diverses cartes al capità, al 

procurador, al batlle i als jurats de la vila de Blanes perquè s’ha aturat un 

bou a en Gaspar de Muntmany, mercader de Barcelona, que ha portat un 

folcat de Menorca que havia desembarcat a Blanes i que venia amb els 

seu bestiar a Barcelona i les autoritats de Blanes volien que pagués 

castillatge i altres drets dels quals està exempt, diuen que o es tornen les 

penyores que s’han fet i es deixa de maltractar als ciutadans de Barcelona 

o ells es veuran obligats a fer el mateix amb els seus ciutadans. CC. 

Lletres Closes VI-27 fol. 77. 

- (28/03/1476) Conflicte pel segrest d’un bou al pas del ramat d’en Gaspar 

de Muntmany per Mataró en camí cap a Barcelona des de Blanes on 

havien desembarcat. A la carta en Pere Joan Ferrer, cavaller, batlle de 

Mataró diu que respecta les lleis de Barcelona però que això és una 

qüestió particular de Gaspar de Muntmany, els consellers li contesten 

que el cas es particular però els drets corresponen a la "univesitat" i que 

per tant ells són els encarregats de defensar que es compleixin els seus 

privilegis i per tant demanen que restitueixi el bou al dit Muntmany. CC. 

Lletres Closes VI-27 fol. 87. 

- (02/07/1498) [bous] (No es una carta sinó recull d'un fet). 

En Joan Gassó, mercader havia comprat a Menorca 21 bous i per 

engreixar-los després del viatge els havia enviat a Vilanova, en passar 



 431 

per davant del castell de Castelldefels li fou pres un bou per dret de 

castillatge. Però aquest dret no el poden cobrar als ciutadans de 

Barcelona, com que no accepten el dret de Barcelona, pensen en fer 

repressàlies contra els seus súbdits que en entrar tres a Barcelona són 

empresonats, per solucionar el greuge van davant el governador i el 

consell de Rota, vists els privilegis de les dues parts la senyora Marc 

cedeix i torna el bou al mercader. Manual de Novells Ardits vol. III p. 

147. 

13. Balsareny (18/01/1437) Els consellers demanen al Molt honorable mossen 

Guillem de Paguera, senyor del castell de Balsareny i als seus oficials, que 

tornin a Berenguer Carner i Joan Carner 1 moltó i el càrrec de lanatge (10 sous) 

que els ha cobrat per passar i pasturar els seus ramats en el seu terme el gener de 

l'any 1436. CC. Lletres Patents VIII-2 fol. 29. 

14. El Papiol (11/12/1438) Els consellers es queixen a en Ramon Dezpapiol, 

donzell, senyor del castell del Papiol; per captura de bestiar al carnisser de 

Barcelona en  Dalmau Ginebret, bestiar que anava per aprovisionar la ciutat (10 

moltons). CC. Lletres Closes VI-6 fol. 47v. 

- (04/02/1449) Els consellers de Barcelona es queixen al castlà del Papiol 

pel empenyorament de 5 moltons a Dalmau Ginebret, carnisser de 

Barcelona. d'un ramat de 300 moltons que passaven pel terme del castell 

cap a Barcelona. Demanin els torni respectant així els privilegis de la 

ciutat. CC. Lletres Closes VI-14 fol. 17. 

- (04/03/1449) El castlà del Papiol defensa davant els consellers de 

Barcelona el haver retingut 5 moltons de Dalmau Ginebret. Ho ha fet 

perquè ell considera que és carnisser de Molins de Rei (encara que es pot 

comprovar que un carnisser amb el seu mateix nom treballa a la ciutat de 

Barcelona) i que per tant no es pot acollir als privilegis de la ciutat, i com 

pastura els seus ramats pel seu terme, ficant el bestiar de nit amb les 

esquelles apagades i fent malbé els camps, considera que el càstig està 

justificat. CC. Cartes Comunes Originals X-128 carp. 1440-1449. 

- (17/04/1449) Els consellers conviden a Ramon Dezpapiol a venir a 

Barcelona per solucionar el problema dels moltons penyorats al terme 

del Papiol. CC. Lletres Closes VI-14 fol. 49. 



 

15. Castell d’Eranprunyà (Gavà) (20/04/1439) [ovelles] Enregistrament del 

conflicte de la ciutat amb Lluís Marc, castlà d’Eranprunyà per empenyorament 

d’una ovella i dos croats per drets de castillatge, passatge i herbatge, que van ser 

finalment tornats als carnissers de la ciutat després de comprovar Lluís Marc que 

els privilegis de la ciutat eren més antics que els seus. Manual de Novells Ardits 

vol. I p. 389. 

- (07/06/1453) Els consellers reclamen la pressa per part del senyor del 

castell d'Eranprunyà, Jaume March, d'un moltó a en Rafael Citjar per dret 

de castillatge, sense cap dret, li reclamen  la seva devolució. CC. Lletres 

Closes VI-17 fol. 169. 

- (30/04/1472) Els consellers demanen al senyor que no posi impediments 

a en Joan Cotxello que vol abastar la ciutat de carn i d'altres vitualles. 

CC. Lletres Closes VI-25 fol. 86v. 

- (22/04/1473) Els consellers es queixen a en Jaume Marc, senyor 

d'Eranprunyà, perquè ha segrestat els moltons que Joan Citjar portava a 

la ciutat, amb la justificació de cobrar el dret d'erbatge. La ciutat diu que 

es immune d'aquests drets i reclama la devolució dels moltons. CC. 

Lletres Closes VI-26 fol. 7. 

- (18/04/1474) Resposta d’en Jaume Marc, senyor d'Eranprunyà, per una 

queixa dels consellers pel rapte de dos moltons a en Gabriel Montcada, 

carnisser de Barcelona, al terme de castell de Eramprunyà (Gavà). En 

Montcada havia arrendat unes terres perquè pasturessin els seus ramats. 

CC. Cartes Comunes Originals X-39 fol. 79 

- (09/10/1475) [bous] Els consellers es queixen a en Jaume Marc perquè 

ha cobrat a en Joan Boschà per dret de castillatge 2 sous i 8 diners per un 

parell de bous. Els consellers diuen que això és il·legal pels privilegis de 

la ciutat i li demanen que restitueixi aquests diners a en Joan Boscà o es 

veuran obligats a prendre mesures per defensar els seus drets. CC. 

Lletres Closes VI-27 fol. 20v. 

- (14/04/1478) [bous]  Els consellers demanen a en Jaume Marc el retorn 

del pagament fet per en Guillem Miró, mercader, que va passar pel terme 

del castell d'Eranprunyà amb bestiar boví. Els consellers consideren que 

es probable que Jaume Marc entengui el que ha passat perquè en ésser 

ciutadà de Barcelona coneix els drets dels ciutadans i li demanen que 
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torni els diners i que no es repeteixi un fet semblant. CC. Lletres Closes 

VI-28 fol. 111. 

- (26/03/1479) Els consellers reclamen a en Jaume Marc el retorn de 25 

moltons de en Joan Citjar, que ha aturat al terme del seu castell. Si té 

alguna reclamació diuen que retorni els animals i que enviï alguna 

persona informada per parlar amb els consellers i en Joan Citjar. CC. 

Lletres Closes VI-29 fol. 52. 

- (30/03/1479) A la carta enviada per en Jaume Marc els consellers li 

contesten, que han rebut la seva carta i que ja coneixen que el seu 

representant en el cas, que serà en Ramon Marquet, però li diuen que 

abans de veure el cas ha de tornar els moltons a en Joan Citjar o a un dels 

seus empleats. Després del retorn els consellers es comprometen a fer 

d'intercessors entre en Marc i en Citjar amb imparcialitat. CC. Lletres 

Closes VI-29 fol. 53v. 

- (06/09/1481) [cabra] Demanen a en Jaume Marc que torni una cabra 

presa per castillatge a Jaume Matheu, causídic, ciutedà de Barcelona, que 

passava amb el seu ramat pel seu terme. Els sorprèn que no sabés que el 

dit Jaume Matheu és ciutadà de Barcelona i per tant exempt de pagar 

castillatge, passatge… CC. Lletres Closes VI-30 fol. 104. 

- (25/08/1485) [cabra] Els consellers reclamen a en Jaume Marc el retorn 

d'una cabra d'un remat de 80 caps que menava en Martí Pere, pastor, 

carnisser i ciutadà de Barcelona pel terme de Sant Climent, cabres que 

eren també d'en Gaspar Esteve Terre, ciutadà de Barcelona. Li han estat 

preses per passatge, quan els carnissers de Barcelona hi són francs. CC. 

Lletres Closes VI-32 fol. 73. 

- (30/08/1485) [cabra] Contestació dels consellers a una carta d’en Jaume 

Marc que diu que no la vol tornar la cabra segrestada a en Martí Pere, els 

consellers li tornen a insistir que la torni,  ja que no val la pena que es 

busqui problemes per una cosa tan petita. CC. Lletres Closes VI-32 fol. 

74. 

- (05/05/1494) Els consellers reclamen a Elisabet vídua d’en Jaume Marc 

un moltó retingut a un pastor d'en Soler que el portava per provisió de la 

ciutat de Barcelona, al dit pastor li han demanat que jurés que tot el 

bestiar era per provisió de la ciutat, aquell no ho ha volgut fer i li han 



 

retengut 3 moltons, després li han retornat 2 i per tant reclama que s'han 

quedat un que li han de tornar. CC. Lletres Closes VI-34 fol. 167v. 

16. Capcir (28/07/1439) Els consellers demanen Llorenç Cort, jutge de la causa per 

cobrament de lleudes al bestiar de Barcelona al Capcir que doni “fe i creença” al 

procurador de Barcelona a la dita causa. CC. Lletres Closes VI-6 fol. 109v. 

 (hi ha cartes enviades a altres personatges i senyors sobre el mateix problema de 

 les lleudes del Capcir) 

17. Montgrony (05/10/1439) Els consellers envien una carta al batlle de Montgrony 

de la senyoria de Sant Joan de les Abadesses, per demanar una restitució per les 

pèrdues que ha tingut en Antoni Romaguera, carnisser de Barcelona, per 

conflicte que va tenir el seu pastor, en Joan de Taraçona, en una baralla per un 

moltó amb un habitant de la zona quan passava pel camí reial. Segons sembla el  

batlle i els seus homes van acudir a la baralla i van empresonar el pastor dos dies 

i després van enviar el bestiar amb una persona inexperta, el que li va causar 

pèrdues al carnisser. CC. Lletres Patents VIII-2 fol. 129. 

18. Blancafort (05/11/1439) Jaume Guitart, batlle de Blancafort, respon als 

consellers de Barcelona dient que havia empresonat a Joan de Taraçona, que és 

pastor de Antoni Romaguera, carnisser de Barcelona, perquè s'havia ficat un 

moltons a les pastures de n'Armengou. El batlle respon als consellers que els 

privilegis del rei de pastures són vàlids pel territori reial però no són vàlids a les 

senyories eclesiàstiques amb jurisdicció plena. CC. Cartes Comunes Originals 

X-9 fol. 237. 

19. Preixana (03/08/1441) Els consellers davant el segrest per part de la senyora 

d'Anglasola de 80 moltons a Pere Rabós en cobrament de la lleuda d'Anglasola a 

Preixana, que es senyoria del monestir de Vallbona, demana explicacions a 

l'abadessa per haver-ho permès. CC. Lletres Patents VIII-2 fol. 196. 

- (03/08/1441) Els consellers demanen explicacions a la vídua de Joan 

Roger d'Erill, senyora de la senyoria d'Anglesola; perquè han apressat 80 

moltons d'en Pere Rabós, que eren conduïts pel seu pastor Joan 

d'Albarrasí, com a pagament de la lleuda d'Anglesola. Es queixen perquè 

diuen que la senyoria d'Anglasola no té cap jurisdicció a Preixana, a més 

que no respecten els privilegis de la ciutat. CC. Lletres Patents VIII-2 fol. 

195v. 
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- (18/06/1442) El consell de Barcelona demana a l'abadessa que vigili 

perquè en el lloc de Preixana, ni en altres llocs del seu terme el senyor 

d'Anglasola no intenti cobrar de manera violenta la lleuda que reclama al 

pas del bestiar de Barcelona, de manera, segons ells, il·legal. CC. Lletres 

Closes VI-8 fol. 176. 

- (25/06/1442) Resposta de l'abadessa de Vallbona a una carta dels 

consellers segons la qual cobra indegudament lleuda als ramats dels 

carnissers de Barcelona quan passen pel terme de Anglesola i Preixana,  

pertanyents al dit monestir, el monestir ha demanat que no es recapti 

aquesta lleuda, però el senyor d'Anglesola diu que per un privilegi del rei 

hi té dret. CC. Cartes Comunes Originals X-12 fol. 70. 

20. Guimerà (26/09/1441) El Batlle de Barcelona desplega la bandera de Barcelona 

a la plaça del blat, per cridar a somatent contra el batlle de Guimerà (Urgell) per 

haver pres aquest batlle bestiar de carnissers a la seva batllia. Manual de Novells 

Ardits vol I p. 425. 

21. Anglesola (17/03/1442) Els consellers es queixen al senyor de la vila 

d'Anglasola (Francesc D'Arill) perquè vol cobrar lleuda o vectigal al pas de 

ramats destinats a carn de Barcelona, els consellers li diuen que va contra la llei. 

CC. Lletres Closes VI-8 fol. 127. 

- (19/06/1442) Convocat el sometent contra Anglesola pel greuge causat 

pel cobrament de la lleuda als  carnissers de Barcelona per part dels 

senyors d’Anglesola. CC. Lletres Closes VI-8 fol. 178v. 

- (04/08/1442) (No es una carta sinó recull d'un fet).  

 Es posada la bandera de la ciutat a la plaça del blat per raó de sometent 

 contra alguns  homes d'Anglesola per actes que havien fet contra alguns 

 ciutadans de Barcelona. Manual de Novells Ardits vol. I p. 436. 

- (07/03/1448) (No es una carta sinó recull d'un fet). 

 A causa de la sentència favorable de la reina Lloctinent General del rei a 

 Catalunya i del governador general de Catalunya que aprovaren el 

 sometent iniciat el (04/08/1442) a causa de l'atac a mà armada a uns 100 

 moltons de carnissers de Barcelona, contra regalies del rei i privilegis de 

 la ciutat, com continuen els delictes  la bandera de la ciutat que era a la 

 plaça del blat fou traslladada solemnement a la porta de Sant Antoni. 

 Manual de Novells Ardits vol. II p. 29. 



 

- (12/03/1449) Certificació de les despeses fetes per el cas de les lleudes al 

bestiar de Barcelona a Anglesola, sometent, investigació judicial, 

judicis… CC. Cartes Comunes Originals X-19 fol.38 

- (15/04/1473) Queixa dels  consellers de Barcelona perquè "ministres" del 

baró, Francesc d'Arill, senyor d'Anglesola, han retingut 3 moltons d'en 

Joan Citjar, carnisser i ciutadà de Barcelona, quan els carnissers i 

ciutadans de Barcelona són immunes a "tots passatges, erbatges, leudes 

o altres victigals en qualsevol nom apellats". CC. Lletres Closes VI-26 

fol. 3v. 

22. Guissona (18/06/1442) Els consellers demanen a l’oficial i veguer del bisbe 

d'Urgell a la vila de Guissona, que eviti que el senyor d'Anglesola demani lleudes al 

seu terme. CC. Lletres Closes VI-8 fol. 176v. 

23. Vinaixa (18/06/1442) Els consellers demanen al batlle que eviti que el senyor 

d'Anglesola demani lleudes al seu terme. CC. Lletres Closes VI-8 fol. 176v. 

24. Verdú (18/06/1442) Els consellers de Barcelona es queixen a l’abat del monestir de 

Ripoll per haver permès que uns homes d’Anglesola cobressin de manera violenta la 

lleuda d’Anglesola a la vila de Verdú. CC. Lletres Closes VI-8 fol. 175. 

25. Bellpuig (18/08/1442) Els consellers demanen a Ramon de Cardona, senyor de 

Bellpuig, que eviti que el senyor d’Anglesola cobri lleuda als ramats de Barcelona 

que passen pel terme de Bellpuig. CC. Lletres Closes VI-8 fol. 175v. 

26. Sallagosa (19/09/1447) Els consellers es queixen a Joan Moretó, lloctinent del 

procurador reial en el comtat de la Cerdanya, per la pressa d'un ramat de moltons 

que venien cap a Barcelona per cobrament de la lleuda reial, ramats que pertanyien a 

en Antoni Romaguera i a en Dalmau Ginebret, carnissers de Barcelona. CC. Lletres 

Closes VI-13 fol. 15v. 

- (14/11/1447) Agraïment per part dels consellers a en Joan Moretó pel 

deslliurament del ramat pres als carnissers de Barcelona. CC. Lletres 

Closes VI-13 fol. 31v. 

27. Sant Boi de Lluçanès (24/01/1449) Els consellers de Barcelona es queixen al 

paborde de Vic per haver empenyorat un bestiar que pasturava a Sant Boi del 

Lluçanès, per dret de delme i primícia, que era propietat d’en Joan Citjar. La ciutat 

diu que això és il·legal pels privilegis de la ciutat i demana que li sigui tornada la 

penyora per raó de justícia. CC. Lletres Closes VI-14 fol. 12.  
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- (30/01/1449) El capítol de Vic demana el pagament del delme per les 

pastures de Sant Boi del Lluçanès a en Joan Citjar, carnisser de 

Barcelona, per haver tingut pasturant els seus ramats allà durant 

bastant de temps. 

28. Lluçà (23/12/1451) Els consellers demanen al batlle de la Guardia, del abadiat del 

monestir de Sta. Maria de Ripoll, que per la bona relació que mantenen els 

consellers amb l'abat de Ripoll no es demani delme de cinc moltons d’en Joan Citjar 

i es deixin les coses com estaven. CC. Lletres Closes VI-16 fol. 147. 

- (31/12/1452) Guillem Boada, procurador de l’abat de Ripoll retorna la 

penyora de cinc moltons feta a en Joan Citjar a Lluçà. CC. Cartes 

Comunes Originals X-22 fol.153. 

29. Moià (11/10/1452) Els consellers reclamen al batlle de Moià el retorn de dos 

moltons d'un ramat d'en Pere Rabós, carnisser de Barcelona, que han estat presos a 

Moià, per passar pel terme d'un mas del batlle. Els consellers li diuen que això va 

contra les constitucions de Catalunya i contra els privilegis de la ciutat. CC. Lletres 

Closes VI-17 fol. 66v. 

30. La Llacuna (06/04/1453) Els consellers demanen al baró de la Llacuna, mossen 

Berenguer Arnau de Cervelló, que torni a Joan Carner i Pere Rifós, carnissers de 

Barcelona dos moltons presos pels seus oficials per dret de castillatge, un l'any 

passat i un altre l'any present, ja que els carnissers de Barcelona estan exempts de 

pagar aquest dret. CC. Lletres Closes VI-17 fol. 148v. 

- (07/05/1474) Els consellers reclamen a Guillem Arnau de Cervelló per la 

captura d’un moltó d'en Joan Citjar, carnisser de Barcelona; captura feta 

contra tota costum i privilegis de la ciutat. Li diuen que el torni a en Joan 

Citjar o un assalariat seu. CC. Lletres Closes VI-26 fol. 146v. 

- (23/06/1474) Els consellers es queixen a en Guillem Arnau de Cervelló 

perquè després d’haver enviat ja una carta el 7 de maig sobre la captura 

de "2 moltons", els senyors de la Llacuna havien contestat dient que era 

culpa dels seus oficials i que no tan sols tornarien els moltons sinó que 

rescabalarien la ciutat, i a 23 de juny ni tan sols han tornat els moltons. 

CC. Lletres Closes VI-26 fol. 150. 

- (09/05/1475) Els consellers de Barcelona escriuen a la Senyora, vídua de 

mossen Arnau de Cervelló; que sempre els senyors de Cervelló han 

respectat els privilegis de la ciutat i quan alguna vegada han aturat algun 



 

bestiar de la ciutat, l'han tornat o reparat. Però ara alguns "ministres" de 

la senyoria novament han aturat dels carnissers de la ciutat 5 bèsties, dos 

moltons d'en Lastis i tres d'en Citjar, carnissers de Barcelona. Demanen 

que restitueixin els dits moltons, que els errors dels seus ministres puguin 

provocar la "tzitzania" entre els senyors de Cervelló i la ciutat, que 

tinguin en compte que ells no es poden callar, perquè han fet el solemne 

jurament de defensar els privilegis de la ciutat. CC. Lletres Closes VI-27 

fol. 6v. 

- (16/04/1477) Els consellers contesten a una carta del baró de la Llacuna, 

Guillem Arnau de Cervelló, on diu que els seus drets a cobrar vectigals 

són més antics que les immunitats de la ciutat de Barcelona i per això els 

seus advocats estan estudiant les demandes de la ciutat. Els consellers no 

hi estan d’acord amb les afirmacions del baró i diuen que no dubtaran a 

defensar els seus drets. CC. Lletres Closes VI-28 fol. 38v. 

- (05/05/1478) Els consellers es queixen al baró de la Llacuna perquè, tot i 

que el contenciós sobre le pagament de passatge al terme de la Llacuna 

està en mans dels advocats, i Arnau Guillem de Cervelló va assegurar 

que mentre es dilucidava el contenciós no cobraria als carnissers 

barcelonins, n'està cobrant. Per tant els consellers li demanen que ho 

deixi de fer perquè si no es veuran forçats a prendre mesures. CC. Lletres 

Closes VI-28 fol. 114v. 

- (25/05/1478) El baró envia una carta als consellers on els demana 

excuses pel malentés que hi ha hagut amb els carnissers de Barcelona, als 

quals s'els ha demanat castillatge, diu que ha volgut tractar aquest 

problema en persona, però que no ha pogut anar a la ciutat per problemes 

familiars (matrimoni del seu fill). CC. Cartes Comunes Originals X-41 

fol. 103.  

- (27/05/1478) Els consellers li demanen a en Guillem Arnau de Cervelló 

pel destí dels moltons penyorats a la seva senyoria, a la vegada li 

agraeixen que digui que a partir d'ara els carnissers de Barcelona podran 

passar per la seva senyoria sense haver de pagar res. CC. Lletres Closes 

VI-28 fol. 117v. 

- (06/04/1486) Els consellers reclamen a en Arnau Guillem de Cervelló, 

cinc moltons pressos per passatge d'un ramat de en Jerònim Albanell, 
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jurista, Joan Citjar i Simon Lastis, carnissers. Ja que són francs de tot 

passatge i vectigal. CC. Lletres Closes VI-32 fol. 128v. 

- (19/05/1496) Els consellers reclamen al baró de la Llacuna un moltó pres 

d'un ramat d'en Berenguer de Muntmany, ciutadà i d’en Joan Bastida, 

que venia a Barcelona per aprovisionar la ciutat. La incautació dels 

moltons s'havia fet per dret de lleuda, passatge o castillatge, quan el baró 

sap que això va contra la llei si els ramats eren de ciutadans de 

Barcelona. CC. Lletres Closes VI-35 fol. 124. 

31. Cardona (18/11/1463) En Pere Lluis de Vilafranca, capità de Manresa, escriu als 

consellers de Barcelona sobre un ramat de Jaume Ferrer, carnisser de Badalona que 

portava a la ciutat de Barcelona i que a la via de Cardona li va ser pres per les tropes 

de la Generalitat, comandades pel capità de Santpedor, ja que el ramat el portava un 

pastor subdit del comte de Prades, enemic de la terra. A causa d’això es crea un 

conflicte entre el capità de Santpedor i el de Manresa i entre aquest últim i Jaume 

Ferrer. El capità de Manresa per evitar problemes amb la ciutat de Barcelona 

comunica els hi fa saber tot el conflicte. CC. Cartes Comunes Originals X-33 

fol.171 

- (26/09/1478) Els consellers agraeixen al noble mossen el bastard de 

Cardona que els hagi ajudat a treure uns bestiars de Foix i li demanen 

que faci alguna cosa amb els problemes que tenen al Comtat de Cardona. 

CC. Lletres Closes VI-28 fol. 156v. 

32. Palafolls (12/07/1464) [ovelles] La comtessa de Mòdica contesta al consellers de 

Barcelona, per justificar la captura per en Clapers, capità del castell de Palafolls de 

dos ovelles a en Salvador Sureda, home de Sant Andreu Çalou (gironés, al costat de 

Cassà de la Selva). A la carta la comtessa de Modica es compromet a tornar les 

ovelles encara que creu que està en el seu dret de cobrar passatge al dit Salvador 

perquè encara que portava els ramats a la ciutat no és ciutadà de la dita ciutat, i per 

tant no es pot acullir als privilegis de la ciutat (que ella respecta); finalment, tot i que 

aCC.epta no cobrar el dit passatge, no accepta pagar cap altre despesa pel dit afer. 

CC. Cartes Comunes Originals X-34 fol.166 

- (08/05/1468) Bertran d’Armendaris, baró de Palafolls, contesta a una cart 

dels consellers on se li reclamen uns moltons pressos en concepte de 

castillatge a en Citjar. El baró s’excusa dient que té dificultats per 

controlar els seus oficials que cobren el castillatge i que intentarà evitar 



 

que torni a passar. Sembla que abans també havien pres per castillatge a 

bestiar de Barcelona a Palafolls i a  Sant Pol. CC. Cartes Comunes 

Originals X-36 fol.147 

- (26/03/1476) Carta dels consellers enviada als oficials del difunt Bertran 

d’Armendaris, on els reclamen que tot i el coneixement que tenen dels 

drets de la ciutat li han demanat a en Gaspar de Muntmany 30 sous pels 

ramats que ha passat venint de Blanes, on ha desembarcat un ramat 

comprat a Menorca. CC. Lletres Closes VI-27 fol. 77. 

33. Blanes (09/04/1467) Els consellers de Barcelona expliquen al capità de Blanes que 

han enviat forment a la vila de Mahó, per conservar-la al seu bàndol i que aquesta ha 

pagat amb bestiar i no en diners, i que aquest bestiar ha de passar pel seu territori 

(Blanes) i que no vulgui cobrar cabessatge al bestiar de Barcelona que és immune. 

CC. Lletres Closes VI-23 fol. 119. 

- (28/03/1469) Els consellers reclamen al capità de Blanes la captura a en 

Rafael Citjar d’un moltó. CC. Lletres Closes VI-24 fol. 38. 

- (26/03/1476) [bous] Els consellers de Barcelona reclamen al capità, al 

procurador, al batlle i als jurats de la vila de Blanes, que en arribar 

Gaspar de Muntmany, mercader de Barcelona, a Blanes amb el 

carregament de bous que havia comprat per portar  a la ciutat, li van fer 

pagar 1lliura 10 sous per ribatge i 1 lliura 7 sous per castillatge, cosa que 

era intolerable per anar contra els privilegis de la ciutat. CC. Lletres 

Closes VI-27 fol. 77v. 

- (26/03/1476) [bous] Els Consellers es queixen a en Joan Ferrer, cavaller, 

o als seus oficials a Mataró perquè han fet una penyora d'un bou a en 

Gaspar de Muntmany, mercader de Barcelona, que ha portat un folcat de 

Menorca que havia desembarcat a Blanes i que venia a Barcelona. En 

Joan Ferrer volia que els bous paguessin castillatge i altres drets dels 

quals estan exempts els ciutadans de Barcelona. Els consellers diuen que 

o es tornen les dites penyores i es deixa de maltractar als ciutadans de 

Barcelona o ells es veuran obligats a fer el mateix amb els seus 

ciutadans. CC. Lletres Closes VI-27 fol. 77. 

34. Malgrat de Mar (18/04/1467) Els consellers es queixen al capità i al batlle de 

Malgrat perquè volen cobrar castillatge a Joan Casadevall, carnisser de Barcelona 

per passar bous, moltons i altres bestiar, agafant certa quantitat en gran perjudici del 
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dit carnisser. Per tant demanen que es respectin els privilegis de la ciutat i que torni 

el que li ha agafat al dit carnisser. CC. Lletres Closes VI-23 fol. 127v.  

- (02/09/1493) [ovelles]  Els consellers reclamen al batlle i sotsbatlle de 

Malgrat el retorn d'una capa sustreta a en Bernat Carbonell, per dret de 

castellatge, pel pas de 150 ovelles d'en Pere Rafell, carnisser i ciutadà de 

Bacelona. Ja  que en ser ciutadans de Barcelona són francs de tota lleuda, 

passatge i castillatge. CC. Lletres Closes VI-34 fol. 138v. 

 

35. Hostalric (31/07/1467) Els consellers de Barcelona escriuen a en Fracesc Torres, 

capità del castell d’Hostalric, per fer-se ressó de les queixes que els han arribat d’en 

Joan i en Rafael Citjar, germans, que els han dit que en passar un bestiar seu per la 

vila d'Hostalric els hauvien empenyorat cert bestiar per dret de castillatge, quan es 

conegut de tothom que els ciutadans de Barcelona són lliures de pagar tot dret de 

passatge, castillatge… Per tant els consellers exigeixen el retorn d'aquesta penyora 

als dos carnissers, a la vegada amenacen que si no retorna els animals penyorats 

s'actuaran contra els bens dels seus súbdits.. CC. Lletres Closes VI-23 fol. 162v. 

- (22/09/1469) Els consellers de Barcelona es queixen al capità d'Hostalric 

o a son lloctinent, per la captura al seu territori de tres moltons d'en 

Rafael Citjar. CC. Lletres Closes VI-24 fol. 45. 

- (29/12/1469) Els consellers escriuen a en Joan Pere Sarriera, capità 

d’Hostalric, per queixar-se de la pressa a en Joan Mestre, mercader de 

bestiars, d’un porc i 6 moltons que passaven pel seu terme per causa de 

la guerra i per dret de castell. Els consellers li diuen que això no és lícit i 

que els torni i confien que aquesta actuació es deu a la ignorància del 

capità i els seus oficials, ara bé, si persisteix en la seva actitud hauran 

d'actuar de la manera acustumada, defensant amb totes les seves forces 

les llibertats de la ciutat. CC. Lletres Closes VI-24 fol. 56v. 

- (15/01/1470) Els consellers envien una altra carta a en Jona Pere 

Sarriera, capità d’Hostalric, perquè aquest, no tan sols no ha tornat el 

porc i els sis moltons que havia capturat a en Joan Mestre, sinó que ha 

agafat els bestiars d'una altre ciutadà (Joan de la Font, sastre). A aquest 

últim quan el seu procurador passava li havien aturat dos moltons i ara 

altres quatre, tot i haver demostrat ser ciutadà de Barcelona amb proves 



 

oculars. Els consellers exigeixen al capità el retorn dels animals capturats 

o es prendran les mesures acustumades. CC. Lletres Closes VI-24 fol. 59. 

 

36. Palau Sator (05/08/1467) Els consellers es queixen al capità del castell de Palau 

Sator, per la captura de bestiar a en Joan i a en Rafael Citjar. CC. Lletres Closes VI-

23 fol. 163v. 

- (28/07/1468) Els consellers de Barcelona es queixen al batlle de Palau 

Sator, Per la captura a Joan Citjar d'un moltó en el seu terme. CC. Lletres 

Closes VI-24 fol. 26v. 

- (22/09/1469) Els consellers es queixen al capità, batlle i jurats de Palau 

Sator, perquè volen cobrar a en Rafael Citjar passatge per passar pel seu 

terme o si no penyorar-li cert bestiar. La ciutat diu que els carnissers de 

Barcelona són immunes. CC. Lletres Closes VI-24 fol. 44v. 

37. Empúries  - Empordà (05/08/1467) Els consellers de Barcelona es queixen al 

capità del castell d'Empúries per capturar bestiar d’en Joan i d’en Rafael Citjar. CC. 

Lletres Closes VI-23 fol. 163v. 

- (28/07/1468) Els consellers reclamen al Lloctinent la restitució dels 

moltons capturats a l'Empurdà. CC. Lletres Closes VI-24 fol. 26v. 

- (04/09/1471) Els consellers demanen a en Joan Sarriera, batlle General 

de Catalunya, que protegeixi (mitjançant companyies militars) els ramats 

de moltons i altres vitualles que venen cap a Barcelona des d'una 

província que suposem per anteriors cartes que és l'Empordà. CC. Lletres 

Closes VI-24 fol. 183v. 

38. Sant Pere Pescador (05/08/1467) Els consellers de Barcelona es queixen al capità 

de Sant Pere pescador, perquè els seus oficials han capturat bestiar d’en Joan i en 

Rafael Citjar. CC. Lletres Closes VI-23 fol. 163v. 

39. Solius (05/08/1467) Els consellers de Barcelona envien una carta al capità del 

castell de Solius,  fent-se ressó de les queixes d’en Joan i en Rafael Citjar, germans, 

que deien que en passar un bestiar seu pel terme del castell de Solius (Empordà) els 

havien empenyorat cert bestiar per dret de castillatge, quan es conegut de tothom 

que els ciutadans de Barcelona són lliures de pagar tot dret de passatge, castillatge… 

Per tant els consellers exigeixen el retorn d'aquesta penyora als dos carnissers, 

amenaçant al capità que si no retorna els animals penyorats s'actuarà contra els bens 

dels seus súbdits. CC. Lletres Closes VI-23 fol. 163v. 
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- (28/07/1468) Els consellers de Barcelona envien una carta al canonge 

Terrades, capità del castell de Solius, perquè ha capturat un moltó de 

Joan Citjar alegant dret de castillatge; a més al carnisser de Barcelona 

gent del terme li ha robat 5 moltons. Això no es legal atenent els 

privilegis de la ciutat i se li exigeix que torni els moltons capturats a en 

Joan Citjar o s'actuarà segons convingui. CC. Lletres Closes VI-24 fol. 

26v. 

- (28/03/1469) Els consellers de Barcelona envien una carta al capità de 

Solius, perquè al seu terme li han capturat a en Rafael Citjar un moltó. 

CC. Lletres Closes VI-24 fol. 38. 

- (22/09/1469) Els consellers envien diverses cartes, al capità, al batlle i 

als jurats del castell de Solius en la Vall d'Aro, perquè han capturat certs  

moltons d'en Rafael Citjar. CC. Lletres Closes VI-24 fol. 45. 

- (06/09/1471) Els consellers envien una carta a Joan Sarriera, batlle 

General de Catalunya; on li reclament que es retornin els bens al 

mercader que passava moltons pel terme del castell de Solius. CC. 

Lletres Closes VI-24 fol. 184. 

40. Llívia (12/09/1467) Els consellers agraeixen al senyor del castell de Llívia (Damià 

Dezcallar) que deixi als assalariats de Joan Citjar treure moltons del seu territori per 

abastar la ciutat. CC. Lletres Closes VI-23 fol. 173. 

- (01/10/1467) Damià Callamí envia una carta als consellers on els diu que 

ha rebut de Pere Joan de Molina assalariat d'en Citjar a Puigcerdà una 

carta on dels consellers li demanaven un permís perquè en Pere Joan 

pugui anar a buscar bestiar de llana per abastar la ciutat, ell de bona gana 

farà aquest permís i qualsevol altra cosa que necessiti la ciutat. CC. 

Cartes Comunes Originals X-36 fol.136 

41. Sant Pol de Mar (21/04/1468) Els consellers es queixen a Bertran d'Armendaris, 

senyor de Sant Pol, perquè els oficials del senyor han penyorat alguns moltons a en 

Joan Citjar o alguns dels seus homes en passar pel castell de Sant Pol i altres terres 

del dit Bertran, al·legant dret de passatge. Els consellers es queixen perquè en 

Bertran d’Armendaris sap que els ciutadans de Barcelona estan exempts d'aquest 

dret, per tant els consellers li exigeixen el retorn de les penyores. CC. Lletres Closes 

VI-24 fol. 20. 



 

- (08/05/1468) En Bertran d’Armendariç escriu una carta als consellers de 

Barcelona on s’excusa pels moltons pressos a en Citjar en concepte de 

castillatge a Palafolls i a Sant Pol; i diu que té dificultats per controlar els 

oficials que cobren el castillatge i que intentarà evitar que torni a passar. 

CC. Cartes Comunes Originals X-36 fol.147. 

42. Tossa de Mar (28/03/1469) Els consellers de Barcelona es queixen al capità de 

Tossa o el seu Lloctinent, perquè s’han capturat tres moltons per dret de castillatge a 

en Rafael Citjar, carnisser, ciutadà de Barcelona. Exigeixen el retorn dels dits 

moltons ja que el consideren il·legal. CC. Lletres Closes VI-24 fol. 37v. 

43. La Roca del Vallès (29/12/1469) ) [porcs]  Els consellers es queixen a en Martí 

Joan de Torrelles, senyor de la Rocha, perquè a en Joan Mestre, mercader de bésties, 

ciutadà de Barcelona, li han aturat un porc en passar pel castell de la Roca, com si 

no fos ciutadà de Barcelona, per tant exigeixen que es retorni el porc a en Joan 

Mestre. CC. Lletres Closes VI-24 fol. 56. 

44. Santa Perpètua de la Mogoda (29/12/1469 [porcs] Els consellers reclamen al 

procurador o capità, en representació del monestir de Montalegre a la vila de la 

Mogoda, per un porc pres a Joan Mestre, en el terme del monestir de Montalegre, ja 

que la ciutat es lliura de drets de castell i altres victigals. CC. Lletres Closes VI-24 

fol. 56v. 

45. Girona (30/03/1470) Els jurats de Girona responen a una carta dels consellers de 

Barcelona, rebuda el 17 de març, en la qual es consellers es queixen "com per 

ministres nostres és feta certa qüestió an Johan Mestra, vostra ciutadà, lo qual a 

gran benefici de la cosa pública acustuma menar bestiars e aportar altres vitualles 

a aqueixa ciutat, demanant-li cert vectigal" vectigal del qual els consellers de 

Barcelona diuen ésser francs. Els jurats de Girona han fet una investigació i han 

trobat que hi ha una lleuda reial dita “passatge” de la qual no esta exent de pagar 

ningú per per privilegi concedit a una ciutat. Ara bé, accepten que no saben si aquest 

passatge s'ha exigit a ningú de Barcelona. CC. Cartes Comunes Originals X-37. 

46. Sant Boi del Llobregat (04/09/1470) Els consellers envien una carta a en Joan 

Torrelles de Sant Boi, perquè ha pres uns moltons d’en Citjar ja que diu que aquest 

engreixa els seus ramats a Sant Boi i després s'els porta a escorxar i tallar allà on 

millor li sembla, diu que s'els tornarà quan li hagin pagat el ban per les malifetes 

causades pels ramats d'en Citjar. CC. Cartes Comunes Originals X-38 fol. 118. 
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- (02/06/1475) Els consellers escriuen una carta a en Antoni Puig, de Sant 

Boi, perquè l’ha pres a en Ramon Sala, mercader de Puigcerdà, que 

portava bestiars per a carn a la ciutat de Barcelona, un cavall, dos ases i 

la roba dels pastors, com a pagament d’una multa per no haver passat per 

la barca de Sant Boi, ja que al·leguen que es obligatori el pas per la 

barca. Els consellers consideren aquest cobrament un abús, i més si es té 

en compte que s'ha de tractar amb especial cura a la gent que porta 

aliments a la ciutat. CC. Lletres Closes VI-27 fol. 8v. 

- (02/08/1475) Els Consellers es queixen a en Joan Torrelles, cavaller a 

Sant Boi, perquè a Sant Boi han aturat 90 o 100 moltons d'en Joan Citjar, 

no se sap perquè, si es per passatge o pastura, diuen que és il·legal perquè 

els privilegis de la ciutat diuen que els carnissers i qualsevol ciutadà de 

Barcelona, són exempts de pagar; si és per altre raó, en Citjar està 

disposat a pagar. CC. Lletres Closes VI-27 fol. 13. 

- (18/09/1479) Els Consellers es queixen a en Joan Torrelles, cavaller a 

Sant Boi, perquè s’ha aturat una sèrie de ramats dels carnissers de 

Barcelona (mossen Casadevall i altres) als prats de Sant Boi. CC. Lletres 

Closes VI-29 fol. 138v. 

- (29/12/1479) Els Consellers envien una carta a en Joan Torrelles, 

cavaller a Sant Boi, on li reclamen el retorn del bestiar boví aturat a Sant 

Boi a en Joan Citjar per pasturar en territoris lliures segons la ciutat. CC. 

Lletres Closes VI-29 fol. 182v. 

47. Torroella de Montgrí (11/03/1471) Els consellers envien una carta a en Gaspar 

Cossa, capità a la provincia de l’Empordà. A la carta els consellers exigeixen al 

capità que es torni el bestiar recuperat per les seves tropes al seu propietari, que era 

en Joan Citjar. Segons sembla en Joan Citajr tenia un ramat de 900 caps per la 

comarca de l'Empordà per avituallar la ciutat de Barcelona quan els enemics li han 

capturat el ramat (que de fet anaven buscant); el representant d’en Joan Citjar a la 

zona va oferir 50 florins al capità i els seus homes si recuperaven el bestiar, una 

vegada recuperat, però, el capità vol el quint i altres pagaments per la dita presa. Els 

consellers consideren aquestes demandes injustes i exigeixen el retorn del bestiar a 

en Citjar, que a canvi  pagarà els 50 florins promessos. CC. Lletres Closes VI-24 fol. 

153 i 154. 



 

48. Sant Feliu de Guíxols (05/08/1471) Els consellers demanen a en Joan Sarriera, 

batlle General de Catalunya, que pressioni perquè li siguin retornats a un mercader 

de Barcelona els moltons que li havien estat pressos, quan els portava a la ciutat pel 

seu abastament.. CC. Lletres Closes VI-24 fol. 179. 

- (13/08/1471) Els consellers envien una carta als jurats de la vila de Sant 

Feliu de Guíxols, on es queixen airadament perquè no s'han retornat uns 

moltons capturats i el mercader que els portava, també capturat. Els 

consellers reclamen la seva immediata liberació. CC. Lletres Closes VI-

24 fol. 179v. 

49. Sitges (21/05/1472) Els Consellers demanen al capità de Sitges, Pere Guillem 

Safàbrega, que ajudi al representant d’en Joan Citjar (Joan de Molina) que va al seu 

territori a cercar bestiar per aprovisionar la ciutat. CC. Lletres Closes VI-25 fol. 

109v. 

- (15/02/1473) Els consellers escriuen al batlle, jurats i prohomens de 

Sitges, per intentar recuperar una incautació de bestiar feta per l'enemic 

durant la guerra que pertanyia a Joan Citjar, el pagament del rescat és de 

11 sous per cap. CC. Lletres Closes VI-25 fol. 172. 

50. Sants (23/04/1473) Jaume Marqueth de Sants, contesta a una misiva enviada pels 

consellers on li demanaven explicacions de perquè retenia uns moltons d'en Citjar; 

aquest diu que perquè pasturen per les seves terres sense donar res a canvi i que això 

no ho contemplen els privilegis de la ciutat. CC. Cartes Comunes Originals X-38 

fol. 189. 

51. Barberà del Vallès (11/08/1473) [cabrits] Els consellers envien una carta a en Pere 

Ramon de Vilanova, donzell, senyor del Castell de Barberà, on es queixen a aquest 

senyor perquè ha penyorats, per erbatges, contra tot dret, un cabrit que portava 

Bartomeu Pau (en societat amb Esteve Conill), qui conduia cabrits i altre bestiar a la 

ciutat de Barcelona. CC. Lletres Closes VI-26 fol. 82. 

52. Sant Martí Sarroca (03/08/1474) Els Consellers fan saber a mossen Joan Ubach, 

capità del castell de Sant Martí Sarroca, que la ciutat de Barcelona té immunitat de 

pagar drets de pas a tota la senyoria del senyor rei, tant a Catalunya, com a Aragó i 

altres regnes, i que per tant és il·legal la penyora que ha fet de 4 moltons a en Joan 

Citjar, conegut carnisser de la ciutat de Barcelona i li demanen una ràpida devolució 

si no vol patir les conseqüències. CC. Lletres Closes VI-26 fol. 158. 
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- (29/08/1474) En Joan Ubach, capità del castell de Sant Martí Sarroca, 

contesta a la carta dels consellers i s’excusa per la pressa de quatre 

moltons pertanyents a en Citjar, ja que diu que no sabia res fins que no 

va rebre la carta dels consellers, i es disculpa, dient que no vol anar 

contra els privilegis de la ciutat. CC. Cartes Comunes Originals X-39 fol. 

109. 

53. Font-rubí (10/09/1475) Els consellers envien una carta a en Joan Cathalà, capità del 

castell e terme de Fontrubí, perquè ha penyorat uns moltons d'en Joan Citjar que 

passaven pel seu terme, fent cas omís dels privilegis de la ciutat, que coneix. Els 

consellers li demanen que torni les penyores si no vol que la ciutat faci passos 

concrets per fer justícia. CC. Lletres Closes VI-27 fol. 17. 

- (05/05/1478) Els Consellers exigeixen a Antoni Cathalà, senyor de 

Fontrubí, el retorn dels bestiars d'en Lastis, carnisser de la ciutat, que han 

estat penyorats per cert dret, si no ho fan, la ciutat farà tot el possible per 

posar ordre. CC. Lletres Closes VI-28 fol. 114. 

54. Vallmoll (21/11/1475) Els Consellers es queixen a en Montpalau, cavaller, senyor 

de Vallmoll, perquè havia penyorat alguns moltons, un ase i certa roba a en Gabriel 

Miró, de Morella, amb qui uns carnissers de Barcelona havien signat un contracte 

segons el qual li compraven 1100 moltons que aquest havia de portar a la ciutat. Els 

consellers es queixen perquè les penyores s’havien fet contra tot dret ja que els 

moltons eren propietat de ciutadans de Barcelona, per tant li demanen que torni les 

penyores fetes. CC. Lletres Closes VI-27 fol. 23. 

55. Castellet i la Gornal (03/12/1475) Els Consellers es queixen als Jurats de 

Vilafranca del Penedès per un bestiar empenyorat al Castellet, que segons els jurats 

de Vilafranca ja ha estat deslliurat. CC. Cartes Comunes Originals X-39 fol. 184. 

56. Castellar del Vallès (18/12/1475) Reclamació per part dels Consellers a en Guerau 

de Clasquerí, per aturar un moltó, per dret de vectigal d'un ramat de Joan Citjar, que 

passava pel terme del castell de Castellar. Els consellers diuen que es veritat que ara 

molts senyors estan fent penyores i ocupacions i que per això el Consell de Cent ha 

decidit prendre mesures, i asseguren que es prendran contra ell si no posa remei a la 

penyora. CC. Lletres Closes VI-27 fol. 30. 

57. Mataró (26/03/1476)  Els Consellers es queixen a en Joan Ferrer, cavaller o a son 

lloctinent e procurador o batlle en el lloc de Mataró perquè se li ha fet una penyora, 

d'un bou, a en Gaspar de Muntmany, mercader de Barcelona, que ha portat un folcat 



 

de Menorca que havia desembarcat a Blanes i que venien cap a Barcelona, i en Joan 

Ferrer volia que pagués castillatge i altres drets dels quals està exempt. Els 

consellers diuen que o es tornen les dites penyores i es deixa de maltractar als 

ciutadans de Barcelona o ells es veuran obligats a fer el mateix amb els  ciutadans de 

Mataró. CC. Lletres Closes VI-27 fol. 77. 

58. Clariana (Argençola) (29/05/1476) Reclamacions dels Consellers a la vidua de 

mossen Sacirera, cavaller,  perquè havia penyorat dos moltons del ramat de Joan 

Citjar quan passava pels termes del castell de Clariana, els consellers suposen que 

ho fan perquè no coneixen els privilegis de la ciutat. CC.. Lletres Closes VI-27 fol. 

112. 

- (14/06/1476) La vídua de Sacirera demana als consellers de Barcelona, 

respecte a la captura de dos moltons d’en Joan Citjar, que s'apliquin els 

privilegis de la ciutat a tothom, també als senyors veins. CC. Cartes 

Comunes Originals X-40 fol. 176. 

59. Solsona (22/10/1476) Els Consellers es queixen perquè els Cònsols de la vila de 

Solsona volen força a en Joan Citjar a pagar lleuda o passatge. Els consellers diuen 

que els carnissers i ciutadans de Barcelona no han de pagar aquests drets i que, per 

tant, tornin les penyores fetes al dit Citjar. Si no actuaran contra els ciutadans de 

Solsona. CC. Lletres Closes VI-27 fol. 179. 

- (22/09/1477) Els Consellers exigeixen a Joan de Cardona, procurador del 

egregi comte de Cardona, el retorn de dos moltons penyorats a Solsona, 

primer per lleuda i després per passatge i que pertanyien a Joan Citjar, 

penyorats segons els consellers contra tot dret. Si no retornen els moltons 

i el que hi hagin exigit a Joan Citjar, hauran de prendre messures. CC. 

Lletres Closes VI-28 fol. 74. 

- (17/08/1478) Els Consellers es queixen als savis senyors, el batlle i jurats 

de la vila de Solsona, perquè han demanat a uns carnissers de Barcelona 

una assegurança de 4000 lliures i han capturat 8 moltons de dos folcs de 

bestiar que havien passat pels termes de la dita ciutat. Els consellers 

demanen que es retorni els moltons i s'anul·li l'assegurança o faran el 

mateix amb les seves coses i amb ciutadans de Solsona que es trobin a 

Barcelona. CC. Lletres Closes VI-28 fol. 143v. 

- (01/09/1478) El batlle de Solsona diu que els ciutadans de Barcelona han 

de pagar els drets que se’ls exigeix perquè els privilegis dels vescomtes 
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de Cardona són anteriors als privilegis de la ciutat, i si no és així cal que 

la ciutat aporti la documentació justificativa. CC.. Cartes Comunes 

Originals X-41 fol. 127. 

- (26/09/1478) Els consellers agraeixen al noble mossen el bastard de 

Cardona que els hagi ajudat a treure uns bestiars de Foix i li demanen 

que faci alguna cosa amb els problemes que tenen al Comtat de Cardona. 

CC.. Lletres Closes VI-28 fol. 156v. 

60. Boixadors (Sant Pere Sallavinera) (22/10/1476) Els Consellers es queixen a 

mossen d'Altarriba perquè els seus oficials han aturat 6 moltons a en Joan Citjar al 

castell de Boixadors, per dret de passatge. Donat que això va contra els privilegis de 

la ciutat exigeixen la seva devolució a en Joan Citjar o a un empleat seu. CC. Lletres 

Closes VI-27 fol. 179v. 

- (30/12/1478) Els consellers reclamen a Gerau d'Altariba, cavaller, senyor 

del Castell de Boixadors que tot i conèixer els privilegis de la ciutat de 

Barcelona hagi penyorat 30 moltons a carnissers de Barcelona per 

pagament de passatge. Accepten parlar amb el dit senyor i al seu advocat 

per mostrar-li el privilegis de la ciutat. CC. Lletres Closes VI-28 fol. 177. 

61. Tortosa (31/03/1477)  Els consellers de Barcelona demanen al noble mossen Ferran 

de Rebolledo, que intervingui a favor de la ciutat davant els procuradors de la ciutat 

de Tortosa que han retingut uns bestiars comprats per en Citjar i altres carnissers de 

Barcelona per donar provehiment a la ciutat de Barcelona. CC. Lletres Closes VI-28 

fol. 30. 

62. Altafulla (28/04/1477) Els Consellers exigeixen a Lluis de Requesens, senyor 

d'Altafulla, i a qui per ell regeix el castell; el retorn d'un moltó retingut d'un ramat 

de carnissers barcelonins assegurats que els portaven per tallar a la ciutat. Exigeixen 

el seu retorn o hauran de prendre mesures per evitar que els seus drets siguin 

trepitjats. CC. Lletres Closes VI-28 fol. 43. 

- (07/05/1477) Pere de Requesens dóna explicacions als consellers de 

Barcelona per l'empenyorament d'un moltó d'un ramat de Barcelona que 

passava pel castell camí de la ciutat. En Pere diu que no coneixia els 

privilegis de la ciutat en quant a passatges, herbatges… accepta tornar el 

moltó, esperant que quedi arreglat el contenciós. CC. Cartes Comunes 

Originals X-41 fol. 30. 



 

63. Tamarit de Mar (28/04/1477) Els Consellers exigeixen a mossen Copons, capità de 

Tamarit o a el seu lloctinent; el retorn d'un moltó que portaven els carnissers de 

Barcelona a la ciutat i que ha estat retingut, ja que s’ha pres el moltó contra dret 

perquè els ciutadans de Barcelona són lliures de pagar tot passatge, castillatge o altre 

vectigal. Els consellers es sorprenen de la captura perquè el Patriarca coneix els 

privilegis de la ciutat, que és per qui té el castell mossen Copons. CC. Lletres Closes 

VI-28 fol. 42v. 

64. Lleida (16/06/1477) Els Consellers exigeixen al molt honorable col·lector de la 

lleuda de la ciutat de Lleida o a son lloctinent; que deixin passar el ramat de Ramon 

Sala, carnisser i prohom dels carnissers de Barcelona, que ha estat aturat perquè li 

volien cobrar lleuda a Lleida, quan els ramats de Barcelona són lliures de pagar 

lleudes, peytes i qualsevol vectigal. CC. Lletres Closes VI-28 fol. 55. 

65. Manresa (25/10/1477) Els Consellers reclamen a en mossen Joan Aymerich, 

procurador del senyor rei de Castella a Manresa;  per la retenció d'un ramat d'en 

Joan Citjar i d'en Sala i dels seus tres pastors, que venien de Foix per les amenaces 

fetes a un dels pastors i el robatori dels seus diners abans de posar-lo en llibertat. 

Demanen que s’alliberi el bestiar i els pastors i es retornin els diners. CC. Lletres 

Closes VI-28 fol. 84v.  

- (08/11/1477) Els consellers de Manresa es queixen als consellers de 

Barcelona que una cosa és el privilegi d'herbatge i passatge que té la 

ciutat i una altre és que els ramats de Barcelona es fiquin a les pastures 

de Manresa, que això últim no és lícit i els carnissers barcelonins han de 

pagar les multes per les destrosses que fan els seus ramats. CC. Cartes 

Comunes Originals X-41 fol. 74. 

- (28/01/1484) Els consellers de Barcelona reclamen als consellers de 

Manresa que el funcionari que recapta la lleuda en el terme de Manresa, 

li ha cobrat a en Gabriel Turell, ciutadà de Barcelona que menava bestiar 

per aquest terme, i li ha fet una penyora i li han demanat fermança. La 

ciutat demana que li sigui tornada la penyora i anulada la fermança. CC. 

Cartes Comunes Originals X-41 fol. 258 

-  (05/02/1484) Els Consellers de Barcelona reclamen als consellers de 

Manresa la penyora feta pel Mostassaf de Manresa a en Simon Lastis, 

carnisser i ciutadà de Barcelona, d'un moltó d'un ramat que portava a la 
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ciutat de Barcelona, penyora segons ells feta contra tot dret. CC. Lletres 

Closes VI-31 fol. 107v. 

-  (17/12/1488) Els consellers escriuen a en Joan Puig, mostassaf de la 

ciutat de Manresa, queixant-se per cert bestiar que portaven a la ciutat la 

companyia de carnissers ciutadans de Barcelona als quals s'els ha cobrat 

3 sous de ban, contra tot dret i tota justícia. CC. Lletres Closes VI-33 fol. 

97v. 

- (17/12/1488) Els Consellers escriuen a en Felip del Bosch, senyor de la 

lleuda, perquè ha fet pagar 3 sous per dret de lleuda a la companyia de 

carnissers de Barcelona, contra tot dret. CC. Lletres Closes VI-33 fol. 97. 

- (17/12/1488) Els Consellers es queixen i reclamen a Bernat Eymerich, 

cambrer de l'església de la ciutat de Manresa; per un moltó pres al terme 

de Sant Jaume, a les terres de la cambreria, per dret de passatge o 

herbatge. Moltó pres a la companyia de carnissers de Barcelona. 

Reclamen devolució del moltó perquè s’ha retingut contra tot dret. CC. 

Lletres Closes VI-33 fol. 97. 

- (17/12/1488) Els consellers es queixen a mossen Bernat de Cellent, 

cavaller, veguer de la ciutat de Manresa, per la captura d'un moltó al 

castell de Callús a una companyia de carnissers de Barcelona que portava 

el seu ramat per provisió de la ciutat. CC. Lletres Closes VI-33 fol. 96v. 

66. Foix (25/10/1477) Els Consellers reclamen a en mossen Joan Aymerich, procurador 

del senyor rei de Castella a Manresa;  per la retenció d'un ramat d'en Joan Citjar i 

d'en Sala i dels seus tres pastors, que venien de Foix , per les amenaces fetes a un 

dels pastors i el robatori dels seus diners abans de posar-lo en llibertat. Demanen 

alliberin el bestiar i els pastors i es retornin els diners. CC. Lletres Closes VI-28 fol. 

84v. 

- (26/09/1478) Els Consellers agraeixen al bastard de Cardona que els hagi 

ajudat a treure uns bestiars de Foix i li demanen que faci alguna cosa 

amb els problemes que tenen a Cardona. CC. Lletres Closes VI-28 fol. 

156v. 

67. Santa Coloma de Queralt (15/04/1473) Els consellers escriuen a en Dalmau de 

Queralt, senyor de Santa Coloma de Queralt, perquè ha aturat uns moltons de Joan 

Citjar indegudament. CC. Lletres Closes VI-26 fol. 3v. 



 

- (25/04/1473) Dalmau de Queralt, senyor de Santa Coloma de Queralt, en 

resposta a la demanda feta per la ciutat de Barcelona per haver 

empenyorat uns moltons de Rafael Citjar, diu que aquests moltons no 

van pels camins sinó molt desordenadament per les seves terres i no 

paguen res, considera que en aquest cas no estan compressos els 

privilegis de Barcelona sobre pastures. CC. Cartes Comunes Originals 

X-38 fol. 191. 

- (07/05/1478) Els consellers es queixen al noble baró mossen Dalmau de 

Queralt, senyor de Santa Coloma de Queralt, perquè està cobrant 

passatge als carnissers, tot i conèixer els privilegis de la ciutat i, li diuen 

que si bé durant la guerra això era habitual, ara no ho consentiran. CC. 

Lletres Closes VI-28 fol. 115. 

- (15/05/1478) Dalmau de Queralt, baró de Santa Coloma de Queralt, 

escriu una carta als consellers on els diuen que ell no vol anar contra els 

privilegis de Barcelona, però que en aquests privilegis s'entèn que els 

ramats han d'anar pels camins públics i no fer tales per allà on voldran. 

CC. Cartes Comunes Originals X-41 fol. 99. 

- (06/04/1486) Els Consellers reclamen a en Dalmau de Queralt, baró de 

Santa Coloma de Queralt, dos moltons pressos per passatge d'un ramat 

de en Jerònim Albanell, jurista, Joan Citjar i Simon Lastis, carnissers. Ja 

que són francs de tot passatge i vectigal. CC. Lletres Closes VI-32 fol. 

128. 

- (30/05/1487) Els consellers de Barcelona reclamen a en Dalmau de 

Queralt, senyor de la baronia de Santa Coloma de Queralt, un moltó 

apressat, d'un ramat d'en Bernat Turell, cavaller, i de mossen Pere Ferrer, 

cavaller, ciutadans de Barcelona. CC. Lletres Closes VI-33 fol. 11v. 

- (19/05/1496) Els Consellers reclamen a en Dalmau de Queralt perquè 

s'han aturat 8 moltons a en Berenguer de Muntmany i a altres per un dret 

de tala, ja jutjat, i per dret de castillatge, el qual no poden cobrar als 

carnissers de Barcelona, perquè tenen guiatge i privilegis reials. CC. 

Lletres Closes VI-35 fol. 124v. 

- (19/05/1496) Els Consellers reclamen a en Dalmau de Queralt dos 

moltons presos d'un ramat que venia a Barcelona per aprovisionar la 

ciutat i que pertanyia en Berenguer de Muntmany, ciutadà i de Joan 
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Bastida. La presa s'havia fet per dret de lleuda, passatge o castillatge, el 

qual estan exempts de pagar els ciutadans de Barcelona. CC. Lletres 

Closes VI-35 fol. 123v. 

68. Sant Cugat del Vallès (09/06/1478) [ovelles] Els Consellers escriuen a en Pere 

Ramis, paborde major del monestir de Sant Cugat del Vallès, queixant-se perquè si 

en un principi havia acceptat tornar unes ovelles penyorades als carnissers de 

Barcelona, ara no les vol tornar. CC. Lletres Closes VI-28 fol. 118. 

69. Tírvia (29/10/1478) Els Consellers demanen al noble mossen el bastard de Cardona, 

que deixi sortir més bestiar de les seves terres cap a Barcelona a més dels 2000 caps 

que ja ha deixat venir. I que digui alguna cosa sobre les demandes de Solsona. CC. 

Lletres Closes VI-28 fol. 159v. 

70. Castellfollit de la Roca (30/12/1479) Els Consellers exigeixen a la molt noble la 

senyora de Castellfollit, el retorn de 3 pacífics cobrats a en Sala, carnisser de 

Barcelona, quan passava sobre una mula amb els seus ramats pel seu terme. CC. 

Lletres Closes VI-29 fol. 183v. 

71. Gelida (24/10/1483) [porcs] Els Consellers reclamen a na Violant, senyora del 

castell de Gelida, el penyorament d'un porc d'una porcada de Miquel Riera, carnisser 

de Barcelona, que passava pel seu terme i que li havia estat pres per castillatge 

contra tot dret. Per tant reclamen a la senyora de Gelida que torni el porc penyorat o 

un altre. CC. Lletres Closes VI-31 fol. 44. 

72. Caldes de Montbui (01/04/1484) Els Consellers reclamen al batlle i jurats de la vila 

de Caldes de Montbuy, el retorn dels bestiars retenguts a en Ramon Sala, carnisser i 

ciutadà de Barcelona, que portava els ramats a Barcelona. CC. Lletres Closes VI-31 

fol. 127. 

73. Veciana (Castell de Montfalcó el Gros) (13/01/1485) Els consellers de Barcelona 

reclamen al conestable d'Aragó i al magnífich capità i batlle del castell de 

Montfalchó, l'alliberament del bestiar (300 moltons) que en Pere Lastis, carnisser, 

ciutadà de Barcelona, portava a aquesta ciutat. Li han penyorat el bestiar per un 

deute que té el seu pare. Diuen que no poden parar els animals per cap raó tampoc 

per deutes, a més els moltons han estat comprats amb diners d'en Pere Lastis, no del 

seu pare, tot i això si hi ha un problema de deutes s'ha de solucionar a Barcelona, 

segons ho estableixen els privilegis de la ciutat. CC. Lletres Closes VI-31 fol. 193v. 

- (Segur) (06/04/1486) Els Consellers reclamen a mossen Joan de Calders, 

senyor del castell de Sant Martí de Segur, 2 moltons pressos per passatge 



 

d'un ramat de en Jerònim Albanell, jurista, Joan Citjar i Simon Lastis, 

carnissers. Ja que són francs de tot passatge i vectigal. CC. Lletres Closes 

VI-32 fol. 129. 

74. Martorell (16/01/1485) Els Consellers escriuen a l’honorable batlle de la vila de 

Martorell, per haver aturat, per instància de Vilamajor, un ramat d'en Jaume Lastis 

que venia cap a Barcelona per deutes contrets per en Jaume amb en Vilamajor. Per 

privilegis de la ciutat el cas s'ha de dilucidar a Barcelona i no fora de la ciutat. 

També envien la carta a donya Elfa de Requesens, dona del governador de 

Catalunya, senyora de la vila. Tot i així donya Elfa es resisteix i li han d'enviar una 

altra carta 18/01/1585. CC. Lletres Closes VI-31 fol. 198v. 

75. Savallà del Comtat (06/04/1486) Els Consellers reclamen a en mossen Benet Garau 

de Boxadors, senyor del castell de Savallà, dos moltons pressos per passatge d'un 

ramat d’en Jerònim Albanell, jurista, Joan Citjar i Simon Lastis, carnissers. Ja que 

són francs de tot passatge i vectigal. CC. Lletres Closes VI-32 fol. 129. 

76. Organyà (12/11/1491) Els Consellers reclamen al veguer del vescomdat de 

Castellbó, la penyora de 52 moltons feta per part de Lluís Soldevila, capità, 

Bartomeu Soldevila, batlle i en Antoni Caminal, a dos pastors de Joan Berenguer 

Aguilar, ciutadà, i Joan Citjar, carnisser de Barcelona, els quals portaven dos ramats 

per provisió de la ciutat de Barcelona. Els consellers com a represalia per la captura 

havien detingut un habitant de Castellbó de visita a Barcelona, en veure que era un 

cònsol de la vila, representant de la Princessa de Navarra, l'han deslliurat. Han rebut 

la seva promessa de retornar els moltons i de donar una indemnització pels danys, 

però amenacen amb detenir altres habitants de Castellbó si no es tornen els moltons 

i es repara el dany fet als propietaris dels ramats. CC. Lletres Closes VI-34 fol. 68v. 

77. Calaf (30/07/1493) Els consellers envien una carta al batlle de Calaf per queixar-se 

per la captura d'uns bestiars comprats a la fira de Calaf a en Pere Soler, carnisser de 

la ciutat de Barcelona, al mateix Calaf. Els consellers reclamen el seu retorn 

immediat. CC. Lletres Closes VI-34 fol. 134. 

78. Vic (29/11/1494) [bous] Els Consellers demanen als consellers de la ciuta de Vic el 

retorn d'un bou penyorat per lleuda i passatge a un pastor d'en Antoni Casadevall, 

carnisser, ciutadà de Barcelona. CC. Lletres Closes VI-35 fol. 8.  

79. Cervera (28/07/1495) Els Consellers reclamen als pahers de la vila de Cervera la  

restitució econòmica d'un moltó degollat i 30 sous i 6 diners pagats per recuperar 

300 moltons capturats, juntament amb danys i despeses, que pertanyien Berenguer 
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Muntmany, ciutadà de Barcelona, el qual els havia comprat a través d’en Pere Soler, 

carnisser, a la mateixa Cervera. CC. Lletres Closes VI-35 fol. 59. 

80. Miralcamp (19/05/1496) Els Consellers reclamen als savis senyors els procuradors 

o batlle de la vila de Miralcamp, cert bestiar pres d'un ramat d'en Berenguer de 

Muntmany, ciutadà i de Joan Bastida, que venia a Barcelona per aprovisionar la 

ciutat. També es reclama que havien arrestat al pastor que conduia el ramat i encara 

s'havia empenyorat les cavalcadures. La presa s'havia fet per dret de lleuda, passatge 

o castillatge, quan sabien que això va contra la llei si els ramats pertanyien a 

ciutadans de Barcelona CC. Lletres Closes VI-35 fol. 124. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Preu del moltó durant el segle XIV i XV 

Preu moltó s. XIV 

taula preus 
font data real preu ajuda preu final 

CC. Llibre del Consell vol. I -1 fol. 24 14/04/1302 8 0 8 
CC. Llibre del Consell vol. I -1 fol. 78. 04/01/1303 8 0 8 
CC. Llibre del Consell vol. I -1 fol. 94v. 01/04/1303 8 0 8 
CC. Llibre del Consell vol. I -2 fol. 6. 08/12/1310 8 0 8 
CC. Llibre del Consell vol. I -2 fol. 33. 15/12/1312 8 0 8 
CC. Llibre del Consell vol. I -3 fol. 5v. 01/12/1314 8 0 8 
CC. Llibre del Consell vol. I -4 fol. 8. 29/12/1316 9 0 9 
CC. Llibre del Consell vol. I -4 fol. 15v. 18/02/1317 9 0 9 
CC. Llibre del Consell vol. I -4 fol. 21v. 02/08/1317 8 0 8 
CC. Llibre del Consell vol. I -5 fol. 6. 01/01/1318 9 0 9 
CC. Llibre del Consell vol. VI fol.16v. 19/08/1320 8 0 8 
CC. Llibre del Consell vol. VII fol.9. 01/01/1321 9 0 9 
CC. Llibre del Consell vol. VII fol.27. 31/03/1321 9 1 10 
CC. Llibre del Consell vol. VII fol.33v. 25/05/1322 8 1 9 
CC. Llibre del Consell vol. VIII fol.12. 01/01/1324 8 1 9 
CC. Llibre del Consell vol. VIII fol.34v. 30/09/1324 8 0 8 
CC. Llibre del Consell vol. IX fol.9. 01/12/1325 8 0 8 
CC. Llibre del Consell vol. IX fol.31 15/03/1326 8 1 9 
CC. Llibre del Consell vol.X fol.10v. 01/12/1326 8 1 9 
CC. Llibre del Consell, XIV, 13/16 01/01/1338 8 1 9 
CC. Llibre del Consell,XV, 15 01/01/1341 9 1 10 
CC. Llibre del Consell, XVI, 14 01/01/1343 8 1 9 
CC. Llibre del Consell, XVII, 23 /27 01/01/1346 8 1 9 
AHCB CC.. Manual XIII-8 fol. 16v 23/03/1348 8 1 9 
AHCB CC. Manual XIII-8 fol. 16v 01/07/1348 7 1 8 
AHCB CC. Manual XIII-8 fol. 33 23/03/1349 8 1 9 
CC. Ord. Esp. V-1, 6/10 27/03/1350 8 1 9 
CC. Ord. Esp. V-1, 26/32 12/06/1352 9 1 10 
CC. Ord. Esp. V-1, 36/42 15/12/1352 9 1 10 
CC. Ord. Esp. V-1, 53v/59 13/12/1353 9 2 11 
CC. Ord. Esp.V-1, 75/82 14/12/1354 9 2 11 
CC. Ord. Esp. V-1, 96/100bis 14/12/1355 9 2 11 
CC. Ord. Esp. V-2, 38/44 05/06/1369 12 3 15 
CC. Ord. Esp. V-2, 59v/62v 16/01/1371 12 3 15 
CC. Ord. Esp. V-2, 72 11/08/1371 13 3 16 
CC. Ord. Esp. V-2, 82v/86 31/12/1371 13 3 16 
CC. Ord. Esp. V-2, 82v/86 01/03/1372 12 3 15 
CC. Ord. Esp. V-4, 4v/12v 30/12/1372 15 3 18 
CC. Ord. Esp. V-4, 31-38 04/01/1374 15 3 18 
CC. Ord. Esp V-4, 55-63v 31/01/1375 13 3 16 
CC. Ord. Esp. V-4, 105-112v 22/12/1377 14 3 17 
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taula preus 
font data real preu ajuda preu final 

CC. Ord. Esp. V-7, 2-8 01/01/1380 14 3 17 
CC. Ord. Esp. V-8 4-4v 06/02/1387 15 3 18 
CC. Llibre del Consell vol. XXV fol. 48. 01/01/1391 13 3 16 
CC. Llibre del Consell vol. XXV fol. 48. 05/09/1391 13 1 14 
CC.. Llibre del Consell vol. XXV fol. 74v. 03/01/1392 14 1 15 
AHCB CC. Registre d'Ordinacions IV-5 fol. 3 17/12/1393 13 3 16 
CC. Llibre del Consell vol. XXVIII fol. 7v. 01/01/1400 11 4 15 
CC. Llibre del Consell vol. XXVIII fol. 7v. 21/01/1400 12 4 16 
CC. Llibre del Consell vol. XXVIII fol. 108v. 22/06/1409 11 3 14 
CC. Registre de Deliberacions II-1 f. 7v. 01/01/1433 11 4 15 
CC. Registre de Deliberacions II-1 f. 7v. 19/03/1433 11 3 14 
CC. Registre de Deliberacions II-1 f. 54. 04/03/1434 11 3 14 
CC. Registre de Deliberacions II-1 f. 88. 28/03/1435 12 3 15 
CC. Registre de Deliberacions II-1 f. 88. 01/09/1435 13 3 16 
CC. Registre de Deliberacions II-2 f. 14. 28/01/1438 12 3 15 
CC. Registre de Deliberacions II-2 f. 22. 21/04/1438 13 3 16 
CC. Registre de Deliberacions II-2 f. 22. 24/06/1438 12 3 15 
CC. Registre de Deliberacions II-2 f. 22. 23/11/1438 13 3 16 
Administració municipal de la carn XXXV-1 24/06/1439 12 3 15 
Administració municipal de la carn XXXV-1 01/01/1440 13 3 16 
AHCB CC. Manual XIII-17 fol.4v 22/06/1442 11 3 14 
AHCB CC. Manual XIII-17 fol. 35 22/06/1443 12 3 15 
AHCB CC. Manual XIII-18 fol. 50 20/06/1448 11 3 14 
AHCB CC. Manual XIII-18 fol. 50 25/12/1448 12 3 15 
AHCB CC. Manual XIII-18 fol. 82 23/06/1449 11 3 14 
AHCB CC. Manual XIII-18 fol. 115 19/07/1450 11 3 14 
AHCB CC. Manual XIII-19 fol. 90 20/03/1455 11 3 14 
CC. Registre de Deliberacions II-9 f. 198v. 29/10/1455 12 3 15 
CC. Manual XIII-19 fol. 123v 01/03/1456 12 3 15 
CC. Registre de deliberacions, II- 11 fol. 63. 24/04/1457 12 3 15 
CC. Registre de deliberacions, II- 12 fol. 107. 08/03/1459 12 3 15 
CC. Registre de deliberacions, II- 15 fol. 36v. 12/10/1462 13 3 16 
CC. Registre de deliberacions, II- 20 fol. 132. 12/09/1471 14 3 17 
CC. Registre de deliberacions, II- 21 fol. 36v. 28/03/1472 17 3 20 
CC. Manual XIII-21. fol. 1v. 20/06/1475 13 4 17 
CC. Manual XIII-21. fol. 1v. 01/01/1476 14 4 18 
CC. Registre de deliberacions, II- 23 fol. 32. 20/04/1476 13 4 17 
CC. Manual XIII-21. fol. 27v. 30/09/1476 13 4 17 
CC. Manual XIII-21. fol. 27v. 01/11/1476 14 4 18 
C. Registre de deliberacions, II- 23 fol. 114. 05/05/1477 13 4 17 
C. Registre de deliberacions, II- 23 fol. 114. 01/11/1477 14 4 18 
CC. Manual XIII-21. fol. 96v. 16/03/1480 13 4 17 
CC. Manual XIII-21. fol. 96v. 25/12/1480 14 4 18 
CC. Manual XIII-21. fol. 113v. 29/03/1481 13 4 17 
CC. Manual XIII-21. fol. 136v. 27/04/1482 12 4 16 
CC. Manual XIII-21. fol. 145v. 17/02/1483 12 4 16 



 

taula preus 
font data real preu ajuda preu final 

CC. Manual XIII-22. fol. 20. 03/04/1484 12 3 15 
CC. Registre de deliberacions, II- 27 fol. 67v. 08/07/1484 13 3 16 
CC. Registre de deliberacions, II- 27 fol. 92. 22/10/1484 12 3 15 
CC. Manual XIII-22. fol. 43. 19/03/1485 13 4 17 
CC. Manual XIII-22. fol. 61v. 23/01/1486 12 4 16 
CC. Manual XIII-22. fol. 86v. 23/03/1487 12 4 16 
CC. Manual XIII-22. fol. 106. 18/03/1488 12 4 16 
CC. Manual XIII-22. fol. 122. 30/03/1489 12 4 16 
CC. Manual XIII-23. fol. 6. 20/03/1490 12 3 15 
CC. Manual XIII-23. fol. 32v. 19/03/1491 12 3 15 
CC. Manual XIII-23. fol. 59. 23/03/1492 11 3 14 
CC. Manual XIII-23. fol. 59. 29/09/1492 12 3 15 
CC. Manual XIII-23. fol. 80v. 12/03/1493 12 3 15 
CC. Manual XIII-23. fol. 93. 11/03/1494 12 3 15 
CC. Manual XIII-23 fol. 102v. 14/04/1495 12 3 15 
CC. Registre de deliberacions, II- 34 fol. 26v. 29/03/1498 12 3 15 
CC. Registre de deliberacions, II- 34 fol. 26v. 01/12/1498 13 3 16 
CC. Registre de deliberacions, II- 34 fol. 122. 26/02/1499 12 3 15 
CC. Registre de deliberacions, II- 34 fol. 122. 01/12/1499 13 3 16 
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Preu moltó s. XIV 
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Preu d’Altres carns durant el segle XIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Preu del porc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Preu del porc s. XIV 
font data  preu ajuda preu final 

CC Llibre del Consell vol. I fol. 5 08/12/1301 8 0 8 
CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 24 14/04/1302 8 0 8 
CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 78. 04/01/1303 8 0 8 
CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 94v. 01/04/1303 8 0 8 
CC Llibre del Consell vol. I -2 fol. 6. 08/12/1310 8 0 8 
CC Llibre del Consell vol. I -2 fol. 33. 15/12/1312 8 0 8 
CC Llibre del Consell vol. I -3 fol. 5v. 01/12/1314 8 0 8 
CC Llibre del Consell vol. I -4 fol. 8. 29/12/1316 9 0 9 
CC Llibre del Consell vol. I -4 fol. 15v. 18/02/1317 9 0 9 
CC Llibre del Consell vol. I -4 fol. 21v. 02/08/1317 8 0 8 
CC Llibre del Consell vol. I -5 fol. 6. 01/01/1318 8 0 8 
CC Llibre del Consell vol. VI fol.12. 26/01/1320 8 0 8 
CC Llibre del Consell vol. VI fol.16v. 19/08/1320 7 0 7 
CC Llibre del Consell vol. VII fol.9. 01/01/1321 8 0 8 
CC Llibre del Consell vol. VII fol.27. 31/03/1321 8 1 9 
CC Llibre del Consell vol. VII fol.33v. 25/05/1322 7 1 8 
CC Llibre del Consell vol. VIII fol.12. 01/01/1324 7 1 8 
CC Llibre del Consell vol. VIII fol.34v. 30/09/1324 7 0 7 
CC Llibre del Consell vol. IX fol.9. 01/12/1325 7 0 7 
CC Llibre del Consell vol. IX fol.31 15/03/1326 7 1 8 
CC Llibre del Consell vol.X fol.10v. 01/12/1326 7 1 8 
CC Llibre del Consell, XIV, 13/16 01/01/1338 7 1 8 
CC Llibre del Consell,XV, 15 01/01/1341 8 1 9 
CC Llibre del Consell, XVI, 14 01/01/1343 7 1 8 
CC Llibre del Consell, XVII, 23 /27 01/01/1346 7 1 8 
CC Ord. Esp. V-1, 6/10 27/03/1350 7 1 8 
CC Ord. Esp. V-1, 26/32 12/06/1352 8 1 9 
CC Ord. Esp. V-1, 36/42 15/12/1352 8 1 9 
CC Ord. Esp. V-1, 53v/59 13/12/1353 8 2 10 
CC Ord. Esp.V-1, 75/82 14/12/1354 8 2 10 
CC Ord. Esp. V-1, 96/100bis 14/12/1355 8 2 10 
CC Ord. Esp. V-2, 38/44 05/06/1369 9 3 12 
CC Ord. Esp. V-2, 59v/62v 16/01/1371 9 3 12 
CC Ord. Esp. V-2, 82v/86 31/12/1371 9 3 12 
CC Ord. Esp. V-4, 4v/12v 30/12/1372 10 3 13 
CC Ord. Esp. V-4, 31-38 04/01/1374 10 3 13 
CC Ord. Esp V-4, 55-63v 31/01/1375 10 3 13 
CC Ord. Esp. V-8 4-4v 06/02/1387 9 3 12 
AHCB CC. Registre d'Ordinacions IV-5 fol. 3 17/12/1393 9 3 12 
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Preu porc  
 



 

 

Preu bou i vaca 

Preu bou i vaca s. XIV 
font data  preu ajuda preu final 

CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 5v 08/12/1301 5 0 5 
CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 24v 14/04/1302 5 0 5 
CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 78. 04/01/1303 5 0 5 
CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 94v. 01/04/1303 5 0 5 
CC Llibre del Consell vol. I -2 fol. 6. 08/12/1310 6 0 6 
CC Llibre del Consell vol. I -2 fol. 33. 15/12/1312 5 0 5 
CC Llibre del Consell vol. I -3 fol. 5v. 01/12/1314 5 0 5 
CC Llibre del Consell vol. I -4 fol. 8. 29/12/1316 6 0 6 
CC Llibre del Consell vol. I -4 fol. 15v. 18/02/1317 6 0 6 
CC Llibre del Consell vol. I -4 fol. 21v. 02/08/1317 5 0 5 
CC Llibre del Consell vol. I -5 fol. 6. 01/01/1318 5 0 5 
CC Llibre del Consell vol. VI fol.12. 26/01/1320 5 0 5 
CC Llibre del Consell vol. VI fol.16v. 19/08/1320 5 0 5 
CC Llibre del Consell vol. VII fol.9. 01/01/1321 5 0 5 
CC Llibre del Consell vol. VII fol.27. 31/03/1321 5 1 6 
CC Llibre del Consell vol. VII fol.33v. 25/05/1322 4 1 5 
CC Llibre del Consell vol. VIII fol.12. 01/01/1324 5 1 6 
CC Llibre del Consell vol. VIII fol.34v. 30/09/1324 5 0 5 
CC Llibre del Consell vol. IX fol.9. 01/12/1325 5 0 5 
CC Llibre del Consell vol. IX fol.31 15/03/1326 5 1 6 
CC Llibre del Consell vol.X fol.10v. 01/12/1326 5 1 6 
CC Llibre del Consell, XIV, 13/16 01/01/1338 4 1 5 
CC Llibre del Consell,XV, 15 01/01/1341 5 1 6 
CC Llibre del Consell, XVI, 14 01/01/1343 5 1 6 
CC Llibre del Consell, XVII, 23 /27 01/01/1346 5 1 6 
CC Ord. Esp. V-1, 6/10 27/03/1350 4 1 5 
CC Ord. Esp. V-1, 26/32 12/06/1352 5 1 6 
CC Ord. Esp. V-1, 36/42 15/12/1352 5 1 6 
CC Ord. Esp. V-1, 53v/59 13/12/1353 6 2 8 
CC Ord. Esp.V-1, 75/82 14/12/1354 5 2 7 
CC Ord. Esp. V-1, 96/100bis 14/12/1355 5 2 7 
CC Ord. Esp. V-2, 38/44 05/06/1369 7 3 10 
CC Ord. Esp. V-2, 59v/62v 16/01/1371 7 3 10 
CC Ord. Esp. V-2, 82v/86 31/12/1371 7 3 10 
CC Ord. Esp. V-4, 4v/12v 30/12/1372 7 3 10 
CC Ord. Esp. V-4, 31-38 04/01/1374 7 3 10 
CC Ord. Esp V-4, 55-63v 31/01/1375 7 3 10 
CC Ord. Esp. V-4, 105-112v 22/12/1377 8 3 11 
CC Ord. Esp. V-7, 2-8 01/01/1380 8 3 11 
CC Ord. Esp. V-8 4-4v 06/02/1387 8 3 11 
AHCB CC. Registre d'Ordinacions IV-5 fol. 3 17/12/1393 8 3 11 
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Preu bou i vaca 



 

 

Preu vedell 

Preu vedell s. XIV 
font data  preu ajuda preu final 

CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 5v 08/12/1301 5 0 5 
CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 24v 14/04/1302 5 0 5 
CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 78. 04/01/1303 5 0 5 
CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 94v. 01/04/1303 5 0 5 
CC Llibre del Consell vol. I -2 fol. 6. 08/12/1310 6 0 6 
CC Llibre del Consell vol. I -2 fol. 33. 15/12/1312 6 0 6 
CC Llibre del Consell vol. I -3 fol. 5v. 01/12/1314 6 0 6 
CC Llibre del Consell vol. I -4 fol. 8. 29/12/1316 7 0 7 
CC Llibre del Consell vol. I -4 fol. 15v. 18/02/1317 7 0 7 
CC Llibre del Consell vol. I -4 fol. 21v. 02/08/1317 6 0 6 
CC Llibre del Consell vol. I -5 fol. 6. 01/01/1318 6 0 6 
CC Llibre del Consell vol. VI fol.12. 26/01/1320 6 0 6 
CC Llibre del Consell vol. VI fol.16v. 19/08/1320 6 0 6 
CC Llibre del Consell vol. VII fol.9. 01/01/1321 6 0 6 
CC Llibre del Consell vol. VII fol.27. 31/03/1321 6 1 7 
CC Llibre del Consell vol. VIII fol.12. 01/01/1324 6 1 7 
CC Llibre del Consell vol. VIII fol.34v. 30/09/1324 6 0 6 
CC Llibre del Consell vol. IX fol.9. 01/12/1325 6 0 6 
CC Llibre del Consell vol. IX fol.31 15/03/1326 6 1 7 
CC Llibre del Consell vol.X fol.10v. 01/12/1326 6 1 7 
CC Llibre del Consell, XIV, 13/16 01/01/1338 7 1 8 
CC Llibre del Consell,XV, 15 01/01/1341 8 1 9 
CC Llibre del Consell, XVI, 14 01/01/1343 8 1 9 
CC Llibre del Consell, XVII, 23 /27 01/01/1346 8 1 9 
CC Ord. Esp. V-1, 6/10 27/03/1350 7 1 8 
CC Ord. Esp. V-1, 26/32 12/06/1352 8 1 9 
CC Ord. Esp. V-1, 36/42 15/12/1352 8 1 9 
CC Ord. Esp. V-1, 53v/59 13/12/1353 8 2 10 
CC Ord. Esp.V-1, 75/82 14/12/1354 8 2 10 
CC Ord. Esp. V-1, 96/100bis 14/12/1355 8 2 10 
CC Ord. Esp. V-2, 38/44 05/06/1369 0 0 - 
CC Ord. Esp. V-2, 59v/62v 16/01/1371 0 0 - 
CC Ord. Esp. V-2, 82v/86 31/12/1371 0 0 - 
CC Ord. Esp. V-4, 4v/12v 30/12/1372 0 0 - 
CC Ord. Esp V-4, 31-38 04/01/1374 0 0 - 
CC Ord. Esp V-4, 55-63v 31/01/1375 0 0 - 
CC Ord. Esp. V-4, 105-112v 22/12/1377 0 0 - 
CC Ord. Esp. V-7, 2-8 01/01/1380 15 3 18 
CC Ord. Esp. V-8 4-4v 06/02/1387 15 3 18 
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Preu vedell  



 

 

Preu boc castrat 

Preu boc castrat s. XIV 
font data  preu ajuda preu final 

CC Llibre del Consell vol. I fol. 5v 08/12/1301 5,5 0 5,5 
CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 24 14/04/1302 5,5 0 5,5 
CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 78. 04/01/1303 5 0 5 
CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 94v. 01/04/1303 6 0 6 
CC Llibre del Consell vol. I -2 fol. 6. 08/12/1310 6 0 6 
CC Llibre del Consell vol. I -2 fol. 33. 15/12/1312 6 0 6 
CC Llibre del Consell vol. I -3 fol. 5v. 01/12/1314 6 0 6 
CC Llibre del Consell vol. I -4 fol. 8. 29/12/1316 7 0 7 
CC Llibre del Consell vol. I -4 fol. 15v. 18/02/1317 7 0 7 
CC Llibre del Consell vol. I -4 fol. 21v. 02/08/1317 6 0 6 
CC Llibre del Consell vol. I -5 fol. 6. 01/01/1318 7 0 7 
CC Llibre del Consell vol. VI fol.12. 26/01/1320 7 0 7 
CC Llibre del Consell vol. VI fol.16v. 19/08/1320 6 0 6 
CC Llibre del Consell vol. VII fol.9. 01/01/1321 6 0 6 
CC Llibre del Consell vol. VII fol.27. 31/03/1321 7 1 8 
CC Llibre del Consell vol. VII fol.33v. 25/05/1322 6 1 7 
CC Llibre del Consell vol. VIII fol.12. 01/01/1324 6 1 7 
CC Llibre del Consell vol. VIII fol.34v. 30/09/1324 6 0 6 
CC Llibre del Consell vol. IX fol.9. 01/12/1325 6 0 6 
CC Llibre del Consell vol. IX fol.31 15/03/1326 6 1 7 
CC Llibre del Consell vol.X fol.10v. 01/12/1326 6 1 7 
CC Llibre del Consell, XIV, 13/16 01/01/1338 6 1 7 
CC Llibre del Consell,XV, 16 01/01/1341 7 1 8 
CC Llibre del Consell, XVI, 14 01/01/1343 7 1 8 
CC Llibre del Consell, XVII, 23/27 01/01/1346 7 1 8 
CC Ord. Esp. V-1, 6/10 27/03/1350 5 1 6 
CC Ord. Esp. V-1, 26/32 12/06/1352 6 1 7 
CC Ord. Esp. V-1, 36/42 15/12/1352 6 1 7 
CC Ord. Esp. V-1, 53v/59 13/12/1353 6 2 8 
CC Ord. Esp.V-1, 75/82 14/12/1354 7 2 9 
CC Ord. Esp. V-1, 96/100bis 14/12/1355 7 2 9 
CC Ord. Esp. V-2, 38/44 05/06/1369 9 3 12 
CC Ord. Esp. V-2, 59v/62v 16/01/1371 9 3 12 
CC Ord. Esp. V-2, 82v/86 31/12/1371 9 3 12 
CC Ord. Esp. V-4, 4v/12v 30/12/1372 9 3 12 
CC Ord. Esp. V-4, 31-38 04/01/1374 9 3 12 
CC Ord. Esp V-4, 55-63v 31/01/1375 9 3 12 
CC Ord. Esp. V-4, 105-112v 22/12/1377 10 3 13 
CC Ord. Esp. V-7, 2-8 01/01/1380 11 3 14 
CC Ord. Esp. V-8 4-4v 06/02/1387 9 3 12 
AHCB CC. Registre d'Ordinacions IV-5 fol. 3 17/12/1393 9 3 12 
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Preu boc castrat 



 

Preu ovella 

Preu ovella 
font data  preu ajuda preu final 

CC Llibre del Consell vol. I fol. 5v 08/12/1301 4,5 0 4,5 
CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 24 14/04/1302 4,5 0 4,5 
CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 78. 04/01/1303 4  4 

CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 94v. 01/04/1303 5 0 5 
CC Llibre del Consell vol. I -2 fol. 6. 08/12/1310 5 0 5 
CC Llibre del Consell vol. I -2 fol. 33. 15/12/1312 5 0 5 
CC Llibre del Consell vol. I -3 fol. 5v. 01/12/1314 4 0 4 
CC Llibre del Consell vol. I -4 fol. 8. 29/12/1316 6 0 6 
CC Llibre del Consell vol. I -4 fol. 15v. 18/02/1317 6 0 6 
CC Llibre del Consell vol. I -4 fol. 21v. 02/08/1317 5 0 5 
CC Llibre del Consell vol. I -5 fol. 6. 01/01/1318 5 0 5 
CC Llibre del Consell vol. VI fol.12. 26/01/1320 5 0 5 
CC Llibre del Consell vol. VI fol.16v. 19/08/1320 4 0 4 
CC Llibre del Consell vol. VII fol.9. 01/01/1321 5 0 5 
CC Llibre del Consell vol. VII fol.27. 31/03/1321 5 1 6 
CC Llibre del Consell vol. VII fol.33v. 25/05/1322 4 1 5 
CC Llibre del Consell vol. VIII fol.12. 01/01/1324 4 1 5 
CC Llibre del Consell vol. VIII fol.34v. 30/09/1324 4 0 4 
CC Llibre del Consell vol. IX fol.9. 01/12/1325 5 0 5 
CC Llibre del Consell vol. IX fol.31 15/03/1326 5 1 6 
CC Llibre del Consell vol.X fol.10v. 01/12/1326 5 1 6 
CC Llibre del Consell, XIII, 16/19 01/01/1334 5 1 6 
CC Llibre del Consell, XIV, 13/16 01/01/1338 3 1 4 
CC Llibre del Consell,XV, 16 01/01/1341 5 1 6 
CC Llibre del Consell, XVI, 14 01/01/1343 5 1 6 
CC Llibre del Consell, XVII, 23 /27 01/01/1346 5 1 6 
CC Ord. Esp. V-1, 6/10 27/03/1350 3 1 4 
CC Ord. Esp. V-1, 26/32 12/06/1352 4 1 5 
CC Ord. Esp. V-1, 36/42 15/12/1352 4 1 5 
CC Ord. Esp. V-1, 53v/59 13/12/1353 4 2 6 
CC Ord. Esp.V-1, 75/82 14/12/1354 5 2 7 
CC Ord. Esp. V-1, 96/100bis 14/12/1355 5 2 7 
CC Ord. Esp. V-2, 38/44 05/06/1369 4 3 7 
CC Ord. Esp. V-2, 59v/62v 16/01/1371 7 3 10 
CC Ord. Esp. V-2, 82v/86 31/12/1371 7 3 10 
CC Ord. Esp. V-4, 4v/12v 30/12/1372 7 3 10 
CC Ord. Esp V-4, 31-38 04/01/1374 7 3 10 
CC Ord. Esp V-4, 55-63v 31/01/1375 6 3 9 
CC Ord. Esp. V-4, 105-112v 22/12/1377 6 3 9 
CC Ord. Esp. V-7, 2-8 01/01/1380 7 3 10 
CC Ord. Esp. V-8 4-4v 06/02/1387 7 3 10 
AHCB CC. Registre d'Ordinacions IV-5 fol. 3 17/12/1393 7 3 10 
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Preu ovella 



 

Preu cabra 

Preu cabra 
font data preu ajuda preu final 

CC Llibre del Consell vol. I fol. 5v 08/12/1301 4,5 0 4,5 
CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 24 14/04/1302 4,5 0 4,5 
CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 78. 04/01/1303 4 0 4 
CC Llibre del Consell vol. I -1 fol. 94v. 01/04/1303 5 0 5 
CC Llibre del Consell vol. I -2 fol. 6. 08/12/1310 5 0 5 
CC Llibre del Consell vol. I -2 fol. 33. 15/12/1312 5 0 5 
CC Llibre del Consell vol. I -3 fol. 5v. 01/12/1314 4 0 4 
CC Llibre del Consell vol. I -4 fol. 8. 29/12/1316 6 0 6 
CC Llibre del Consell vol. I -4 fol. 15v. 18/02/1317 6 0 6 
CC Llibre del Consell vol. I -4 fol. 21v. 02/08/1317 5 0 5 
CC Llibre del Consell vol. I -5 fol. 6. 01/01/1318 5 0 5 
CC Llibre del Consell vol. VI fol.12. 26/01/1320 5 0 5 
CC Llibre del Consell vol. VI fol.16v. 19/08/1320 4 0 4 
CC Llibre del Consell vol. VII fol.9. 01/01/1321 5 0 5 
CC Llibre del Consell vol. VII fol.27. 31/03/1321 5 1 6 
CC Llibre del Consell vol. VII fol.33v. 25/05/1322 4 1 5 
CC Llibre del Consell vol. VIII fol.12. 01/01/1324 4 1 5 
CC Llibre del Consell vol. VIII fol.34v. 30/09/1324 4 0 4 
CC Llibre del Consell vol. IX fol.9. 01/12/1325 4 0 4 
CC Llibre del Consell vol. IX fol.31 15/03/1326 5 1 6 
CC Llibre del Consell vol.X fol.10v. 01/12/1326 4 1 5 
CC Llibre del Consell, XIII p. 16/19 01/01/1334 4 1 5 
CC Llibre del Consell, XIV, 13/16 01/01/1338 3 1 4 
CC Llibre del Consell,XV, 16 01/01/1341 4 1 5 
CC Ord. Esp. V-1, 6/10 27/03/1350 3 1 4 
CC Ord. Esp. V-1, 26/32 12/06/1352 3 1 4 
CC Ord. Esp. V-1, 36/42 15/12/1352 3 1 4 
CC Ord. Esp. V-1, 53v/59 13/12/1353 3 2 5 
CC Ord. Esp.V-1, 75/82 14/12/1354 4 2 6 
CC Ord. Esp. V-1, 96/100bis 14/12/1355 4 2 6 
CC Ord. Esp. V-2, 38/44 05/06/1369 3 3 6 
CC Ord. Esp. V-2, 59v/62v 16/01/1371 6 3 9 
CC Ord. Esp. V-2, 82v/86 31/12/1371 7 3 10 
CC Ord. Esp. V-4, 4v/12v 30/12/1372 7 3 10 
CC Ord. Esp V-4, 31-38 04/01/1374 7 3 10 
CC Ord. Esp V-4, 55-63v 31/01/1375 6 3 9 
CC Ord. Esp. V-4, 105-112v 22/12/1377 6 3 9 
CC Ord. Esp. V-7, 2-8 01/01/1380 7 3 10 
CC Ord. Esp. V-8 4-4v 06/02/1387 7 3 10 
AHCB CC. Registre d'Ordinacions IV-5 fol. 3 17/12/1393 7 3 10 
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Preu cabra     
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Criteris per a l’edició dels documents: 

L’apèndix documental que es presenta a continuació recull una sel·leció dels 

documents utilitzats per a la realització de la recerca, s’ha intentat introduir en 

aquesta sel·lecció bona part de les tipologies documentals emprades i primar els 

documents que estan en sèries menys explorades en treballs precedents. Dels tipus 

documents seriats o molt repetitius només s’han posat exemples  significatius. 

 

Criteris de transcripció: 

 

• S’ha dividit l’apèndix documental en quatre parts segons els diferents tipus de 

font: A. Ordinacions del mostassaf; B. Ordinacions del veguer i del batlle; C. 

Registre de Deliberacions; D. Documentació notarial. 

• S’ha realitzat la datació amb l’estructura d’any, mes, dia i lloc d’emissió de cada 

document. 

• S’ha assignat un número de registre a cada document, dintre de cada secció els 

documents estan ordenats per ordre cronològic. 

• La puntuació segueix les normes de puntuació vigents. 

• El criteri en l’ús de les majúscules també s’ha adequat a les normes actuals. 

• En tots els casos s’ha transcrit l’ús de la “u” en funcions de consonant com a 

“v”. 

• S’ha transcrit la “j” (“i” llarga) com a “i” llatina en els documents escrits en llatí. 

• S’ha transcrit la “j” (“i” llarga) com a “j” en els documents escrits en català. 

• S’ha recorregut als claudàtors amb una nota crítica quan hi havia paraules 

borrosses, interliniades, etc. que eren necessàries per a la bona comprensió del 

text. 

• S’han realitzat notes crítiques al final del text si era convenient per assenyalar 

les anomalies que afectaven al document: interliniats, ratllats, omissions, taques, 

notes o símbols al marge, mots indesxifrables, esmenes... 

• S’han posat tres punts entre parèntesi (···) per les parts del document que no 

interessaven a la nostra investigació. 

 



  

 

A. Ordinacions del mostassaf 

 

Doc. 1 

 

1350  març 27. Barcelona. 

 

Ordinacions generals del mostassaf sobre la venda de carn pregonades pels pregoners 

públics de Barcelona 

AHCB CC. Ordinacions Especials V-1 fol. 6 a 10. 

 

 

{Die sabbati intitulata VI Kalendas aprilis anno domini M CCC Quinquagesimo, 

fuerunt publicata banna sequentia per Iacobum e los preconem publicum civitate 

Barchinone} 

{Banna carniceriorum} 

 

En nom de Deu ara oiats, per manament del mostaçaf, ordonaren los consellers, els 

prohomens de la ciutat de Barchinona que, nagun carnicer ne son missatger no gos 

pendre per la liure del moltó més avant de ·IX· diners ab ·I· diner de Imposició, e per la 

liura [del vadell ·VIII· diners ab ·I· diner de la imposició per de la liura]1 del porch 

fresch mes de VIII diners ab ·I· diner de imposició, e per la liura del porch salpres mes 

de VII diners ab ·I· diner de imposició, e per la liura del bou més de V diners ab I diner 

de la imposició e per la liura del boch crestat mes avant de VI diners ab I diner de 

imposició, e per la liura del boch qui no sia crestat més de V diners ab ·I· diner de 

imposició, e per la liura de la ovella mes de IIII diners ab I diner de imposició e per la 

liura de la cabra mes de IIII diners ab I diner de la imposició. E qui contrafarà pagarà 

per ban cascuna vegada LX sous. 

 

                                                
1 Sobre la caixa d’escriptura 
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Ítem que negun carnicer ne son missatger no gos vendra la liura de la carn salada més 

avant de X diners ab lo diner de la imposició, e qui contrafarà pagarà per ban cascuna 

vegada XX sous. 

 

Ítem, que negun carnicer o cabrider qui tall o vena cabrits en la ciutat//f6v de Barchinona 

no gos demanar ne pendre per lo quarter darrer del cabrit per bo que sia més de avant 

de2 X diners, e per lo quarter primer del cabrit per bo que sia més avant de VIII diners e 

del cap més avant de IIII diners, e del fetge més avant de II diners. E qui contrafarà 

pagarà per ban  cada vegada X sous. 

 

Ítem, que tot carnicer o cabrider qui vena o tayll cabrits en Barchinona haia a tallar e a 

vendre a manut dels quarters dels cabrits a la rahó damunt dita a tots aquells qui 

comprar ne volran e que en continent que·l cabrit sie ençetat haien a vendre lo cap del 

cabrit a aquell qui comprar lo volrà per lo preu damunt dit, e qui contrafarà pagarà per 

ban, per cascuna vegada e per cascuna de les coses en lo present capítol contengudes X 

sous. 

Ítem, que si lo carnicer o cabrider no volrà tallar ne vendra segons la forma damunt dita 

e a la rahó damunt contenguda los cabrits o de les cabrites que haurà o vendrà a la 

carniceria que en aquest cas aquells qui comprar no volran se puxen pendre los dits 

cabrits o aquella partida d’aquells que compren volran a la rahó damunt dita. 

 

Ítem, ordonaren los dits consellers e prohomens que nagun carnicer ne son missatger ne 

neguna altre persona no gos inflar moltons ne cabrits//f7 ne naguna altre bistia si ne 

bochs o cabres, e qui contrafarà pagarà per ban  X sous. 

 

Ítem, que nagun carncer no gos mesclar per vendre una carn ab altre ne gos fer tornes 

d’altre bistia si no d’aquella matexa de la qual farà la pesa maior, e qui contrafarà 

pagarà per ban cada vegada XX sous exceptat emperò que puxen mesclar moltó ab 

moltó e porch ab porch. 

 

                                                
2 Segueix la següent frase tatxada [VIII diners e del cap més avant de IIII diners] 



  

Ítem, que negun carnicer ne son missatger ne altre persona no gos farcir ne anadir al 

ronyó del moltó ne de cabrit ne de bou ne de vadell ne d’altre bistia ne y fasca nagun 

anadiment de grex e qui contrafarà que pach per ban X sous. 

 

Ítem, que nagun carnicer qui tall carn en la ciutat no gos tolre lo cap al vadell tro que·l 

haie a la carniceria, e qui contrafarà pagarà per ban cada vegada ·L· sous e no·ls gos 

vendre si no a la carniceria sots lo dit ban 

 

Ítem, que nagun carnicer no gos farcir ne colorir ab tel ne ab grex ab broges ne en altre 

manera naguna carn de bou ne de vacha ne de vadell, ne de cabrit, e qui contrafarà 

pagarà per ban cada vegada so és//f7v saber de carn de vacha e de vadell e de bou XX 

sous e per carn de cabrit II sous o perda lo cabrit declaren los consellers e prohomens 

que lo enadiment hi puxa esser fet de grex d’aquella bistia matexa hon se posarà e no 

d’altre bistia. 

 

Ítem, que nagun carnicer no gos fer mescla de una carn ab altre so és porch ab moltó ne 

gos tenir en I taula ne vendra en I taula ensemps de II carns ne fer tornes de fetges ne de 

neguna altre carn si no d’aquella bistia matexa o de semblant de que farà la pessa maior, 

e qui contrafarà pagarà per ban cada vegada XX sous. 

 

Ítem, que nagun carnicer de qualque condició sia no gos tenir amagada carn sots la taula 

ne en altre loch si no públicament e a palés per vendre a tothom qui·n querrà, e qui 

contrafarà pagarà per ban cada vegada XX sous, e si pagar no·ls pot estarà pres XX dies 

al castell. 

 

Ítem, que naguna persona de qualque condició sia no gos comprar dins les carniceries 

ne de fora menys de pes ne encare partir ab altre dins les carniceries//f8 ne de fora menys 

de pes ne encare no la gos partir ab pes si no segons lo preu qui ordonat hi és per los 

prohomens, e qui contra assò ne res d’assò farà pagarà per ban cada vegada X sous. E si 

pagar no·ls pot starà pres X dies al castell. 

 

Ítem, que neguna carniceria de Barchinona on se tall carn de moltó, negun carnicer 

nogos tallar ne vendre carn de boch ne de ovella de de cabre ne aytant be neguna 

carniceria de Barchinona on se tayll carn de boch ne de ovella ne de cabre negun 
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carnicer no gos tallar ne vendre carn de moltó, e qui contra assò ne res d’assò farà 

pagarà per ban cada vegada C sous, e si pagar no·ls pot starà pres C dies al castell. 

 

Ítem, que tot carnicer vena a pes la carn que tallarà e no en altra manera en les 

carniceries e no en altre loch, e qui contrafarà pagarà per ban cada vegada ·L· sous 

 

Ítem, que null carnicer ne neguna altre persona no vena ne tenga a la carniceria Maior 

ne a la carniceria de la Mar, ne a la carniceria del Pont d’en Campdarà ne del Cayll 

Juhic, ne de la Figera Cochorella ne en naguna//f8v altre carniceria de la ciutat  truya qui 

haia hauts porcells, ne cabre, ne bochs, ne porchs de Manorcha, ne de Tolosa, si no a la 

carniceria de la Boqueria, e qui contra assò ne res d’assò farà pagarà per ban cada 

vegada C sous que null temps no us del ofici de carnicer en Barchinona, e qui pagar no 

porà lo dit ban starà pres C dies al castell. 

 

Ítem, ordonaren per esquivar perill de mort e malalties que nagun carnicer ne altre 

persona no gos tenir ovella a la Carniceria Maior, ne a la Carniceria de la Mar, ne a la 

del Pont d’en Campdera, ne a la del cayll Juhich defora de la Figuera Cocorella, ne en 

naguna altre carniceria de la ciutat, e qui contrafarà pagarà per ban cada vegada M sous 

e si pagar no·ls pot perdrà puny dret e que d’aquí anant no us del ofici de carnicer ne 

Barchinona, e qui per sa propria autoritat usarà del ofici d’aquí anant o vendran de la 

dita carn a palès, ne amagat que pagarà per ban D sous o starà I any al castell. 

 

Ítem, que nulla carn qui sia degollada per jueu no sia venuda si no al cayll juhich dins o 

en les taules qui són defora a la porta del cayll juhich, e qui contrafarà pagarà per ban 

XX sous.//f9  

 

Ítem, que nagun carnicer ne neguna altre persona no vena carn de béstia ofegada ne 

malalta, ne enderrocada ne morta per lops, ne per altra bestia, si no fora lo portal de la 

porta Ferrisa e aquell qui la vendrà deja denunciar al comprador la condició de la carn, e 

qui contrafarà pagarà per ban cada vegada L sous.3 

 

                                                
3 Tot aquest paràgraf està en lletra més petita al marge superior de la pàgina. 



  

Ítem, que neguna persona no tenga ne gos tenir en I loch per vendre caps d’ovelles ab 

caps de moltons ensemps, ne ventres, ne budells, ne frexures d’ovelles, ne de cabres, ab 

ventres, budells e frexures de moltons, mas que·ls ventres dels moltons pusquen esser 

portats per la ciutat a vendre e los ventres e budells de les ovelles e dels bochs haien 

esser venuts a la Riera part la porta de la Boqueria, e qui contrafarà pagarà per ban cada 

vegada ·L· sous. 

 

Ítem, que negun carnicer ne naguna altre persona no vena ne tenga a la Carniceria Maior 

ne a la Carniceria del Pont d’en Campdera ne de la Figuera Cocorella, ne de la 

Bocheria, ne del Cayll Juhich ne de les altres carnisseries de la ciutat porch fresch, ne 

salprès ne carn salada vella qui sien masells, mas que·s vena a la Porta Ferrissa so és la 

liura del porch fresch e salprès VII diners ab I diner de la ajuda, e la carn salada IX 

diners ab I diner de la ajuda, e qui contrafarà pagarà per ban cada vegada C sous. 

 

Ítem, que negun carnicer no gos tenir en la taula ne en la carnisseria en públich ne en 

amagat carn qui sia venuda ans tota aquella que//f9v haia a qui a vendre a aquells que·n 

querran segons la forma damunt dita e qui contrafarà pagarà per ban cada vegada X 

sous. 

 

Ítem, que nagun carnicer no gos vendre naguna carn si no a pes exceptats caps e 

frexures e tota carn deia vendra dins les carniceries a palès e encare que no vena caps ne 

peus de naguna bistia de porch a pes, e qui contrafarà que pach per ban cada vegada XX 

sous. 

 

Ítem, que nagun carnicer no gos comprar naguna carn morta frescha per revendre, e qui 

contrafarà pach per ban cada vegada ·L· sous. 

 

Ítem, que tot carnicer deja4 lexar en cascun cap de moltó e de tota altre bistia I nuu del 

coyl, exceptats caps de bou e de vadell o de porch. E qui contrafarà pagarà per ban en 

cascun ban l’ordonament se trench ·V· sous 

 

                                                
4 Segueix tatxada la paraula [legar] 
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Ítem, que nagun carnicer no gos5 tenir fora les portes de les carniceries carn a divendres 

ne a dia de dejuni si no al cayll juhich e no en altre loch exceptats cabrits//f10 E qui 

contra assò farà pagarà per ban cascuna vagada V sous. 

 

Ítem, que null hom estrany ne privat no gos trer de Barchinona per mar ne per terra 

naguna bistia grossa ne porch, ne truya per vendre, e qui contrafarà pagarà per ban per 

cascuna bistia menuda cada vegada V sous e per cascuna bistia grossa e per porch e per 

truja X sous. 

 

Ítem, que nagun hom, ne naguna fembra no gos tenir proch ne truge en Barchinona qui 

vaja per carrera ne stia fermat en carrera o solt e qui contrafarà que perdra lo porch e la 

truja si donchs no era scapat o o part assò restituira lo dan donat per aquell porch o per 

aquella truja. 

 

Ítem, que tot carnicer sia tengut de dar be e leyalment lo pes de les carns que vendrà o 

aquell carnicer qui no darà pes als compradors que cada vegada que y serà trobat pach 

per ban si la carn que vanuda aurà serà miga lliura carnicera o de miga lliura avall, a lo 

menys pes es de malla a amunt XX sous, e de malla a avall per poch que sia lo menys 

pes III sous e perdrà la carn, e si la dita carn serà del mija liure carnissera a amunt e que 

lo menys pes serà trobat que si lo menys pes se pot salvar ab I quarto de unsa que lo 

carnicer no pach ban la primera vegada del dit menys pes mas que perda tansolament la 

carn e lo menys pes serà trobbat, e si de una vagada a amunt es trobat e I dia//10v en 

menys pes qui·s puxa salvar ab quarto d’unsa que per cada vegada de la primera a 

amunt pach V sous e sia lo menys serà de mas de quarto de unça o de malla a amunt que 

pach per cada vegada a amunt XX sous e en tot cas perda la carn hon lo menys pes serà 

trobat la qual carn perduda sia del pesadors de les carns. 

 

Declaren los consellers, que tot carnisser puscha fer tornes a la carn salada de les barres, 

e de les orelles e del cap del porch fresch 

 

Es de tots aquests bans haurà les dues parts lo mostassaf e la terça lo acusador. 

Retenen-se emperò los dits consellers etc. 

                                                
5 segueix tatxada la següent frase [vendra naguna carn si no a pes] 



  

Doc. 2 

 

1352 febrer 14. Barcelona. 

 

El mostassaf ordena als carnissers a tenir sempre les taules ben abastades de carn si no 

volen pagar una multa de 100 sous. 

AHCB CC. Ordinacions Especials V-1 fol. 24v. 

{die martis XIIII die menses febrerii anno 1352} 

 

Ara hoiats, per manament del mostaçaf, ordonaren los consellers, els prohomens de la 

ciutat que, tot carnicer que haia acostumat tallar e vendre carns en les carniceries de la 

ciutat ne deja tallar e tenir-ne les carniceries bastades tots dies del matí, en tro fins al 

vespre, e vendre d’aquelles carns a tots aquells qui comprar ne vullen. Sots ban de C 

sous. 

 

Doc. 3 

 

1354 juny 10. Barcelona. 

 

El mostassaf estableix una sèrie de normes per evitar males olors als escorxadors i les 

carnisseries. 

AHCB CC. Ordinacions Especials V-1 fol. 67. 

 

{Die martis X die iunni anno a nativitate domini M CCC L IIII} 

 

Ara oiats, per manament del mostaçaf ordonaren los consallers e prohomens e la ciutat 

que algun carnicer o son missatge no gos lançar ne fer lançar banyes ne caps ne peus ne 

neguna altre sutzura dins les carniceries ne defores, ans aquelles haien a tenir netes de 

totes sutzures sots ban de XV sous. 
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Ítem, que algun carnicer o son missatge no gos degollar moltons, cabrits ne neguna altre 

bístia dins les carniceries ne  defores, sots van de X sous. 

 

Declaren emperò, los consallers e prohomens, que·ls dits carnicers e lurs missatgers 

pusquin degolar en los escorxadors, e en los lochs acustumats de degollar, e que·ls 

cabrits pusquen degollar en la cabrideria cullent la sanch en una gaveta o librel per que 

sutzura aquí no sia feta. 

 

Ítem que algun carnicer o son missatge no gos tenir en les dites carniceries carns qui 

puden. E qui contrafarà pagarà per ban cascuna vegada XX sous. 

 

Ítem, que algun carnicer o missatge seu, no gos tenir ne vendre alguna carn qui sia de ·I· 

a altre dins les carniceries, ne de defora so és saber en aquetes ·III· meses juny, juyol e 

agost. E qui contrafarà pagarà per ban cada vegada XX sous. 

 

Declaren emperò, los dits consellers, que tota carn que·ls romandrà de I dia a l’atre que 

la pusquen vendre fora lo portal de la Porta Ferrissa. 

 

Retenen-se emperò los dits consallers, etc. 

 

 

Doc 4. 

 

[1369]. Barcelona 

 

El mostassaf estableix noves normes que regulen la venda de carn de cabrit, que a 

partir d’ara es vendrà a pes i no a ull; per tant també s’estableix el preu del cabrit per 

lliura carnissera. Finalment també prohibeix que s’inflin els cabrits i que s’afegeixi 

greix al ronyó. 

AHCB. CC. Ordinacions Especials V-2 fol. 48 i 48v. 



  

 

{Del pes dels cabrits} 

 

Ara hoiats, per manament del mostaçaf, ordonaren los consellers, els prohomens de la 

ciutat, que tot cabrider o carniçer qui vena cabrits los haie a vendre a pes, e que haien a 

fer dinada, e que no puxen vendre la lliura dels dits cabrits més avant de ·II· sous la 

lliura carniçera. E qui contrafarà pagarà per ban  cascuna vegada ·XX· sous. 

 

Ítem, que tota persona de qualque estament o condició sie qui comprarà de les carns dels 

cabrits o de moltó o de bou o de vadell o d’altres carns haie a dir veritat, per sagrament 

si request ne serà per lo mostaçaf de la dita ciutat, o per los pesadors, del preu que li 

haurà costat la carn que comprada haurà; e dir a ells lo carniçer de qui haurà comprada. 

E qui contrafarà pagarà per ban X sous e si pagar no·ls pot estarà pres X dies al 

castell.//f48v  

 

Ítem, que negun cabrider, ne carniçer, no gos vendre lo cap de cabrit més avant de VI 

diners, e lo fetge més avant de III diners, e la frexura6 ab la resola menys del fetge més 

de III diners. E qui contrafarà pagarà per ban cascuna vegada ·X· sous 

 

Ítem, que alcun carniçer, o cabrider e son missatge o altre persona, no gos inflar los 

cabrits per vendre, ne anadir als ronyons. E qui contrafarà pagarà per ban  cascuna 

vegada X sous. 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Segueixen cinc lletres tatxades 



 487 

Doc. 5 

 

1371 febrer 21. Barcelona. 

 

El mostassaf ordena als carnissers que cada dia de quaresma tallin trenta moltons 

diaris a tres taules a 16 diners la lliura de moltó, ja que hi ha molta gent malalta i és 

necessari que aquests malalts mengin carn. 

AHCB. CC. Ordinacions Especials V-2 fol. 66. 

 

{Die veneris XXI die februari anno predicto} 

 

Ara hoiats per manament del mostaçaf, ordonaren los consellers, els prohomens de la 

ciutat que, com en la ciutat haie moltes gents malaltes e sie cosa necessaria que cropien 

carn, per ço ordonaren que entre tots los carnissers de la ciutat haien e sien tenguts 

cascun die de quaresma de fer XXX moltons entre III taules a rahó de XVI diners la 

lliura sots ban de ·L· sous del qual hauria la terça part lo acusador 

 

Retenen-se emperò etc. 

 

Doc 6. 

 

1371 abril 1. Barcelona. 

 

El mostassaf a cridat una ordinació on obliga als carnissers de Barcelona a portar tot 

el seu bestiar a la ciutat perquè hi ha carestia de carn, donant un màxim de dies a 

l’arribada del bestiar segons on estiguessin localitzats els ramats: El pròxim divendres 

el que pasturen al pla de Barcelona o al Vallès,  15 dies pels que estan a la resta de  

Catalunya i 30 dies pels que estan fora de Catalunya. Si no ho fan així, els carnissers 



  

perdran el seu bestiar. Aquesta ordinació del mostassaf es revocada pels consellers 

perquè entra en conflicte amb la jurisdicció del veguer i també ha estat cridada per 

aquest oficial reial. 

AHCB. CC. Ordinacions Especials V-2 fol. 70v. 

 

{Die martis prima die aprilis anno predicto} {del bestiar} 

 

Dijous, a III dies d’abril del dit any, los consellers e prohomens attenents que·l honrat 

en Pere Grimant veguer de Barchinona diu e allega que·l present ban se devie cridar per 

ell e no per lo dit mostaçaf, per ço com ell, a ordinació dels consellers e prohomens, 

semblant ban a cridat7. 

Ara hoiats, per manament del mostaçaf, ordonaren los consellers e prohomens de la 

ciutat, per bé de la cosa pública, d’aquella en la qual ha minva de carns, e que en lo 

carnal ne sie be proveyda: que tot carniçer e encare mercader de la dita ciutat, que haie 

bestiar, ço és moltons bons, e altre bestiar gros o menut acustumat de taylar en la dita 

ciutat, haie amenar, o fer amenar dins los termens de la ciutat, lo dit bestiar. Ço és, 

aquells qui·l han dins la vegueria de Barchinona o de vallès, d’aquí a divenres pro  

vinent per tot lo die; e aquells qui·l han dins Cathalunya, fora les dites vegueries, dins 

XV dies primers vinents; e aquells qui·l han fora Cathalunya, dins XXX dies 

continuament següents. Sots ban de perdre lo dit bestiar, o lo preu, o la valor d’aquell, e 

que lo dit bestiar tot, o partida. Per ço que la ciutat ne sie pus habundada, no gosen ne 

puxen vendre, ne alienar ne en altre manera contractar, ans lo haien amenar, o fer 

amenar dins los termens de la dita ciutat, sots lo dit ban, dins los temps dessus dits. 

 

Declarat emperò, que lo mercader puxe vendre lo dit bestiar a carniçer, carniçers de la 

dita ciutat, o a altre persona, emperò que·l haien a fer venir, dins los dits termens, per 

taylar en la dita ciutat, axí com dit és, sots lo dit ban, e que dels dits termens, no·l gosen 

ne·l puxen traure, sens licencia del dit mostaçaf sots lo dit ban.8 

 

                                                
7 dues ratlletes al final de la paraula. Tot el text que segueix és dins un quadre 
8 Fi del text enquadrat. 
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Encara ordonaren los dits consellers e prohomens, que negun revenedor ne revenedora, 

ne altre qualsevol persona de qualsevol condició o estament sie, no puxe, ne gosen 

comprar o fer comprar per revendre en la ciutat en en los termens d’aquella, porçells, 

formatges, ne ous. Sots ban de X sous, per cascuna vegada e perdre los porçells, 

formatges e ous.//f71 

En9 la ciutat l’any pro passat, e per ço és estat e és enteniment dels dits consellers e 

prohomens de no preiudicar ne fer preudici al ofici del dit veguer, ne al ofici de la 

vegueria; jatsie que·ls dits consellers e prohomens se pensaven rahonablement que·l dit 

ban e la crida d’aquell se pertangués al ofici del mostaçaf e no al dit veguer; per ço tota 

cura de carn se pertany al ofici del mostaçaf segons us e custum10 mostaçafia de 

València, segons los quals us e custum l’ofici de la mostaçafia és atorgat a la ciutat de 

Barcelona. Per aquesta rahó a conservació del dret del dit veguer revoquen los dits 

Consellers e prohomens lo dit ban, e volen que sie haut per nulle, e pre aytal com si no 

fos fet; emperò, protesten que per res que ells haien fet,  ne revocat, no sie fet preiudici 

al ofici de la vegueria ne dela mostaçafia. 

 

Doc. 7 

 

1371 juliol 23. Barcelona. 

 

El mostassaf prohibeix als cabriders i als carnissers cabrits de menys de quatre lliures 

carnisseres de pes. El pes mínim per poder-se vendre l’han de reconèixer els pesadors 

que depenen del mostassaf. 

AHCB. CC. Ordinacions Especials V-2 fol. 71v. 

 

{Dels cabriders} {Die mercuri XXIII die iulii anno a nativitate domini M CCC LXX 

primo} 

 

                                                
9 Devant la “E” dues ratlletes, són una crida que enllacen amb les anteriors. 
10 Segueix paraula tatxada 



  

Ara oiats, per manament del mostaçaf, ordonaren los consellers e prohomens de la 

ciutat, que negun cabrider ne carnisser ne altre persona qui tall cabrits en la ciutat no 

gos vendre ne tallar als dits cabrits si donchs no són de pes de -IIII lliures carnisseres o 

de IIII en jus entregues menys del cap e de la frexura, e que los dits cabrits que vendran 

haien a esser portats entregues ab lo cap e ab la banya en la cabrideria e lochs 

acustumats de vendre dels dits cabrits, e no en altre loch, per ço que·ls mostaçaf e 

pesadors puxen regonexer si seran del dit pes ne covinents per vendre. E qui contra farà 

pagarà per ban  cascuna vegada -L sous, e no res menys perdran los dits cabrits qui de 

més pes serà trobats. 

 

Doc. 8 

 

1372 gener 23. Barcelona. 

 

El mostassaf ordena que els carnissers tallin carn a tota persona que els demani, fins i 

tot si els demanen peces petites, perquè són menestrals o gent pobre. 

AHCB. CC. Ordinacions Especials V-2 fol. 88. 

 

{Ban que tot carnicer haie a vendre carns a tothom qui li·n deman} 

 

Ítem ordonaren los dits consellers e prohomens que tot carnicer e son missatge e tota 

altre persona qui tayl carns en la ciutat per vendre que haie a vendre a tota persona 

pobre e a tot manestral e altre qualsevol persona qui li·n deman dinad e –II dinades e 

més sots ban de –XX sous dels quals bans haie lo mostaçaf les dues parts e lo acusador 

la terça part. 

 

Retenen-se ermperò etc. 
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Doc. 9 

 

1378 gener 20. Barcelona. 

 

El mostassaf ordena a tots els carnissers de Barcelona i als mercaders que es dediquen 

al mercat de la carn i que tenen bestiar que el portin a la ciutat perquè hi ha una forta 

carestia de carn, donant de termini: sis dies als que tenen els seus ramats a les 

vegueries de Barcelona i el Vallès, deu dies als que tenen el bestiar a la resta de 

Catalunya i vint dies als que els tenen fora del principat. També ordena que els 

carnissers tinguin tots els dies les taules abastades de carn. 

AHCB. CC. Ordinacions Especials V-4 fol. 113v i 114. 

 

{Die mercuri XX die ianuarii anno a Nativitate Domini M CCC LXX VIII fuit fecat 

subscripta preconitzatio per civitatem Barchinone en in locis assuetis per Dominicus 

Massal preconem publicus dicte civitate} 

 

{Bans de fer venir carns} 

 

Ara hoiats, per manament del mostaçaf, ordonaren los consellers e prohomens de la 

ciutat, per bé de la cosa pública d’aquella, en la qual ha minva de carns, e que en lo 

carnal ne sia proveida. Que tot carnisser e encara mercader de la dita ciutat qui haia 

bestiar, ço és moltons bons, e altre bestiar gros e menut acustumat de tallar en la dita 

ciutat, haien a menar dins los termens de la ciutat lo dit bestiar, so és aquells qui·l han 

dins la vegueria de Barchinona o de Vallés: d’aquí a VI dies primers vinents; e aquells 

qui·l han dins Cathalunya fora les dites vegueries: dins ·X· dies primers vinents; e 

aquells qui·l han fora Cathalunya: dins ·XX· dies continuament següents. Sots ban de 

perdre lo dit bestiar o lo preu o la valor d’aquell. E que lo dit bestiar, tot o partida, per 

ço que la dita ciutat ne sia pus abundosa, no gosen ne puxen vendre ne alienar ne en 

altre manera contractar, ans lo haien a menar o fer amenar dins los termens de la dita 

ciutat, sots lo dit ban dins los temps dessus dits. 



  

 

Declaren, emperò, que lo mercader puxa vendre lo dit bestiar a carnisser o carnissers de 

la dita ciutat o altre persona, emperò que·l haien a fer venir dins los dits termens per 

tallar en la dita ciutat, axí com dit és sots lo dit ban e que dels dits termens no·l gosen ne 

puxen traure sens licencia del dit mostaçaf sots lo dit ban. 

 

Retenen-se emperò, etc. 

 

{Die martis XXVI die ianuarii anno predicto fuit publicata infrascripta preconitzatio per 

ciutatem Barchinone et in locis assuetis per Dominicum Massasal preconem publicum 

eiusdem civitatem} 

{Ban de tallar carns} 

 

Ara hoiats, per manament del mostaçaf, ordonaren los consellers, e prohomens de la 

ciutat que tot carnicer qui haia acustumat de tallar carn haia e sia tengut de tallar aytants 

bésties con li serà dit cascun dia per lo dit mostaçaf. Sots ban de C sous per cascuna 

vegada que contrafarà 

 

Retenen-se emperò, etc. 

 

Doc 10. 

 

1378 febrer 16. Barcelona. 

 

El mostasaf ordena als carnissers que tallin la meitat de la carn de moltó que posen a 

la venda cada dia  a peces petites per donar servei a la gent pobre de la ciutat, ja que hi 

ha molta escassetat de carn a la ciutat.  

AHCB. CC. Ordinacions Especials V-4 fol. 116v. 
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{Die martis XVI die februari anno predicto fuerunt publicata banna sequentia in civitate 

Barchinone per Dominicum Massasal preconem publicum Barchinone} 

Ara hoiats, per manament del mostaçaf, ordonaren los consellers, els prohomens de la 

ciutat, que tot carnisser per rahó de la fretura de la carn dels moltons qui vuy és e per çò 

que les gents pobres e altres pusquen haver la dita carn haia a tallar e vendre per menut 

a les gents la meitat de la carn dels dits moltons que desfarar ne vendrà o vendre farà 

cascun die segons lo manament que fet li serà per lo dit mostaçaf de desfer cascun die 

certs moltons sots ban de L sous per cascuna vegada que contrafarà. 

 

Dels quals bans damunt dits haia les dues parts lo mostaçaf e la terça lo accusador. 

 

Retenen-se emperò los dits consellers e prohomens, etc. 

 

Doc 11. 

 

1378 novembre 17. Barcelona.  

 

El mostassaf prohibeix inflar els ovins i el cabrum amb la boca i estableix que només es 

poden inflar amb una manxa. 

AHCB. CC. Ordinacions Especials V-4 fol. 135v. 

 

{Die mercurii XVII die novembre anno predicto}  

Ara hoiats, per manament del mostaçaf, ordonaren los consellers e prohomens de la 

ciutat, que nagun carnicer, ne son missatge, ne naguna altra persona, no gos inflar 

moltons, cabrits, ne neguna altra béstia; sinó ab manyes qui haien canó de fust. E qui 

contrafarà, pagarà per ban, cascuna vegada, ·L· sous, e si pagar no·ls pot starà pres 

aytants dies com ha sous en lo ban. 



  

 

Del qual ban haurà les dues parts lo dit mostaçaf e la terça lo acusador 

Retenen-se emperò, etc. 

 

Doc. 12. 

 

1389 febrer 1. Barcelona. 

 

El mostassaf ordena que ningú treballi en diumenge excepte els forners, els carnissers, 

els pescaters i la resta de venedors que treballen a les places de la ciutat. 

AHCB. CC. Ordinacions Especials V-7 fol. 70. 

 

{De honrar lo Sant Diumenge} 

Ara11 hoiats, per manament del mostaçaf, ordonaren los consellers e prohomens de la 

ciutat, que com tothom dege honrar e colte lo Sant Diumenge e les altres festes deius 

scrites e abtenir-se de tota obra servil que neguna persona de ofici alcun no gos obrir 

son obrador els diumenges ne en les festes de Nadal, de Pasqua, de sinquagesima, de 

Madona Santa Maria, de Madona Santa Eulàlia, e de Santa Creu; ne vendrà res en lo dit 

obrador, ne neguna revenedora ne revenedor no gos tenir neguna taula de revendaria als 

dits diumenges e festes posant-hi alcunes coses o robes per  vendra, formatges, ne aylls, 

ne altres coses que y  solien tenir en los dits diumenges e festes, sots ban de X sous e de 

perdra ço que en los dits obradors o taules aurien posat per vendra. En açò, emperò, no 

són enteses carnicers ne pescaters, ne forners, ne aquelles persones qui venen a la plaça 

de les cols, ne a la plaça nova, ne del Born, ne en les altres plaçes, fruytes, ne ortaliça, 

ans puxen vendra segons que ans acustumat. 

 

Dits quals bans aurà la maytat lo mostaçaf, l’altre meitat l’acusador 

Retenen-se emperò los consellers.  

                                                
11 Sobre tot el text dues ratlles verticals. 
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Doc. 13 

 

1395 març 4. Barcelona. 

 

El mostassaf estableix que durant la quaresma només es pot vendre carn a la 

carnisseria Major, segons la normativa establerta per ell mateix. 

AHCB. CC. Registre d’Ordinacions IV-5 fol. 14. 

 

{die iovis quarta mensis marcii anno a nativitate domini M CCC nonagesimo quinto fuit 

fecta preconització per loca solita civitate Barchinone per Petrum Oliverii precone 

publicum Barchinone} 

 

{Que en la Quaresme no·s puixe vendre carn sinó en la carnisseria Major} 

 

Ara hoiats, per manament de Mostaçaf, ordonaren los consellers e prohomens de la 

ciutat que, per tolre molts inconvenients e ab hominacions displahents a Déu, e agents e 

per profit del bé públich de la dita ciutat, algun carnisser o altre persona durant la Sencta 

Coresma no gos tallar o fer tallar, vendre o fer vendre carns escorxadisses, vives o 

mortes en algun loch de la ciutat de Barchinona, sinó en la carnisseria Major e en 

aquella taula e per la for mà e manera que serà ordonat per lo dit Mostaçaf; sots ban de 

C sous e perdran les carns que tallades e venudes hauran. 

 

 

Doc. 14 

 

1396 gener 8. Barcelona. 

 

El mostassaf ordena als carnissers que no tallin més bestiar pels jueus del que ell mani, 

que no serà més de sis moltons i sis ovelles; si els jueus volen carn de bou, els 

carnissers també la poden tallar, si el mostassaf dóna permís. Finalment s’estableix que 

no comerciï amb carn d’amagat. 

AHCB. CC. Registre d’Ordinacions IV-5 fol. 16 

 

 



  

{die sabbati VIII mensis ianuari anno a Nativitate Domini Millessimo CCC 

Nonagesimo sexto funt presens preconització in civitate Barchinone per locis assuete} 

 

Ara hoiats, per manament del Mostaçaf, ordonaren los consellers e prohomens de la 

ciutat, ratificant e confermant totes altres ordinacions sobre lo ofici del dit Mostaçaf, 

que algun carnisser no gos tallar ne fer tallar carns de moltó, ne de ovella, ne altres 

carns a ops de juheus, sinó aquell que·l dit mostaçaf hi ordonarà; en ores menys que no 

gos tallar sinó VI moltons lo jorn e VI ovelles o tants o tantes com mester o necessari ne 

hauran a coneguda emperò del dit Mostaçaf e no en altre manera, sots ban de L sous. 

Entenen emperò que si los dits juheus hauran o volran carn de bou o d’altra, qui axí 

mateix lo dit carnicer qui hi serà elet per lo dit Mostaçaf ne puxe tallar e vendre als dits 

juheus, segons que per lo dit Mostaçaf serà ordonat, e no en altra manera sots lo dit ban. 

 

Ítem, algun juheu no gos travessar més avant del dit nombre de les dites carns o de 

aquelles que·l dit mostaçaf ordonerà e veurà que seran necessaries als dits juheus, sots 

ban de XX sous etc.//f16v 

 

Ítem, que algun comers no gos travessar algunes carns en algun loch de die o de nit 

palesament o amagada sots lo dit ban de XX sous. 

 

Dels quals bans etc. 

 

Retenen-se emperò etc. 

 

 

Doc. 15 

 

1397 abril 27. Barcelona. 

 

El veguer, el batlle i el mostassaf, cadascú segons li pertany a la seva jurisdicció 

estableixen una nova normativa molt restrictiva per a la venda de carn escorxada 

segons el ritual jueu. Segueixen altres ordinacions sobre jueus. 

AHCB. CC. Registre d’Ordinacions IV-5 fol. 18. 
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{Die iovis XXVII aprilis anno a nativitate domini Mº CCCº nonagesimo septimo fuit 

preconitzata presens ordinació per Iacobum Saurma preconem publicum dicte civitate 

Barchinone} 

 

{De carn degollada per juheu} 

 

Ara hoiats tothom, que us fan saber los honorables veguer e batle e Mostaçaf de 

Barchinona, ço és cascun d’ells tant com toca a sa jurisdicció, ordonaren los consellers e 

prohomens de la ciutat de Barchinona, per tolre abús e ignomínia de la Santa fe 

cristiana, e altres inconvenients desonestats, e mals qui d’açò se seguexen, que d’aquí 

avant algun cristià de natura o convers sia hom, sia fembre de qualsevol condició o 

stament sia no gos comprar alguna carn de qualsevol spècia o natura que sia stada 

rabinada o degollada per juheu; sots ban de L sous a cascun e per cascuna vegada sens 

sperança de venia. Guanyadors la terça per al acusador e la terça part a aquell dels dits 

oficials als quals se pertanyerà e farà la exequció e l’altra perça part a la obra dels murs 

e de les valls de la ciutat, de la qual//f18v pena no puxa ésser feta remissió, ne dada 

licència de fer lo contrari. 

 

Ítem, que algun carnisser de qualsevol condició sia no gos vendre a crestià algun, de 

natura o convers, sia hom, sia fembra, carn alguna de qualsevol natura que sia stada 

rabinada o degollada per juheu, e que haia a tenir la carn rabinada o degollada per juheu 

en la carniceria de la Bocaria, en taula apartada, per manera que no estiga masclada ab 

l’altra carn. E més avant que no leix degollar la dita carn sinó en lo pati de la carnisseria 

de la Bocaria de dies públicament. E qui contrafarà pach per cascun e cascuna vegada L 

sous de ban divisidors segons que dessús, de la qual pena no puxa ésser feta remissió ne 

puxa ésser dada licència de fer lo contrari. 

 

Ítem, que algun crestià converç de qualsevol condició sia, no gos rabinar, ne degollar 

carn alguna per a obs de juheus o de conversos o de qualsevol altres persones. E qui 

contrafarà pach per cascun e per cascuna vegada L sous de ban divisidors ut supra, e 

ultra axò sia fustigat o açotat corren la vila en la forma acustumada de les quals penes 

no puxa ésser feta remissió ne puxa ésser dada licència de fer lo contrari//f19 

 



  

Ítem, que d’aquí avant algun converç, hom o fembra, no gos habitar ne conversar en una 

casa o habitació, ne encara paret migera, ne en altra loch separadament ab juheu o juhia, 

ne  mengen o beuen de llur vianda o d’altra o fahen oració o en altra manera participar 

ab ells ne algun juheu o juhia ab algun converç o conversa sots ban de L sous per 

cascun e per cascuna vegada divisidors ut supra, e ultra axò que sia fustigat o açotat 

corren la vila per la dita forma, de les quals penes no puxa ésser feta remissió, ne puxa 

ésser dada licència de fer lo contrari. 

 

Item, per conexer nuls los dits juheus e que la dita cohabitació e participació de 

conversos ab juheus sia pus esquivada que tots los juheus mascles e cascuns d’ells 

porten e hagen a portar continuament capa juhia o gramalla larga ab caperó vestit de 

drap escur. E hagen a portar en la vestidura sobirana alc en los pits en loch apparent qui 

amagar no·s puxa una roda mig groga e mig vermella be ampla de tal forma com aprés 

la destrucció del call la han portada. E que les fembres juhies hagen a portar 

continuament en lo cap la capsana que·s acustumada de portar per juhies ans de la 

destrucció del call, el mantell a tornar segons era acustumat en temps antichs sots ban de 

D sous per cascun e per cascuna vegada divisidors segons que dessús, E qui pagar no la 

porà que stiga en la presó per cascun sou I dia de la qual pena no puxan ésser feta 

remissió ne puxa ésser dada licència de fer lo contrari.//f19v 

 

 

Doc. 16 

 

1407 abril 12. Barcelona.  

 

El mostassaf estableix que si hi ha persones de fora de la ciutat que volen tallar carn a 

la ciutat, tindran taules franques per poder tallar i vendre carn i seran defensats per les 

autoritats municipals davant agressions exteriors. 

AHCB. CC. Registre d’Ordinacions IV-5 fol. 25. 

 

{Fuit publicata die martis XII mensis aprilis anno a nativitate domini millessimo CCCC 

septimo} 
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Ara hoiats tothom generalment que us fa a saber l’onrat en Miquel Ça Bastida, Mostaçaf 

de la ciutat de Barchinona, per ordinació dels honorables consellers e prohomens de la 

ciutat de Barchinona, que tots Carnissers estranys qui volran tallar carns de moltó, de 

bou, de vadells, e altres carns escorxadisses en la dita ciutat seran ben acullits e ben 

tractats en aquella, e hauran taules franques en que tallen les dites carns, e encara seran 

defeses de tothom qui injustament les volgués fer tort o sobres algunes. 

 

 

Doc. 17 

 

1410 abril 29. Barcelona.   

 

El mostassaf estableix que l’anyell s’ha de vendre a pes i no a ull i que es considera 

anyell tot moltó mascle que no pesi més de 5 lliures carnisseres. 

AHCB. CC. Registre d’Ordinacions IV-5 fol 27 

 

{de anyells} 

 

Ara hoiats tothom generalment, per manament del honrat en Bernat Buçot, mostaçaf de 

la ciutat de Barchinona, ordonaren los consellers e prohomens de la dita ciutat que 

d’aquí avant tots los anyells qui per qualsevol carnissers o altres se desfaran en la dita 

ciutat per vendre se hagen a vendre a pes e no a ull. E que lo venador d’aquells no puxa 

ne gos vendre la lliura carnicera dels dits anyells a més avant de XII diners, incloses en 

aquells los diners de la imposició, sots ban de X sous, a cascun, e per cascuna vegada. 

 

Declarat e entès, que tota bèstia moltonina qui no pes més de V lliures carniceres sia 

haut per anyell e algun carnicer o altra no gos vendre tal bèstia sinó en la forma dessús 

dita sots lo dit ban 

 

Dels quals bans (···) 

Retenen-se emperò, etc. 

 



  

Doc. 18 

 

1411 febrer 11. Barcelona. 

 

El mostassaf prohibeix que els carnissers venguin candeles de seu que feien ells 

mateixos amb els greixos dels animals que escorxaven perquè el fum que desprenien en 

cremar contaminaven les carns exposades.   

AHCB. CC. Registre d’Ordinacions IV-5 fol. 27v. 

 

{A XI de febrer de l’any M CCCC XI} 

 

{Que candeles de seu no·s puixen vendre en les carniceries} 

 

Ara hoiats tothom generalment, per manament del honrat en Guillem de Vallsecca, 

mostaçaf de la ciutat de Barchinona, que com d’algun temps ençà alguns carnissers de 

la dita ciutat se sien meses en obrar candeles de seu e aquelles vendre dins les 

carnisseries de la dita ciutat, en gran dan e prejudici dels singulars e habitadors 

d’aquella; atès que les carns fresques qui cascun jorn són tallades en les dites 

carnisseries són enfeccionades per les dites candeles, qui comunament de si matexes 

reten mala olor. Per ço, ordonaren los consellers e prohomens de la dita ciutat, per bon 

stament del públich d’aquella, que d’ací avant algun carnicer strany o privat o altre 

qualsevol persona no gos tenir per vendre o en altre manera, si donchs no per cremar a 

llur propi us, de les dites candeles de seu dins les dites carnisseries e alguna d’aquelles; 

sots ban de V sous barchinonesos per cascú e per cascuna vegada que serà fet lo contrari 

e ultra axò de perdra les dites candeles que tendran dins les dites carniceries. 

 

En aquesta però ordinació no és entès si algun d’aquells qui acustumen portar de les 

dites candeles per vendre en la dita ciutat encara dins les dites carnisseries per vendre 

d’aquelles als dits carnicers per cremar a llur propi us. 

 

Retenen-se emperò, etc. 
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Doc. 19 

 

1426 octubre 13. Barcelona.  

 

El mostassaf prohibeix als carnissers mantenir enceses candeles de seu després de la 

sortida del sol per evitar que el fum contamini la carn.  

AHCB. CC. Registre d’Ordinacions IV-5 fol. 30. 

 

{del lum ut super} 

 

Ara hoiats tothom generalment, per manament del honrat en Guillem Deztorrent, 

Mostaçaf de la dita ciutat de Barchinona. Ordonaren los consellers e prohomens de la 

dita ciutat per bon stament de aquella, que d’aquí avant algun carnicer de la dita ciutat o 

altra qui tall e vena carns algunes en les carniceries de la dita ciutat, o en alguna de 

aquelles, no gos tenir en cremar lum dins les dites carnisseries, sinó fins a la ora del sol 

exit tansolament. E qui contrafarà que pach de ban per cascuna vegada que serà 

contrafet V sous Barchinonesos. 

 

Doc. 20 

 

1431 maig 29. Barcelona.   

 

El mostassaf ordena que la lliura del moltó de Menorca sigui venuda a dos diners 

menys que l’establert per la resta de la carn de moltó. 

AHCB. CC. Registre d’Ordinacions IV-5 fol. 32. 

 

{De tallar carns de moltó de Menorques} 

 

Ara hoiats tothom generalment, per manament del honorable en Pere de Malla, 

Mostaçaf de la ciutat de Barchinona. Ordonaren los consellers e prohomens de la dita 

ciutat, que qualsevulla carnisser qui tall o faça tallar carns de moltons de la Illa de 

Manorcha, haia a vendre la lliura de les dites carns dos diners menys de les altres carns 

dels moltons qui·s desfaran es tallaran en la dita ciutat; sots ban de L sous 



  

barchinonesos per cascú e per cascuna vegada que serà fet lo contrari. Entenen emperò, 

los dits consellers e prohomens, que si algun carnisser volrà vendre la lliura de les dites 

carns dels moltons de Menorcha a menor for del dessús dit o puscha fer lícitament sens 

incorriment del dit ban. 

 

 

Doc. 21 

 

1445 maig 21. Barcelona. 

 

El mostassaf ordena als guardes de les portes de la ciutat que vigilaran que no entrin a 

la ciutat carns d’animals morts, per malaltia, per llops o de qualsevol altre manera; i 

que en cas que descobrissin alguna carn com aquesta ho denunciaran ràpidament al 

mostassaf. Per evitar problemes el mostassaf fa que els portalers li prestin sagrament. 

AHCB CC. Ordinacions Especials V-10 fol. 271. 

 

{Ordinacions fetes sobre aquells qui metran carns mortes, spanyades en Barchinona} 

 

{die veneris XXI, mensis madii anno a nativitate domini millesimo CCCC 

quadragentesimo quinto} 

 

Ara12 hoiats, per manament del honorable en Jacme Genís de Vallsecca Mostaçaf de la 

ciutat de Barchinona, ordonaren los consellers e prohomens de la dita ciutat, que d’aquí 

avant, qualsevol persones qui oscaran per gardes dels portals de la dita ciutat haien e 

sien tengudes prestar segrament i homenatge en poder del dit Mostaçaf, que 

denunciaran e denunciar faran tots aquells qui metran carns mortes, spanyades o qui 

sien mortes per lops o per altres animals. Sots ban de sinquanta sous per cascun e per 

cascuna vegada qui serà contrafet, e qui pagar no·ls porà que estigue en la presó comuna 

per cascun sou, un dia; de la qual pena no puxe ésser feta remissió ne·n puxe ésser dada 

licencia de fer lo contrari. 

                                                
12 Al marge hi ha escrit el següent: Mostaçaf Jacme Geniç de Vallseque, Guardes”. 
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Ítem,13 que d’aquí avant tots aquells qui staran per guardes en les carnisseries de la dita 

ciutat per rahó de les imposicions haien ésser tenguts prestar segrament e homenatge en 

poder del dit Mostaçaf, tota vegada que·n seran requests, que denunciaran o denunciar 

faran al dit Mostaçaf totes carns mortes per si metexes, spanyades, o que sien mortes per 

lops o per altres animals sots lo propter dit ban. 

 

Als quals bans haurà lo dit Mostaçaf les dues parts e lo acusador la terça part. 

 

 

Doc. 22 

 

1476 maig 7. Barcelona. 

 

Per ordre del veguer, el batlle i el mostassaf, segons li pertany a cadascú en la seva 

jurisdicció, s’estableix que per recomanacions dels metges es prohibeix l’entrada i la 

venda a la ciutat de carns provinents d’animals malalts, matats per llops, etc. 

AHCB. CC.  Ordinacions Especials V-10 fol. 298v. 

 

{De no metre carns mortes} 

 

Ara hoiats tothom generalment, per part dels honorables mossen lo Regent la Vegueria, 

batle, e Mostaçaf de la ciutat de Barchinona, ço és de quescú d’ells tant com se pertany 

a se jurisdicció; com experiencia haie mostrat que moltes carns fora la dita ciutat, axí de 

moltons, com d’altres són meses en la dita ciutat, e tallades en les carniceries sots color 

d’ésser carns soccorregudes, e sia trobat per informació de metges, e altres persones 

expertes que les dites carns són causa de moltes indisposicions en los cossos humans; 

per tant los honorables consellers e prohomens de la dita ciutat lohants e aprovants 

altres ordinacions sobre açò en lo passat, fetes en quant fossen contraries a les coses 

deius scrites, ordonaren que no sia lícit a carnicer o carnicers ne a altres qualsevol 

persones de qualsevulla ley, stat o condició sien, palesament o amagad, directament o 

                                                
13 Al marge hi ha escrit el següent: “Los guardes de les imposicions són tenguts ab pena de L sous jurar 
etc.” 



  

indirecte, ni per qualsevol inginy, stucia o art, metre dins la present ciutat, per los 

portals, ne per qualsevol altres lochs, carns de qualsevol specia sien fora los murs de 

aquella sien mortes, no obstant fos dit sien socorregudes o spanyades, o en qualsevol 

manera mortes. E açò sots ban de perdre la carn e de XX sous per quescú e per 

quescuna vegada que serà fet lo contrari, e si aquell qui serà caygut en dit ban no porà 

pagar stiga en la presó per XX dies continuus. 

 

Ítem ordonaren, los dits consellers e prohomens, per obviar a la infecció que de dites 

carns mortes se pot subseguir que no sia lícit a qualsevulla carnicer o carnicers o a altres 

qualsevol//f299 persones de qualsevulle ley, stat o condició sien vendre dites carns a tall 

ni en altre qualsevol manera en la dita ciutat, ne en los suburbis de aquella deçà les 

creus e açò sots ban de X sous. 

 

Ítem ordonaren los dits consellers e prohomens que no sia lícit als portalers ne en 

aquells del cabassatge qui han càrrech de guardar en los portals permetre tolerar o donar 

comport directament o indirecte ni per qualsevol art o manera que les dites carns sien 

meses en la present ciutat, ans ab tota diligència prohibesquen la entrada de aquelles e si 

res sabran en contrari ho haien a denunciar al clavari no obstant qualsevol jurament o 

manament que hagués en contrari e si cas serà que algú dels dits portalers o ministres 

faran lo contrari sia haut per privat del ofici que tenen. 

 

Ítem ordonaren los dits consellers e prohomens per obviar als abusos qui en les coses 

deius scrites son fets que en tot moltó qui serà portat al romaner per pesar haien ésser 

los botons e la verga e lo cap, a fi que los dits romaners puxen fer testimoni com 

vertaderament són moltons e si cas serà que algun moltó vindrà sens les dites coses no 

puxe ésser tallat sinó per ovella, e ultra açò lo de qui serà incorrega en ban de X sous. 

 

Ítem ordonaren los dits consellers e prohomens que lo Mostaçaf, clavari ni altres 

persones no puxen fer gracia ne remissió dels dits bans sinó ab determinació del concell 

de XXXII 

Dels quals bans sien fetes tres parts, la una sia del oficial qui farà la execució, l’altra 

terça part del acusador, e l’altre de les obres dels murs e valls de la dita ciutat. 

Retenen-se emperò etc. 

Font publicades a VII de maig any M CCCC LXXVI. 
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Doc. 23 

 

1476 novembre 8. Barcelona. 

 

Ordinacions del mostassaf per evitar que els carnissers venguin ovella per moltó, ja 

que això causa gran perjudici a la salut dels consumidors. 

AHCB. CC.  Ordinacions Especials V-10 fol. 298v. 

 

{de avols carns} 

 

Ara14 hoiats tothom generalment, de part del honorable mossen Pere Galceran Dezcoll, 

mostaçaf de la ciutat de Barchinona, ordonaren los honorables consellers e prohomens 

de la dita ciutat, que com per abusos en les coses deius scrites comesos, lo publich haie 

presos e quescun jorn pren molts dampnatges, maiorment les persones malaltes o per 

alguna forma accidentades qui per causa dels dits abusos cuydants comprar carn de 

moltó compren ovella o anyell, cosa molt nociva a lurs accidents; per tant d’ací avant 

los portalers o aquell qui ha carrec de scriure lo bestiar en lo portal, sia tengut scriure 

specialment los anyells e les ovelles que quescun carnicer o los pastors o altres persones 

per ell metrà15 per lo portal, e dit bestiar denunciar al Mostaçaf diligentment, e ab tota 

veritat. 

 

Ítem, ordonaren los dits consellers e prohomens, que tot pastor e/o altre persona que per 

lo dit portal metrà bestiar si serà interrogat per lo portaler quants anyells e/o ovelles són 

en lo bestiar que meten, sien tenguts ab tota veritat e sens frau alguna denunciar dits 

anyells e ovelles al dit portaler, fahent-li sagrament sobre la veritat de dites coses si per 

dit portaler ne serà request, e si per los dits portalers e pastors o altres mantents los 

bestiars dites coses no seran servades o en alguna cosa faran lo contrari, incorreguen en 

ban, ço és lo dit portaler o aquell qui scriu lo dit bestiar de privació del dit ofici, e lo 

pastor, o altre persona qui metrà dit bestiar de L sous per quescuna vegada que farà lo 

contrari.//f300  

 

                                                
14 Al marge: “Pere Galceran Dezcoll”. 
15 Al marge: “moseroliva” 



  

Ítem, ordonaren los dits honorables consellers e prohomens, que lo dit portaler trobants 

frau o fraus alguns sobre e en dites coses, sia tengut aquells denunciar al Mostaçaf e als 

honorables consellers a la dita ciutat. 

 

Dels quals bans la terça part sia del Mostaçaf l’altre del acusador, e la restant terça part 

de les obres dels murs e valls de la dita ciutat. 

Retenen-se emperò etc. 

Font publicades a VIII de novenbre del any M CCCC LXXVI. 

 

 

Doc. 24 

 

1478 març 25. Barcelona. 

 

El mostassaf estipula uns controls més rígids de l’entrada, l’escorxament i la venda del 

bestiar per evitar estafes, ja que s’estan venent ovelles per moltons amb gran dany pels 

consumidors. 

AHCB. CC.  Ordinacions Especials V-10 fol. 300. 

 

{de carnicers} 

 

Ara16 hoiats tothom generalment, de part del honorable mossen Benet Serra mostaçaf de 

la Ciutat de Barchinona, que com experiència haie mostrar los dies passats ésser se fets 

molts abusos en les coses deius scrites, no solament en dan dels poblats d’aquesta ciutat, 

més encara dels drets de la cosa pública de aquella, e no és dupte tals abusos serien 

continuats si per ordinació e en altre manera no y era provehit. Per tant ordonaren los 

honorables consellers e prohomens de la dita//f300v ciutat que no sia lícit o permès a 

qualsevol carnicer o missatgé de aquell, palesament o amagada, tallar o fer tallar carn de 

moltó e carn d’ovella o d’anyell en un mateix piló, e si algú serà trobat fer lo contrari 

aquell incorrega en ban de L sous per quescuna vegada e de ésser privat ipso facto per  

una any del exercici del dit ofici. 

 

                                                
16 Al marge: “mostaçaf Benet Serra”. 
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Ítem, ordonaren los dits consellers e prohomens, per tolre tota disposició de ésser 

comesos fraus, e per tal que lo portaler, o altre persona en açò destinada, pus fàcilment 

puxe nombrar los bestiar qui entraran per lo portal: que entrant moltons no puxen ab 

aquells entrar anyells, ovelles o altres bestiars mesclats; ans quescuns d’aquells entren 

deceperats e distincts. E si serà trobat per algú ésser fet lo contrari, mesclant palesament 

o amagada dits bestiars incorrega en ban o pena de L sous. 

 

Ítem,17 ordonaren los dits honorables consellers e prohomens, per los respectes dessús 

dits, que d’ací avant en lo escorxador en lo qual se escorxaran moltons, algú no puxe 

scorxar ovelles, anyells o altres bestiars sots ban o pena de L sous e de perdre lo bestiar 

la qual lo mostaçaf feu haie o feu puxe liberament aportar. 

 

Ítem, per quant molts fraus que en dites coses o en altres són comesos per dits carnicers 

e missatgers lurs són molts occults, e amagats; en tal//f301 forma que per lo mostaçaf o 

per los pesadors o altres persones no expertes en dit exercici fàcilment no són coneguts. 

Per tant, ordonaren los dits consellers e prohomens, que los maiorals o prohomens dels 

dits carnicers, sien tenguts de prestar sagrament e homenatge al dit Mostaçaf de 

denunciar a aquell bé e leyalment tots fraus en lo dit exercici dels carnicers comesos, 

qui a sabuda dels dits prohomens prevendran e de regonexer, tota vegada que per lo dit 

mostaçaf seran requests totes carns, e altres coses tocants lo dit exercici. e fer bé e 

leyalment, veridica relació al dit mostaçaf del que troberan tot odi, ranchor, favor, e 

amor apart posats. 

 

Retenen-se emperò los dits consellers e prohomens, etc. 

 

Foren publicades dites ordinacions a XXV de març del any Mil CCCC LXXVIII. 

 

 

 

 

 

 
                                                
17 Al marge: “ovella e moltó no·s poran ascorxar al he escorxador”. 



  

Doc. 25 

 

1483 maig 14. Barcelona. 

 

Els consellers ordenen que només podran tallar a la ciutat els carnissers que signin 

l’assegurança amb el municipi. A més els carnissers només podran tallar a les taules on 

s’hagin compromès a vendre carn. Tot i els entrebancs posats a aquesta prohibició per 

la Batllia General, ja que la prohibició lesionava els interessos del rei, finalment es 

ratifica la prohibició. 

AHCB. CC.  Ordinacions Especials V-10 fol. 300. 

 

 

Ítem, com per los dits magnífichs consellers, segons és de practicha e custum, fos 

contractat ab cert nombre de carnicers: el nombre de taules, del for del moltó, e en la 

seguretat feta per los dits//f300v carnicers. Fos expressament contractat que sots cert ban 

negun carnicer, sinó los nomenats, poguessen en lo dit any tallar carn de moltó, ne 

encara algun carnicer, encara que fos de la dita seguretat, pogués tallar sinó en les taules 

nomenades en dita seguretat; e com  alguns carnicers qui no heren en la dita seguretat 

comensassen a tallar, e los de la seguretat me fessen instància que·ls prohibís segons los 

capítols de la dita seguretat disponien, e fos per mi procehit prohibint los dits carnicers 

de tallar. Los dits carnicers fermaren, de dret en la cort del Batlle General, e a instancia 

del procurador fischal de la dita cort e dels dits carnicers, me fon feta inhibició que no 

procehís ni prohibís los dits carnicers de tallar, com altrament seria fer prejudici als 

stabliments fets per lo Senyor Rey de les taules. E axí recorrent als dits magnífics  

consellers, los quals ab mi ensemps, trameteren los advocats de la ciutat a la cort de la 

dita Batllia General, a hon foren tots los advocats de la dita Cort, fon finalment vist e 

determinat que com la ciutat per antiqua practicha haia acustumat cascun any fer tal 

manera de seguretat etc. E do llibertat a cascú qui vol entrar en la dita seguretat, e açò 

ab crida pública prefigitur-hi temps, e com los dits carnicers dins lo dit temps no fossen 

compereguts qui per consegüent hera culpa llur, e axí que no hera fer prejudici als 

stabliments. La inhibició me fon presentada a X de maig, e la revocació a XIIII del dit, 

en poder del notari de la dita cort, e axí foren XIIII los dits carnicers qui no heren en la 

dita seguretat, prohibits de tallar carn de moltó. 
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Doc. 26 

 

1499, Barcelona. 

 

El mostassaf ordena que no s’escorxin a la ciutat bestiars malalts. 

AHCB. CC.  Ordinacions Especials V-10 fol. 283. 

 

Mes avant a requesta mia per dit Consell fou ordonat que nengun bestiar de moltons, 

ovelles o altres que fosen malaltes de mal de buas ni ronyoses que no·s puxen metar sot 

pena de X sous e sots dita pena que si los aseonadors en lurs mas vindran les pels que 

sots dita pena o ajen a denunciar al mostesaf. 

 

 

B. Ordinacions del veguer i del batlle. 

 

Doc. 27 

 

1359 setembre 9. Barcelona. 

 

Ordinacions del veguer que estableixen les condicions en que han d’escorxar i vendre 

la carn els carnissers perquè els arrendadors de la imposició de la carn puguin 

recaptar la imposició 

AHCB. CC. Registre d’Ordinacions IV-1 fol. 16. 

 

{Die martis IX die septembre anno predicto} 

 

Ara hoiats, per manament del vaguer, ordonaren los consallers e prohomens de la ciutat, 

que tot carnicer e altre persona qui vena a pes carns de moltó, de vadell, de bou, de 

porch fresch e salprés de truja, de carnsalada, de crestat, de cabra e de ovella; pach e sia 

tengut pagar bé e leyalment quescun die la imposició qui ordonada hi és, so és III diners 

per lliura de les dites carns. E qui contrafarà pagarà per ban cada vegada LX sous. 

 



  

Ítem, que negun carnicer, ne altra persona de qualque condició sia, no gos vendra 

carnsalada, en gros, ne a menut, en casa sua, ne en negun altre loch, si donchs no y era 

lo comprador de la ajuda o son faedor; e qui contrafarà pagarà per ban cada vegada LX 

sous, e si pagar no·ls pot serà prés LX dies al Castell. 

 

Item, que tot carnicer qui vendrà cabrit e anyell pach bé e leyalment la imposició qui 

ordonada hi és, so és IIII diners per quiscun cabrit o anyell que vendrà sots ban de LX 

sous. 

 

Ítem, que alcú carnicer no gos vendra cabrits o anyell dins casa sua, ne en loch amagat, 

ans los haia a vendra en les carniceries de la ciutat; sots ban de LX sous. 

 

Ítem, que tot carnisser fassa o fassa fer carn axí com ha acustumat, bé e complidament, 

en guisa que les gents ne troben assats de tot lo dit; sots pena de perdra l’ofici per tots 

temps e pagar per ban C sous o starà prés C dies al castell.//f16v 

 

Ítem, que negun carnicer, ne altre persona no gos trencar neguna de les dites carns tro 

que sien pesades per los compradors o collidors de la dita imposició, e qui  contrafarà 

pagarà per ban cada vegada LX sous o starà prés LX dies al Castell. 

 

Ítem, que neguna persona, de qualque condició sia, no gos metra dins los Calls neguna 

de les dites carns, sinó per la porta de la carniceria dell call. E qui contrafarà pagarà per 

ban cada vegada LX sous o sterà prés C dies al Castell. 

 

Ítem, que tot carnicer haia a pagar la ajuda aquell die que la carn se peserà, sots lo ban 

demunt dit. 

 

Ítem, que tot carnicer o altre persona qui vendrà carn, frescha o salada, haja a fer 

sagrament en poder dels compradors de la ajuda o de lurs faedors de donar bé e 

leyalment lur dret, tota hora que requests serà per ells sots lo ban demunt dit. 

 

Ítem, que negun carnicer no gos tenir negunes de les dites carns amagades ne 

escorterades; e qui contrafarà pagarà per ban cada vegada LX sous o sterà pres LX dies 

al castell. 
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Ítem, que negun carnicer ne altre persona no gos vendra ne fer vendra neguna de les 

dites carns en gros ne a menut en los escorxadors, ne en lurs cases, ne en negun altre 

loch, sinó en les carniceries acustumades e haia a vendra a pes sots lo ban damunt dit. 

 

Ítem, que negun carnicer ne altre persona no gos avalotar los compradors//f17 de la ajuda 

ne lurs faedors de fet ne de paraula. E qui contrafarà pagarà per ban CC sous, e si pagar 

no·ls pot sterà CC dies al castell. 

 

Ítem, que·ls compradors de la ajuda o lurs faedors pusquen entrar e star lerosament sens 

tot contrast en los scorxadors e carniceries, aquella ora que·s volrà per veura quines 

carns hi haurà escorxades, ne a scorxar, ne quantes, sots lo ban demunt dit. 

 

Ítem, que negun barquer, ne negun altre hom, no gos recollir en negun vaxell, ne 

carregar neguna carnsalada menys de alberà dels compradors o collidors de la ajuda, 

sots ban de LX sous. 

 

Ítem, que null hom de qualque stament, ley o condició sia no gos comprar ne fer 

comprar carn de moltó, de ovella, de boch, de cabra, ne de bou, ne de vacha, ne de 

vadell, de porch, de carnsalda, a liures a menut, ne en gros fora la ciutat de Barchinona 

per metre-la en Barchinona, si donchs no és loch Reyal hon se pach semblant imposició, 

sots ban de LX sous. E res no menys que haurà a pagar los III diners per quescuna lliura 

que pesarà la dita carn. 

 

Ítem, que tota persona de qualque stament o condició sia a qui die dats o presentats o 

servits: bous o vadell o alcuna altre bistia morta o viva qui·s menuth ne·s compra a 

nosces o en convit o en qualque altre manera ho//f17v dege fer denunciar lo die mateix 

als compradors o collidors de la ajuda e pagar a ells la ajuda qui ordonada hi és sots ban 

de LX sous. 

 

En los dits bans emperò no són enteses clergues, ne persones ecclesiàstiques, ans los 

carnicers los hagen a vendra d’aquelles carns que volran franques de tota imposició 

 



  

Dels quals bans haurà la terça part lo vaguer, e la terça l’acusador, e la romanent terça 

part los compradors de la dita imposició. 

 

Retenen emperò los dits consallers e prohomens. 

 

Doc. 28 

 

1385 novembre 21. Barcelona 

 

El veguer prohibeix que s’entri dins les muralles de Barcelona carn comprada fora de 

la ciutat.  

AHCB. CC. Registre d’Ordinacions fol 74v. 

 

{die martisXXI die novembris anno a nativitate domini Mº CCCª LXXX quinto 

Dominicus Messasal preco publicus et juram civitatis Barchinona reculit quod ipse de 

mandato venerabile vicarii Barchinone preconitzavit per loca assueta ipsius civitatis 

cum sono de trompetas primitus eim isso preconitzatione seguentem.} 

 

Ara18 oiats per manament del veguer, ordonaren los consellers e prohomens de la ciutat, 

que null hom de qualque estament ley o condició sia, no gos comprar ne fer comprar 

carn de moltó, de ovella, de boch, de cabra, ne de bou, ne de vacha, ne de vadell, ne de 

porch a liures a menut ne en gros fora la ciutat de Barchinona per metrela en la ciutat; 

sots ban de perdre la carn que comprada haurà en la dita ciutat metra. En ores menys 

pagarà per ban cascuna vegada LX sous la qual carn serà guanyada als compradors o 

cullidors de la imposició de la dita carn. 

 

Dels quals bans pecuniaris haurà la terça part lo dit veguer e l’altra terça part l’acusador 

e la romanent terça part serà dels compradors o cullidors de la dita imposició. 

 

Retenen-se etc. 

 

 

                                                
18 Al marge: “fuit et certum preconitzatum die sabbati IIII die augusti anno LXXXVI. Item fuit 
preconitzata IX die augusti XC nono”. 
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Doc. 29 

 

1397 novembre 24. Barcelona.  

 

Hi ha algunes diferències, es dona licència als prohomens de Sarrià a tenir bestiar en 

nombre de fins 50 caps a llurs camps per aprovisionament de la parróquia, 

s’especifiquen les armes considerades armes i s’allibera encara més la capacitat del 

propietari de la terra a agredir els moltons invasors. 

AHCB. CC. Registre d'Ordinacions IV-2 fol. 70v. 

 

{Die sabbati XXIIII die novembre anno a nativitate domini Mº CCCº XCº septimo fuit 

preconitzata sequens preconització per Iacobum Roura, preconem publicum civitatis 

Barchinone} 

Ara19 hoiats, per manament dels honrats veguer e batle de Barchinona, ço és cascú tant 

con toch sa jurisdicció. Ordonaren los Consellers e prohomens de la dita ciutat que 

algun hom estrany, ne privat, carnicer, ne altre de qualque condició sia no gos tenir ne 

metre ne fer metre per si ne per altre qualsevulla persona per algun engin o manera ne 

pasturar bestiar gros ne menut dins Barchinona, ne dins los termens d’aquella deius 

scrits, so és de la riera d’Orta fins a la riera dels Sants, e del Coll de Cerola e del Puig de 

Aguilar fins a la mar, axí com ja antigament eren ordenats bans sobre açò. E qui 

contrafarà pagarà per ban per cascuna vegada per cascuna béstia grossa ·V· sous e per 

cascuna béstia menuda//f71 II sous. E si serà trobat en malifeta que pach per cascuna 

béstia menuda IIII sous e per cascuna béstia grossa V sous de dies, e de nits lo doble del 

dit ban. E que les guardes qui seran ordonades a guardar lo territori, o aquell de qui serà 

la honor, o son missatgé o altre en nom lur puxe pendre lo dit bestiar, e aquell sen puxa 

menar e encorrelar si·s volrà per satisfer lo dit ban e la malifeta. E si lo pastor o altre lo 

defedrà o resistència o ofensa farà vulles a les dites guardes, vulles als senyors de les 

honors o companyes lurs o als altres damunt dits que sia degut a les dites guardes e 

senyors de les possessions e companyes lurs batre o ociure del dit bestiar. E noresmenys 

aquell qui farà la dita resistència o defensió del dit bestiar sia stobat per la dita ciutat e 

exellat per dos anys d’aquella e de la vegaria sens esperança de remissió. E si per 

ventura per defensió o resistència del dit bestiar o per la dita ofensa en lo dit cas li·n serà 

                                                
19 Al marge: pro cum originali 



  

fet alcun mal en sa persona vulles per les guardes qui ordonades hi seran o companyes 

lurs o per substituts lurs o per aquell de qui serà la dita honor o son missatgé o altre per 

aquells, que no sien tenguts de res a la Cort, ne a la part, encara com se seguissen morts 

o mutilacions de membres, o diformacions de cares, nen puxen ésser feta inquisició 

alcuna. E en cars que sen faés enquesta que aquella fos nulla e tot lo procés en manera 

que jamés no li pogués moure. 

 

 

Declaren emperò, que en aquests bans no sien enteses carnicers o missatgés lurs qui hic 

meten bestiar per tallar, sens tota frau en tant com sia entrant e ixent per los camins 

públichs ab los dits bestiars però per aquesta rahó no sien escusats de malifeta en cars 

que feessen. Decaran encare que tothom de fora la ciuat qui stiga o faça habitació en son 

mas e tothom altre qui hage casa dins los dits termenes o territori de Barchinona puxe 

tenir son bestiar propri en la honor del seu mas o de son vehí o d’altre qui li·n do 

empriu, mas si lo dit bestiar era trobat en vinya o en camps o en honor d’alcun hom de 

la ciutat, que sia caygut en los bans dessús dits e si pusquen ésser fets sens tota pena tots 

los ultratges o ofenses segons que damunt és dit. Emperò tota béstia bovia e asina e 

mular que sia de laurar puscha ésser pasturada per los màrgens dels camins públichs 

quis són dins los térmens de la ciutat. Però no sia escusat que si fa malifeta que no la 

pach complidament, mas si era atrobada aytal béstia de lauro en vinya, o en camp o 

enhonor d’alcun laurada sobr per cascuna bésita  de dies V sous e de nits X sous. E 

volen et ordonene los dits Consellers e prohomens que alcú no pusca donar a empriu als 

dits carnicers ni a//f71v a altre per ells dins los dits termens de pasturar son bestiar per tal 

com ell donant aquell aytal empriu se poria seguir gran dampnatge a aquells qui han les 

possessions contigues qui en lo dit empriu no haurien consentit ne·n sabrien res, 

majorment hauda consideració que d’alcun temps a ensà lo territori és per gràcia de Déu 

ben laurat e plantat de vinyes e altres arbres qui són molt spesses de que·s segueix gran 

utilitat a la cosa pública. E si per ventura los prohomens qui habiten en lurs masos e 

altres havents cases en les dites parròquies de Serrià e de Sent Gervasi, per tal que sien 

pus bastats de carns volran dar licència a lurs carnicers de pasturar son bestiar fins en 

nombre de L bésties menudes dins lurs possessions entre tots los carnicers que·n 

pusquen fer legudament. E si per ventura feyen dampnatge a lurs vehins qui són dins la 

guarda, que·l carnicer i aquell qui li haurà dada licència sien tenguts a semblants penes 

que·ls altres segons que damunt. E més avant que si alcun d’ells no volrà consentir en 
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aquestes ordinacions o no volrà que les sues possessions sien compreses sots la dita 

guarda, que dins un mes aprés d’aquesta crida ho haia fet scriure en lo libre a açò 

ordonat per lo scriva. E en aquest cas les guardes no hagen cura de dampnatge qui·ls sia 

fet per algun ne li·n façen esmena. 

 

Ítem, que alcun pastor o guarda del bestiar o lo senyor del bestiar o altres qui ab ells 

seran en companyia no gosen portar alscunes armes ofensibles axí com ballestes, lançes, 

darts, espases, ne coltell de més de mida ne d’aylls dins los termens. E si contrafaran 

que perden les dites armes, les quals sien guanyades a les dites guardes. E noresmenys 

aquell qui tendrà les dites armes pach per ban ultra los bans damunt dits ·C· sous, e si 

pagar no·ls porà que estiga en la presó tants dies com haurà sous en lo dit ban menjant 

pa i aigua solament. Emperò en aquestes armes no sie entés bastó on no hage ferre, ne 

coltell de mida, ne ganivet comú, mas totes altres armes av que poguessen ofendre, sia 

emperò legut als dits carnicers axí privats, com estranys, qui meneran bestiar gros o 

menut a la dita ciutat de pesturar e tenir aquell en los prats o pasturatges comuns de la 

dita ciutat, on es acustumat entigament pasturar.//f72  

 

Ítem, cascun havent o tinent o posseró dins los termens damunt dits pusca comanar de 

paraula, o ab scriptura als altres vehins seus o terratinents ·I· o ·II· o molts la guarda de 

la sua possessió, axí com si ells propriament hi era ultra les guardes que damunt són ja 

ordonades. E pusquen fer e exercir e haia semblant prerrogativa que havia aquell qui li 

hauria comanada la guarda en la forma ja expressada, axí que puxa exercir e fer tot ço 

que poguera lo senyor de la honor qui la dita guarda haurà comanada. E que·n sia cregut 

de sa simple paraula. 

 

 

Doc. 30 

 

1435 març 19. Barcelona. 

  

 

Ordinacions del batlle de Barcelona que obliga a treure les tanques que s’han construit 

al voltant de les zones de pastura de les riberes del Llobregat i del Besòs per impedir el 



  

pas del bestiar dels carnissers de Barcelona, igualment prohibeix la construcció de 

noves tanques. 

 AHCB. CC. Registre d’Ordinacions IV-6 fol. 37v. 

 

{dissapte a XVIIII de març fo feta la present crida per an Salvador Roviradech ab dues 

trompetes per los lochs acustumats e diumenge aprés següent fo feta a Sant Boy, 

Cornellà, a l’Aspitalet, a Sant Barthomeu dells Sancts ab una trompeta} 

 

{Ordinacions fetes per rahó de lles tanques dels carnices per bastiyar} 

 

Ara hoiats tothom generalment, que us notificam lo honrat en Matheu Dezvall, batle de 

Barchinona, per ordinació feta per los honorables//f38 Consellers e prohomens de la dita 

ciutat sobre les tanques e clausures, rochs de ponts e tanques de quamins no ha molt 

fetes e qui ja heren en los herms e prats situats dins los térmens de la dita ciutat, ço és 

propter los rius Lobregat e de Besòs per les quals clausures e tanques los carniers de la 

dita ciutat no poden tenir, ni pexer lurs bisties grossos  e menuts, dels quals la dita ciutat 

es proveida en les carns que en la dita ciutat ordinariament se despenen. Jatsia per 

privilegi antich als dits carnicers per sguart de la dita ciutat atorgat los dits carnicers 

puxen20 lus béstias en prats, muntanyes, selves, garrigues, boschs e lochs erms e 

erbosos, en munts e en planes, e en tots altres lochs buyts e erms, e de tota la terra e 

senyoria del senyor Rey, exceptats les vinyes e orts de la dita ciutat de Barchinona. Per 

conservació dels dits privilegis als dits carnissers per sguart de la dita ciutat atorgats e 

per favor del públich de la dita ciutat, del qual és gran interés per rahó de la provisió de 

les carns que per los dits carnices se desfan en aquella; ordonaren que tota persona de 

qualsevol ley, stament o condició sie qui despuxés que·l dit privilegi fon fet per lo 

Senyor Rey en Jacme l’antich de bona memòria ab carta sua dada en Barchinona a XVI 

de les kalendas de abril de l’any M CC LXVI haia fetas tanques o clausuras algunas fora 

lo territori de Barchinona en qualsevol prats, garrigas, selves e altres lochs erms e no 

colmats e constituits dins los térmens de la dita ciutat ulles sens ulles d’altres haia e sian 

tenguts de fer a ses massions  les dites tanques o clausures e haver tornades les entrades 

e exides dels dits prats, garrigues, selves e altres lochs tanquats al stament en que eren 

d’abans que les dites tanques fossen fetes dins sinch dies primer vinents; sots ban de X 

lliures a cascun e per cascuna vegada. 

                                                
20 Interliniat: pexer e tenir. 
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Ítem, que tota persona qui haia desfets o tanques algunes, ponts de pedre o de fusta qui 

sian stats fets sobre les ciquies dels parts de Lobregat e de Besòs per passar persones o 

bèstias, de la una part a l’altra de las ditas parts, haia tornats o fer tornar aquells a ses 

messions, en lo stament que eren com foren desfets dins lo dit mes sots lo ban de X 

liuras a cascun e per cascuna vagada. 

 

Ítem, que d’aquí avant alguna persona stranya o privada de qualsevol stament o 

condició sia no gos ni presumescha fer o fer fer algunas tanques o clausuras en camins o 

en agluns dels dits prats, garrigas,//f38v selves o altres lochs erms, e no cultivats, 

constituits dins los térmens de la dita ciutat ulles que sien seus propis ulles que no ne 

trenchar o en alguna manera distroir los ponts de pedre o fusta que són o seran sobre les 

ditas cèquias, sots ban de ·D· sous a cascun o per cascuna vagada. 

 

Ítem, que alguna persona de qualsevol ley o condició sia no gos, presumesque, avalotar, 

manaçar, ferir, nafrar o en qualsevol manera dampnificar los dits carnicers o lurs pastos 

o bestias per tenir e pexer aquells en los dits prats, garriges, selves, o altros lochs erms e 

no cultivats, constituits dins los térmens de la dita ciutat, sots ban de X liuras a cascun e 

per cascuna vagada. E ultra axò si algú farà lo contrari sia tengut a la pena que per lo 

crim que haurà comés li deurà ésser inflingida. 

 

Entès emperò e declarat que si los bestiàs faran alguna malifeta en alguns splets, vinyes, 

arbres, propietats algunas, que sien cultivades o los dits carnicés o lurs pastós o bèstias 

han enderrocats o enderrocaran d’aquí avant alguns ponts o passatges de ceques los dits 

carnices o lurs pastors sien tenguts pagar o satisfer aquella malifeta segons serà stimada 

per les persones qui de açò són o seran deputades com axí contenga en los dits privilegis 

als dits carnicés atorgats e refer e tornar los dits ponts e passatges a lurs messions. 

 

Dels quals bans tantas vagades com seran comesos sien guanyades les dues parts al 

honrat batle, damunt dit, e la terça part restant al acusador o denunciador. 

 

Retenen-se emperò etc. 

 

 



  

Doc. 31 

 

1435 octubre 1. Barcelona. 

 

 

El veguer i el batlle prohibeixen l’entrada de carn a la ciutat de Barcelona. Ara bé, es 

planteja el cas de l’entrada d’una petita peça de carn per part d’una dona molt pobra, 

a la qual per la seva pobresa se li perdona la multa, tot i que en cas de que reincidís no 

se li tornarà a perdonar. Igualment també es va perdonar la multa a un ciutadà de 

Lleida que no coneixia la legislació barcelonina. 

AHCB. CC. Registre d’Ordinacions IV-6 fol. 45v. 

 

{Die sabbati prima die octobris anno a nativitate domini millesimo CCCC tricesimo 

quinto} 

{Ordinacions fetes per los honorables Consellers de no poder metre carn en la ciutat} 

 

Ara hoiats tothom generalment, per manament del honorable mossen Guillem de 

Sentcliment, veguer de Barcelona e del honorable en Matheu Dezvall, batle de 

Barchinona, ço és de cascun d’ells tant com se pertany a sa jurisdicció, ordonaren los 

Consellers e prohomens de la dita ciutat per millor observança de les coses deius scrites 

e per ço que aquelles sien pus facilment exequtades e per cessar totes fraus qui·s 

poguessen cometre, que d’ací avant qualsevol persones de qualsevol grau, ley, stament, 

o condició sien no gosen metre ne fer metre en qualsevol manera dins la dite ciutat, 

ravals o suburbis de aquella, alguna o algunes carns, axí de moltó, bou, vedell, porch, 

oveyla o altre qualsevol natura o spècia de carns, les quals se tallen o·s desfassen en 

qualsevol carniceries construides fora la dite ciutat sots ban a cascun e per cascuna 

veguada que contrafaran de Trenta sous, e aquell o aquells qui pagar no·ls poran haien 

star presos en la presó del honorable veguer de la dita ciutat per vint dies continus. Et 

ultra açò que·ls sia levada e aturada e perden tota la carn qui hic hauran mesa. E que del 

dit ban e de la dita presó e de haver perduda la carn no·ls puxa ésser feta alguna gràcia e 

merçè. 

 

Ítem ordonaren los dits Consellers e prohomens de la dita ciutat que d’ací avant, 

qualsevol carnicers e altres qualsevol persones qui metran dins la dita ciutat moltons o 
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altres bésties, les quals acustumen de desfer e tallar en les carniceries de la dita ciutat 

los haie a metre per qualsevol de les quatre portals següents, ço és per lo portal Nou e 

portal de Sant Daniel e per lo portal de Sant Anthoni e per lo portal de Jonqueres e no 

per qualsevol altres portals de la dita ciutat. E que com los metran los haien fer scriure e 

continuar per los portalers dels portals per on los metran. E los dits portalers e qualsevol 

guardes dels dits portals//f46 haien a tenir sment e ab tota diligència cascun jorn quants 

moltons e altre bèstiar dels dessús dits hic entraran scrivint e continuant bé e 

distinctament lo nombre e los noms d’aquells de qui seran. E si per ventura sen s’en 

tornen e inch trahen alguns per semblant rahó ho haien a fer scriure per los dits portalers 

e guardes. E los dits portalers e guardes ho haien a scriure en tal manera que cascuna 

veguada que·n sien demenats per part del Clavari de la dita ciutat ne haien a retre 

clarament e distincta compte e rahó. E qui contra les coses totes e sengles dessús dites 

farà pagarà per ban cascuna vegada XXX sous. E si pagar no·ls pot porà, starà pres 

segons dessús és dit. Dels quals bans peccuniaris sien fetes tres parts eguals, una de les 

quals sie del oficial qui·n farà la execució. E l’altra sie del acusador, e la restant terça 

part sie de la obra delo mur e de les valls de la dita ciutat. 

 

Retenen-se emperò los dits honorables Consellers e prohomens poder etc. 

 

Dijous a XXVII del dit mes d’octubre los dits honorables Consellers e alguns 

prohomens per ells en açò ajustats attanent que una dona molt pobre ere concorreguda 

en lo dit ban per ço com hic havia mesos tres diners d’ovella, et en alguna manera no·s 

pogués praticar que la dita dona detenguda, de tanta pobresa pogués pagar los dits XXX 

sous, ne alguna part d’aquells, ne fora cosa deçent que stigués presa. Per ço dispensants 

en la dita dona que no pagàs, ordonaren que d’ací avant altres molt pobres persones la 

qual pobresa sie remesa a consciència del honorable en Pere Buçot, clavari per virtut del 

sagrament e homenatge per ell prestat cauran en samblants bants, lo dit Clavari ne haie a 

fer relació als dits honorables consellers qui hi proveesquen segons per ells serà 

conegut. 

Volgueren emperò que pus una veguada fos en tals pobres persones dispensat de no 

pagar. E altres vegadas hi cayen, no poguessen ésser més avant quitis ans si caen en lo 

dit ban haien ésser exequtats segons foram de les dites ordinacions. 

 



  

Item dit sabbati XI die febroarii anno a nativitate domini M CCCC XXXVI honorabiles 

dominus Guillermus de Solerio, Guillermus de Torrente, Petrus Dusay et Iohannes de 

Gualbes, consiliarii hoc anno civitate Barchinone una cum honorabile Iohanne Lull, in 

curiis Montissoni presente et etiam probi homines cives dicte civitatis per eos sibi 

aduveriti ordinarunt quod21   habitator Ilerde qui ignorando dictas ordinaciones emater 

carnes mutonis//f46v pro quatuor dineriis e quam carnem Ilico mostravit portalerio 

mitendo eam intus civitate, cum pro eum fuit interrogatus prestito per eum iuramento 

quod ignorater hoc fecater e restitituatur sibi pignus factum et non exequtetur. Non 

obstante iuramento et homagio prestito per venerabile Iohanne Boschà Clavarium 

presentis. Et confescini dictum prestitit iuramentum predictum ad Sacnto dei Quoator 

evangelia in posse mei Gabrielis Canyelles notarie et scribe concilii Barchinone. 

 

Doc. 32 

 

1452 abril 1. Barcelona. 

 

Ordinacions del veguer i del batlle on s’estableixen les condicions en que han de 

traballar els carnissers que tallin a Barcelona, per exemple es prohibeix que els 

carnissers de Barcelona que tallin moltó, tallin altres tipus de bestiar o s’assocïin amb 

carnissers que tallin altres tipus de bestiar. S’obliga als carnissers de fora que tallin a 

la ciutat a vendre la seva carn dos diners més barata que els carnissers de Barcelona, 

etc. 

AHCB. CC. Registre d’Ordinacions IV-7 fol. 81v. 

 

{Ordinacions sobre lo ofiçi dels carniçers} 

 

Ara hoiats tothom generalment per manament dels honorables Regents la vegueria e 

batle de Barchinona, ço és de quescú d’ells tant com se pertany a sa juredicció, 

ordonaren los Consellers e prohomens de la dita ciutat, per utilitat de la cosa pública e 

ben avenir e repós del ofiçi de carnicers de la ciutat demunt dita, e per cessar molts 

inconvenients qui per les coses devall scrites se porien seguir si no y era provehit, que 

d’aquí avant qualsevol carnicer de la dita ciutat qui començarà a tallar carn de moltó a la 

                                                
21 Segueix un espai en blanc. 
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festa de Pascha de la resurrecció de Nostre Senyor de tot l’any següent no//f82 gos, ni li 

sia lícit ni permés tallar de algunes altres carns, ne fer-les tallar a altre persona, ne haver 

companyia ab altres carnicer o carnicers qui tallen altres carns sots ban de L sous a 

quescú e per quescuna vegada que fos fet lo contrari. 

 

Ítem ordonaren los dits Consellers e prohomens, que qualsevol carnicer qui començarà 

en la festa de Pascha tallar carn de bou, o de vadell, que de tot l’any següent no gos ni 

puscha tallar, ne fer tallar de altres carns, ne haver companyia ab altres carnicer o 

carnicers, qui tall altres carns; sots ban de cinquantat sous. 

 

Ítem ordonaren los dits Consellers e prohomens, que lo carnicer qui començarà a tallar a 

la festa de Pascha carn de cabrit o de carnsalada, e en la ivernada carn de porch que de 

tot aquell any no gos, ni li sia lícit ni permés tallar de algunes carns ne haver companyia 

ab algú qui tall altres carns, sots ban de L sous. 

 

Ítem ordonaren los dits Consellers e prohomens, que lo carnicer qui començarà a la 

Pascha de tallar carn d’ovella, o d’anyell o de cabra o de crestat, que de tot aquell any 

no gos, ni li sia lícit, ni permés, per si ni per altre, tallar ni fer tallar algunes altres carns, 

ne havert companyia ab algú qui tall d’altres carns sots ban de L sous 

 

Entès emperò, que per les dites ordinacions o alguna d’aquelles no sien strets los dits 

carnicers en alguna forma en prejudici de la seguretat que acustumen a fer a la ciutat en 

la festa de Sant Johan, ans los asseguradors qualsevol carn aban haien tallada pusquen 

aprés hauran assegurat tallar moltó e no emperò altres carns. 

 

Ítem ordonaren los dits Consellers e prohomens, que si algun mercader o altre persona 

estrangera volrà tallar o fer tallar dins la dicta ciutat moltons, bous, vadells, cabrits o 

qualsevol altre bestiar que haurà menat o fet menar per la dita rehó que li sia lícit e 

permés tallar o fer tallar aquells, però a menys for que tallaran los carnicers//f82v de la 

dita ciutat. E si lo dit estranger no volrà tallar de les dites carns que les puscha fer 

tallar22 [a quis volrà].23 Entés emperò que si haut per stranger aquell qui stiga o tinga 

                                                
22 Segueix tatxat el següent text:  “als dits carnicers de la dita ciutat qui acustumen de tallar carns e si no·s 
porà concordar del salari que ho haien a conèixer los honorables Consellers de la dita ciutat.” 
23 Interliniat. 



  

domicili luny de Barchinona per quatra lengües e no altri que stiga o tinga domicili dins 

lo dit spay de quatra lengues, e qui contrafarà incorrega en ban de cinquanta sous. 

 

Ítem, ordonaren los dits Consellers e prohomens que algun missatge,24 ne haver 

companyia, ne part ab altre carnicer qui tallarà algunes de les dites carns, hans haie fer e 

faça lo levor e servey al carnicer ab qui sterà lealment e bé com algú no puxe bé servir 

dos senyors. E açò sots ban de XX sous. 

 

Ítem, ordonaren los dits Consellers e prohomens que algú qui sia o serà estat missatge 

de carnicer de la dita ciutat no gos tallar carns en la dita ciutat per si mateix fins que 

haie estat per espay de tres anys en lo dit ofici de carnicer e tengue casa en la dita ciutat 

sots ban de L sous. 

 

Ítem, ordonaren los dits consellers e prohomens que algun carnicer per si, ni per altre no 

gos sostraure a altre carnicer de la dita ciutat moço o missatge que tingue en son servey, 

ne comprador o parroquia qui d’ell acustume de comprar, sots ban de cent sous. 

 

Dels quals bans en cas que sien comesos sien fetes tres parts eguals, la una de les quals 

sia del oficial qui farà la exequció e l’altre pert del acusador e l’altra de la caxa de la 

confraria dels dits carnicers. Entés emperò que los dits bans en tant com toquen los dits 

carniçers o missatgés lurs no puixen ésser exequtats sinó a instància dels dits carnicers, 

en tant com toque les altres pesones sinó a instància de la dita ciutat o síndich d’aqueilla 

e dels prohomens dels dits carnicers. 

 

Retenen-se los dits consellers... 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
24 Al marge dret: “qui stiga ab carnicer no gos tenir missatge”. 
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Doc. 33 

 

1462 desembre 28. Barcelona. 

 

Per cercar l’ajut diví el veguer i el batlle estenen el dejuni al dissabte i per tant 

s’estenen les condicions de venda de carn del divendres al dissabte. 

AHCB. CC. Registre d’Ordinacions IV-8 fol. 196v 

 

{Que en los dissaptes no sia menjada carn etc. e del jurar de Déu etc.} 

 

Ara hoiats tothom generalment per manament dels honorables lo vaguer e batle de la 

ciutat de Barchinona, ço és de quescun d’ells tant com se pertany a la juredicció. Que 

com res no sia pus pertanyent als homens que augmentar en veterada dilecció del 

Salvador e redemptor nostre, nostre Senyor Deu Jesucrist e de la gloriosíssima verge 

madona Sancta Maria, mare sua, los quals en totes tribulacions son indubitat refugi 

remey e tranquilitat volent-se donchs forçar que en la dita ciutat per la dita amor sia 

multiplicat en bones obres. Ordonaren los honorables Consellers e prohomens de la dita 

ciutat, que d’aquí avant alguna persona de qualsevol ley, stament o condició sia en lo 

die del dissapte no gos menjar carn en la dita ciutat e termens d’aquella. Si donchs per 

neçessitat de malaltia o altre perill de lus persones scusats no seran. 

 

Ítem ordonaren los dits Consellers e prohomens, que per tant que la dita ordinació sia 

millor servada que algun carnicer o altre qualsevol persona no gos tallar ne vendre carn 

dins la dita ciutat e termens d’aquella sinó en la//f197 carniceria major de la dita ciutat, ço 

és una taula segons en los divendres e altres dies de dejunis se acustume de fer per 

malalts e altres persones en necessitat constituhides sots ban a quescú e per quescuna 

vegada que serà contrafet de L lliures e que les dites ordinacions sien tengudes e 

servades per temps de VII anys primers e continius vendors. Del qual ban sien fetes tres 

parts, la una sia del oficial qui·n farà la exequció, l’altre terça part del acusador e la 

restant terça part de les obres dels murs e valls de la dita ciutat. 

 

 

 



  

Doc. 34 

 

1470 agost 21. Barcelona. 

 

El veguer i el batlle com que les prohibicions d’introduir carn i bestiar de manera 

fraudulenta a la ciutat no han tingut efecte i es continua entrant carn i bestiar a través 

de les muralles pugen les penes per aquesta infracció.. 

AHCB. CC. Registre d’Ordinacions IV-8 fol. 157v. 

 

{de no metre bestiar e carns en ciutat} 

Ara hoiats tothom generalment per manament dels honorables mossen Regent de la 

vegueria e batle de la present ciutat de Barchinona, ço és de quescun d’ells tant com se 

pertany a lur jurisdicció ordonaren los honorables consellers e prohomens de la dita 

ciutat que, com jatsia per altres ordinacions en lo passat fetes, les persones qui 

fraudulentament meten carns en la dita ciutat e en preiudici dels drets d’aquella cahen 

en certes penes a bans lavors statuits, emperò experiència ha mostrat que alguns no 

tements les dites penes, e encare altres per dret als transgressors de les coses deius 

scrites statuides, meten moltons e altres bestiars pujant-los per los murs ab cordes e 

matent-los per les bombardes e altres lochs en preiudici dels dits drets. Per tant los dits 

consellers e prohomens statueixen que a tals e tant desordonats transgressors sien les 

dites penes augmentades, ço és que qualsevol carnicer o altre persona de qualsevol 

stament ley o condició sia qui per los dits murs ab cordes o ab altre enginy pujerà 

moltons o altre bestiar, mort o viu, senser o a trossos, o aquell metrà per les bombardes 

o per los sperons, o per altres lochs fora los portals, aquell tal incorregua e caigue per 

quescuna bèstia o trossos de carn que per la dita forma metrà en ban de C sous, e que la 

bèstia o carn sia perduda, los quals bans en tot o en part no puxen ésser remesos ans les 

bèsties o carns sien donades al hospital de Sta. Creu, e los C sous sien pertits per tres 

eguals parts, la una sia del acusador, l’altre de les obres dels murs de la dita ciutat e 

l’altre terça part del ofiçial qui·n farà la exequció, e ultra los dits bans aquell qui haurà 

comès ten gran crim ço és scalar e attemptar los murs stigue en la presó per X dies 

continuus ab cadena per lo coll sens tot comport. En quant toque altres prohibicions de 

metre carns en lo passat fetes stigue en lur foça e valor altres ordinacions sobre les dites 

coses statuides. 

Retenent-se emperò etc. 
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Fonch publicada a XXI d’agost de l’any M CCCC LXX. 

 

 

Doc. 35 

 

1481, Barcelona. 

 

Els consellers donat que les ordinacions anteriors que prohibeixen l’entrada de carn i 

bestiar a la ciutat de Barcelona de manera fraudulenta no s’acompleixen, decideixen 

pujar les penes per aquest delicte. 

AHCB.CC. Registre d’Ordinacions IV- 11 fol. 19v. 

 

{De carnicers} 

 

A  del any M CCCC LXXXI los honorables consellers e Concell de Cent de la 

ciutat de Barchinona fahen les ordinacions següents//f20 

Com entre les altres ordinacions que per los Consellers e prohomens de la present ciutat 

en lo passat fos stades fetes per posar en degut ordre lo exercici dels carnicers és una 

ordinació qui fonch publicada a XXI del mes d’agost de l’any M CCCC LXX continent 

en efecte que qualsevol carnicer o altre persona de qualsevol stament ley o condició sie 

qui per los murs de la dita ciutat ab cordes o ab altre enginy o art pujerà moltons o altre 

bestiar mort o viu sencer o a trossos, o aquell metrà per bombardes, claveguers o per los 

sperons, o per altres lochs fora los portals aquell tal incorrega e caygua per quescuna 

bístia o trossos de carn que per la dita forma metrà en ban de C sous e que la bístia o 

trossos de carn sie perdud e ultra los dits bans pecuniaris, aquell qui haurà comés ten 

gran crim ço és scalar e attentar los murs stigua en la presó per X dies continus ab 

cadena per coll sens tot comport segons en dita ordinació és més largament contengut, e 

com experiència haie mostrat que alguns no temens nostre Senyor Déu ne la correcció 

temporal han no solament practicat los dits desordres mas encara en aquells han 

augmentat confiants dits bans ésser remsos, la qual cosa redunda en gran dan dels drets 

de la Ciutat. E per ço és digne cosa sobre dites coses sie altrament provehit, per tant lo 

Concell, consellers e prohomens per dar ordre que dites coses sien observades lohants 

aprovats e corroborats la dita ordinació e tots altres sobre dita negociació dels carnicers 

en lo passat fetes a cautela uberior ordonaren que la dita ordinació sie servada, ço és que 



  

no sie lícit o permés a qualsevol carnicer o a altre persona de qualsevol stament ley o 

condició sie pujar per los dits murs ab cordes o ab altre enginy moltons o altre bestiar 

mort o viu censer o a trossos o aquell metre per les bombardes o per per los sperons o 

per altres lochs fora los portals sots los bans en dita ordinació contenguts, e ultra los dits 

bans aquell carnicer qui per si o per altre farà contra les dites coses o alguna d’aquelles 

directament o indirecte incorrega ban o pena d’ésser privat del dit ofici per temps d’un 

any, los quals bans o penes no puxen ésser remesses per lo clavari ne per los consellers 

ni per Concell de XXXII ni per altre persona sinó per lo Consell de Cent jurats.25//f21 

 

Ítem los dits honorables Consellers e prohomens los hauts approvants altres ordinacions 

sobre e de les coses deius scrites en lo passat fetes e aquelles corroborants, ordonaren 

que no sie lícit o permés a qualsevol carnicer e o altre persona qui tall o faça tallar carn 

de moltó en loch de moltó tallar o fer tallar ovella o altres carns per moltó, e aquells qui 

faran o faran fer lo contrari ultra les penes o bans en les dites ordinacions contengudes 

en vigor de la present incorreguen en ban o pena d’ésser privat del dit ofici per un any 

continuu dins lo qual no puxen directament o indirecte usar de dit ofici lo qual no puxen 

directament o indirecte usar de dit ofici la qual ban o pena no puxen ésser remés per 

mostaçaf, clavari, consellers, ne per lo concell de XXXII ni altre sinó per lo Concell de 

Cent jurats. 

 

Dels quals bans pecuniaris sie fetes tres parts eguals, la una de les quals sie del 

acusador, altra del oficial exequtant e l’altre de les obres dels murs e valls. 

 

Retenen-se emperò. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 Al marge hi ha escrit: “A XI de maig de l’any M CCCC LXXXI lo concell declara que la prohibició fos 
de un any, les altres penes fossen remeses al clavari.” 
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C. Deliberacions del Consell. 

 

Doc. 36 

 

1392 octubre 23. Barcelona. 

 

Es trien dues persones perquè revisin les ordinacions que regulen la pastura del bestiar 

dels carnissers al territori de Barcelona, davant els problemes que aquest bestiar està 

provocant. 

AHCB. CC. Llibre del Consell, Vol. XXV fol. 94v. 

 

Ítem sobre la suplicació dada contra los carnicers qui provasren e destrovexen ab lur 

bestiar les terres, foren elets los honrats en Johan de Migevila, e en Jacme Sarrià, notari, 

per lo dit concell a regonexer alguns capítols ja fets, axí soler la guarda del territori, com 

sobre los dits carnicers e que ells ordonen e façen en les dites coses tot ço que trobaran 

ésser útil e profitós a tota veya disposició de les dites coses, donant-ne a ells lo dit 

concell plen poder.26 Perhò haien tota hora a mostrar a consellar e fer-ho ab ells 

ensemps. 

 

Doc. 37 

 

1395 novembre 25. Barcelona. 

 

El Consell de Trenta accepta les ordinacions fetes per controlar els problemes que 

provoquen els ramats dels carnissers al territori de Barcelona. 

AHCB. CC. Llibre del Consell Vol. XXV fol. 95v. 

 

Ítem, lo fet del bestiar qui destroveix lo territori de la dita ciutat e les ordinacions fetes 

sobre lo dit bestiar, les quals foren legides en lo dit concell qui aquelles be enteses en 

continent romana tot lo dit fet als honrats micer Macià Castellò, micer Johan de 

Vallsecca, Galceran Çestrada, Johan de Migevila, Johan Ribalta, Pere Dalmau e Jacme 

                                                
26 Segueix paraula il·legible. 



  

Sarrià e Guillem Pujol, axí per tots ensemps o la major part de aquells ab los dits 

honrats Consellers però ensemps e no sens ells regoneguen, asepten, conceden, 

examinen, concloen e//f96 fixen coint les dites ordinacions e bans a tot present e bon 

stament de la cosa pública, segons que·ls serà vist, expedient e necessari, donant lo dit 

consell a ells e a la major peruda d’ells, sobre açò, ensemps però ab los dits consellers e 

no sens ells plen poder comanant-los plenament ses veus, les quals ordinacions e bans 

per ells segons dit és vist e concordats se criden deteniment sens  que no tornen en 

concell de C jurats, car lo dit concell ara per l’audit ha les dites ordinacions per 

agradables e aquelles loha e aprova. 

 

Doc. 38 

 

1393 setembre 13. Barcelona. 

El Consell de Trenta es planteja el fet de pujar els preus davant les queixes dels 

carnissers als consellers, als quals els diuen que amb els preus establerts perden diners. 

AHCB. CC. Llibre del Consell Vol. XXVI fol. 45. 

 

Sobre lo fet dels carniçers delibera lo dit consell que sia remés a Consellers e a 

Mostaçaf, e si conven que·ls carnicers sien perdents que·ls cresquen lo for e si troben no 

dege fer que no·s faça. 

 

Doc. 39 

 

1396 novembre 26. Barcelona. 

 

El Consell de Trenta insta als consellers d’aquest any o als de l’any següent a controlar 

els ramats dels carnissers i evitar que destrossin els cultius dels terratinents, imposant 

les autoritats competents les penes que estiguin estipulades per aquestes faltes. 

AHCB. CC. Llibre del Consell Vol. XXVII fol. 50 v. 

 

Ítem, a una altre supplicació dada per alguns carnicers en lo territori de Barchinona, 

dients que·ls carnissers de la dita ciutat indiferentment de dies e de nits meten lur bestiar 

en lo dit territori e talen e consumen los fruytes que són les dites terres, e en derroquen 

marges e parets, e encare menacen a qui·ls contraste o·ls en diu res, encare que se·n 
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poria seguir fort ocasió, lo dit Consell provehí que·ls consellers, la donchs presents, o si 

aquells no podien, per brevietat de temps, los propter esdevenidors, facen dels dits 

carnisers exigir los bans o penes ja sobre açò posats si y seran caiguts e de les manaces 

facen punir los culpables. 

 

 

Doc. 40 

 

1397 gener 17. Barcelona. 

 

El Consell de Trenta discuteix sobre les queixes de molts terratinents per l’entrada de 

bestiars pertanyents als carnissers a les seves terres amb el consentiment del batlle que 

rep uns diners dels carnissers a canvi de deixar pastar en el territori de Barcelona. 

AHCB. CC. Llibre del Consell Vol. XXVII fol. 74v. 

 

Item una altre part los terratinents del territori de la dita ciutat ab la qual suplicaven que 

fos provehit degudament al gran dampnatge que·ls bestiars dels carnissers fan 

continuament en les vinyes e terres dels dit territori, e encara com se diga que·l batle 

pren paga dels carnicers de Barchinona per dar-lus licencia que·l lur bestiar puxa 

pasturar en lo dit territori e dampnificar los dits terratinents, que aytantbé se provehesca 

com en altre manera se poguessen seguir grans inconvenients e escandals. 

 

Doc. 41 

 

1397 març 26. Barcelona. 

 

Els carnissers demanen al Consell de Trenta, que ja que han comprat diversos 

“conangles” per pasturar el seu bestiar, però que a causa de les ordinacions no el 

poden pasturar en aquest espai. El Consell no els permet entrar el bestiar als conangles 

i com a màxim els hi diuen que si volen aprofitar les pastures que seguin l’herba i li 

donin al bestiar als corrals. 

AHCB. CC. Llibre del Consell Vol. XXVII fol. 84v. 

 



  

Ítem, com alguns dels carnisers demanen que com ells hagen comprats en lo territori de 

Barchinona diverses conangles per a ops del bestiar e segons ordinacions sobre açò fetes 

no·ls sia lícit de metre lo bestiar en los dits conangles, plagués al dit Consell atorgar 

licència als dits carnicers que almenys de C en C moltons puxen pexer en los dits 

conangles, que·l dit Consell acort sobre açò. 

 

Ítem, al fet dels carnicers, acorda lo dit Consell que la licència per los dits carnicers 

demanada los fos denegada, com no acustumar que en conangles sia més bestiar menut, 

e que si conangles volen tenir, quels seguen e en casa que·ls donen al bestiar, com de la 

licència, si·s donava, se poguessen seguir molts dans e scàndols e mals. 

 

Doc. 42 

 

1400 gener 21. Barcelona. 

 

Els consellers constatant que no hi ha un bon aprovisionament de carn a la ciutat 

traslladen al Consell de Trenta la demanda dels carnissers que es queixen perquè diuen 

que  perden molts diners en la venda de carn i demanen que es suprimeixi la imposició 

de 4 diners dels menuts. El Consell de Trenta no accepta la demanda dels carnissers, 

però per pal·liar les seves pèrdues i evitar el desabastament de carn a la ciutat aproven 

una pujada de les carns d’un diner per lliura. 

AHCB. CC. Llibre del Consell Vol. XXVIII fol. 7v. 

 

Die mercurii XXI dicti mensis iannuari anno predicto M CCCC. 

 

Convocat e applegat Consell de XXX en la casa de la ciutat appellada del Consell de 

XXX, en lo qual Consell foren presents los dits honorables Consellers e la major part 

dels prohomens del dit Consell de XXX, fo per los dits honorables Consellers proposat 

en lo dit Consell que en la ciutat segons cascun podia veure no·s desfehia compliment 

de carns e que los carnicers que ells per açò havien algunes vegades appelats, havien 

respost que ells perdien molt en les carns que defahien per lo poch pes que havien e per 

consegüent que ells no podien desfer carns sens lur gran pérdua per la qual cosa 

demanaven que aquells IIII diners que eren estats en l’any propter passat imposats sobre 
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les menúcies fossen levats e que ells desfaran assats carns per que·l Consell acordàs 

sobre açò. 

 

E fetes les dites proposicions, lo dit Consell sobre la primera acorda e delibera que lo 

dret de IIII diners imposat sobre les menucies, lo qual segons informació d’aquest 

hauda, pujava a més de M lliures per any; no fos per res levat com també per la valor 

del//f8 dit dret, com per les àvels maneres que·ls dits carnicers sobre açò havien 

tengudes; no fahets a fer, ne per res fos expedient a la Ciutat. Mas, perquè los dits 

carnicers guanyassen assats, e que la ciutat fos bastada de carns, que·ls fos ajustat ·I· 

diner per lliura de carn al preu que la donchs  se havien les carns, ço és, que axí com lo 

moltó se havia a XV diners la lliura, que·s venés d’aquí avant, tant com a la ciutat 

paregués faedor, a XVI diners per la lliura, e que per semblant fos anadit ·I· diner per 

lliura a les altres carns. 

 

Doc. 43 

 

1400 març 22. Barcelona. 

 

Els consellers comuniquen al Consell de Trenta que els carnissers no són d’acord amb 

la pujada del preu de la carn i que el que volen és la supressió de la imposició sobre els 

menuts i amenacen amb no tallar carn si no es suprimeix la imposició. El Consell de 

Trenta dóna permís als consellers per actuar contra els carnissers si no compleixen 

amb la seva obligació d’abastar de carn la ciutat. 

AHCB. CC. Llibre del Consell Vol. XXVIII fol. 10. 

 

Ítem sobre la proposició feta, que als carnicers jassa lus sia estat per ordinació del 

Consell de XXX afegit I diner a la lliura de les carns per lo qual afegiment segons 

informació que·l mostaçaf ha hauda, ells guanyen assats, diguen e manacen que no 

desfaran carns si donchs no·ls son levats los drets o les imposicions en l’any propter 

passat posades sobre les menúcies, e és fama que·ls dits carnicers no fan algunes 

provisions de carns per la qual rahó si ab temps no y era provehit se porrà seguir en la 

dita ciutat gran escàndol. Lo dit Consell acorda e delibera que·ls consellers ab consell 

dels prohomens en lo present consell elegidors o de la major part d’aquells donant sobre 

açò plen e bastant poder, facen e fer puxen sobre lo dit fet totes aquelles provisions e 



  

ordinacions que·ls parran vals e profitoses a tenir la ciutat basta de carns, e més avant 

que facen e puxen fer en nom de la dita ciutat als dits carnicers qui en açò par que·s 

hagen superbiosament e desrahonable volents senyorejar o tenir en destret la ciutat 

segons en altre temps han fet, e encara contre cascuns d’ells totes persecucions civils e 

criminals a messions de la ciutat en manera que, pus volen mal que·l hagen, e encara 

que puxen comprar o reebre a establiment sots aquells senç annual e entrades que·ls 

parrà taules de carniceries les quals novellament se facen en aquelles partides de la 

ciutat on lus parrà faedores en les quals facen tallar carnicers stranys o altres segons lus 

serà vist faedor, e puxen encara fer totes altres coses que sobre açò fer volran e 

ordonaran, e que totes messions que per aquesta rahó se convendrà fer se paguen de les 

monedes de la ciutat. 

 

Doc. 44 

 

1400 març 23. Barcelona. 

El Consell de Cent decideix citar als carnissers i amenaçar-los, dient-los que si no 

aprovisionen de manera normal la ciutat de carn i no signen l’assegurança que els 

oferiran els consellers, es crearan taules noves a la ciutat i es cercaran carnissers 

forans perquè venguin carn. 

AHCB. CC. Llibre del Consell Vol. XXVIII fol. 12. 

 

Ítem, en virtut del dit poder, acordaren que·ls carnicers fossen appellats a l’endemà, que 

vinguessen a la Casa de la Ciutat, que aquí presents los dits XV prohomens o la major 

part d’ells los fos posat per Consellers lo fet fort rasament dient-los que no·ls calia haver 

esperança que·l dret posat sobre les menúcies fos levat e concloent que la ciutat l’us 

dava fàdiga, que si asseguraven tenir en aquesta anyada la ciutat basta de carns que la 

ciutat n’auria plaer, e si fer no volien la dita seguretat, que la ciutat en haver taules 

noves de carniceries, en  haver carnicers estranys qui tallassen, en altre manera farien 

com ells totes aquelles pus rigoroses provisions que fer-se pogués. 
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Doc. 45 

1400 març 24.  Barcelona. 

Els carnissers davant els consellers i els prohoms es comprometen a tallar carn durant 

l’any vinent. 

AHCB. CC. Llibre del Consell Vol. XXVIII fol. 12v. 

Die mercurii XXIIII dicti mensis marcii anno predicto MCCCC. 

 

Los carnicers deius scrits, constituits en la casa de la dita ciutat, appellada del Consell 

de XXX, presents los honorables Consellers, e los dits XV prohomens o la major part 

d’ells, haudes primer sobre açò grans alteracions e larchs rahonaments prometeren e 

convengueren, als dits honorables consellers, en nom de la dita ciutat, tenir en les lurs 

taules, de matí a vespre, bastament de carns per tota la anyada propter vinent sots pena 

de C sous per cascu  e per cascun dia; exegidora per lo mostaçaf de la dita ciutat dels 

bens d’aquell, qui contrafaria la qual pena los dits carnicers de grat e de certa sciencia se 

posaren, obligants per aquella tots lurs bens, persones testimonis a les dites coses los 

honrats en Ramon Çavall en Berenguer Buçot en Berenguer Ferrer e molts altres dels 

dits XV prohomens, e són los dits carnicers los qui·s seguexen. 

 

Primerament en Pere Oliver per II taules ço és de la Cocorella e del Call 

 

Ítem en Pere Ferrer en nom seu e de Ramon Ferrer son frare per II taules. 

Ítem en Nicolau Gili en nom seu e de Guillem Sent Pol son frare per III taules 

Ítem n’Anthoni Agulló per I taula. 

Ítem en Francesch Johan en nom seu e de Johan de Roura e de Anthoni  Martí per II 

taules. 

Ítem n’Anthoni Lunes per II taules. 

Ítem en Pere Bargayó per II taules. 

Ítem en Guillem Dezpuig per I taula tant però com li sia possibla 

Ítem en Jacmet Citjar per una taula. 

 

Die sabbati III aprilis anno predicto  

En Jacme Poses feu semblant seguretat que·ls altres de tallar en la carniceria de la 

Bocaria, cabres e bochs e ovelles per I taula. 



  

Testes dictus venerabiles Berengueraius Buçoti et Berengarius de Ponte legum 

doctor.//f13  

 

Die veneris última die mensis anno predicto MCCCC 

En Francesch Mayol, carnicer, feu semblant obligació que·ls altres per III taules. 

Testes Guillermus Fernós notari e Anthonius Amerecii scriptorum Barchinone. 

 

Die jovis V madii anno predicto. 

 

En Johan Palom carnicer feu semblant seguretat que·ls altres de tenir basta de 

carnsalada la sua taula, però no·s posa pena sinó de XX sous per cascun dia e que lo dit 

bastament s’estena de matí tro a hora de dinar. 

Testes Salvator Çavila e Johanes Gallardi scriptores 

 

Die martis XIII julii anno predicto 

 

En Barthomeu Codina carnicer feu semblant obligació que·ls altres primers 

Testes Franciscus Johanis et Petrus Oliveri, carnifices et Anthonius Laurenci scriptor. 

 

Die martis XIII aprilis anno predicto M CCCC post preudium. 

 

 

Doc. 46 

 

1403 abril 25. Barcelona. 

 

El Consell de Trenta determina estudiar la compra de les taules de carnisseria de Joan 

Fivaller, per evitar els problemes que tenen amb els carnissers. 

AHCB. Consell de Cent, Llibre del Consell, Volum XXVIII fol. 53. 

 

Ítem lo fet de les carniceries que són de Johan Fivaller, les quals parria esser expedient 

fossent comprades per la ciutat per exir a carrera als dampnats actes dels carnicers, ço és 

de la provisió de les carns//f53v 
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Ítem sobre lo fet de les carniceries ço és si·s compraran per la ciutat o no, lo Consell e 

mena als consellers que ab prohomens per ells elegidors meten ab gran diligència la mà 

en aquests afers e aprés que·s provehesquen segons que·ls parrà faedor e al públich de la 

ciutat profitós. 

 

 

Doc. 47 

 

1405 febrer 28. Barcelona. 

 

El Consell de Trenta dóna plens poders als consellers perquè facin les despesses 

necessàries perquè la ciutat no tingui carestia de carn, entre altres coses els dóna 

permís perquè comprin taules de carnisseria. 

AHCB. CC. Llibre del Consell, Vol. XXVIII fol. 105. 

 

Ítem foren donades en lo dit Consell II suplicacions I per los carnicers sobre les 

menucies per les imposicions de la carn en la terça propter passada. 

Acorda lo Consell que les dites supplicacions sien del tot repel·lides e aquelles 

repel·lí//f105v 

Ítem lo Consell desijant provehir que la ciutat sia bastada de carns acorda e dona plen 

poder a los Consellers que tracten e procuren e meten en execució totes coses que sien 

necessàries al negoci e que per compra de taules de carniceries e per totes altres coses 

que les pareguen a açò profitoses puxen despendre e fer pagar al clavari totes quantitats 

de diners que es sien necessàries, donant-la sobre açò franca e general administració. 

 

 

Doc. 48 

 

1408 abril 25. Barcelona. 

 

El Consell de Trenta aprova les despesses fetes i que s’hauran de fer per causa de les 

pastures dels carnissers als prats del Llobregat. 

AHCB. Consell de Cent, Llibre del Consell, Volum XXVIII fol. 108v. 

 



  

Septimo les messions que sien estades fetes27 per rahó dels pesturatges que·ls carnicers 

fan de bestiars en los prats de Lobregat provehí lo dit Consell ço és que a loa e aprova 

totes les messions fetes per rahó dels pasturatges e fahedores d’aquí avant per la dita 

rahó. 

 

 

Doc. 49 

 

1409 juny 22. Barcelona. 

 

El Consell de Trenta decideix rebaixar el preu de les carns perquè hi ha molta 

abundància d’aquest producte a la ciutat. 

AHCB. CC. Llibre del Consell Vol. XXVIII fol. 108v. 

 

{die sabbati vicesima secunda die mensis iunii anno a nativitate domini millessimo 

Quadragentesimo nono celebratum concilium triginta proceram in orto seu viridario 

homus concilii civitatis in quoquidem consilio fuerunt proposita sequentia} 

 

Primo, que com per gracia de Deu la ciutat fos al present habundosa de carns, e açò per 

la gran provisió que los carnicers hi havia feta, e los fors d’aquelles fos massa excessiu, 

attés lo temps en que ara erem que ves e deliberàs lo dit Consell sobre los fors de les 

carns qui en Barchinona se tallen si·s aminorarien o no o si·s estarien en la forma que 

s’estaven. 

 

Sobre lo qual article lo dit Consell deliberà que, la liura del moltó fos tornada a XIIII 

diners, axí com solia ésser a XV diners; e la lliura de la carn del cabrit a XVII diners, 

axí com solia ésser a XVIII; e la lliura de la carn de la ovella a VIII diners, axí com se 

solia vendra a VIIII; e la lliura de la carn del crestat a X diners, axí com se solia vendra 

a XI diners; e la lliura de la carn de la cabra a VI diners, axí com se solia vendra a VII 

diners; e que la lliura de la carn del bou se puxa tallar a X diners, e la lliura de la carn 

del vedell a XVI diners, segons era estat aforat per lo mostaçaf ab voluntat dels 

consellers. 

                                                
27 Interliniat : “e fahedores”. 
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E mes, ordona lo dit Consell, que d’aquí avant la carn dels anyells sia a vendra a pes e 

no a ull, ço és la lliura d’aquelles a XII diners, e no més avant, incloses en aquelles II 

diners de imposició, com fos cosa rahonable, que pus totes les altres carns se venen a 

pes que se·s devia fer la carn del anyell. 

 

 

Doc. 50 

 

1433 març 19. Barcelona. 

 

El Consell de Trenta per arribar a un acord amb els carnisser i tenir ben abastada de 

carn la ciutat i a bon preu decideix rebaixar un diner la imposició de la carn, diner que 

s’afegeix a la imposició de la farina, i a canvi els carnisser accedeixen a vendre la 

lliura de moltó a 11 diner, sense la imposició i catorze amb la imposició. 

AHCB. CC. Registre de Deliberacions  II- 1 fol. 7v  

 

{Consell ordinari de XXX ab lo qual fou provehit que·ls carnicers tallassen la carn de 

moltó a rahó de XI diners la lliura per I any que comense en la festa de Pascha del any 

M CCCC XXXIII e sobre ·I· diner levat de la imposició de la carn e ajustat a la farina} 

 

Dijous a XVIIII, del mes de març, any de la nativitat de Nostre Senyor M CCCC 

XXXIII, ajustat la Consell ordinari de XXX, o la major part d’aquell, dins la casa hon 

semblants consellers són acustumats de ajustar, fou aquí proposat per los honorables 

Consellers de la dita ciutat o per lo honorable en Johan Buçot, en veu de tots, que com 

ells per tenir abundosa la ciutat de carns de moltons haguessen hauts diversos col·loquis 

ab los carniçers de la dita ciutat demenants a aquells volguessen assegurar de tenir la 

dita ciutat habundosa de les dites carns, per ·I· any, de propter esdevenidor; lo qual 

comensas en la festa de Pascha de propter esdevenidora, e que tallassen a menor for que 

no és acustumat, tro açí, com fos gran abundancia de bestiar en tota la terra. En altre 

manera que los dits consellers en nom de la dita ciutat provehida e habundosa e aprés 

molts col·loquis sobre açò hauts, e diverses alteracions seguides entre los dits 

honorables consellers e los dits carnicers no volents-se adonar al voler dels dits 

honorables consellers, però a la fi eren romasos en la deliberació sagüent. Ço és que, si 



  

per part de la dita ciutat ere levat ·I· diner per lliura de la imposició de la carn, axí que la 

dita imposició fossen solament, tres diners, que ells dits carnicers tallarien a XI diners la 

lliura e assegurarien de tenir la ciutat habundosa de les dites carns per tot lo dit any, 

provehit, però, que algun stranger carniçer no hic vengués, ne gosàs tallar carn per tot lo 

dit temps de I any.28 

 

Per ço los dits honorables Consellers exposaren en lo dit Consell de XXX les dites 

coses, a fi que sobre aquelles lo dit Consell donàs son vot e digués sa intenció, però que 

volguessen avertir e ben delliberar que si levaven ·I· diner per lliura de la dita imposició 

de la carn, per ço com la taula de la ciutat no és encare reintegrada en lo deute a la dita 

taula degut per la dita ciutat per rahó de la armada que la dita ciutat fon fer de les naus, 

de les quals feu29//f8 capità lo honorable en Johan de Mariene, lavors Conseller de la dita 

ciutat, que vissen e deliberassen bé lo dit dret en quin dret poria ésser afigit per ço que 

servís a acabar de pagar la dita taula en ço que degut li és per la dita rahó, e per obrir via 

e forma en poder lo dit diner afegir o ajustar a altre dret de la dita ciutat, los dits 

honorables Consellers digueren que havent comunicat ab los regidors de la dita taula e 

ab n’Anthoni Cases, regint los comptes d’aquella, e que·s eren reposats que·l dit dret 

porrà ésser afigit en I de dos drets, los quals se cullen ja en la dita ciutat, ço és que axí 

com de les botes del vi, que hic ve per mar se paga mig florí per bota que d’aquí avant 

se·n pagàs ·I· florí e per que nuls fos lo dit dret de I florí exhigit que los patrons de 

cascuna nau barcha o qualsevol leny o vexell en lo qual sic matés vi per mar pagàs 

indeferentment I florí per cascuna bota que portàs de les quals se pagaria lo mig florí o 

si lo dit I diner per lliura se afigiria al dret o imposició de la farina, perquè lo dit Consell 

deliberàs sobre totas e sengles coses desus dites cas ells dits honorables Consellers ne 

seguirien lur acord e delliberació. 

 

E proposades aquí les dites coses los del dit Consell de XXX entesses aquelles 

deliberaren e segons lur delliberació los dits honorables Consellers conclougueren e 

determenaren en la forma sagüent, ço és que·l dit diner de la imposició de la carn fos 

levat, si però fora axí deliberat per lo Consell de ·C· jurats axí que la imposició no sien 

sinó tres diners e que los carniçers tallen a XI diners la lliura, los quals ·XI· diners ab les 

                                                
28 Al marge et text següent “sobre carniçers”. 
29 Al marge hi ha el següent text: “sobre levar ·I· diner de la imposició de la carn; e sobre on se afegirà lo 
dit diner”. 
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tres diners de la imposició sien XIIII diners, e que los dits carniçers haien e sien tenguts 

de assegurar bé e complidament a conexensa dels dits honorables consellers de tenir per 

tot ·I· any de propter esdevenidor la ciutat bé e complidament provehida e habundosa de 

les dites carns de moltons. E servades les dites coses que sie feta inhibició a tots 

carniçers strangers de no dotar ne poder tallar en la dita ciutat tot lo dit temps de I any.30 

 

Item que la adjuntió o afigiment del dit diner lo qual se deu levar de la imposició de la 

carn per molts esguarts era pus factibla que fos adjunt a la imposició de la farina que no 

imposar lo dit dret de I florí per bota, però que levar lo dit ·I· diner per lliura de la 

imposició de la carn, e aquell ajustar-lo a la farina o a qualsevol altre dret fos remés al 

Consell de C jurats, lo qual consel fos per al se’n devia appel·lat e ajustat, e axò fou 

provehit de continent per los dits honorables Consellers31//f8v  

 

{Consell de Cent Jurats per la dita rahó} 

 

E en aprés de açò lo dit sendemà, ço és divendres, que·s comptave ·XX· del dit mes de 

març, any M CCCC XXXIII fon ajustat lo Consell de ·C· jurats se acustuma de aiustar 

lo qual fou appellat lo dit die de dijous e convocat ab veu de trompa per en Bernat 

Cadireta crida de la dita ciutat, e ajustat lo dit Consell en la dita sala, fou aquí pe los dits 

honorables consellers o per lo honorable en Guillem de Vallsecca, terç conseller lo dit 

any, en nom e veu de tots los altres exposada la deliberació e conclusió del dit Consell 

de XXX, segons la qual ere stat remés al dit Consell de Cent Jurats de veure e delliberar 

si lo dit diner serie levat de la dita imposició de la carn, en quin dret serie afigit. 

 

En aprés fon legida en lo dit Consell una suplicació donada per l’onrat en Jacme 

Amergós, mercader, per la qual suplicave li fossen pagades per la dita ciutat XII lliures 

X sous en les quals eren stat condempnat per los Consols de la Mar en donat e pagar e 

les quals havie dades e pagades a·n Puiol, pelliçer, per ço com li havie fetes exequtar 

roles e lo qual Pujol se·n anave en Pisa ab aquelles en preiudici de la dita ciutat a la qual 

devia per rahó de imposicions LII lliures VII sous e exequtaren sen mes les dites XII 

lliures X sous seons es pus larch convengut en la suplicació dessús dita. 

                                                
30 Al marge hi ha el següent text: “que·ls carnicers tallen per I any a de XIIII diners la liura, e que 
assegurassen de tallar, e que fos inhibit a carnicers strangers de no tallar per lo dit ·I· any”. 
31 Al marge hi ha el següent text: “Quel ·I· dret levat de la imposició de la carn sie afegit a la imposició de 
la farina”. 



  

 

E enteses les dites coses per lo dit  Consell de Cent Jurats, fou deliberat per lo dit 

Consell e aprés fou feta conclusió e determinació per los dits honorables Consellers o 

per lo dit honorable en Guillem de Vallsecca, en nom e veu de tots, que·l dit I diner fos 

levat e de fet lavaren de la dita imposició de la carn e que fos imposat e de fet 

imposaren e afigiren a la dita imposició de la farina, e que dur per tant de temps tro que 

lo deut degut a la dita taula per rahó de la dita armada de les dites tres naus seu 

íntegrament pagat//f9  

En la suplicació de la dita suplicació donada per lo dit Jacme Amergós fou remesa per 

dit honorable Consell als dits honorables Consellers e prohomens per ells elegidors en 

aquell nombre que·ls plagués. 

 

{Ordinacions fetes per los honorables Consellers e prohomens, segons delliberació del 

Consell ordinari de Trenta, sobre los carniçers, el tallar de la carn} 

 

Divendres a XVII del dit mes de març, los honorables consellers e prohomens de la dita 

ciutat, volents procurar totes vies e maneres per les quals la dita ciutat e los ciutadans e 

habitants de aquella e tots altres convivents en aquella sien habundosos en carns de 

moltons, e tota penuria e fretura de aquelles fossen de mig foragitades, haud acord e 

deliberació ab lo Consell ordinari de XXX de la dita ciutat, han ordonat provehit e 

deliberat sabents e consentints la major part  dels carniçers, ciutedans e habitadors de la 

dita ciutat, tenguin habundosa la dita ciutat de les dites carns e tendran les taules 

complides e bastes cascun jorn o die carnal a coneguda del mostaçaf de la dita ciutat, 

tant com serà vist al dit mostaçaf ops del publich de la ditat ciutat, sens tota excepció, 

dilació e difugi, sots ban de deu lliures, en lo qual incorreguen cascuna vegada e cascun  

qui contrafarà, e ultra lo dit ban pusquen esser forçats per lo dit Mostaçaf de fet tellar de 

les dites carns tant com sie vist necessari al dit mostaçaf. 

 

Ítem ordonaren provehiren e deliberaren los dits honorables Consellers e prohomens 

que·ls dits carniçers, ciutedans e habitadors de la dita ciutat haien//f9v a tallar les dites 

carns per tot lo dit ·I· any, a XIIII diners per cascuna lliura, dels quals romandran XI 

diners al carniçer, e los restants tres diners seran de la ciutat, per rahó de imposició 
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imposada a cascuna lliura de les dites carns32 per provisió del honorable Consell de 

Cent Jurats de la dita ciutat sia stat levat I diner dels dits IIII diners de la dita imposició. 

 

Ítem ordonaren e provehiren los dits honorables Consellers e prohomens per ço que·ls 

dits carniçers, ciutedans e habitadors de la dita ciutat en lo tallar de les dites carns no 

puxen ésser per tot lo dit temps de I any torbats per tot lo dit temps de I any en tallar e 

tenir la dita ciutat habundosa de les dites carns, e que en lo dany per ells fahedor no 

puxen en alguna manera ésser lesos ne preiudicats que qualsevol altres carniçers 

strangers o qui no sien ciutedans e habitadors de la dita ciutat, no gosen ne puxen tallar 

ne sien en alguna manera admesos a tallar dins la dita ciutat per tot lo dit temps de I any 

sots lo ban de XV lliures per cascun e per cascuna vegada que serà contrafet. 

 

Ítem ordonaren los dits honorables Consellers e prohomens que·ls dits carniçers, 

ciutedans e habitadors de la dita ciutat, los quals en la manera e forma propter dita 

volran tallar de les dites carns de moltó en la dita ciutat, haien assegurar ab bones e 

segures fermançes a conexença dels dits honorables Consellers, que per tot lo dit I any 

continu desfaran e tallaran de les dites carns de moltons en les carnicerias de la dita 

ciutat, ço és cascuns d’ells en les taules que al comensament haura empreses e tendran 

per tallar les dites carns de moltons, sens crexer e desmenuhir lo nombre de les dites 

taules, e les dites taules tendran complides e bastes de les dites carns de moltons, cascun 

jorn o dia carnal a coneguda del Mostaçaf de la dita ciutat.//f10  

 

{Seguretat feta per los carniçers de tallar a ·I· any} 

 

Per vigor de les quals ordinacions los carniçers devall scrits asseguren segons en les 

dites ordinacions es contengut. E los qui asseguraren són los següents. 

 

Miquel Valls, carnicer, ciutedà de Barchinona, promés tallar en tres taules XXXXV 

moltons cascun jorn sots ban o pena de deu lliures; dona per fermansa, Miquel Valls 

carniçer sots semblant ban. 

 

                                                
32 Interliniat:  “de aquells IIII diners imposats a cascuna lliura de les dites carns”. 



  

Bernat Carner, carniçer, promet tallar en tres taules XXX moltons, cascun jorn, sots lo 

dit ban o pena de deu lliures. Dona per fermansa, Miquel Valls, carniçer sots semblant 

ban. 

 

Barthomeu Rossell, carniçer, promés tallar en dues taules XX moltons per cascun jorn, 

sots semblant ban del propter dit. 

Dona per fermansa Miquel Valls, carniçer, sots semblant ban. 

 

Françoy Marineio, carniçer, promés tallar en tres taules XXX moltons per cascun jorn. 

Dona per fermanses Raphel Citjar e Johan Citjar, e tots prometeren de complir per lo tot 

sots lo dit ban. 

Bernat Roudors, carniçer, promés tallar en Tres taules ·XX· moltons cascun jorn. 

Dona per fermansa en Dalmau Ginebreda, carniçer sots lo dit ban de deu lliures.//f10v 

 

Jacme Lastis, carniçer, promés tallar en III taules XXIIII moltons cascun jorn. Dona per 

fermanses Pere Lastis e Christofol Lastis, carniçers, sots lo dits principals e fermanses 

sots lo dit ban de deu lliures. 

 

Pere Codina, carnicer, promés tallar en una taula VII moltons cascun jorn. Dona per 

fermanses Pere Scuder, e Johan de Montanyana, carniçers, e tots obligaren-se sots 

semblant ban. 

 

Guillem Rabós, carniçer, promés tallar en IIII taules XXXV moltons cascun jorn. Dona 

per fermanses Anthoni Romaguera e Dalmau Ginebreda, carnicers, sots lo dit ban. 

 

 

Doc. 51 

 

1434 març 4. Barcelona. 

 

El Consell de Trenta decideix que el preu de la carn de moltó es fixi en 14 diners amb 

la imposició i que els carnissers signin una assegurança on especifiquin el nombre de 

moltons que tallaran cada dia. 

AHCB CC. Registre de Deliberacions, II- 1 fol. 54. 
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{Deliberació feta per lo Concell de XXX que·ls carniçers tallassen a raó de XIIII diners 

la lliura} 

 

Divendres a ·V· del mes de març del any MCCCC XXXIIII la major part del Conçell 

ordinari de XXX de la dita ciutat appellat//f54v per ordinació dels honorables Consellers 

e ajustats dins la casa del Conçell de XXX a exposició a ells feta per los dits honorables 

consellers deliberaren e conclogueren que·ls carniçers de la dita ciutat tallassen carns de 

moltó e tenguessen abundosa la ciutat de aquelles per tot ·I· any continu lo qual 

comensas en la feste de Pascha de propter esdevenidora a raó de XIIII diners la lliura, 

segons han tallat en lo any que finirà en la propera dita feste. E que si los dits carniçers 

açò no volien fer que fos procehit contra ells ab totes aquelles forçes e complesions que 

serie vist faedor als dits honorables Consellers e a tota lur ordinació e voler. 

 

{Seguretat feta per los carniçers deius scrits de tallar} 

 

Dilluns, a XV de març del any de la nativitat de Nostre Senyor M CCCC XXXIIII, per 

vigor de la deliberació sobredita, los carniçers dejus scrits prometeren cascuns, sots 

pena de X lliures Barchinoneses, en la qual cayguen e la qual encorreguen cascuna 

vegada que serà per ells contrafet e la qual pena comesa o no pagada o no norres menys 

fossen tenguts a tallar que per tot ·I· any continuu que començe en la feste de Pascha de 

nostre Senyor de propter sdevenidora33 e que tendran la ciutat per tot lo dit any en les 

taules dejus scrites abundosa del nombre de moltons dejus scrit e en altre manera a 

conexença del honorable Mostaçaf de la dita ciutat obligants ne per les dites coses 

ensemps ab les fermances dejus scrites e per totes messions dans e interesses tots e 

sengles bens lurs mobles e immobles hauts e havedors, e tots ho juraren a Deu e als 

Sancts Quatre Evangelis ab les renunciacions acustumades fetes per les fermançes//f55 

 

Primo, en Miquel Valls, carniçer, elegí tres taules e promés tallar cascun jorn XXXXV 

moltons, e dona per fermança en Pere Oliver, carniçer. 

 

                                                
33 Interliniat: “a raó de XIIII diners la lliura tallaran”. 



  

Bartomeu Rossell, carniçer, elegí tres taules en les quals promés tallar cascun jorn XXV 

moltons e dona per fermança lo dit en Miquel Valls. 

 

Bernat Roudors, carniçer, elegí dues taules en les quals promés tallar cascun jorn XVIII 

moltons e dona per fermança en Dalmau Ginebret. 

 

Testimonis a totes e sengles coses dessus dites lo honorable misser Paul Eroles licenciat 

en leys e Francesch Martí Notari. 

 

Divendres a XIX del dit mes de març any dessús dit M CCCC XXXIIII, Francesch 

Marimon, carniçer, elegí tres taules en les quals promés tallar cascun jorn XXX 

moltons, e dona per fermança en Raphel Citjar, carniçer. 

 

Jacme Bargalló, carniçer, elegí dues taules e promés tallar cascun jorn en aquelles 

XVIII moltons, dona per fermanses los dits Raphel Citjar e Francesch Marimon. 

 

Testes lo honorable misser Francesch Castelló, doctor en leys e Steve Mir, scrivent.//f55v 

 

Dissabte a XX del dit mes de març, en Jacme Lastis, carniçer elegí tres taules en les 

quals promés tallar cascun jorn XXIIII moltons dona per fermançes en Pere Lastis e 

Christofol Lastis, carniçer. 

 

Jacme Viver, carniçer, elegí una taula en la qual promés de tallar cascun die sis moltons 

e dona per fermansa en Johan Brocard. 

 

Paschal Munchada, elegí una taula en la qual promés tallar, cascun die sis moltons, dona 

per fermansa en Francesch Romaguera, carniçer. 

 

Pere Rabós, carniçer, elegí una taula en la qual promés tallar cascun jorn nou moltons, 

dona per fermansa lo dit Francesch Romaguera. 

 

Testimonis a les dites coses de la propter dita jornada lo honorable en Thomàs de 

Rajadell e lo discret en Johan Franch notari. 
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Lo dit die de dissabte en Bernat Carner, carniçer, elegí dues taules en les quals promés 

tallar cascun jorn ·XX· moltons e dona per fermansa en Johan carner, mercader. 

 

Testimonis Pere Terapho, fuster; e Steve Mir, scrivent. 

 

 

Doc. 52 

 

1435 març 28. Barcelona. 

 

Els consellers plantegen davant el Consell de Trenta les reivindicacions dels carnissers, 

els quals no volen assegurar si no s’els permet vendre la carn de moltó a 12 diners la 

lliura més la imposició, a més de rebre un préstec sense interès per part del Consell de 

vuit florins. En resposta a les seves demandes els consellers aconsellats pel Consell ha 

empresonat als carnissers, però al final han acceptat part de les reivindicacions dels 

carnissers, la pròxima temporada els carnissers podran tallar a 12 diners la lliura 

sense la imposició, quinze amb la imposició i rebran un préstec raonable. Al final està 

l’assegurança dels carnissers amb el préstec que reben del Consell. 

AHCB CC. Registre de Deliberacions II- 1 fol. 88  

 

{Consell de XXX sobre los carniçers} 

 

Dilluns, a XXVIII del mes de març del any M CCCC XXXV, ajustat lo Consell de 

XXX de la dita ciutat, o la major part d’aquell dins la casa de la dita ciutat, on semblant 

Consell és acustumat de ajustar. Fon aquí exposat per los dits honorables consellers o 

per lo honorable en Pere Malla, en nom e veu de tots los altres consellers, ab ell 

ansemps que com la festa de Pascha de propter esdevenidora sie molt presta, e los 

carnicers de aquesta ciutat no vullen assegurar de tallar carn de moltó segons és 

acustumat cascuns anys, si donchs no lo pugen lo for de la lliura de la carn a més de XII 

diners e que d’altra part los sie fet prestech de VIII florins; e aquestes coses sien massa 

sobergues, car per comte fet e lavat se trobe que·ls dits carnicers guanyen grossament 

tallant a XII diners la lliura, e ells dits consellers haien consellat de ésser presos e vuy 

stan presos los dits carnicers per ço ells posaven les dites coses en lo dit Conçell, a fi 

que hi sie provehit segons lo dit Conçell dellibererà.//f88v 



  

Exposades aquí les dites coses lo dit Conçell tots concordablement foren de acord e 

deliberació que·ls dits carnicers assegurassen de tallar a for de XII diners per lliura e no 

més avant però que·ls fos fet prestech rahonable a conexença del honorables Consellers, 

e si los dits carnicers no ho volien fer que fossen agreviats en totes aquelles formes e 

maneres que los dits honorables Consallers ordonassen , car lo dit Conçell ho ramés tot 

als dits honorables Consellers e axí prés conclusió lo dit Consell. 

 

{Altre Conçell de XXX sobre los carniçers} 

 

Dissabte, a II del mes de abril del any M CCCC XXXV ajustats en la lotge de la Mar de 

Barchinona, on los honorables consellers de la dita ciutat en lo present mes convenen 

per rahó de vendre les imposicions de la dita ciutat, la major part del Conçell ordinari de 

Trenta fou aquí exposat per los dits honorables Consellers o per lo honorable en Pere de 

Malla, en nom de tots, que jassien en lo Conçell de Trenta celebrat a XXVIII del mes de 

març propassat, fos delliberat que·ls carnicers de la dita ciutat tallassen carns de moltons 

per un any lo qual començàs en la festa de Pascha de propter esdevenidora a raó de XII 

diners la lliura, ultra la imposició e que·l fos fet prestech segons ells dits consellers 

delliberaren als quals per lo dit passat Conçell de trente fou totalment remés. E los 

carniçers de la dita ciutat no vollents donar locha a tallar en la dita forma e per aquesta 

rahó sien detenguts presos en la presó del honorable veguer de la dita ciutat ab cadenes 

als colls e grillons en les cames, e tracte del honorable en Miquel de Muntjuich, 

Mosteçaf de la dita ciutat sie stat maneiat ab los dits carniçers que tallassen ·V· mesos 

del any a for de ·XII· diners e altres ·V· mesos a for de ·XIII· diners la lliura, e que 

d’altre part los fos fet prestech e d’açò los dits consellers no·s vullen plavir sens lo dit 

Conçell per ço ells ho pasaven aquí per ço que hi deliberassen que ells ne seguirien lur 

deliberació.//f89 

 

E los del dit Conçell considerats que·ls dits carnicers tinguen massa a assegurar e que la 

Pascha és propter e que no és temps de massa matichaiar mas que ab temps si deu en lo 

esdevenidor provehir delliberaren que la dita seguretat fos feta en la dita manera e que 

préstech los fos fet segons concordarien e deliberarien los dits honorables consellers als 

quals lo dit Conçell ho tamés però que tots carnicers e altres qualsevol persones per tot 

lo dit temps de un any o pertida de aquell puxen tallar e fer tallar als dits fors e a manor 

for ab que no sien carnicers de Barchinona. Item delliberaren los del dit Conçell que ab 
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temps e no sperant-se a la derreria del any los dits honorables consellers provehissen axí 

ab carnicers strangers e ab totes altres persones que poguessen, que la ciutat fos bé e 

opulentment provehida e no stiguessen en les premisses en les quals los carniçers de 

Barchinona los tenen cascuns anys. E an questa forma prés conclusió lo Conçell dessús 

dit. 

 

Aprés de açò dilluns a IIII del més de abril del any dessús dit M CCCC XXXV los 

honorables Consellers de la dita ciutat ajustats dins lo alberch de la habitació del 

honorable en Pere de Malla, companyó lur, on foren presents los honorables en Miquel 

de Muntjuich, mosteçaf l’any present de la ciutat de Barchinona e los honorables en 

Bernat Fiveller, regidor, e n’Anthoni Cases, regent los comptes de la Taula de Cambi de 

la dita ciutat, per comissió del dit Concell de Trente, fon aquí deliberat precehit tracte 

del dit honorable mosteçaf que los dits carniçers tallassen per sinch meses primers a raó 

de XII diners la lliura, e per altres sinch mese aprés següents a raó de XIII diners, e que 

de les monedes de la taula de la dita ciutat fossen prestats als carnicers devall scrits les 

quantitats següents ço és an Miquel Valls, carniçer, lo qual elegí tres taules e LX 

moltons cascuns jorns dona per fermances en Pere Oliver e Dalmau Ginebret Lorens 

Muntmany, blanquer, Johan Font, draper, Johan Gavarró, mercader, Martí Vila, parayre, 

e Catharina, muller de’n Miquel Valls – Mil cinchcents florins. 

 

Ítem Bernat Carner, lo qual elegí tres taules e XXXVI moltons, cascuns jorns ab 

prestech de mil florins per los quals a tornar dona per fermançes Johan Carner, 

Barthomeu Piqui, Steve Batle, baxador, March Pou, mercader, Johan Gafan, pellicer – 

Mil florins. 

 

Ítem Johan Citjar, sinch taules e XXXXVIII moltons dona fermanses Francesch 

Marimon e Rafel Citjar frare seu, Francesch Romaguera, carniçer, Genís Solsona, 

specier, Francesc Oliver, ciutadà de Barchinona, Thomàs Gras, flaçader, Berenguer 

Gual, draper. – Mil CC florins.//f89v 

 

Ítem Guillem Rabós, tres taules e XXVIIII moltons dona per fermansa n’Anthoni 

Romaguera, Anthoni Limes, Nicholau Utrastrosa, mercader, Jacme Muntmany, 

blanquer, Jacme Bagur. Bernat Raudors dues taules XVIIII moltons dona per fermansa 

lo dit Anthoni Romaguera – Mil florins. 



  

 

Ítem Jacme Viver, una taula al carrer de Sent Pere Jusà e sis moltons dona per fermansa 

Pere Comes, specier, Ferrer Romeu, formenter. – CL florins. 

 

Ítem Bernat Rossell, una taula a la Bocharia e XV moltons, dona per fermansa, 

Barhomeu Rossell e Pere Rossell fills seus – CCC florins. 

 

Ítem Pere Rabós e Johan Cortit, dues taules e XVIII moltons entre ab dues fermanses 

per en Pere Rabós en Bernat Sert, Johan Specer. Per en Johan Cortit: Barthomeu Fanga, 

notari e Romeu Esthanella, carnicer – CCC florins. 

 

 

Doc. 53 

 

1438 gener 28.  Barcelona. 

 

Els consellers amb altres prohoms decideixen sobre les queixes dels carnissers que 

volen tallar el moltó durant la quaresma a 16 diners la lliura perquè sinó no guanyen 

suficient. Els consellers i els prohoms decideixen que com els carnissers van signar una 

assegurança on es comprometien a tallar durant tot l’any a 15 diners la lliura i els 

guanys de la carn que es ven a la quaresma van a la caixa de la confraria, amb aquesta 

pujada només guanya la confraria dels carnissers, per tant decideixen que no es pugi 

aquest diner al preu del moltó 

AHCB. CC. Registre de Deliberacions, II- 2 fol. 14.  

 

{Concell de certs prohomens sobre I diner que·ls carniçers demanaven que·ls fos afegit 

a cascuna lliura de carn que·s tallarie en la quaresma} 

 

Dimarts a XXVIII de janer dessus dit los honorables consellers ensemps ab los 

honorables en Matheu Dezsoler, Guillem Ferrer, Guillem de Gualbes, Guillem Martina, 

Johan d’Aguilar, Johan Ferrer, notari et Pere d’Estalrich, argenter, apel·lats ensemps ab 

d’altres per los dits honorables Consellers de la dita Ciutat havien demanat a ells que 

per ço que ells donassen bon recapte de bones carns en la quaresma de propter 
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esdevenidora los plagués ajustar-los I diner a la lliura de la carn axí que tayassen//f14v a 

XVI diners la lliura, e rahonat de açò en lo dit Conçell fou conclós e deliberat que com 

los dits carniçers daguessen hassegurar de tallar per tot ·I· any qui finirà en la festa de 

Pascha de propter esdevenidora a raó de XV diners la lliura enclós lo temps de la 

quaresma e atés que del afegiment del dit diner lo públich de la dita ciutat non haurà 

algun millorament quar solament serveix a la confraria dels dits carniçers per ço fou 

donada neganda a la dita demanda del dit diner per la lliura. 

 

 

Doc. 54 

 

1438 març 7. Barcelona. 

 

 

Els consellers plantegen al Consell de Trenta les queixes dels carnissers, que  diuen que 

no poden mantenir la venda del moltó a 12 diners la lliura, sense impostos, a la 

pròxima assegurança perquè a Aragó els cobren per passar la frontera 18 diners per 

cap de moltó i per tant els resulta  insostenible. El Consell de Trenta es planteja 

permetre la venda de la carn la meitat de l'any a 12 diners i l'altra meitat a 13 diners, 

però creuen que l'any anterior ja pagaven això a la frontera i per tant conclouen que 

primer s'ha d'investigar que es cobra a la frontera d'Aragó pel pas dels ramats. 

AHCB. CC. Registre de Deliberacions II- 2 fol. 18v. 

 

{Conçell de XXX ordinari sobre lo for al qual los carniçers de Barchinona tallaran les 

carns del moltó per ·I· any} 

 

Divendres, a VII del mes de març any M CCCC XXXVIII, apel·lat lo Concell ordinari 

de XXX e la maior part d’aquell ajustada dins la casa on semblant conçell és acustumat 

d’ajustar, los honorables Consellers, o lo honorable mossen Huguet Fiveller, en nom e 

veu de tots, exposa en lo dit Conçell, com a Pascha de propter esdevenidora passave lo 

temps de ·I· any al qual los carniçers de la ciutat havien assegurat de tallar a raó de XII 

diners la lliura de la carn de moltó. Ee ells dits consellers volens provehir que per altre 

any aprés següent assegurassen de tallar e tenguessen manera que a semblant for, però 

los dits carniçers apel·lats per ells, pretenien que no ho podien fer per ço com hi serien 



  

molt perdents, quar no era habundància de bestiar tanta com se pensaven, e per ço com 

en Aragó havien imposats a cascun cap de bestiar que·n traguessen XVIII diners, e axí 

que ja perdien massa e que no ho farien per res. Ells dits consellers havien pensat si·ls 

prometrien los fors següents: ço és XII diners, per lliura a mig any, e XIII diners, per 

lliura, a altre mig any, la qual cosa ells dits Consellers no sabien encare si ho volrien fer. 

Per ço ells ho posaven en lo dit Conçell a fi que hi fos provehit en la manera que·ls fos 

vist faedor, que ells ne siguirien e metrien en exequció ço que·n fos delliberat. 

 

E exposades les dites coses en lo dit Concell, per ço com entre ells fou rahonat, que los 

XVIII diners, qui·s dien imposats en Aragó, a cascun cap de bestiar, ja en lo dit any 

propter passat, en lo qual havien tallat a for de XII diners, per lliura eren ja stats 

imposats, per ço dellibera lo dit Conçell que de la imposament dels dits XVIII diners fos 

hauda informació e aprés que tornassen aplegar lo dit Consell e que·n fos exeguit ço 

qui·n serie delliberat e açí pres conclusió lo dit Consell. 

 

 

Doc. 55 

 

1438 març 24. Barcelona. 

 

  

El Consell de Trenta després d’estudiar la informació que tenen i de que els carnissers 

refussessin la seva oferta de tallar mig any a 12 diners i altre mig any a 13 diners 

decideixen donar permís als consellers perquè es gastin el que considerin convenient 

per fer préstecs als carnissers.  

AHCB. CC. Registre de Deliberacions II- 2 fol. 19. 

 

{Consell ordinari de XXX sobre provisió que·ls carniçers assegurassen de tallar carn} 

Dilluns, a XXIIII de març, any dessus dit M CCCC XXXVIII apel·lat lo Conçell 

ordinari de XXX de la dita ciutat e los dits honorables consellers//f19v e la maior part del 

dit Conçell, aiustats dins la casa en semblant concell és acustumada d’aiustar on 

semblantment foren presents lo honorable en Berenguer Vidal, I dels regidors de la 

Taula de Canvi de la dita ciutat, en nom seu e en veu de mossen Pere de Malla, regidor 

amb ell ensemps de la dita Taula, e semblantment hi fou present lo honorable n’Anthoni 
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Cases, scriva e regent los comptes de la dita taula. Fou aquí exposat per los dits 

honorables consellers com ells havien molt mantjat ab los carnicers de la dita ciutat e 

que en alguna manera no·s volien adecuar a tallar al for que·ls dits consellers los havien 

ofert de tallar mig any a XII diners, e altra mig any a XIII diners. E ells dits consellers 

haguessen hauda clara informació que en l’any propter passat que tallaren a for de XII 

diners ja eren imposats los XVIII diners a cascun cap de bestiar lo qual traguessen del 

Regne, per ço ells dits Consellers ho posarien en lo dit Concell per ço que delliberassen 

que·n ere faedor. 

 

E lo Conçell dessús dit, tots concordablement comenteren lo dit fet als dits honorables 

Consellers però a tots don e de parer que axí com feyen assegurar a ·I· any lo qual 

començave en la festa de Pascha que fessen per manera que l’any començàs en maig o 

en juny e donaren poder bestant als dits honorables Consellers de despendre e fer 

prestechs de les monedes comunes de la taula de cambi de la dita ciutat. E açí pres fi e 

conclusió lo dit Conçell. 

 

 

Doc. 56 

 

1438 abril 21. Barcelona. 

  

Es consellers i els carnissers han arribat a un acord perquè els carnissers assegurin la 

venda de carn de moltó per un any. L’acord consisteix en que els carnissers del dia de 

l’acord fins el 23 de juny vendran la lliura de moltó a 13 diners i del dia 24 fins el dia 

29 de novembre a 12 diners la lliuar, i del dia de Sant Andreu fins el 23 de juny de l’any 

següent 13 diners la lliura, excepte en temps de quaresma que hauran de tallar a 12 

diners la lliura. A canvi d’aquesta assegurança els consellers concedeixen uns préstecs 

sense interès  als carnissers, segons el seu volum de venda. 

AHCB. CC. Registre de Deliberacions II- 2 fol. 22. 

 

{Concordia feta entre los honorables Consellers de una part, e los carnicers devall 

nomenats de la part altra} 

Capítols concordats entre los dits honorables consellers, de una part e los carnicers 

devall scrits de la part altre; ço és que·ls dits carniçers han a tallar carn de moltó per tot 



  

lo temps devall scrit als fors devall designats. Ço és, d’ací o del present die que tenim, 

XXI del mes d’abril any M CCCC XXXVIII, fins per tot lo vint e terç jorn del mes de 

juny propter vinent, a for de tretze diners per cascuna lliura de carn de moltó; e lo die de 

Sant Johan del dit mes de Juny e d’aquí avant fins per tot lo vint e noven die del mes de 

noembre aprés següent a for de dotze diners, per cascuna lliura de la dita carn de moltó; 

e lo die de Sanct Andreu de propter esdevenidor, fins per tot lo vint e terç jorn  del mes 

de juny any M CCCC XXXVIIII a for de tretze diners per cascuna lliura de carn de 

moltó; ultra los quals fors hi són enteses los tres diners per cascuna lliura per la 

imposició, la qual és de la ciutat, entés emperò que per tota la quaresma primer vinent la 

carn del moltó qui·s tallerà en Barchinona se haie a tallar a for de dotze diners per 

cascuna lliura de carn. Ítem, és estat concordat que tots carniçers estrangers e altres 

qualsevol persones estrangeres dins lo dit temps pugueren tallar e fer tallar carn de 

moltó al for que·s volran, però que altres carnicers de la dita ciutat si dins lo temps ab 

crida a ells prefigit no hauran assegurat no hic puxen tallar, ne fer tallar carn de moltó 

dins lo dit temps en alguna manera. E los dits honorables consellers en virtut del poder a 

ells donat per lo Conçell ordinari de XXX de la dita Ciutat, celebrat a XXIIII del mes de 

març propter passat delliberaren e acordaren ésser fets prestechs de les monedes 

comunes de la taula de cambi de la dita ciutat als carniçers dejus scrits en la forma 

següent. 

 

E primerament en Dalmau Ginebret, carniçer de la dita ciutat, elegeix quatre taules e 

promet tallar e fer tallar per cascun die de carnal, sexante moltons però si lo mostaçaf de 

la dita ciutat conexie e volie que més avant ne hagués cascun jorn a tallar que és 

tengut//f22v  de fer e complir-ho, e per semblant si a conexença del dit mosteçaf no ere 

necessari a tallar cascun die lo dit nombre de LX en tal cas ne haie star a ordinació  del 

dit mosteçaf, e los dits honorables consellers deliberaren que de les dites monedes de la 

dita taula fos fet préstech al dit Dalmau Ginebret de mil florins restituidors per ell a la 

dita taula de la festa de Sent Johan de juny a ·I· any aprés continu, ab bones e bastants 

fermanses a coneguda dels regidors de la dita taula. 

 

En Johan Cijar, carnicer de la dita ciutat, elegeix altres quatre taules e promet tallar en 

cascun die carnal del temps dessús dit, cinquanta moltons, a semblant conexença del dit 

Mosteçaf, e los dits honorables consellers deliberaren que fossen prestats al dit Johan 
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Cijar Mil e trescents florins, restituidors e asseguradors per ell en la forma dita del dit 

Dalmau Ginebret. 

 

Bernat Carner, carnicer de la dita ciutat, elegeix altres quatre taules e promet tallar per 

cascun jorn carnal del temps dessús dit quaranta çinch moltons e a semblant conexença 

del dit mosteçaf e los dits honorables consellers deliberaren ésser prestats al dit Bernat 

Carner, mil doscents florins, restituidors e asseguradors per ell en la forma dels altres 

dessús dita. 

 

Francesch Marimon elegí dues taules e promet tallar cascun jorn carnal vint e cinch 

moltons a semblant conexença dels dit mosteçaf, e los dits honorables consellers 

deliberaren ésser prestats al dit Francesch Marimon çinch cents florins, restituidors e 

asseguradors per ell en la ferma dels altres dessús dits. 

 

Anthoni Romaguera, carniçer, assegure e promet tallar cascun jorn del temps dessús dit, 

çinch moltons, dada a ell facultat per los dits honorables consellers de elegir aquelles 

taules que·s volrà e de jaquir les tallant ell a la dita conexença los dits ·V· moltons per 

cascun die e los dits honorables consellers deliberaren ésser prestats al dit Anthoni 

Romaguera, cinchcents florins asseguradors e restituidors en la manera dels altres 

dessús dits. 

 

Gabriel Rocha, carniçer, elegeix una taula e promet tallar cascun jorn carnal del temps 

dessús dit sis moltons, a semblant conexença dels dit mosteçaf, e los dits honorables 

consellers deliberaren ésser prestats, cent e vint florins, asseguradors e restituidors en la 

forma e temps dels altres desús dits//f23 

 

Johan Cortit, carnicer, elegeix dues taules e promet tallar cascun jorn carnal del temps 

dessús dit, quinze moltons, a la conexença dessús dita del dit mostaçaf, e los dits 

honorables consellers deliberaren, ésser-li prestats quatrecents florins asseguradors e 

restituidors en la forma e temps dels altres dessús dits. 

 

Paschal Munchada, carniçer, elegeix una taula e promet tallar per cascun jorn, sis 

moltons, los quals promet tallar a la conexença dessús dita del dit mosteçaf. 



  

E ultra los fermançes les quals cascú dels dessús dits deu donar per tallar cascú la 

quantitat de moltons dessús elegida hi ha pena de X lliures barchinoneses per cascú die 

que defalran en tallar lo nombre dessús dit e no és lícit a algú de diminuir les taules que 

ha elegides e que tallaran per tot lo dit temps al for dessús dits. 

 

 

Doc. 57 

 

1440 juliol 8. Barcelona. 

 

Els consellers plantegen davant el Consell de Trenta l’assegurança del moltó d’aquest 

any, els consellers volen rebaixar el preu i els carnissers s’oposen. Els consellers han 

rebut informacions de la frontera d’Aragó que els drets de pas que es paguen en 

aquesta frontera no són pas tan grans i que fins i tot a un preu més baix del plantejat 

pels consellers els carnissers guanyarien suficient. El Consell de Trenta aprova els 

preus plantejats pels consellers i diu que si els carnissers no volen acceptar aquests 

preus que es cerquin carnissers fora. 

AHCB. CC. Registre de Deliberacions, II- 2 fol. 110  

 

La segona cosa fou que, com en la festa de Sent Johan del mes de juny propter passada 

los carnicers de Barchinona, aquells los quals havien assegurat de tallar carns de 

moltons havien finat l’any de lur seguretat e ells dits consellers haien tractat diverses 

vegades que assegurassen altre any de tallar, però a for covinent, quar los fors del any 

passat eren stats desmoderats, ço és a XV e a XVI diners la lliura; e per ço com ells dits 

consellers havien diversos avisos d’Aragó e de diverses altres parts segons los quals 

avisos//f110v los dits carnicers poden tallar per tot ·I· any a XV e com tallassen a XIIII 

guanyarien bé e rahonablament, e com ells ho haien dit als dits carnicers no ho volen 

acceptar ans se han molt forts en poder tallar als dos fors del dit any propter passat; no 

contrestant que ells dits consellers los haien atorgat que tallant a XV tot l’any ne fossen 

exceptats que de la feste de Nadal tro a carnestoltes tallassen a rahó de XVI e ab tot axò 

no ho vullen fer. Per ço ells havien acordat que si no volen passar a aquest partit propter 

dit que façen aforat per lo mosteçaf la lliura del moltó a XIIII diners per que ells ho 

posaven en lo dit Conçell a fi que·n deliberassen ço que·ls hen fos plasent. 
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Exposades les dites coses en lo dit Conçell de XXX lo dit Conçell delibera sobre les 

dites coses en la forma següent 

(···) 

En lo fet dels dits carniçers, deliberaren en la forma següent: ço és que si no volen 

assegurar e tallar al dit for de XV tot l’any exceptat de Nadal a carnestoltes en lo qual 

temps tallen a XVI que·l dit for de XIIII los sie dat e en altra manera sie procehit contra 

ells a tota indempnitat de la ciutat faent tallar per altres carnicers e en altra manera 

segons que als dits honorables consellers fos ben vist faedor.  

 

 

Doc. 58 

 

1441 febrer 23. Barcelona. 

 

 

 Els consellers exposen al Consell de Trenta que per proveir la ciutat de carn a millor 

preu han tractat amb un home perquè ell sol aprovisioni la ciutat de moltó, tallant cada 

dia 120 moltons a raó de 14 diners (impostos inclosos), a quatre taules assignades pels 

consellers, a canvi rebria un préstec de la taula de canvi de la ciutat de 4000 florins, tot 

i això és dona una oportunitat als carnissers perquè facin ells l’assegurança per aquest 

preu. 

AHCB. CC. Registre de Deliberacions, II- 2 fol. 148v 

 

{Concell de XXX sobre provisió de tallar carn de moltó} 

 

Dijous, a XXIII del mes de febrer, any M CCCC XLI, los honorables mossen Huguet 

Fiveller, mossen Johan de Marimon, mossen Jacme Ros, mossen Miquel Dezplà, e 

mossen Francesch Carbó, consellers l’any present de la ciutat de Barchinona, e lo 

Conçell ordinari de XXX de la dita ciutat ajustats dins la casa on semblant conçell és 

acustumat ajustar, en lo qual foren presents los honorables mossen Bertran Dezvall e 

n’Andreu d’Olivella Regidors e administradors de la taula del cambi de la dita ciutat. 

Fou aquí exposat per los dits honorables Consellers, o per lo dit mossen Jacme Ros en 

nom e veu de tots sos companyons, com ells volents satisfer a ·I· dels principals 



  

carrechs incumbents al ofici de la Consellaria ço és de tenir abundosa//f149 la ciutat de 

vitualles, e entre d’altres de carn de moltó, havien tractat es eren contenguts ab ·I· bon 

home ben abil en semblants coses, que per tot ·I· any continu lo qual començarà de 

correr en la festa de Sent Johan de juny de propter esdevenidora any present M CCCC 

XLI, ell tallàs o fes tallar, per cascun jorn carnal cent e vint moltons en quatre taules 

dins la dita ciutat departides a voler d’ells dits consellers, a raó de onze diners per 

cascuna lliura de carn, ultra los tres diners de la imposició. Però que convenir que li fos 

fet préstech de quatre milia florins de les monedes comunes de la dita taula; restituidors 

a aquella dins lo dit ·I· any, ço és la dotzena part la qual és trescents trente tres florins 

tres sous VIII diners posadors cascun mes en la dita taula en diminució del dit préstech 

del qual ell posqués pus facilment provehir-se de moltons. E per tallar cascun jorn los 

dits CXX moltons e per restitució dels dits quatre milie florins en la dita forma ell darie 

bones e segures fermances. Però que ere stat concordat per dar-ne lo aventatge als 

carnicers, ciutedans de la dita ciutat, que si ells dits carniçers volien assegurar per lo dit 

·I· any de donar compliment de tot a la dita Ciutat de carn de moltó a semblant for de XI 

diners però que·ls haurie ésser fet maior préstech que la concordia feta ab lo dit bon 

home fos cassa e vana e no hagués alguna eficàcia o valor, mas per ço com haguera 

uberta materia e dada manera a la dita seguretat de tallar per tot lo dit ·I· any volie que li 

fossen de aventatge e per exauch de la present concordia Cent cinquante florins per ço 

ells dits Consellers ho posaven en lo dit Concell a fi que acordassen que·n ere faedor. 

 

E tot lo Conçell concordes loants e bendients la provisió dessús dita e referint-ne gràcies 

als dits honorables Consellers, vetlants e entenents en la salut e benavenir de la dita 

Ciutat, foren d’acord que·ls dits honorables Consellers passassen a la dita concòrdia e 

que·l dit préstech dels dits IIII florins se faes de les dites monedes comunes de la dita 

taula asseguradors de ésser resti//f149v tuits per les dites pagues ab bones e segures 

fermances a conegudes dels dits honorables Consellers e dels Regidors de la dita taula, e 

si los dits carniçers de Barchinona volien pendre lo partit d’assegurar de tallar al dit for 

per tot lo dit ·I· any que fos remés e remeteren als dits honorables Consellers de la 

quantitat de préstech a ells faedor, e que fossen donats al dit bon home los dits CL 

florins d’exauch. 
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Doc. 59 

 

1442 febrer 15. Barcelona. 

 

Els consellers plantegen al Consell de Trenta que han arribat a un tracte amb un 

ciutadà de Lleida dit Esteve Guimerà qui es compromet a tallar durant dos anys carn 

de moltó a 11 diners la lliura a set taules de la ciutat a canvi d’un préstec de 4.000 

florins, que es veuria reduït si els carnissers accepten tallar a aquest preu i volen 

signar l’assegurança, ja que els carnissers de Barcelona tenen preferència a l’hora de 

signar l’assegurança. 

AHCB. CC. Registre de Deliberacions, II- 2 fol. 174.  

 

{Conçell ordinari de XXX sobre pagar certs forments comprats de les monedes 

comunes de la taula 

E sobre provisió de carns segons devall se conté} 

(···) 

Aprés exposaren en lo dit Conçell com aprés lo càrrech que·ls Consellers han de tenir 

ben provehida de forments, han semblantment càrrech de tenir habundosa la dita ciutat 

de carns de moltons, e per aquesta rahó los carnicers de aquesta ciutat han assegurat de 

tallar carns de moltons e tenir-ne habundosa la ciutat per ·I· any lo qual finirà la feste de 

Sent Johan de juny de propter esdevenidora, e ells dits Consellers han contractat de 

paraula ab ·I· ciutedà de Leyda apel·lat Steve de Guimerà en aquesta forma: ço és que 

per tot II anys continuus qui començaran en la festa de Sent Johan de Juny de propter 

esdevenidora ell, en set taules de la dita ciutat tallarà carns de moltó bona e endreçada a 

XI diners la lliura però que li sie fet préstech de quatre milie florins, e si per ventura los 

carnicers de Barchinona volen pendre càrrech de les dues parts ell dit Steve de Guimerà 

hi pendrà lo terç ab préstech de tres milie florins, e si los dits carnicers volen pendre 

càrrech de les tres parts, ell hi pendrà la quarta part ab semblant préstech de tres milia 

florins asseguradors cascuns dels dits préstechs ab bones e segures fermanses, per ço 

ells dits Consellers ho posaven en lo dit Conçell a fi que·n fos deliberat ço qui·ls hen fos 

plasent quar ells ne exeguirien ço que per ells ne fos deliberat//f175v  

 

E los del dit Conçell de XXX hoydes e enteses les dites coses e regraciants...(···) 

 



  

En lo fet del dit n’Esteve de Guimerà sobre lo fet de tallar carn de moltó en la dita 

forma en lo dit Conçell exposada, e encare en seguretat faedora per los altres carnicers e 

préstechs faedors e esmenes e aventatges faedors tot lo dit Conçell concordes ho 

remeteren e ho comenten tot als dits honorables Consellers e que ho finassen e ho 

fermassen en tota aquella forma e manera que·ls fos vist faedor a profit de la dita ciutat, 

e volgueren e consentiren que·ls préstechs dessús dits e altres préstechs e aventatges se 

fessen de monedes comunes o de la bossa comuna de la dita taula. 

 

 

Doc. 60 

 

1448 març 28. Barcelona. 

 

Els consellers plantegen al Consell de Trenta diversos problemes, primer, l’intent de 

mediació de l’arquebisbe de Tarragona en el conflicte que enfronta al govern de la 

ciutat amb el senyor d’Anglasola pel cobrament d’unes lleudes amb gran violència als 

carnissers de Barcelona. Segon, com s’ha confirmat per part de la reina la concessió de 

dos noves taules de carnisseria davant el porxo de la duana, contra el criteri del 

Consell, els consellers plantegen la intenció de Pere Rosselló arrendatari de les taules 

de cedir l’explotació a uns carnissers de Molins de Rei, ja que sinó no pot tallar moltó 

durant aquest any per no haver signat l’assegurança. A la vegada es planteja la 

convinença de que en dos taules tan properes com aquestes de Pere Rosselló es tallin 

dos productes de qualitats tan diferents com són l’ovella i el moltó, ja que fàcilment es 

podien produir estafes. 

AHCB. CC. Registre de Deliberacions, II- 5 fol. 2.  

 

Dijous, a XXVIII de març de l’any M CCCC XL VIII, en la casa apel·lada del Concell 

de XXX, ajustats a Concell per les coses devall scrites los honorables Consellers 

ensemps ab los honorables mossen Guillem Dezsoler, mossen Guillem Deztorrent, 

mossen Johan Lull, mossen Pere Dusay, mossen Farrer de Gualbes, mossen Guillem de 

Busquets, mossen Jacme Ros e mossen Pere Johan de Santcliment.  

(···)//f2v 
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Mes avant fou proposat en lo dit Concell com lo Senyor Archabisbe de Terragona a 

instància segons diu de mossen Erill senyor de la vila d’Anglasola hauria mogut al 

honorable mossen Bernat Çapila ·I· dels dits honorables consellers que fos feta alguna 

avinença del fet del son atentemos contra la dita vila d’Anglasola, per rahó de certa 

leuda, que injustament e ab gran violència se paga en los termes de la dita vila per los 

carnicers, e altres ciutadans de aquesta ciutat; per la qual rahó la bandera de la dita 

ciutat és al portal de Sant Anthoni, per tant que la host vehinal de aquella hi vage com ja 

sen sien obtengudes en nom de la dita ciutat e dels dits carnicers tres sujams conformes 

ab condempnació de despeses.  

 

Darrerament fou proposat en lo dit Concell com en Pere Rosselló, carnicer, per 

establiment qui li·n és estat fet per lo batle general de Cathalunya posseheix devant lo 

porxo del forment de la mar sobre lo qual és la casa de la duana dues carnicerias, la una 

assats prop de la altra ço és la una de tallar carns d’ovella e la altra de tallar carns de 

moltó, e jatsia lo síndich de la dita ciutat e alguns hereters de altres carnicerias s·i fossen 

oposats però ell ha obtenguda sujam de la senyora Reyna que sia tengut en sa possessió, 

e per tant com la dita carniceria de tallar carns de moltó no és de les assegurades lo dit 

en Rosselló d’ací a la festa de Sant Johan de juny primer vinent no y pot tallar de les 

dites carns de moltó, però que eren venguts a ells consellers e al mostaçaf de la dita 

Ciutat dos homens de Molindereig, als quals lo dit en Rosselló lexava la dita carniceria 

dients que ells volien tallar en la dita carniceria de les dites carns, qui eren lurs pròpries, 

e que ordinació no y contrestava, en açò se oposaven  los altres carnicers de la ciutat, 

qui havien assegurat afermants que los moltons que aquests dos volien tallar eren de’n 

Rosselló, qui era ·I· dels asseguradors e per consegüent no·s podien tallar en la dita 

carniceria; e ells consellers posaven totes les dites coses e quescuna de aquelles en lo 

present Concell, per tant que y fos deliberat com hi era provehidor; e proposades totes 

les dites coses per lo dit Concell sobre aquelles fou deliberat en aquesta forma ço és 

sobre los florins qui segons és dit contra lo manament del Senyor Rey se baren//f3 en la 

dita secca de Mallorques fou deliberat (···).  

 

Sobre lo fet del dit sometent e mes contra la dita vila d’Anglasola fou deliberat per lo dit 

Concell que lo dit mossen Bernat Çapila pot respondre al dit senyor Archabisbe que 

demana, car metent-se los malfeytors en poder de la Cort, e cessant lo cullir de la dita 



  

leuda, sobre les messions, e dampnatges de la dita ciutat ne escoltarà partit en altra 

forma que y serà procehit degudament. 

 

Sobre lo fet de tallar de les dites carns de moltó en la dita carniceria de’n Rosselló per 

los dits dos homens de Molinsdereig fou deliberat per lo dit Concell que los dits 

honorables consellers tracten en tota manera avinença e bona concòrdia sobre les dites 

coses entre los dits dos homens, e los dits carnicers de Barchinona, qui han assegurat 

fins a Sent Johan de juny primer vinent, però que los dits honorables consellers parlen 

ab la dita Senyora Reyna, e supliquen, que do obra ab tot acabament que les dites dues 

carnicerias qui son devant lo dit porxo del forment, ço és la una de ovella e l’altre de 

moltó sien totes de una mateixa carn, car en altra forma se poria seguir, que atés que són 

ten prop la una de la altra, e són de un mateix senyor mesclarien la carn de la ovella ab 

aquella del moltó e seguirsen hia una gran error, car vendrien la ovella per lo moltó, e 

axí és necessari que les dites dues carnicerias sien de una mateixa carn e és de creure 

que ab pocha suplicació la dita senyora hi proveherà, e axí hac fi e conclusió lo present 

Concell. 

 

 

Doc. 61 

 

1449 agost 11. Barcelona. 

 

Els consellers amb els prohoms de la ciutat arriben a un acord perquè els carnissers 

tallin el moltó a 14 diners la lliura, però si ningú talla a un preu més baix, perquè sinó 

no podran resistir i el Consell accepta que els preus massa baixos poden esdevenir 

contraproduents per mantenir un abastament suficient. 

AHCB. CC. Registre de Deliberacions, II- 5 fol. 158. 

 

Diluns a XI d’agost del any M CCCC XLVIIII en lo verger de la casa del Concell 

d’aquesta ciutat ajustats a Concell per les coses devall scrites los honorables consellers 

ensemps ab los honorables mossen Guillem Dezsoler, mossen Guillem Deztorrent, 

mossen Farrer Nicholau de Gualbes, e mossen Guillem de Busquets, a qui foren 

exposats los fets següents (···) 
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Segonament fou exposat en lo dit Concell com ells Consellers han tractat ab los 

carnicers de aquesta ciutat, que jatsia en l’any passat haguessen assegurat tallar les carns 

del moltó, ço és de Sant Johan de juny fins a Nadal a rahó de XIIII diners la lliura e de 

Nadal a Sant Johan de juny a rahó de XV diners, e en aquest any és estat tractat que ha 

assegurat de tallar per tot l’any a rahó de XIIII diners la lliura, però la major part volen 

que sia ordonat que no puxen tallar a menys car un per altres tallarien a menys e 

destrovie sien del tot. (···)//f159 Segonament sobre la seguretat feta per los dits carnicers a 

rahó de XIIII diners per lliura per tot l’any lo present Concell ho loa molt, e que fos 

ordonat que no poguessen baxar, car uns per altres se destruexen, e a la darreria tornaria 

en dan de la Ciutat, qui no hauria carnicers ni carns. 

 

 

Doc. 62 

 

1449 desembre 11. Barcelona. 

 

Els consellers conjuntament amb alguns prohoms deliberen sobre el fet que hi ha 

carnissers de fora, però també de Barcelona que tallen a un preu més baix de 

l’establert pel municipi i que aquesta competència deslleial està arruinant a molts 

carnissers i pot posar en perill l’aprovisionament de la ciutat. El Consell delibera que 

s’acompleixi l’assegurança que s’havia signat. 

AHCB CC. Registre de Deliberacions, II- 6 fol. 27v  

 

Dijous, a XI de desembre del any MCCCCXLVIIII, en la casa apel·lada del Concell de 

XXX ajustats a Concell per les coses devall scrites los honorables consellers ensemps 

ab los honorables mossen Guillem Dezsoler, mossen Guillem Deztorrent, mossen 

Bernat Çapila, e mossen Ramon Çavall, e mossen Farrer Nicholau de Gualbes a qui fou 

exposat per lo honorable mossen Bernat Dezvall, un dels dits honorables Consellers en 

nom de tots (···) 

 

Ítem, més hi fou exposat com los carnicers a tracte dels honorables Consellers del any 

propter passat faheren seguretat de tallar per tot l’any moltons a rahó de XIIII diners la 

lliura enclosa la imposició, però fou-los promés que los dits Consellers provehiren que 



  

algú dels dits carnicers qui haurien assegurat no tallarien a menys for, e seguís que//f28 

un stranyer talla a menys for, e cert carnicer qui era de aquells qui havien assegurat feu 

allò mateix e aprés altres, los quals se destrueixen en tant que a la final la ciutat no 

haurà carnicers ni carns. E per aquesta rahó los dits carnicers congoxen a ells consellers 

que·n vullen provehir, e ja per aquesta causa los dits honorables consellers del any 

propter passat ne han lexat memorial a ells consellers. (···) 

Del fet de les dits carnicers fou deliberat que pus ells mateys voluntariament han 

volguda baxar la carn, que no és espedient que la facen  pujar, car lo poble se·n 

escomonria, però que los dits carnicers se’n avinguen e donen hi aquell recapta que 

pusquen, però que la obligació que han feta los dits carnicers per aquesta rahó sia 

tenguda segons se serie e tenor, e en aquesta forma hac fi e conclusió lo present Concell. 

 

 

Doc. 63 

 

1455 setembre 19. Barcelona. 

 

Els consellers plantegen al Consell de Trenta que després d’haver-se signat a la 

primavera l’assegurança de la carn  de moltó molt ajustada, la tarda del 18 de 

setembre no es trobava carn a la ciutat de Barcelona, ja que els carnissers diuen que a 

14 diners la lliura perden molts diners. La falta de carn estava provocant malestar a la 

ciutat de Barcelona el que podia derivar en aldarulls, per això el mostassaf va ficar 

alguns carnissers a la presó i se’n va anar a buscar moltons, però en la seva recerca va 

trobar molt pocs, els suficients per abastar escassament quatre dies la ciutat.  

AHCB. CC. Registre de Deliberacions, II- 9 fol. 183v.  

 

{Concell tengut per los honorables Consellers ensemps ab los Concell ordinari de 

XXXII per causa de provisions de carns de moltons} 

 

Divendres, a XVIIII de setembre de l’any MCCCCLV, en lo verger de la casa de la 

ciutat ajustat a Concell per les coses devall scrites los honorables consellers ensemps ab 

la major part del Conçell ordinari de XXXII la qual maior part foren los següents ço los 

honorables en  

{Artistes 
 
Raphael Riudor, notari 
Johan Sunyer, notari 
Bernat Caldofol, specier 
Lorenç Canyades, specier 
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{ciutedans    {mercaders   

Johan de Mijavila   Luis d’Olibes   
Johan de Çarovira   Bernat Corchó   
Arnau Squerit    Franci Cescorts  
Mestre Bernat de Granollachs  Johan Planes draper  
Francesch Çarovira   Johan Fogassot  
     Franci Serra   
       . 

 

 

 

 

 

 

E feta prima relació an Johan Franch, notari e scriva del honorable Concell de la dita 

ciutat, per los verguers del honorables consellers que lo present concell havien 

denunciat a tots aquells del dit concell personalment o en llurs habitacions. Aquí fou 

exposat per lo honorable mossen Johan Bach, un dels dits consellers en nom de tots, 

com és veritat que en lo passat, aprés que ells foren elegits consellers, fou tractat que 

alguns qui no eren carnicers tallassen o fahessen tallar carns de moltons a rehó de XIIII 

diners la lliura, es oferien de dar-ne bona seguretat. En certa manera e la donchs los 

carnicers de la dita ciutat qui abans no volien tallar les dites carns pus avall de XVI 

diners la lliura, vehents-se  destruhits, segons digueren per molts sguarts, vengueren a 

ells consellers oferints-los de tallar les dites carns de moltó per tot l’any a rehó de XIIII 

diners la lliura e de donar-ne seguretat; e els consellers ab lo Concell ordinari de XXXI 

deliberaren per molts esguarts que era pus expedient//f184 que los dits carnicers tallassen 

al dit for de XIIII diners la liura, e axí fou fet, que los dits carnicers asseguraren de tallar 

per tot l’any al dit for. E ara los dits carnicers se meten entorn de tallar al dit for de XIIII 

diners dients que són molt perdents e que scassament se salvarien tallant a rehó de XV 

diners la lliura; e la jornada de hir que fou dijous al deprés dinar no·s trobave carn en 

Barchinona, que la gent ne pogués haver en tant que la ciutat vench en punt de una gran 

remor e fou dupte que no·s seguís algun scàndol. E els consellers donaren obre que lo 

mosteçaf anà per cerquar moltons si·n trobare e feu relació que troba fort pochs, e més 

en la presó alguns carnicers e allà vuy són. E ells consellers vehents aquestes coses han 

deliberat apleguar lo dit Concell per tant que per aquell sia deliberat com serà 

provehidor en les dites coses, e en aquest entrevall vench lo dit mosteçaf e feu relació al 

{Menestral 
Pere Taló, sastre 
Francesch Gallart,vedrier 
Pere Arnau Seguer,parayre 
Galceran Miracastells,assahonador 
Sabria Vilell, flaquer 
Jacme Cicart, sparter  
Johan Rocha, flaçader 



  

present Concell com ell havia sercat ab diligència quin bestiar de moltons podia haver 

en aquestes parts per tallar, e havia trobat que los dits moltons qui·s trobaven de present 

qui scassament basterien a quatre jorns per provisió de la dita ciutat. E proposades les 

dites coses e seguida la relació del dit mostaçaf, la major part del dit Concell fou de 

acort que pus los dits carnicers havien assegurat de tallar les dites carns de moltó a rehó 

de XIIII diners la lliura, que sien compellits a tallar al dit for, e que·ls sia feta exequció 

rigorosa segons se pertanyerà haut esguart a la seguretat que han prestada. Però fou 

deliberat que tot lo dit concell que sien elegits IIII prohomens del present concell, un de 

quescun stament qui ensemps ab lo honorable mossen Francesc Matella, un dels dits 

consellers, entenguen de continent en los dits afers ab gran diligència, e de ço que 

hauran tractat entre ells en facen relació al present concell, a fi que en les dites coses se 

puxen deliberar a tot profit e útil del públich, e per cessar tots scandals qui se·n 

poguessen  seguir. E de continent los dits IIII prohomens foren elegits per lo dit Concell 

e són los següents: ço és los honorables n’Arnau Squerit, Franci Çescorts, Johan Vino 

barber e Sabrià Vilell, flaquer, e axí hac fi e conclusió lo present Concell. 

 

 

Doc. 64 

 

1455 octubre 29. Barcelona. 

 

La comissió creada per estudiar el problema de desabastament de carn que pateix la 

ciutat, planteja al Consell de Trenta que en hivern els animals són més prims i que els 

carnissers no guanyen suficient venen la lliura de moltó a 14 diners i encara seria molt 

just a 15. El Consell decideix pujar la lliura de moltó fins a carnestoltes a 15 diners. 

AHCB CC. Registre de Deliberacions, II- 9 fol. 198v.  

 

{Concell tengut per los honorables Consellers ensemps ab la major part del Concell 

ordinari de XXXII per rehó de pujar un diner per lliura de carn de moltó e per causa de 

cert argent e forniment de altar de la capilla de la loja de la mar, instituhida per lo noble 

mossen Pere Muntcada, quodam} 

 

Dimecres a XXVIIII de octubre del any MCCCCLV en la casa appellada del Concell 

per les coses devall scrites los honorables Consellers ensemps ab la major part del 
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Concell ordinari de//f199 trentados la qual major part foren los següents ço és los 

honorables en: 

Ciutedans} Johan de Mijavila. Mercaders} Jacme Samet, Luis d’Olibes, Franci 

Cescorts, Johan Planes draper, Johan Fogassot, Franci Serra. Artistes} Raphael Riudor, 

notari; Johan Sunyer, notari; Pere Comes, speçier, Bernat Caldofor, specier; Lorenç 

Canyadell, speçier; Johan Dalmau, barber. Manestrals} Pere Taló, Sartre; Francesch 

Guallart, vedrier; Pere Arnau Seguer, parayre; Baltesar Miracastells, assahonador; 

Sabrià Vilell, flaquer; Jacme Cicart, sparter; Johan Rocha, flaçader; Pere Coll, ortolà. 

 

E feta primer relació a mi Johan Franch notari e scriva del honorable Concell de la dita 

Ciutat per los verguers dels honorables Consellers que havien appellat los dit Conçell 

denunciant-ho personalment o en llurs cases. Aquí fou exposat per lo honorable mossen 

Ramon Dezplà un dels dits Consellers en nom de tots, com en altre semblant concell 

celebrat a XVIIII de setembre propter passat fou proposat que los carnicers qui tallen a 

rehó de XIIII diners la lliura no si poden salvar ans hi són molt perdents, e si la dita carn 

no·ls era pujada a major for serien del tot destrohits e entre les altres coses deliberades 

per lo dit Concell fou deliberat que lo honorable mossen Francesch Matella, un dells 

Consellers ensemps ab IIII prohomens un de quescun stament qui foren los honorables 

n’Arnau Squerit, Franci Cescorts, Johan Vino, barber e Sabrià Vilell, flaquer, 

regoneguessen e apuntassen los dits affers e aprés que·n fahessen relació al present 

Concell, e aprés aquesta rehó ells Consellers havien apleguat lo dit Concell a fi que 

hoyssen relació de les dites coses dels dits Françi Çescorts e Sabrià Vilell qui eren en lo 

present Concell. E que aprés fos deliberat per lo dit Concell que serico fahedor en les 

dites coses per los dits carnicers demanades e de continent los dits Franci Cescorts e 

Sabrià Vilell un aprés altre faheren relació al present Concell com ells ensemps ab los 

dits mossen Francesch Matella e altres dos demunt dits han entés ab diligència en 

regoneixer los preus dels moltons que compren e venen//f199v los carnicers e lo pes dels 

moltons e que attés que en lo ivern les carns no pesen tant com en altre temps e 

considerades les messions e despeses que fan los dits carnicers no·s poden salvar a 

donar la lliura del moltó a XIIII diners ni encare be a XV. (···) 

 

E proposades totes les dites coses per lo dit Concell sobre aquelles fou deliberat en la 

forma següent, e primerament sobre lo fet de les carns que attesa la relació feta per los 

dits Franci Cescorts e Sabrià Vilell e que no és expedient que los carnicers façen llur 



  

dan en servir lo public de la dita ciutat fou deliberat que del primer die de noembre 

primer vinent fins a Carnestoltes aprés següent la carn del moltó sia venuda a rehó de 

XV diners la lliura enclosa la imposició que són III diners per lliura. 

 

 

Doc. 65 

 

1457 abril 24. Barcelona. 

 

El Consell de Trenta conjuntament amb els consellers decideixen aplicar la legislació 

barcelonina per aconseguir que els carnissers tinguin més facilitats de pastura en el 

territori de Barcelona, el que repercutiria beneficiosament en els preus de les carns. 

AHCB CC. Registre de Deliberacions, II- 11 fol. 75v.  

 

{Consell tengut per los honorables consellers ensemps ab lo Conçell ordinari de XXXII 

per veure e deliberar si les coses devall speçificades seran posades en lo Concell de 

Cent jurats qui·s celebrarà demà festa de Sant March Evangelista, en la qual se farà 

elecció de Cònsols etc.} 

 

Ítem, com per privilegis d’aquesta ciutat los carnicers de aquella poden tenir en los 

termens e prats de la dita ciutat bestiar per fer pesturar aquells segons largament en los 

dits privilegis se conté, e com de algun temps passat ençà se abuse dels dits térmens 

contra ferie dels dits privilegis en dan del públich car és de creure que millor merquat se 

hauria de carns que no·s ha al present si los dits privilegis eren tenguts e los dits 

carnicers se poguessen servir dels dits prats. 

 

 

Doc. 66 

 

1462 març 31. Barcelona. 

 

El Consell de Trenta accepta l’acord fet entre els carnissers de Barcelona i els 

consellers segons el qual els carnissers tallarien el moltó la meitat de l’any a 15 diners 



 567 

i l’altra meitat a 16 diners, sempre i quan no hi hagi guerra de Catalunya amb Castella 

o França, si això passés, es trencaria l’acord. Igualment el Consell de Trenta diu que si 

els carnissers demanen condicions excessives que no se’ls faci cas i que es cerqui altres 

carnissers. 

AHCB. CC. Registre de Deliberacions, II- 14 fol. 92. 

  

{Concell de XXXII tengut sobre provisió de carns e ordinació de juy de prohomens e 

per algunes supprecions e fou provehit del offici del capità dels mantellets de mar e 

addició feta a la ordinació del bollatí e sobre despeses de la casa dels entremesos e del 

pont de Sanct Boy} 

 

Dimecres a XXXI de març de l’any M CCCC LXII dins la casa del Concell de XXX 

ajustats a concell per les coses devall scrites los honorables Consellers ensemps ab la 

major part del Concell ordinari de XXXII e feta la relació acustumada etc. Aquí fou 

exposat per lo honorable mossen Bernat Oliver altre dels dits Consellers les coses 

següents. 

 

Primerament, com ells Consellers ham comunicat e tractat ab los carnicers de tallar carn 

l’any següent e eren d’acort en aquesta forma, ço és que ells tallaran la meitat de l’any a 

XV e l’altre meitat a XVI diners la lliura, inclosa la imposició, però que dins lo dit 

temps alguna persona no n’ich puscha tallar, e que si guerra serà de Castella o de França 

ab Cathalunya que no y sien tenguts e axi mateix que pusquen tenir lo bestiar dins lo 

territori per pesturar en loch que no fahessen mal e si·n fahien que·l haguessen a pagar. 

(···)//f93  

 

Ítem fou deliberat per lo dit Concell que per quant los dits carnicers demanaven coses 

inusitades e impertinents que per los dits Consellers sia tractat e manejat ab altres 

persones aquella millor provisió que·ls serà vista fahedora a utilitat de la cosa pública, e 

que los dits carnicers no sien scoltats de les dites coses. 

 

 

 

 

 



  

Doc. 67 

 

1471 setembre 12. Barcelona. 

 

Els consellers de Barcelona presenten al Consell de Trenta la demanda dels carnissres 

de pujar el preu del moltó perquè per causa de la guerra els carnissers passen molts 

perills per portar el bestiar a la ciutat i al preu que està no els surt a compte. El 

Consell de Trenta decideix pujar un diner el preu del moltó per facilitar el bon 

abastament de la ciutat. 

AHCB. CC. Registre de Deliberacions II- 20 fol. 132.  

 

{Concell de XXXII sobre lo for de la carn del moltó, e per la questió del rector del 

hospitalet, e affers dels alcaldes e per mesa de verema} 

 

Dijous, a XII de setembre de l’any MCCCCLXXI, ajustats los honorables consellers, e 

lo concell de XXXII, o la major part d’aquell, en lo verger de la casa del Concell de la 

ciutat de Barchinona. Aquí per lo honorable mossen Guillem Oliver en nom seu e de les 

altres honorables consellers companyons sens foren proposades les coses següents: 

 

Primo, com la disposiçió de la guerra obté que los carnicers sens grans despeses e 

perills no poden menar los bestiars, e per tant la ciutat stà algun tant freturosa de carns, 

maxi en que los dits carnicers per quant lo moltó al perer lur se ven a poch for no·s 

volen arriscar fer manar los dits moltons. Mostren los dits carnicers que si lo for del dit 

moltó era alsat a XVIII diners la lliura ells darien major cura en haver-ne compliment. E 

d’açò ells consellers han molt disputat ab los dits carnicers sobre lo dit for e no són 

puschuts assolar. Emperò a ells consellers és vist que si lo dit for ere muntat a XVII 

diners per lliura del moltó e los carnicers e altres persones per voluntat de guanyar 

darien cura en haver-hic moltons en tal forma que en poch temps per si mateix se 

reduiria a vendre’s  a menor que vuy, no és emperò aquestes  coses no poden ésser fetes 

sinó per lo present concell. E per ço és proposat a fi que lo concell no façe la conclusió 

que li serà plasent.//f132v 

(···)//f133 (···)//f133v (···)//f134 (···) 
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E proposades les dites coses e legida la ordinació o crida en lo passat feta sobre la mesa 

de la verema, e encare lo apuntament fet sobre lo negoci dels alcaldes, lo Concell en e 

sobre dites coses feu les conclusions següents://f134v 

Primo quant toque los fet del for del moltó lo qual fins vuy és stat a XVI diners per 

lliura, lo concell feu delliberació e conclusió que los dessús dits e altres justs respectes, 

que lo dit moltó pusque ésser venut a raó de XVII diners per lliura e no a més. 

 

 

Doc. 68 

 

1473 agost 3. Barcelona 

 

El Consell de Trenta tracta el tema de si després de la guerra els eclesiàstics han de 

continuar pagant o no el cabessatge, s’acaba acceptant la seva immunitat. També 

tracten el tema del problema de la no correspondència de l’estàndard de pes del 

cabessatge amb els animals que entren a la ciutat, sobre això, nomenen una comissió 

perquè estudiï el tema.. 

AHCB. CC. Registre de Deliberacions II- 21 fol. 235. 

 

{Concell de XXXII sobre lo dret del cabassatge en que contribueixen los eclesiàstichs} 

Lo dit die de dimarts a tres d’agost any MCCCCLXXIII, ajustats los honorables 

consellers en lo Concell de XXXII o la major part d’aquell en lo verger de la casa del 

concell de la ciutat de Barchinona. Aquí per lo honorable mossen Bernat Ponçgem, en 

nom seu e dels altres honorables consellers, companonyons seus. Com no ignore lo 

present concell que lo Concell de C jurats darrerament celebrat comès e remès al present 

concell lo fet de les immunitats eclesiàstiques, ço és que demana lo clero sia quiti del 

cabassatge e altres drets, los quals fins ací per causa de les turbacions han pagats. De les 

quals coses fou fet cert apuntament que ja fou proposat en lo present concell e per aquell 

remès al concell de C, lo qual ho torna al present concell. Serà legit lo dit apuntament a 

fi que lo present concell ne faça la conclusió que li parrà. 

 

E proposades les dites coses, e legit lo dit apuntament fet sobre la forma serà servada 

per que servant dits eclesiàstichs inmunes de la paga dels dits drets; la ciutat haie sos 

drets dels altres, e fraus no y puixen ésser comesos. Lo concell feu la conclusió e 



  

deliberació següent: Ço és que pague al dit concell lo dit apuntament estar bé e per 

consegüent loha e aprova aquell, a fi que sia exequtat per la forma en aquell 

contenguda. Emperò que lo dit clero haie a renunciar e remetre tot intereç o prejuy que 

quant la ciutat o los singulars d’aquella pretenguessen haver fins la present jornada, axí 

per promeses que·ls fossen stades fetes com per altres qualsevol rehons o causes. 

 

E feta la dita conclusió fou més avant proposat per lo dit mossen Bernat Ponçgem com 

la ciutat pren gran prejudici en lo cabassatge en lo pes de les carns. Car en temps que 

fou instituït lo//f235 dit dret, los bestiars, ço és moltons, bous, e altres bestiars foren 

stimats a cert pes, los carnicers per freudar dit dret meten los bestiars de tant pes que la 

ciutat pert pur lo terç del dit dret. E per ço ells consellers han fet posar cert apuntament 

en scrits sobre dits afers, a fi que aquells fos lest en lo present concell, e per aquell ne 

fos feta conclusió e deliberació 

(···) 

E proposades les dites coses e legit lo apuntament fet sobgre lo pesar de dites carns, lo 

concell feu les conclusions següents. 

 

Ço és en quant toque lo pesar de les dites carns lo concell bendix, loha e aprova lo 

apuntament fet de e sobre dites coses a ffi que les coses en aquell contengudes sien 

meses en exequció, remetent tota la dita exequció als honorables consellers qui 

elegesquen les persones que vist-los serà, per entervenir amb ells en dites coses. 

Ciutedans: Romeu Lull, Francesc Geralt. 

Mercaders: Barthomeu Quintana i Francesc Gerona. 

Artistes: Johan Fogassot, notari i Francesc Clotes, candaler de cera. 

Menestrals: Matheu de Linàs, ortolà i Barthomeu Torretes, farrer. 

 

 

Doc. 69 

 

1473 desembre 3. Barcelona. 

 

Els consellers posen en coneixement del consell de 32 que després de posar en pràctica 

el sistema de cobrar l’impost de la carn a pes no sembla que sigui rentable, ni per la 
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ciutat, ni pels carnissers, ja que el sistema de pesar les carns per cobrar l’ajuda en 

comptes de imposar-ho per caps segons un pes estàndard, obliga per un costat ha 

pagar tres sous que pugen molt i per altre, obliga a matar tots els animals que entren a 

la ciutat i a pesar la carn amb tot el greix, el que és molt perjudicial pels carnissers, ja 

que no venen tota la carn que entren i  els consumidors no volen el greix. La decisió de 

canviar o no el sistema s’envia al Consell de Cent. 

AHCB. CC. Registre de Deliberacions II- 22 fol. 5. 

 

{Concell de XXXII sobre provisió de forments e per lo fet del cabassatge} 

 

Divendres, a III de deembre any MCCCC LXXIII, ajustats los honorables consellers e 

lo Concell ordinari de XXXII o la major part d’aquell en la casa o apartament appellat 

de XXX de la casa del Concell de la dita ciutat. Aquí per mossen Johan Brigid Boschà, 

un dels honorables consellers en nom de tots foren proposades les coses següents. 

(···)//f5v (···) 

 

Ítem fou proposat per lo dit mossen Boschà, com tots los del present concell saben que 

los dies passats aquesta ciutat crehent fer lo més útil feu delibera que les carns qui solien 

pagar per caps, ço és per moltó a raó de XIII lliures de carn, o fossen de més o menys 

pes d’aquella, hora en avant fossen pasades e que pagassen segons que paseran. E de fet 

és stat més en exequció, e foren elegides III persones en pasadors qui han més en 

pràcticha dites coses, e axí se·s fet per alguns mesades. És se exhaminat lo dit fet, e fet 

balanç qual es major útil de la ciutat, fer-se segons solia com pagaven per caps, o segons 

ara que·s pesen. E és trobat lo dit novell tall succehir en gran dan de la ciutat, car han-se 

a pagar LXXXX lliures per los dits pesadors. E més que los carnicers pretenen que no 

són tenguts pagar de tot lo que//f6 lo bestiar pesa, ans se’n han abatre les carns que no·s 

venen, e tot lo seu, lo qual los compradors de la carn no permeten sia pesat ab la carn 

que·s ven a menut. Les quals deduccions són de molta quantitat. E per ço los honorables 

consellers precessors lurs vehent lo intereç molt gran de la ciutat havien deliberat, si 

temps los hagués bastat, posar dites coses en lo present concell, e tornar dites al primer 

stament. E axí ho han lexat en testament a ells. E per ço ho posaven en lo dit concell 

perquè y fos degudament deliberat. 

 

E proposades les dites coses lo Concell feu les conclusions següents. 



  

(···) 

En quant toque lo fet de les carns, atès ha major exhaminació, e és pertanyent tots 

aquells qui són del Concell de la ciutat hi sapien; lo Concell fa conclusió que sia remés 

al Concell de Cent jurats, qui primerament serà celebrat. 

 

 

Doc. 70 

 

1475 març 21. Barcelona.  

 

Els consellers plantegen al Consell de Trenta les queixes dels carnissers, els quals per 

problemes al Rosselló i la Cerdanya, encara en mans dels francesos, per la revolta del 

Comte de Pallars qui ataca l’Urgell, els carnissers han anat a les fires de l’Urgell i han 

trobat els animals molt cars i per això demanen tallar a 18 diners la lliura perquè sinó 

no podran assegurar, ja que als preus que han trobat els animals els és impossible 

tallar a 17 diners. El Consell de Trenta no accepta la demanda dels carnissers i  manté 

el preu del moltó. 

AHCB. CC. Registre de Deliberacions II- 22 fol. 157v. 

 

{Concell de XXXII sobre demanda feta per los carnicers de pujar lo for del moltó, e 

sobre una supreció d’en Miquel Çefilles e admissió d’un cambiador} 

Dimart, a XXI de març any MCCCCLXXV, ajustats los honorables consellers e lo 

Concell de XXXII o la major part d’aquell en lo apartament apel·lat de XXX de la casa 

del Concell de la ciutat de Barchinona. Aquí per lo honorable mossen Pere de 

Conomines en nom seu e dels honorables companyons consellers seus foren proposades 

les coses següents. 

 

Primerament, fonch proposat que ells consellers volents dar ordre que en aquesta ciutat 

per l’any present fos degudament servida de carns de moltó, dies ha se han fets venir los 

carnicers trabellant que assegurassen de dar compliment de dita carn com l’any passat 

asseguraren. Los dits carnicers per causa de la disposició en que estan los comdats de 

Rosselló e de Serdanya, e encare per quant lo comte de Pallars ha retuda la terra, e corre 

quescun die en les parts d’Urgell per les quals rehons, e altres los dits carnicers han 

recusat fer dita seguretat; e fallint dit cap ells consellers han treballat que dits carnicers 
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fessen lurs provisions  a fi que donassen compliment a la ciutat,  los dits carnicers ne 

han donats bons sentiments, e de fet són anats en les fires que are·s són tengudes en 

Urgell, emperò com són tornats han dit que han comprat a tal for que ells no poden 

comportar al for de XVII diners la lliura, donant sentiments qui si·ls era afegit un diner 

ells se acordaren tallar, e per ço ells consellers posaven dit fet al present concell perquè 

y fos deliberat. 

(···)//f158 

 

E proposades les dites coses e elegides la supreció d’en Çesilles lo concell feu sobre 

aquelles les deliberacions següents. 

 

Ço és en quant toqua la carn del moltó qui·s ven ara a raó de XVII diners la lliura, e es 

demenat sia pujat lo dit for, lo Concell fa conclusió que lo dit for no sia pujat. 

(···) 

 

Doc. 71 

 

1475 abril 12. Barcelona. 

  

El Consell de Trenta tracta els problemes entre els carnissers de Barcelona i els  

terratinents del territori de Barcelona i la fixació de preus màxims per la carn de bou 

perquè fa molt de temps que no es taxa i els carnissers demanen preu segons els hi 

sembla. El Consell conclou que es publiquin les ordinacions que regulen la pastura del 

bestiar dels carnissers i sobre el preu del bou el fixen en 12 diners la lliura. 

AHCB. CC. Registre de Deliberacions, II- 22 fol. 205. 

 

{Concell de XXXII sobre lo vestir desonest de les dones, e ordinacions de carnicers, e 

de certs preu demenat per mossen Dusay a la ciutat, e for de la carn, e per les anades a 

Sant Boy, e pedra demanada per Sant Jacme, e per salari de Tiragats} 

 

Dijous a XVI de noembre de l’any MCCCCLXXV, ajustats los honorables consellers, e 

lo concell de XXXII o la major part de//f205v aquell en lo apartament de trenta de la casa 

del Concell de la ciutat de Barchinona. Aquí per lo honorable mossen Pere Conomines 

altre dels dits consellers en nom de tots los dits sos companyons les coses següents. 



  

(···) 

 

Ítem, vist per ells consellers les grans diferències qui són stades e vuy són entre los 

terratinents de una part, e los carnicers de aquesta ciutat de la part altre sobre los 

bestiars, per les quals diferències signantment per lo bestiar qui entre per tallar quescun 

die que apel·len la tria, stan aperellats molts contraris, e escàndols a la ciutat, la qual no 

pot sostenir sens tallar hic carn. E si la opinió dels terratinents los quals sobre açò 

diverses vegades són stats hoyts era servada dit bestiar no hic poria entrar. Ells 

consellers hoydes totes les parts, les quals no han poschudes bonament concordar ab les 

IIII persones per lo present concell en açò destinades, e ab los advocats han posades 

certes ordinacions, per les quals segons lo perer de les dites IIII persones, e dels dits 

advocats, es provehit al interers de la ciutat, e de les dites parts, seran legides, e lo 

present concell fer-ne-ha la conclusió que plasent li·n serà. 

 

Item fonch proposat com per causa de les tribulacions era stat omnes que per alguns 

anys la carn del bou no és stada aforada de que·s//f206 segueix moltes desordes en les 

variacions del dit for, que los qui tals carns tallen segons lurs cupdícies, e no hauts los 

respectes deguts en lo preu de la dita carn fan, és lo parer dells consellers que s·i deuria 

provehir atès que per gràçia de Déu de la dita carn hic ha assats copia, e cessa la causa 

qui tolria que non nich havia. Emperò açò ha ésser fet per lo present concell, E per ço és 

proposat en lo present concell, a ffi que per aquell sia en açò degudament deliberat. 

(···)//f206v (···)//f207 

E proposades les dites coses, e legides les ordinacions dels dits carnicers, e la supreció 

dels cirurgians los Concell fa les conclusions següents. 

(···) 

 

En quant toque les ordinacions dels carnicers, lo Concell feu conclusió que les dites 

ordinacions stan bé, e que sien publicades remetent la exequció als honorables carnicers. 

(···)//f207v   

 

En quant toque lo fet del for de la carn del bou, lo concell feu conclusió que la dita carn 

no sia ne puixe ésser aforada, a més for de XII diners la liura. 
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Doc. 72 

 

1475 desembre 11. Barcelona. 

 

El Consell de Trenta tracta el problema dels passatges, castillatges i altres drets de 

pas;  que aprofitant els desordres de la guerra alguns senyors de castells dels voltants 

de la ciutat han començat a cobrar als carnissers que porten els seus animals a la 

ciutat per escorxar. 

AHCB. CC. Registre de Deliberacions II- 23 fol. 6v. 

 

{Concell de XXXII sobre fer cabbreu de les rendes de Muntcada, e per los victigals que 

fa pagar als carnicers d’aquesta ciutat, e per lo consolat de Caller} 

Dilluns a XI de deembre de l’any MCCCCLXXV, ajustats los honorables consellers, e 

lo Concell de XXXII, o la major part d’aquell en lo apartament apel·lat de trenta de la 

casa del Concell de la ciutat de Barchinona. Aquí per lo honorable mossen Galceran 

Carbó en nom seu e dels altres honorables consellers, companyons seus foren 

proposades les coses següents. 

 

(···) 

Ítem, hi fonch proposat com d’algun temps ensà se introdueix que quants castells ha en 

lo entorn se atreveixen de levar castellatges, passatge, e altres vectigals novells e que 

jamès no foren levats ne introduïts, e axí de ciutedans d’aquesta ciutat qui per privilegis 

ne són francs, com d’altres indiferentment; la qual cosa redunda en ten gran dan dels 

carnicers e altres ciutedans d’aquesta ciutat, que no tuguera que no y vindran carns, ni 

altres vitualles.//f7 (···) 

 

E proposades les dites coses, e legit lo memorial fet per lo honorables consellers de 

persones dispostes per lo dit consolat de Caller lo concell feu les conclusions següents: 

(···) 

En quant toque lo provehir als victigals que los Senyors dels Castells introdueixen, lo 

Concell fa conclusió que lo dit fet puif a Concell de Cent Jurats. 

 

 

 



  

Doc. 73 

 

1476 abril 20. Barcelona. 

 

El Consell de Trenta es planteja el problema de la carestia de carn que patia la ciutat 

perquè els carnissers no hi estaven d’acord amb el preu que havia establert el Consell i 

16 d/ll d’ara fins Nadal i 17 d/ll de Nadal fins a Carnestoltes. Els consellers per pal·liar 

la carestia havien enviat missatgers a diverses parts per portar carns, però fins ara no 

han pogut donar ordre de que siguin portades i tallades. El Consell es planteja pujar 

algun diner el preu, mentre espera que vingui algun estranger a tallar. Conclou el 

Consell que es pugui tallar d’aquesta data fins el 15 de maig a 17 d/ll amb possibilitat 

de pròrroga davant la necessitat que tenen els malalts de menjar carn. 

AHCB. CC. Registre de Deliberacions, II- 23 fol. 32.  

 

{Concell de XXXII sobre prestar vasos a misser Olando per verar una galera, e sobre lo 

for de la carn e per elegir a la taula un en loch d’en Pere Moret} 

Dijous, a XX d’abril de l’any MCCCCLXXVI, ajustats los honorables consellers 

ensemps ab la més part del Concell ordinari de XXXII. Aquí per lo honorable mossen 

Bernat Marquilles, en nom seu, e dels honorables consellers companyons seus foren 

proposats los fets següents. 

(···) 

Ítem hi fonch posat com en los jorns passats lo present concell deliberà que la lliura de 

la carn del moltó fos venuda a for de XVI diners la lliura fins a Nadal, e de Nadal a 

Carnestoltes a XVII diners la lliura, del qual for los carnicers no són contents, ans 

cessen de tallar de dites carns, e axí lo poble ne stà granment freturós. E jatsia els 

consellers haien tramés en diverses parts per haver de dites carns, emperò  fins vuy no 

han pogut dar orde que·n sien portades e tallades. E per ço ells consellers vehents la 

fretura de dites carns, havien pensat si fora expedient ésser-los afegit algun tant al dit 

for, a fi que per avant fos vist si·s pogueren trobar alguns forasters qui·n portassen e 

tallassen a menys for 

(···)//f32v (···) 

E proposades les dites coses lo concell feu sobre aquelles conclusions següents. 

(···) 
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En quant toque lo for de la carn del moltó, la qual lo present concell en dies passats 

deliberà fos a XVI diners d’ací a Nadal, e de Nadal a Carnestoltes a XVII diners la 

lliura, lo concell atesa la necessitat, axí dels malalts, com d’altres, fa conclusió e 

provisió que dita carn de moltó puixe ésser tallada en la present ciutat d’açí a XV de 

maig, primer vinent a XVII diners la lliura. Emperò en quant tocha lo dit temps sia en 

libertat dels consellers si aquells volran prorrogar ultra lo dit temps de XV de dit mes de 

maig. 

 

 

Doc. 74 

 

1478 març 16. Barcelona. 

 

Els consellers fan saber al Consell de Trenta les dificultats que tenen perquè els 

carnissers signin l’assegurança de tallar moltó, perquè el bestiar a les fires està molt 

car a causa de la guerra que fa que els passos estiguin tancats i hi ha menys bestiar de 

l’habitual. Finalment el Consell de Trenta accepta les propostes plantejades pels 

consellers i aproven una sèrie de noves ordinacions per l’ofici de carnisseria. 

AHCB. CC. Registre de Deliberacions, II- 24 fol. 33. 

 

{Consell de XXXII sobre provisió de carns} 

 

Dilluns a XVI de març de l’any mil CCCC LXXVIII ajustats los honorables consellers 

ensemps ab la mes part del Concell ordinari//f33 de XXXII dins lo apartament de trenta 

de la casa del Concell de la ciutat. Aquí per lo honorable mossen Jacme de Gualbes altre 

dels dits consellers foren posades les coses següents. 

 

Ço és com entre los altres càrrechs que ells Consellers tenen és tenir aquesta ciutat 

fornida de carns, e signantment de moltó. En la qual provisió ells havien entès ab 

summa diligència signantment des que eren en la Quaresma han investigat per moltes 

vies en qual forma seria dat orde que los carnicers assegurassen tenir fornida la ciutat de 

Pasqua fins a Carnestoltes de carn de moltó, a bon mercat o preu, sobre lo qual for han 

molt luitat ab los dits carnicers, los quals per forma alguna no volien tallar a menys for 

de XVIII diners la lliura de moltó. E jatsia que sobre açò diverses vegades ab los dits 



  

carnicers haien romput emperò lo present die en la matinada són venguts en açò, ço és 

que si los passos de França e de Pallars per mitjà de pau o treva seran uberts que 

d’aquelles parts se puixen traure bestiars seran lavors contents los dits carnicers tallar 

per tot juliol, agost, setembre. A XVII diners la lliura de moltó, obrint-se lo pas de les 

parts de Pallars. E en cas que lo pas de França si obre en tal forma se puixen traure dits 

bestiars, lavors seran contents tallar per VI mesos al dit for de XVII diners la lliura. 

Estants emperò tancats los passos com vuy stan no tallarien a menys de XVIII diners la 

lliura de la dita carn del moltó. E en açò los dits carnicers han posat lo peu ferm. E és 

veritat que los dits carnicers pretenen que ells compren axí cars los dits bestiars que 

venent a raó de XVIII diners encara perden. E per mostrar la veritat de dit fet moltes 

vegades havien pregats a ells Consellers que com les fires en les quals ells compren//f33v 

sien arce que la Ciutat hi trametés algun hom que del dit fet testificàs la veritat, la qual 

cosa ells Consellers no·ls han volgud atorgar. Emperò secretament hi ha tramés home 

ben entès en dit negoci lo qual ha vist los fors qui en dites fires comunament han 

corregut dels dits bestiars. E ha feta relació com han comprat a XVIII sous lo bestiar, e 

altres fors molt excessius, mostrant lo dit home que los dits carnicers considerat que los 

bestiars son de flach pes és dupte se puguen servar al for de XVII diners la lliura, a ells 

Consellers no és dada facultat fer conclusió sobre dit fet sinó per deliberació del present 

concell. E per ço és proposat en aquell per que y sia deliberat. 

 

Ítem hi fonch proposat com dits carnicers demenaven algunes ordinacions sobre ells en 

lo fet de tallar les carns, ne que algun carnicer qui tall de una manera de carn no gos 

tallar d’altra segons en aquelles era disposat. 

 

E fetes les dites proposicions per lo Concell fonch deliberat sobre aquelles en la forma 

següent. 

 

Ço és en quant toque lo dit for de la carn del moltó lo Concell fa conclusió que la dita 

carn sia aforada, e los dits carnicers puixen aquella tallar a XVIII diners la lliura. 

Emperò que si d’açí a lo mes de juny propter venidor serà feta pau o treve ab lo Comte 

de Pallars en tal forma que per aquella part se puixen traure bestiars lavors los dits 

carnicers sien tenguts de tallar per tres mesos a XVII diners la lliura, ço és juliol, agost, 

setembre, o per aquell temps que dels dits tres mesos lo die que tal pau o treva restaria. 

E si serà feta pau o treva amb França en tal forma que se·n puixen traure bestiars en 
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aquell cas los dits carnicers ultra los dits tres mesos sien tenguts tallar per altres tres 

mesos al dit for de XVII diners la lliura de moltó. E//f34si cas era que si d’açí en juny la 

pau o treve de França serà obtenguda, lavors los dits carnicers sien tenguts tallar a XVII 

diners per sis mesos continus. 

 

En quant toque les ordinacions demenades per los dits carnicers lo Concell feu 

conclusió que sien fetes les següents: 

 

Ço és que si algun carnicer serà trobat tallar carn de moltó e d’ovella en un piló aquell 

tal incorrega en ban de L sous e sia privat per un any del exercici del dit ofici. 

 

Ítem, sia ordonat que los moltons qui entreran per lo portal no puguen entrar ovelles, 

anyells, ne altre bestiar mesclat sots ban de L sous. 

 

Ítem, que en los scorxedors hon se scorxen moltons no·s puixen scorxar ovelles, anyells, 

ne crestats, sots ban de L sous e de perdre la carn. 

 

Ítem, que sia ordonat que los prohomens dels carnicers sien tenguts prestar sagrament e 

homenatge al Mostaçaff de denunciar-li tots fraus que troberan e de regoneixer totes 

carns, e altres coses tocants lo dit exerciçi si per lo Mostaçaff ne seran requestes, e fer-

ne realment e leyal dita relació al dit Mostaçaff de tot ço que troberan tot odi, rancor, 

amor e favor a part posats. 

 

 

Doc. 75 

 

 

1482 abril 20. Barcelona. 

 

 

Els consellers plantegen al Consell de Trenta que després de no arribar a un acord amb 

els carnissers per fer l’assegurança del moltó per aquest any, han cercat persones 

disposades a tallar carn a Barcelona a l’Urgell i a l’Empordà, però no han trobat a 



  

ningú disposat a tallar als preus que ells volen establir. Davant aquesta situació els 

consellers plantegen al Consell de Trenta la necessitat de renegociar amb els 

carnissers, El Consell de Trenta planteja que es talli a 16 diners la lliura només a 14 

taules, com a màxim 15.  

AHCB. CC. Registre de Deliberacions, II- 26 fol. 50v. 

 

Dissapte, a XX d’abril de l’any M CCCC LXXXII, ajustats los honorables consellers, e 

lo Consell de XXXII o la més part d’aquells dins lo apartament apel·lat de XXX de la 

casa de la ciutat, aquí per lo honorable mossen Miquel Franquesa,  en nom seu e de sos 

companyons consellers, foren proposades les coses següents. 

 

Ço és com los dies passats aquest Concell feu conclusió del for de la carn del moltó, 

ordonant que lo dit for fos a XVI diners la lliura e que ells consellers manegen ab los 

carnissers que assegurassen tallar a dit for, ab ley que aquells qui cabrien en dita 

seguretat poguessen tallar, e altres no. E que si los dits carnicers no volien assegurar al 

dit for que ells consellers donassen orde en provehir axí com vist los seria per haver de 

dita carn al dit for segons en dita conclusió continuada: dessús a XII de març. Per vigor 

de la qual conclusió ells consellers han tractat de dita negociació ab los dits carnissers, e 

com aquells no haien volgut assegurar al dit for, ells consellers trameteren un home la 

via d’Urgell,//f51 e altre la via de l’Empurdà, per dar orde que carnicers e, o altres 

persones vinguessen tallar de dites carns en la present ciutat. E com no sie stat trobat 

compliment de dites coses a ells consellers ha conegut tractar ab dits carnicers de dits 

afers, e de fet són venguts a concordia que dits carnicers tallasen a dit for emperò 

solament en XIIII taules, e al més en XV, e axí foren concorts. E de fet tot lo dit ofici 

dona orde que dos d’ells, ço és en Johan Citjar, e en Lastis, fermaren dita seguretat per 

tot l’ofici dels dits carnicers. E ells consellers faheren fer crida que tots aquells qui dins 

tres dies volguessen assegurar tallar de dita carn que vinguessen a fermar; en altre 

manera que no sien admesos  en tallar sinó III diners menys. Ells consellers notificant 

aquestes coses axí seguides al present concell, no volent passar en altres deliberacions, 

per tant ho proposaven en aquell que vahés e provehir, com devia ésser procehit en dites 

coses. 

(···)//f51v 
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E proposades les dites coses, lo concell primerament delibera e feu conclusió que misser 

Jheronim Albanell attés que en lo dit primer cap del tallar de la carn del moltó ell ha 

format intereç, segons ha rehonat present lo concells que isque d’aquell, car no seria 

honesta cosa ésser present en lo deliberar e votar del dit fet. 

 

E en quant toque lo dit cap, ço és si la avinença  o pacte fet ab los carnicers que 

donassen compliment de carn de moltó a XVI diners la lliura per tot l’any no éssents 

però forçats de tallar sinó en XIIII taules, e en una mes avant si serà vist necessari lo 

consell, atès que misser Torrent e misser Albanell hereus o possessors de carniceries, ffa 

conclusió e deliberació que del present concell sien elegides VIII persones, ço és dues 

de quescun stament ab les quals los honorables Consellers tracten ab los dits carnicers, e 

ab los dits Jacme Deztorrent e Jeronim Albanell, de avinença, e sobre dit fet si mester 

serà recorreguen al Il·lustríssim Senyor Lloctinent, e o al Batle General, e de aquells 

obtenguen totes aquelles provisions que necessàries sien e façen totes altres coses que 

puixen redundar a repòs dels dits fets, e útil de la ciutat ab tant poder com ha lo present 

concell. 

 

E fonch procehit en elegir dites persones e són les següents: ço és per los honorables 

Ciutedans: Pere Bussot, Gabriel Semsó. 

Mercaders: Barthomeu Quintana, Bernat Oliver. 

Artistes: Anthoni Johan, Pere de Puigros, notaris. 

Menestrals: Guillem Baucells, texidor de li; Pere Grasset, mercer. 

 

 

Doc. 76 

 

1491 març 16. Barcelona. 

 

El Consell de Trenta aprova que s’arrendi el impost de la carn per tres anys a preu de 

55.050 lliures a raó de 18350 lliures anuals, a canvi de que durant aquests tres anys 

l’assegurança de la carn es faci sempre a 15 diners la lliura de carn, els arrendadors 

són lliures d’aplicar el cabessatge o la romana. 

AHCB. CC. Registre de Deliberacions II- 30 fol. 123v. 

 



  

{Concell de XXXII sobre los proper dits fets dels arrendaments dels drets de la ciutat} 

 

Dimecres, a XVI de març de l’any MCCCCLXXXXI, los honorables consellers 

ensemps ab lo concell de XXXII, prohomens ajustats en la casa del concell de la ciutat 

dins lo apartament de trenta. Per lo honorable mossen Jacme Deztorrent, altre dels dits 

consellers fonch proposat lo que·s segueix. 

 

Com ells dits consellers per complir la voluntat e deliberació dels concellers propter 

passats deu volent havien havien donat exequció e acabament en vendre los dits drets, 

los quals havien venuts e liurats per preu de LVM e L lliures a raó de XVIIIMCCCL 

lliures per any ab exauch de C lliures per any. De que estimaven la ciutat reportave de 

útil per quescun any ensús de IIM D lliures. Era emperò veritat que per lo comprador de 

les dites imposicions era demanat que atès que la ciutat havia axí venut a utilitat sua, e 

al temps de tres anys, dins los quals la lliura de la carn del moltó se havia a donar a raó 

de XV diners e no més; que dins lo dit temps dit arrendament, la ciutat los fes haver e 

tenir aquell, e que per avant, alteració o mutació no li fos feta. E per semblant que 

quescun any los consellers venidors haguessen fer e publicar semblant crida e seguretat 

de les dites carns, quals los consellers are de present havien feta, tota vegada que per lo 

dit comprador o arrendador seria demanat. E per quant a ells dits consellers paria que la 

dita demanda era molt justa e rehonable, havien per ço ajustat lo present Concell, sens 

lo qual ells no volien fer cosa alguna, per manifestar e proposar-los les dites coses e 

deliberar sobre aquelles, ço que li·n seria vist fahedor.//f124 

 

E proposat lo dit fet, lo dit Concell feu sobre aquell la deliberació següent. 

 

Ço és en lo que per los dits consellers es stat fet e exequtat en arrendar e vendre los 

drets e imposicions dels quals havien facultat, segons per los concells passats és stat 

deliberat, volent que dites coses per ells exequtades a major cautela sien per lo present 

Concell lohades, aprovades e confirmades. E que quescun any durant dit arrendament 

los consellers qui seran iustant-ho lo arrendador haien a ffer la crida e seguretat, 

semblant de la present que és stada feta de dites carns. Lo dit Concell vehent que dit 

arrendament redunda en gran utilitat de la dita ciutat e redreç d’aquella, per quant 

augmenta quescun any en sus de IIM D lliures. Lohant e aprovant lo temps de tres anys 

per los quals dits consellers han fet dit arrendament de dits drets e imposicions per preu 
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de LVM L lliures a raó de XVIIIM CCCL lliures per any ab exanch de C lliures per 

any, accepta confirma aquell segons per ells és stat fet. 

 

E més avant lo dit Concell delibera conclós que los consellers sdevenidors e Concell de 

tota vegada que per lo comprador o arrendador serà demanat ésser feta e publicada 

semblant crida e seguretat de les carns, de la que los dits consellers a present han feta 

publicar e posar haien e sien tenguts fer e publicar aquelles ab tota eficaçia, sens dilació 

alguna. 

 

 

Doc. 77 

 

1490 juny 16. Barcelona. 

 

Es planteja al Consell de Trenta les despeses que s’han hagut de fer a causa del 

trencament dels llindars de les pastures dels carnissers, a causa de l’ocupació de 

terres. 

AHCB. CC. Registre de Deliberacions, II- 30 fol. 48.  

 

{Concell de trenta-dos sobre elecció o comanda fahedora de un tauler e despeses fetes 

en los mollons dels pasturatges, e perquè la diminució dels salaris dels taulers sien 

convertides en luició de censals, e provisió de la batlia de Caldes d’Estrach.} 

 

Dimecres a XVI de juny de l’any MCCCCLXXXX los honorables consellers ensemps 

ab lo Concell ordinari de XXXII o la més part d’aquell, ajustats dins la casa del Concell 

de la ciutat en lo verger d’aquella, per lo honorable mossen Johan Bastida, altre de dits 

consellers en nom de sos companyons lo que·s segueix. 

(···) 

 

Més hi fonch proposat com los honorables obre l’any present de aquesta ciutat per quant 

alguns axí per via de stabliments a ells fets per lo batle general de Catalunya com en 

altra manera, se ocupaven e prenien diverses patis o parts de terratges que ab antich eren 

assenyalats, designats e assignats als pasturatges dels bestiars e empriu comú de la 

ciutat, en gran//f48v dan de la cosa pública havien renovades e reperades les fites e 



  

departiments dels dit límits e terratges de que havien fetes algunes despeses per la dita 

causa. E perquè açò la dita ciutat havia a pagar, e no hi havia pecunias del compte 

assignat a les obres ordinàrias de la ciutat, havien deliberat proposar-ho en lo Concell de 

C jurats, si al present Concell era vist fahedor. 

(···)//f48v 

(···) 

E lo dit e present Concell enteses les proposicions en aquell per los dits honorables 

consellers fetes, sobre la dita elecció de persona a la qual no regiment de la taula de la 

ciutat ensemps ab lo honorable mossen Johan Ros tauler per lo restant temps en loch del 

onorable en Jeroni Sala, quodam altres dels administradors fos comenat; e axí mateix 

les despeses que·s són fetes o·s faran per los dits terratges e pasturatges; e lo 

convertiment pensat de la diminució dels salaris dels regidors de la dita taula, lo dit 

concell delibera que los dits tres fets sien proposats en lo Concell de Cent jurats, per tant 

que per aquell, aquí les provisions en açò necessàries se pertanyen hi sia provehit e 

deliberat. 

(···) 

 

 

Doc. 78 

 

1494 abril 8. Barcelona. 

 

Els consellers plantegen al Consell de Trenta que han constatat que els carnissers no 

acompleixen l’assegurança i tenen les taules desabastades de carn. El Consell de 

Trenta dóna plens poders als consellers per fer el que estigui en les seves mans per 

evitar el desabastament de la ciutat. 

AHCB. CC. Registre de Deliberacions, II- 32 fol. 34v.  

 

{Concell ordinari sobre armar contra corsaris, e per provisió de tunyines salades, e per 

la festa de corpore Christi, e per fet de carns e arguens} 

Dimarts, a VIII d’abril de l’any MCCCCLXXXXIIII, los honorables consellers 

ensemps ab lo concell ordinari de la ciutat, ajustats dins la casa del concell d’aquella en 
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lo apartament dit de trenta per lo honorable mossen Bernat Oliver, altre dels dits 

consellers foren proposades les coses següents. 

(···)//f25 (···)//f25v  

Ítem, hi fonch proposat, que com al present concell fos manifest ells dits consellers 

haver ab gran sol·licitut  trabellat en la provisió per aquest any de les carns de moltó 

fahedora, e en les seguretat de tallar aquelles, emperò los carnicers no donaven aquell 

compliment que dar devien en les dites carns, de que ells dits consellers ne restaven 

molt congoxats, e jatsia hagues senper açò fet diverses procehiments segons era 

acustumat en semblants coses, encare havien pensat proposar-ho en lo present concell 

per lo qual los fos donat a més cautela, no vengués en fretura de dita provisió de carns, 

car ells ne exequtarien tot lo que per dit concell ne seria deliberat. 

(···) 

 

E lo dit concell enteses les proposicions en aquell//f36 per los dits honorables consellers 

fetes sobre aquelles, feu les conclusions que·s segueixen. 

(···)//f36v 

En lo fet de les carns e carniceries, lo dit concell feu deliberació que los dits consellers 

facen e exequten sobre la provisió de dites carns totes aquelles coses que vistes los 

seran, en manera que la dita ciutat e cosa pública d’aquella n’estigua abundosa. 

 

 

Doc. 79 

 

 

1498 març 22. Barcelona. 

 

Els consellers presenten davant el Consell de Trenta el fet que ningú s’ha presentat a 

signar l’assegurança del moltó, perquè hi ha hagut molta sequera a l’Urgell i altres 

zones i els moltons estan molt prims. Per aquest motiu els consellers proposen al 

Consell modificar l’assegurança a 15 diners mig any i 16 l’altre mig. El Consell de 

Trenta conscient de la importància de la carn de moltó per l’alimentació de la ciutat i 

per la seva fiscalitat decideix enviar el problema al consell de Cent. 

AHCB. CC. Registre de Deliberacions, II- 34 fol. 25. 

 



  

{Consell ordinari sobre assegurar de tallar les carns del moltó} 

 

Dijous, a XXII del mes de març de l’any Mil CCCCLXXXXVIII, los honorables 

consellers, ensemps  ab lo Consell ordinari de la dita ciutat, ajustats en la casa del 

Consell de aquella, en lo apartament apel·lat de trenta, fou aquí per lo honorable mossen 

Jacme de Gualbes, altre dels dits consellers proposat lo fet següent. 

 

Ço és que no ignorave lo present consell com últimadament per deliberació de aquell 

era stada feta e publicada una crida que tots los carnicers, e altres qui volguessen tallar, 

o fer tallar carns de moltó en la dita ciutat a for de XV diners la lliura per l’any present, 

vingués als dits consellers per assegurar dins quatre dies vinent. Altrament passats 

aquells, no·ls seria lícit tallar de dites carns lo dit any, en la dita ciutat, dins lo dit 

termini. E no és vengut algú qui haie volgut als dits fors assegurar tallar la dita carn a 

for de XV diners la lliura. E que ells dits consellers tenien sentiment que los dits 

carnicers, e altres qui tenen facultat de fer tallar no volien en alguna manera tallar al dit 

for, dient que no si porien salvar, atès que los moltons aquest any són molt flachs per no 

haver-hi hagudes erbes, per la secadat qui és stada en Urgell//f25v e altres parts. E per ço 

ells dits consellers havien pensat que seria expedient augmentar lo dit for, e que fos 

donat als dits carnicers, e a altres qui volran assegurar de tallar a raó de XV diners la 

lliura la meitat de l’any, e l’altre meitat a rahó de XVI diners la lliura. Crehent ells dits 

consellers que los dits carnicers serien contents assegurar e tallar de les dites carns, e 

donar compliment de aquells per lo dit temps, e als dits fors. E per ço ho proposaven en 

lo present consell, per que·n deliberàs lo que bé li parria. 

 

E lo dit consell hoides, e enteses les dites conses, e certificat de la diligència que los dits 

honorables consellers han feta en lo assegurar de les dites carns del moltó a for de XV 

diners la liura, e que no s’és pogut obtenir, ne algú abans de la dita crida, ni aprés es 

vengut per assegurar, ni voler tallar de les dites carns al dit for, sinó tres carnicers, qui 

han assegurats tres moltons cascun die. Atès que los moltons per falta de erbes, e 

pastures són molt flachs, e de poch pes, e per consegüent tallant-se al dit for perdrien en 

lo dit tall. E seria gran inconvenient que la ciutat restàs sens provisió de carns de moltó, 

que és una de les principals e pus necessàries provisions de la dita ciutat. E encare seria 

gran dan del dret del cabassatge, lo qual per aquest any, no és stat arrendat; e la pèrdua 

qui·s faria en aquell redundaria a la dita ciutat. Per tant lo dit consell per obviar al 



 587 

inconvenient, e dan dessús dits feu deliberació e conclusió que les dites coses sien 

preposades en lo consell de Cent jurats, segons per altre consell és stat deliberat. Lo 

qual farà les provisions  que seran necessàries per lo benefici de la dita ciutat. 

 

 

Doc. 80 

 

1499 juny 28. Barcelona. 

 

 

Els consellers plantegen davant el Consell de Trenta com el mostassaf els ha enviat una 

queixa perquè ha detectat l’entrada reiterada d’animals malalts que són escorxats i 

venuts a Barcelona, concretament ha detectat dues malalties mal de Sant Nen i bubes i 

demana que s’endureixin les mesures contra aquest fet perquè és molt perillós per la 

salut dels habitants de la ciutat. El Consell de Trenta decideix castigar amb 10 lliures 

de multa aquest delicte. També es tracta el problema de l’escassetat de cansalada i 

s’obliga als que entren dins la ciutat moques (budells...) de porc, entrin també les 

cansalades d’aquests porcs. 

AHCB. CC. Registre de Deliberacions, II- 34 fol. 138. 

 

{Consell ordinari sobre lo privilegi de vitualles, e per no tallar carns morboses, e sobre 

los bacons dels porchs qui nos porten en Barchinona, proceints de les mochas qui·s 

venen en la dita ciutat} 

 

Divendres, a XXVIII de juny any Mil CCCC LXXXXVIIII. Los honorables consellers 

ensemps ab lo Consell ordinari, o la major part d’aquell, de la ciutat de Barchinona, 

ajustats en lo apartament de trente de la casa del Consell de la dita ciutat. A qui per lo 

magnífich mossén Guerau de Vallsecha, consellers en cap de la dita ciutat, en nom seu e 

de sos companyons consellers foren preposades les coses següents. 

 

(···)//f138v (···) 

 

Ítem, hi fou proposat  com lo mostaçaf de la present ciutat és vengut a ells consellers 

dient-los que los carnicers e altres qui fan tallar carns en la dita ciutat, fan tallar carns 



  

morboses. Los quals porten grans dans e destruccions en los cossos humans, e per 

aquelles se engendren moltes malalties en los poblats en la dita ciutat. E jatsie ells dits 

mostaçaff, per lo càrrec de son ofici ab gran diligència hage treballat en prohibir de 

tallar les dites carns, encara los dits carnicers no·s poden star de fer tallar les dites carns 

morboses, e per moltes vegades que·lls hage penyorats e exemtats per causa de la dita 

prohibició, los dits carnicers no ban que no tallen de les dites carns morboses. E per ço 

ha me pregats ells dits consellers que ratificant altres ordinacions en lo passat per ço 

fetes que volguessen ordonar ab//f139 lo Concell ordinari, que d’ací avant no fos lícit ni 

permès a persona alguna directament o indirectament metre en la present ciutat, metar ni 

tallar bestiar algú infecte, ni morbós, axí de mal de Sent Nen, com de bues, qui d’alguns 

dies ençà se troben en los bestiars e en les pells d’aquells, sot lo ban que serà vist als 

dits consellers e consell. E perquè ells dits consellers summament desijen preservar los 

poblats de la dita ciutat, dels dits dans e inconvenients han deliberat proposar-ho en lo 

present consell, perque·n sia feta aquella determinació que serà vista al present consell. 

 

Item hi fou preposat com en la present ciutat se aporten les moches dels porchs qui·s 

maten fora la dita ciutat e aquelles se venen en aquella, e los bacons dels dits porchs 

no·s porten en la dita ciutat, ans se porten en altres parts fora aquella, e la dita ciutat 

fretura de canselades lo que redunda en gran dan de la cosa pública e havien peçat, ells 

dits consellers que los qui metrien les mocas per vendre en la ciutat haguessen donar 

caució fideussora de portar e fer vendre mocas en la present ciutat. E per ço ells dits 

consellers ho preposaven en lo present consell, perquè per aquell hi fos deliberat lo que 

deurie ésser faedor. 

 

E hoida per lo present concell la preposició per los honorables consellers en aquell feta. 

(···)//f139v (···)//f140 (···) 

En la ordinació pençada ésser feta de no tallar carns mòrbides en la present ciutat per 

preservar los poblats de aquella de dans e damnatges, en que incorrerian si provehit no y 

era lo dit concell, loant e aprovant altres ordinacions sobre açò en lo passat fetes e 

ajustant en aquelles, feu deliberació e conclusió que no sia lícit ni permès a persona 

alguna directament o indirecta, metre en la present ciutat, metar, ni tallar bestiar algun 

infecte e morbós, axí de mal de Sant Nent o de bues, qui de alguns dies ençà se troben 

en los bestiars e en les pells de aquells. Sots ban de X lliures per quiscuna vegada que 
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fora fet lo contrari, axí al qui·l matrà, materà e tallarà, e com qui·l sebrà e no·l 

denuniciarà, remesa la execució de la dita ordinació als dits honorables consellers. 

 

Quant a les moques dels porchs, qui·s matan fora la present ciutat e aprés se metan en 

aquella per vendre, e los barons dels dits porchs no·s porten en la dita ciutat, ans se 

porten en altres parts e la dita ciutat a fretura de carnselades per provisió dels poblats en 

aquella, lo dit concell feu deliberació e conclusió que los qui d’aquí avant metran o 

faran metra de les dites mocas en la present//f140v ciutat hagen a prestar caució e 

seguretat de portar o fer portar en la dita ciutat los bacons dels porchs d’hon seran 

exides les dites mocas, sots ban de V sous a cascú e per cascuna vegada que serà fet lo 

contrari. Remetent la composició de la dita ordinació als dits honorables consellers. 

 

 

D. Protocols notarials 

 

Doc. 81 

 

1334 març 17. Barcelona. 

 

La companyia de carnissers de Barcelona formada per en Guillem Folchet, Gerard de 

Valls, Nicolau Descoll, Llorenç Correger, Berenguer Galceran, Pere Sonet i Pere 

Sacompra, donen plens poders perquè actuin en el seu nom en la compra i trasllat de 

bestiar destinat a les seves carnisseries, als carnissers de Barcelona Guillemó Folchet i 

Jaume Valls, també socis seus.  

AHCB. CC. Manual XIII – 4. fol. 79 

 

{Die veneris XVI kalenda aprilis anno predicto} 

 



  

34Nos Guillermus35 Folchet, Geraldus36 de Vallibus, Nicholaus37 de Colle, Laurencius38 

Corrigiarii, Berenguer39 Galcerandi, Pere40 Sonet et Petrus41 Sa Compra, sociis 

carnifices civis Barchinone quilibet nostrum,  in solidum gratis et ex certa sciencia, 

constituimus et ordinamus vos Guillermonum Folquet et Iacobum de Vallibus, 

carnifices, cives dicte civitate, consocios nostros presentes et recipientes, et utrumque 

verum in solidum ita que occupantis conditio potior non eficiatur imno quod pro 

alterum verum inceptum fuiter pro aleum modiari valeat prosequi et faciari procuratores 

nostros, certos et speciales, ac factores et negociatores nostro societatis predicte, dantes 

et concedentes vobis, et utrique verum in solidum potestate licenciam et plenum posse 

quod possitis pro nobis et nomine nostro in dicte societatis emere arietes, oves et ircos 

et alia bestiaria grossa et minuta in quibuscumque partibus, vobis videbitur, et pro 

quocumque sive quibuscumque partibus et ab eis personis quibus vobis et utrique verum 

melius ac utilius videbitur faciendum, et de preciis convenite et ea solvere. Et pro iude 

mutua sive cambia recipere a quibus vis personis. Et pro ipsis mutuis sive cambiis bona 

nostra et dicte societatis obligare et iude facere et firmare iusta debitoria ac alia 

necessaria et oportuna. Lezdas, pedagia, ac alia iura assueta solvere pre predictis in locis 

in quibus lezda seu pedagia ac alia iura pro eisdem dati [ac solvi]42 sunt per cives 

Barchinone assueta. Et excusare dictas lezdas, padagia seu alia iura in locis in quibus 

cives Barchinone sunt franchi predictorum quecumque nos facere possent personaliter 

constituti. Damus esset et concedimus vobis, dictis procuratoribus nostris, et utrique 

verum in solidum autenticem licenciam et plenum posse quod positis omnes et singulas 

personas nobis iniuriantes vel modo aliquo obligatas in iudicio et extra iudicium 

convenirem necnon et agere e nos a bona nostra e dicte societatis deffendere et pro 

nobis respondere extipere prepontere, et ius super bonis nostris et dicte societatis 

firmare que pro firma seu firmis iure obligare possitis, sacrementum calumpnie et 

cuiuslibet alterius geniter iuramentum in aniabus nostris et cuiuslibet nostrum prestare 

testes et iustam ac alia probationum genera producere. Et siveam vel siveas tam 

interlocutorias quod diffinitivas auditer, et ab ipsa vel ipsas si vobis videbitur appellare, 

                                                
34 Al marge signe de “clausum traditum”. 
35 Sobre el nom les dues ratlletes de “ferma”. 
36 Sobre el nom les dues ratlletes de “ferma”. 
37 Sobre el nom les dues ratlletes de “ferma”. 
38 Sobre el nom les dues ratlletes de “ferma”. 
39 Sobre el nom les dues ratlletes de “ferma”. 
40 Sobre el nom les dues ratlletes de “ferma”. 
41 Sobre el nom les dues ratlletes de “ferma”. 
42 Sobre la caixa d’escriptura. 
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et appellationem vel appellationes  prosequi protestavi et requirere et protestationibus et 

requisitionibus apendere et tam de protestatis quod repunsis feri facere et recipere//f79v 

publicum sive publica instrumenta solucionem et soluciones recipere et apocha seu 

apochas facere de receptis. Et generaliter omnia alia singula facere super predictis et 

quolibet predictorum quocumque nos vel alter nostrum facere possemus si presentes 

essemus43. Et volentes vos dictos procuratores nostros et44 verum in solidum super 

predictis relevant ab omni onter satisdandi fidiudendo in hiis pro vobis et pro 

substituendo seu substituendis a vobis promittimus vobis et notaris infraescripto 

tanquem publice persone haec a nobis nomine vero et omnium illorum quorum interest 

et intererit ac interesse post vel poterit legitime stipulatem nos et quemlibet nostrum 

semper haberem ratum et firmum quiquid pro vos45 et substituendum sive substituendos 

a vobis seu uterque verum super predictis et circa predicta actum prescriptum seu 

procuratum fuint et nullo tempore revocare sub bonorum nostrorum et cuiuslibet 

nostrum omnium ypotheca. 

 

Testes Iacme de Letone et Berenguer de Podio scriptores.46  

 

Doc. 82 

 

1348 març 23. Barcelona. 

 

Els carnissers signants accepten tenir les taules abastades des de la Pasqua de l’any 

1448 fins el Carnestoltes de l’any següent als preus estipulats per el Consell de Cent. 

Així el moltó es vendria a nou diners, més el diner de l’ajuda des de la Pasqua fins el 

més de juliol i des de el més de juliol fins Carnestoltes de l’any següent es vendria al 

preu taxat a les ordinacions.  

AHCB. CC. Manual  XIII-8 fol.16v. 

 

{Die lune intitulata decimo kalendas aprilis anno domini M CCC XL VIII} 

                                                
43 Segueix el següent text sobre la caixa d’escriptura “Et procuratorem vel procuratores ad predictam et ad 
quodlibet predictorum substituere querdo et quotiens vobis videbitur faciendum”. 
44 Segueix paraula illegible. 
45 Segueixen vint lletres tatxades. 
46 Tres ratlles verticals sobre tot el text, indicant que s’ha passat a pergamí “in mundum”. 



  

 

Nos Bernardus Castilionis, Ffranciscus de Casis, Petrus Mercaderii, Guillermus de 

Cabanyelles, Iacobus Palom, Ffraciscus Textoris, Petrus Aguyoni, Petrus de Campo, 

Arnaldus Serra, Bernardus de Ulzina, et Ferrarius Sunyerii, Franciscus Geraldi, Romeus 

Rifós, Petrus Devici, Vicentius Mulnerius, Iacme Caboti, Petrus Barguerayoni, Petrus 

de Muntmany, Poncio de Podio, Ffranciscus ça Verneda, Petrus de Valle, Dominicus 

Ramo, Iacme Costa, Iacme Rifós, Ffrancisco Freyeneda, [Raimundus] Fabres, Petrus 

Gay, Berenguer Ferrari, Berenguer Sunyerii, Benetus Lopis, [Bernat] Thome, Bernardus 

de Casis, Petrus Iuliani, Berenguer Terri47, Bartholomeus de Puigvert, Berenguer de 

Partis, Guillem de Puigvert, Iacobus Palom48 confirmatur et recognoscimus.49 

Vobis venerabilibus Guillermo Oliveri, Petro de Ruvira, legum doctori, Petro Bussoti, 

Berengario Marqueti e Guillermo de Santo Avinato, Consiliariis hoc anno dicte civitatis 

recipientibus nomine consiliarie dicte civitatis e universitatis ipsius quod [inter vos ex 

una parte e nos ex altera fuit actum et conventum et in pactum ex pressum deductum 

quod nos]50 a primo venturo festo Pasce Domini usque ad primum venturum 

Carniprivium quadragesime [teneamus et tenere teneamus]51civitatem predictam 

habundanta et bastanta de carnibus suficientibus et bonis et quod [demus et dare 

teneamur]52 libram mutonis a dicto ffesto Pasche Domini usque per totum mensem iunii 

primo venturum per novem dineriis cum dinerio imposicionis53. Item et fuit actum et 

conventum inter vos nomine consiliaris dicte civitatis et universitatis ipsius quod cum 

non esset pro nunc certum si ipsem carnes prima die mensis iulii proxime venturi et 

deiude susceperint augmentum vel disminutionem seu piyoramentum quod dicta prima 

die//f17 mensis iulii proxime venturi usque ad dictem primum venturum Carniprivium 

quadragesime54 super valore seu precio pro quo ipsas carnes dabimus stemus et heamus 

stare dicto et ordinacioni55 verus decorum venerabilium consiliariorum et consilii 

centum iuratorum dicte civitatis, et ido prorant etc. quilibet nostrum in solius convenius 

et promitetius vobis dictis venerabilis consiliariis quod nos a dicto primo venturo festo 

                                                
47 Segueix una paraula tatxada. 
48 Sobre tots els noms de pila hi ha les dues ratlletes de ferma i el “iur” de iuravit per indicar el jurament. 
49 Segueixen vuit paraules tatxades. 
50 Sobre la caixa d’escriptura. 
51 Sobre la caixa d’escriptura, a la caixa “tenebemus” tatxat. 
52 Sobre la caixa d’escriptura. 
53 Tatxat “Consat enim quod ita inter vos dictos venerabilis consiliarios e nos ita certum excitit et 
condictum et in pactum expressum deductum item”. 
54 Segueix una paraula tatxada. 
55 Segueix un “pre” tatxat. 
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Pasche Domini usque ad dictum primum venturum Carniprivium quadragesime 

tenebimus iamdictas civitatem abundatam et bastatam de carnibus suficientibus atque 

bonis, et quod a dicto primo venturo festo Pasche Domini usque pro totum predictum 

mensem iunii dabimus libram mutonis pro novem dineriis cum dinerio imposicionis. Et 

quod a predicta prima die mensis iulii proxime venturi usque ad dictum primum 

venturum Carniprivium quadragesime stabimus super precio pro quo ipsas carnes 

dabimus infra ipsius tempus dicto et ordinatoni verus decorum venerabilium 

consiliariorum et dicti honorabilis Consilii Centum Iuratorum. Et pro predictis omnibus 

et singulis compledis accedendis quilibet verum in solius obligamus vobis. Dictis 

venerabilis consiliariis56 omnia bona nostra mobilia etc. renunciantes quod cum ad hec 

proratn etc. beneficio novarum constitutionum et dividendarum accionum et epele divi 

adriani et omni iure etc.. Et ut predicta maiori proandeant firmitant non ni nec dolo sec 

sponte iuramus pro Domini deum etc. predicta atendere et complere et tenere et 

observare et in aliquo no contrafacere ven venire aliquo iura tam vel est ratione hec 

igitur etc. 

 

Testes Franciscus Serra Bonanatus poca sanch, Iacme Puceo, Antonius Martini, Pere 

Sala et Iohannes de Meyleno et Raimundus Vilalis, venerabilis Bartholomeus de Podio 

et Iacobus Podio, Bartholomeus Raspay notariis, Berenguer de Villacort et Petrus 

Maurinii et Guillermus Vallesii, Pere de Marginibus. 

 

 

Doc. 83 

 

1349 març 23. Barcelona. 

 

Els carnissers signants accepten tenir les taules abastades des de la Pasqua de l’any 

1449 fins el Carnestoltes de l’any següent als preus estipulats per el Consell de Cent. 

Així el moltó es vendria a nou diners, més el diner de l’ajuda des de la Pasqua fins el 

més de juliol i des de el més de juliol fins Carnestoltes de l’any següent es vendria al 

preu taxat a les ordinacions.  

AHCB. Consell de Cent. Manual  XIII-8. fol. 33. 

                                                
56 Segueix una paraula tatxada. 



  

 

{die martiis intitulatam Xº kalendas aprilis anno domini Mº CCCº XL nono} 

 

Nos Ffrancischus57 Cases, Petrus Aguloni Bernardus de Olzina, Iacobus Palom, Petrus 

de Campo, Viçençius Melnerii, Petrus Gay, Bernardus de Pratis, Petrus de Vallibus, 

Berengarius de Cari, Berengarius Ferrarii, Bernardinus Campredon, Petrus Bargayoni, 

Bernardus Castilionis, Petrus Mercaderii, Iacobus Riffos, Ffrancischus Frexeneda, 

Raymundus Riffós, Iacobus Magistris, Dominicus Rimo, Guillermus sa Fàbrega58, 

Iacme Thomàs, Bernardus Aubadiver, Petrus Iuliani, Berenguer Ses Cases, Berenguer 

Cigars, Iacme Cigars, Agustí Aguyoni, Michel Rio, Ffrancischus Geraldi, Poncius de 

Podio, Bartholomeus de Podio viridi, Anticus de Ganeto, Ffrancischus Textoris, Agustí 

de Villa allada, Guillermus Bosch, Iacobus Bertrandi, Berenguer Ugueti, omnes quator 

proxiendus comorantes cum Ffrancisco* de Casis; Guillermus de Podio viridi, Guillem 

de Claparols, Raimundus Fferry, Berengarius Coscoy, Arnaldus Serra, Guillermus 

Serra, Bonanatus de Colle, Iacobus Domingo, Lorenç Bardina, Raymundus Fabrega qui 

comoratur cum Petrus* de Muntmany, Petrus de Muntmany, Iacme Costa, Simeo* 

Iuteffi iudeus, Berengarius Sunyerii, Proitonus Dominici, Ffrancischus Oriol, 

Guillermus Lop, Iohannes Romei, Petrus Iuliani, Ffranciscus Sunyer, Guillermus de 

Cabanellis, Guillermus Terrassa, Guillermus Clarani, Bernardus Moscarols, Iacobus 

Caboti, Berenguer Sunyer, Nicholaus de Colle et Azday Iuteffi iudeus Barchinone et 

Guillermus de Prato civis dicte civitatis. 

 

Confitemur et recognoscimus vobis venerabilibus Romeus Lulli, Romeus de Busquetis, 

Raimundo de Ruvira et Eymerich de Usay, consiliariis hoc anno civitate Barchinone 

una, cum venerabili Fferrario de Minorisa, nunc a dicta Civitate Barchinone absente. 

Recipientibus nomine consiliarie dicte civitatis et universitate ipsius quod inter vos, ex 

una parte et nos ex altera, fuit actum et conventum et in pacta expressum devetum quod 

nos a primo venturo festo Pasche Domini usque ad primum venturum Carniprivium 

quadragesime//f33v tenentius et tenere teneam civitate predictam habundanta et bastanta 

de carnibus sufficientibus et bonis et quod demus et dare teneam libram mutonis a dicto 

festo pasche domini usque per totum mensem iunii primo venturum pro novem dineris 

                                                
57 Sobre el nom de pila de tots els noms de pila hi ha les dues ratlletes de la ferma i el “iur” de iurabit, 
excepte en aquells que s’han  assenyalat amb un asterisc. 
58 Segueixen cinc lletres tatxades 
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cum dinero impositionis, item etiam fuit acctum et conventum inter vos nomine dictum 

consiliarie dicte civitate et universitate ipsius quod cum non esset promite certum ipsem 

carnes prima die mensis iulii proxime venturi et de inde susceperint augmentum vel 

diminutionem seu peyoramentum quod a dicta prima die menses iulii proxime venturi 

usque ad dictum primum venturum Carniprivium quadragesime super valore seu precio 

pro quo ipsas carnes dabimus stemus et habeamus dicti  et ordinationi verum dictorum 

venerabilium consiliariorum et consilii Centum Iuratorum dicte civitatis. Et ideo gratis 

etc. quilibet nostrum in solidum conventus et promitimus vobis dictis venerabilis 

consiliaris quod nos a dicto primo venturo Pasche Domini usque ad dictum primum 

venturum Carniprivium quadragesime tenebimus iamdicta civitate abundanta et bastanta 

de carnibus sufficientibus atque bonis. Et quod a dicto primo venturo Pasche Domini 

usque per totum predictum mensem iunii dabimus libram mutonis pro novem dineris 

cum dinerio impositionis. Et quod a predicta prima die mensis iulii proxime venturi 

usque ad dictum primum venturum Carniprivium quadragesime stabimus super precio 

pro quo ipsas carnes59 stabimus infra ipsum tempus dicto et ordinationi verum dictorum 

venerabilium consiliariorum et dicti honorabilis consilii Centum Iuratorum. Et pro 

predictis omnibus et singulis complendis et accedendis et tenendis et ab provandis 

quilibet nostrum iusticie obligamus vobis dictis venerabilis consiliariis omnia bona 

nostra etc. Renunciantes quod cumda dicte gratis etc. beneficio novarum constitutionum 

et dividendarum accionum et epele divi adriani et omni alii iuri etc. et ut predicta maiori 

gaudeant firmitate non vi nec dolo sec sponte iuramus per Dominum Deum etc. predicta 

atendere et complere et tenere et observare et in aliquo non contrafacere vel venire 

aliquo iure etc. hec igitur etc. 

 

Testes venerabilis Iacobus Caniellari, Andreas de Olruella, Arnaldus Salangela, 

Arnaldus Sa Noguera, Petrus Ioveri, Eus de Papiolo, Berenguer de Insula et Ffranciscus 

Company et Guillem Loral, Guillem de Uva. 

 

Doc. 84 

 

1402 març 3. Barcelona. 

 

                                                
59 Segueixen tres paraules tatxades. 



  

Assegurança signada pels carnissers, on accepten les condicions imposades pels 

consellers i es comprometen a tallar un nombre de moltons diaris a un conjunt concret 

de taules. 

AHCB. 1F. Administració municipal de la carn. Documents solts.  XXXV -1 (1402). 

 

Los carnicers deius scrits constituits en la casa de la ciutat60 convingueren e promeseren 

als honorables consellers dessús, e tayllar cascun en sa taula o taules d’açí a la festa de 

Santa Lucia primer vinent lo nombre [de carns]61 deius scrit, sots pena de L sous per 

cascun e per cascun die que contra faix. Exigidora per lo mostaçaf,62 la qual pena los 

dits carnicers de grat e de certa sciencia se imposaren obligants per aquella tots llurs 

bens, e ho juraven,63 emperò que no64 contrastant lo dit e deius scrit nombre si lo dit  

mostaçaff65 conexia que més carns fossen necessàries a provisió de la dita ciutat, que 

cascun dels demunt dits carnicers ne haguessen  a desfer e tayllar cascun die, tantes com 

li seria  tatxat o per manar per lo dit mostaçaff, sots lo dit ban, per cascun die que 

contrafaran. E són los dits carnicers66 qui han promès e convengut de desfer lo dit 

nombre de les dites carns los qui·s segueixen. Ets entès emperò. 

 

Primerament67 en Pere Ferrer per dues taules--------------------- XXX moltons 

Item en Pere Oliver, per dues taules--------------------------------XXX moltons//f1v 

Item n’Anthoni68 Lunes per tres taules------------------------------XX moltons 

Item Johan69 de Mura per III taules---------------------------------XXV moltons 

Item Barthomeu70 Codina per dues taules--------------------------XV moltons 

Item Anthoni71 Agulló per una taula----------------------------------XIX moltons 

 

Die veneris, tercia marcii anno a nativitate domini M CCCC II  

Firmavit predictum 

                                                
60 Segueixen tres paraules tatxades. 
61 Interliniat. 
62 Segueix una paraula tatxada. 
63 Segueix paraula il·legible. 
64 Segueix una paraula tatxada. 
65 Segueix una paraula tatxada. 
66 Segueix una paraula tatxada. 
67 Al marge hi ha unes notes il·legibles. 
68 Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurium”. 
69 Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurium”. 
70 Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurium”. 
71 Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurium”. 
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Testes Michael Despagaria e Ieronimus Mathes 

 

Item Guillem72 Carpaner per una taula assegura de tenir-la basta de bous, vedells e 

carnsalada a coneguda del mostaçaff 

Testes Anthoni Lanes e Petrus Boschani 

 

Item dicta eadem die Berenguer Iohannes e Petrus Bosch asseguraren tenir in sum una 

taula bastada de cabrits a coneguda del dit mostaçaff 

Testes Jacme Riera e Petrus Boschani 

 

Die martis, VII die marcii 

Jacme Citjar------------------------------------VIII moltons//f2 

 

Die veneris, X marcii a nativitate Domini M CCCC II 

 

Nicholau Gili per ·III· taules-------------------XXV moltons 

Testes Raymundus Bonpar et Petrus Boschani 

 

Die sabbat XI die marcii 

 

Franciscus73 Mayol per dues taules--------------------XVIII moltons 

Testes vires Gabriel de Gualbes et Petrus Boschani 

Apud divendres a XXII del dit mes asseguraren per altra taula-----VII moltons 

Trestes Michael Spagaria et Petrus Boschani 

 

Die lunes, XX die marcii anni predicto 

 

Bernardo Rourich assegura per la taula qui és al cap del carrer de Cervelló-----VIII 

moltons 

Testes Raymundus Despar et Johannes de74    

 

                                                
72 Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurium”. 
73 Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurium”. 
74 Segueix paraula il·legible. 



  

Doc. 85 

 

1403 abril 4. Barcelona. 

 

Assegurança signada pels carnissers, on accepten les condicions imposades pels 

consellers i es comprometen a tallar un nombre de moltons diaris a un conjunt concret 

de taules. 

AHCB. 1F. Administració municipal de la carn. Documents solts.  XXXV -1 (1403). 

 

 

Die mercurii, IIII aprilis anno a nativitate domini MCCCC Tercio 

 

Los carnicers deius scrits constituits en la casa de la ciutat de Barchinona convengueren 

e prometeren als honorables consellers de la dita ciutat que desfaran e tallaran cascun en 

sa taula o taules d’ací per tot lo primer vinent mes de maig lo nombre de moltons deius 

scrit sots pena de ·L· sous barchinonesos per cascun e per cascun dia que contrafaça, 

exigidors per lo mostaçaf de la dita ciutat, la qual pena los dits carnisers de grat e de 

certa sciencia se imposaren obligats per aquella tots lurs bens e açò juraren. Entès 

emperò que si lo dit mostaçaf vehia o conexia que ultra lo dit e deius scrit nombre, més 

moltons fossen necessaris a provisió de la dita ciutat, cascun dels dits carnicers fossen 

tenguts sots la dita pena desfer e tallar tants moltons com lo dit mostaçaff ultra lo dit e 

deius scrit nombre conexeria ésser necessaris e tatxaria a cascun d’ells 

Testimonis, los honorables en Pere de Sent Amanç,75 ardiaque de Daroca, en la esglesya 

de Ceragoça, Guerau de Gansach, sotsbatle de Barchinona, Berenguer de Matamala 

canoniqui e Anthoni Çalort, mercader de Barchinona. 

Són los carnicers qui·s seguexen 

 

Primerament en Pere Ferrer per III taules, moltons---------------XXX 

Protesta lo dit Pere que com lo dit nombre fos excessiu ni fos tret en esdevenidor a 

conseqüència. 

 

                                                
75 Segueix una paraula tatxada. 
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Item en Pere Oliver, major de dies, per en Petro Oliver, son fill, per II taules, moltons---

-------XXX 

Aprés dijous a V d’abril en Pere Oliver, fill del dit Pere Oliver, havent per agradabla la 

ferma feta per son pare a caut la firma e jura. 

Testes, Guillem de Vilardebó, notari; Anthoni Laurencii et Johannes Michaelis Lulli, 

scriptores//f1v 

 

Item en Johan de Mura per II taules, moltons----------------XVIII 

Item en Barthomeu Codina per una taula, moltons----------X 

Item n’Anthoni Agulló per I taula, moltons------------------XVIII 

Item en Guillem Sentpol per III taules, moltons-------------XXX 

Protesta lo dit Guillem que com lo dit nombre sia excessiu no li dot tret en esdevenidor 

a conseqüència 

 

Die iovis V aprilis anni predicti, presentibus testibus Petro Cabanyes, ville sabadelli, 

Guillermo de Vilardebó, notario; Petro Boschani et Anthonio Laurencii, scriptoribus 

Barchinone; firmarunt et iurarunt infrascriptum carnifices pro ut alii superius iam 

firmarunt. 

 

Item en Pere Bargayó, e en Guillem de Cabanyelles per II taules, moltons----------XIII 

 

Die veneris, VI aprilis anni predicti, presentibus testes Thomas Girós scriptori domini 

regis et dictus Guillermo de Vilardebó, Petro Boscani et Anthonio Laurencii, firmavit et 

iuravit infrascriptus carnifices pro ut alii superius iam firmarunt. 

 

Item n’Anthoni Lunes per III taules, moltons------------------------------XX//f2 

  

[En blanc]//f2v 

 

Primerament76 en Pere77 Ferrer per III taules, moltons--------------XXX 

Item en Pere Oliver per II taules, moltons-------------------------XXX 

Item n’Anthoni Lunes per III taules, moltons---------------------XX 

                                                
76 Tots els noms ratllats, conforme han signat. 
77 Al marge: Aquesta vegada tantsolament sens perjudici en lo esdevenidor. 



  

Item en Johan de Mura per II taules, moltons---------------------XVIII 

Item en Barthomeu Codina per I taula-----------------------------X 

Item n’Anthoni Agulló per una taula-------------------------------XVIIII 

Item en Guillem78 Sentpol per III taules-----------------------------XXX 

Item en Francesc Mayol per III taules------------------------------XXX 

Iten en Pere Bargayó79 per II taules------------------------------------XIII 

 

Testes honorabiles Peturs de Santo Amancio, archidiacono Daroca in Ecclesia 

Cersarauguste; Berengarius de Matamala, canonicus Barchinone et Anthonius Celor, 

mercator Barchinone. 

 

Doc. 86 

 

1411 març 31. Barcelona. 

 

Assegurança de tallar moltó signada pels carnissers de Barcelona, on es permet als 

mercaders estrangers tallar carn en la ciutat si ho volen fer. 

AHCB. CC. Notularum XIV-1 fol. 32. 

 

{securitas anni Mº CCCCº undecimi facta per carnifices Barchinone} 

 

Los carnicers deius escrits constituits dins la casa del Consell de Barchinona 

convengueren e prometeren als honorables consellers de Barchinona que desfaran e 

tallaran cascun en sa taula o taules de carniceries de la dita ciutat d’ací a la festa de 

Santa Lucia primer esdevenidora lo nombre de carns de moltó deius escrit, sots pena de 

L sous per cascun e per cascun dia carnal que contra fahés exigidora per lo mostaçaf de 

la dita ciutat la qual pena, los dits carnicers de grat e de certa sciencia se imposaren 

obligants per aquella tots lus bens, on que sien hauts e havedors. E juraren als Sants 

·IIII· evangelis de Deu per ells e per cascun d’ells corporalment tocats açò atendre, 

complir e observar e en res no contravenir per alguna forma o manera. Entés, emperò, e 

declarat que si lo dit mostaçaf conexia que més carns de moltó del dit e deius scrit 

                                                
78 Al marge: Aquesta vegada tantsolament sens perjudici en lo esdevenidor. 
79 Sobre el nom: E en Cabanyelles 
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nombre fossen necessaries a provisió de la dita ciutat, cascun dels demunt dits e deius 

scrits carnicers ne haguessen a desfer e tallar cascun dia, tantes com lo dit mostaçaf 

conexeria o menaria,  compertint-ho per prorata segons lo nombre deius scrit, sots lo dit 

ban, per cascun e per cascun dia. Declararen emperò los dits honorables consellers e 

volgueren que negun carnicer qui no hagués assegurat per tot lo més d’abril primer 

vinent no pogués tallar dins la dita ciutat per ses obs, sinó aquells qui assegurat haurien, 

si donchs no eren mercaders strangers qui menassen  de qualsevol parts bestiar en la dita 

ciutat termens e territoris d’aquella, e aquell bestiar volguessen fer tallar en la dita 

ciutat, que aytals mercaders no y sien entesos ne compresos ans les puxen fer tallar dins 

la dita ciutat per aquells carnicers o altres persones que·s volran tallar dins la dita  per 

aquells carnicers o altres persones que·s volran. E si no han loch on les puxen fer tallar  

que lo dit mostaçaf lus puxa e haia a donar loch o lochs e taula o taules en les quals los 

dits mercaders poguessen tallar o fer tallar les dites carns o altre bestiar que menat 

haurien la dita ordinació en res no contrastant, emperò per remoure dupte volgueren los 

dits consellers que los dits mercaders abans que fassen tallar les dites carns hagen a fer 

sagrament en poder del dit mostaçaf ja si les dites carns que faran desfer són lurs 

propries o d’aquells carnicers o altres persones qui les tallaran. E són los dits carnicers 

qui han assegurat los qui·s seguexen, ço és en://f32v 

 

Jacme80 Brocart ----------------- ------XV moltons 

Barthomeu81 Cudina------------------- XV moltons 

Pere82 de na Guia----------------------- XX moltons 

Anthoni83 Lunes------------------------ XV moltons 

Bernat84 Andreu------------------- XXX moltons 

Jacme85 Cijar---------------------------- X moltons 

Pere86 Lastis----------------------------- XXXV moltons 

Francesch87 Mayol---------------------- XL moltons 

Bernat88 Roudors-------------------- III moltons 

                                                
80 Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurium”. 
81 Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurium”. 
82 Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurium”. 
83 Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurium”. 
84 Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurium”. 
85 Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurium”. 
86 Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurium”. 
87 Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurium”. 



  

Bernat89 Rossell---------------------- XXV moltons 

Pere90 Oliver------------------------------ XXXV moltons 

Guillem Cabanyelles-------------------              91moltons//f33 

 

Die martis tricesima prima die mensis marcii anno a Nativitate Domini Millesimo 

Quadragentesimo undecimo firmavit e iuravit Anthonius Lunes, Bernardus Andre, 

Petrus Lastis, Bernardus Rosselli e Petrus Oliverii presentibus testibus Bartholomeo 

Baruta mercatore, Michaele Petri, virgario dictorum honorabilium consiliariorum et 

Anthonio Laurencii notario civibus Barchinone et pluribus aliis in multitudine copiosa. 

 

Item die sabbati secunda die mensis madii anno predicto firmavit et iuravit Ffranciscus 

Mayol, carnifex, presentibus testibus Bartholomeo Vitalis et Salvatore Çavila notario iis 

civibus Barchinone. 

 

Item eadem die sabbati firmavit et iuravit Petrus de na Guia, carnifex, presentibus 

testibus dictis Bartholomeo vitalis et salvatore Çavila notario iis civibus Barchinone. 

 

Item die veneris vicesima92 nona die mensis madii anno predicto firmavit et iuravit 

Iacobus93 Brocart, carnifex, presentibus testibus Bartholomeo Vitalis, notario, et 

Guillermo Lena, scriptore. 

 

Die sabbati tricesima die predicti mensis madii anno predicto firmavit et iuravit 

Bartholomeo Cudina, carnifex, presentibus testibus, Bartholomeo Vitalis, et Anthonio 

Laurenci, notario iis civibus Barchinone.  

 

Eadem die sabbati firmavit et iuravit Iacobus Cigiarii, carnifex, presentibus testibus 

dictis Bartholomeo Vitalis et Anthonio Laurencii, notario iis civibus Barchinone. 

 

                                                                                                                                          
88 Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurium”. 
89 Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurium”. 
90 Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurium”. 
91 Precedeix un espai en blanc. 
92 Segueix: “octava” tatxat. 
93 Sobre el nom les dues ratlletes de “signum”. 
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Item die mercurii, tercia die iunnii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº undecimo 

firmavit et iuravit Bernardus Roudors presentibus testibus Salvatorie Çavila notario e 

Guillermo Lena, scriptore. 

 

 

Doc. 87 

 

1421 gener 31. Barcelona. 

 

Assegurança de quatre carnissers que es comprometen a tallar carn de moltó durant la 

quaresma. 

AHCB. Consell de Cent, Manual XIII-14 fol. 129. 

 

{die veneris tricesimaprima mensis ianuarii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº 

vicesimo primo} 

Iohannes94 Torrelles, Iohannes95 Michaelis, Bartholomeus96 Terça, et Petrus97 Puig 

carnifici cives Barchinona gratis et ex certis stimetiis, convenerunt et promiterunt 

quilibet eorum insolum honorabilibus consiliariis dicte civitatorum Barchinone et 

venerabili Iohanni Lull mostaçafo hoc anno eiusdem civitatorum quod in quantum 

durabit Quadragesima proxime ventura videlicet a previa die usque ad diem sabbati 

Pasche resurrectionis Domini Nostri Ihesu Christi tenebunt dictam civitatem abundosam 

de bonis carnibus mutonis ad requitionem dicti venerabilis mostaçafi et illas talliabunt98 

ad illud ferum99 pro ut per ipsum mostaçafum fuiter ordinatum. Et hoc sub pena 

quinquaginta solidorum Barchinone ad  quirendorum dicto Mostaçafo pro quolibet 

ipsorum et pro qualiter die casui quo contrarunt inquerit quam quidem penam dicti 

carnifici gratis et ex certa sciencia in imposuerunt obligantes provide quilibet ipsorum 

insolum dictis honorabilibus consiliariis et mostaçaffo omnia eorum bona mobilia et 

immobilia habita et habenda. Revum, etc. Et provide iurarunt ad sciencia deu quatuor 

evangelia manibus eorum corporaliter tacta predicta attendere et complere, temere et 

                                                
94 Sobre el nom les dues ratlletes de “signum”. 
95 Sobre el nom les dues ratlletes de “signum”. 
96 Sobre el nom les dues ratlletes de “signum”. 
97 Sobre el nom les dues ratlletes de “signum”. 
98 Interliniat “seu talli facierunt”. 
99 Interliniat “seu rationem”. 



  

observare et non contra facere vel venire alique iure causa vel  etiam ratione. Dictetur 

largo modo ad omnem remedum et utilitate predicte civitatorum. 

 

Testes huius reis sunt Iohannes Redo causidicus et Anthonius Lurenci notarius cives 

Barchinone. 

 

 

Doc. 88 

 

1435 abril 4. Barcelona. 

 

Debitori de 1500 florins signat per Miquel Valls vinculat a l’assegurança de tallar carn 

de moltó de 1435, on els consellers havien fet un préstec als carnissers segons el seu 

volum de venda  

AHCB. CC. Manual XIII-16  fol.103. 

 

{Dicta die lune quarta die dicti mensis aprilis } 

 

Michael100 Valls carnicerius civis Barchinone fecit et firmavit debitorium instrumentum 

honorabilibus Bernardo Fivellarii et Berengario Giberti Rectoribus et administratoribus 

tabule cambii civitatis predictem de mille quingentis florenis valentibus sexdecim mille 

quingentos solidos Barchinonensis quos ex deliberacione honorabilium consiliariorum 

dicti civitatis tradiderunt mutuo ipsi Michaeli ratione sui offici et ex eo quer idem 

Michaelis Valls promisit per totum unum annum continuum qui incipiat in festo Pasche 

resurrectionis Domini proxime scindie carnes de mutonis videlicet die  quolibet, 

sexaginta mutonis seu pro ut voluerit honorabile mostaçafus Barchinone in tebus tabulis 

quosquidem mille quingentos florenos seu sexdecim millo quingentos solidos dictus 

Michael Valls promissit restituere et tradere honorabilibus administratoribus  tabule 

supradicto, infra dictus unum annum incipiendum in dicto festo Pasche resurrectionis  

Domini proxime sine dilacione etc. et quod restituet etc. ser quibus etc. Et dedit 

fideiussore. Petrus101 Oliveri, Dalmacium102 Ginebret carnicerios; Laurencius103 

                                                
100 Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”; sobre tot el text una línia ondulada. 
101 Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”. 
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Muntmagor blanquerius, Iohannes104 Font draperius Iohannes105 Gavarró mercatores, et 

Martinum106 Vila procuratorem panorum laut et quemlibet eorem insolum qui et quilibet 

eorum cum dicto Michaelo Valls et sive eo teneantur ad predictorum. Et omnes 

principalis et fideiussores obligarunt scilicet quelibet eorum insolum omnia bona eorum 

et cuiuslibet eorum insolum mobilia et immobilia, habita et habenda renunciantes 

beneficio novarum et constitutionum etc et  Epistole domini Adriani* et consuetudine 

Barchinone et iuri discreto quod prius conveniatur principalis quodam fideiussor et alii 

dicenti quod sublato* principali collatur accessorum  et omni alii iuri etc. volentes quod 

pro promissis omnibus et singulis fiat exequtio tamquam pro debitis fischalibus etc fiat 

largo modo consentiit predictis domna Catharina107 uxor dicti Michaelis Valls 

promitens non contravenen ratione dotis et iurium suorum et iur. 

 

Testes firme dictorum principalis et fideiussores Anthonius Limes carniçerius, 

Anthonius Laurenci notario et Stephani mir scriptor Barchinone. 

Testes firme et consensus dicto domne Catharine Iohannes Iorner perrochie Sancti Petri 

de Rubí et Stephani Mir scriptor. 

 

 

Doc. 89 

 

1436 juliol 18. Barcelona. 

 

Cancel·lació del deute que tenia  Miquel Valls amb la Taula de Canvi   

AHCB. CC. Manual XIII-16  fol.103. 

 

Die mercuri XVIII mensis iulii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº XXXVI de 

voluntate et constusu vener Bernardi Sivelleriiet Berengarius Gibreni rectores et 

adminisitratores tabule cambi civitatorum Barchinone fuit cancellata huius obligatio ex 

eo quia dictus Michael Valls seu eius uxor pro eo restituet et solvit dicte tabule predictas 

                                                                                                                                          
102 Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”. 
103 Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”. 
104 Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”. 
105 Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”. 
106 Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”. 
107 Sobre el nom les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”. 



  

mille quinquagintas florenios presentibus testes Iohannes Ramis Petro Futor Michael 

Ferrer, Rafael Citjar ac Francisci Martini notario civitate Barchinone. 

 

 

Doc. 90 

 

1442 juny 22. Barcelona. 

 

Assegurança de tallar moltó per aquest any feta per Bernat Carner i Joan Carner de 20 

moltons diaris a dues taules de carnisseria. 

AHCB. CC. Manual XIII-17 fol. 4v. 

 

{die veneris XXII dicti mensis iunii anno predicto) 

Nos Bernardus108 Carneri et Iohannes109 Carneri, carnifices cives Barchinone; Ex certis 

nostris scienciis promitimus vobis honorabiles Consiliariis dicte civitate, ex a festo 

Sancti Iohannis proxime venturi ad unus annuz ex tunch continue secuturum scindamus 

carnem mutonus ad rationem undecem dineriorum pro qualibet libra sciliques qualibet 

die de carnal viguinti octo mutonis vel tantum prorata quantum dicet honorabili 

Mostaçafus qui nomine est et pro tempore fermere dicte civitate in duabus tabulis cum 

uno pilo in qualibet tabula quantam dicti honorabili domini Consiliarii ordinabunt sub 

pena decem librarum et pro hiis complendis obligatione, personas et omnia bona eorum 

ut pro debitis seu iuribus fiscalibus etc iur etc Renunciando etc. et pro dicta pena dedit 

in fideiussorem Iohannem Ortal carnicerium cive Barchinone, qui fideiussor acceptans. 

 

Testes firmi dictorum Bernardi et Iohanni Carneri sunt Franciscus Martini notario et 

Bernardus Rotlan, scriptor Barchinone. 

Testes firmi doctorum Iohannis Ortal predicti qui firme VI novembris anno predicto M 

CCCC XLII sunt Anthonius Çanou fusterius et Bernardus Rotlan scriptor barchinone. 

 

 

 

                                                
108 Sobre el nom, les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”. 
109 Sobre el nom, les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”. 
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Doc. 91 

 

1442 juny 22. Barcelona. 

 

Vinculada a l’assegurança anterior la taula de canvi de la ciutat fa un préstec a Bernat 

Carner i Joan Carner de 1000 florins a retornar l’any següent.  

AHCB. CC. Manual XIII-17 fol. 5. 

 

Cum alio instrumento dicti Bernadus110 Carneri et Iohannes111 Carneri confessi firmere 

se debere honorabiles rectoribus tabule cambii dicte civitate Mille florines auris aragone 

pro quibus promiserunt dare et solvere pro unum annus qui firmet in festo Sancti 

Iohannis Babtisse mensis iunii anni M CCCC quadragesimi tercii sine aliqua dilacione 

etc. Iur etc. Renun etc. et pro maiore securitate promissorum debunt in fideiussores 

Franciscum112 Laurencii, flaquerius; et Stephanum Batle, baxiatorem, Nicholaum 

Bonet, mercatorem, Guillem Valleri, paratorem, Bernardum Rondors et Franciscum 

Planes, mercatores cives Barchinone et quilabet eorum in solum; fideiussores 

acceptantes etc. obligatio personas et omnia eorum bona ut pro debite seu iuribus 

fiscalibus etc iur. Etc renunciando etc. 

 

 

Doc. 92 

 

1445 juny 21. Barcelona. 

 

Assegurança de tallar carn de moltó per un any signada pels carnissers de Barcelona. 

AHCB. CC. Manual XIII-17 fol. 82. 

 

{die lune XXI dicti mensis iunii anno a nativitate domini M CCCC XXXXV} 

 

Los carnicers deius scrits, constituits en la scrivania del Concell de la dita Ciutat 

convengueren e prometeren als honorables Consellers de la dita ciutat que desfferan e 
                                                
110 Sobre el nom, les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”. 
111 Sobre el nom, les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”. 
112 Sobre el nom de tots els fideiussores hi ha les dues ratlletes de “signum”. 



  

tallaran cascun die carnal en la dita ciutat, en la taula o taules les quals de continent 

haien a designar cascun de aquells carnicers qui assegurat hauran dins lo temps prefigit 

per los dits honorables Consellers per temps de ·I· any qui començarà a còrrer  lo die o 

festa de Sent Johan del mes de juny de propter esdevenidora, sens crèxer ne disminuir lo 

nombre de les taules de aquelles qui seran assegurades, lo nombre dels moltons deius 

scrits sots pena de X lliures barchinoneses, per cascú e per cascun dia que contrefaran 

exhigidora per lo mostaçaf de la dita ciutat, la qual pena los dits carnicers de grat e de 

certa sciencia se imposen obligants per aquella tots llurs bens e açò juren. Entés emperò 

que si lo dit Mostaçaf vehia o conexia que ultra lo dit e deius scrit nombre més moltons 

fossen necessaris a provisió comuna de la dita ciutat cascun dels dits carnicers fossen 

tenguts sots la dita pena desfer e tallar tants moltons com lo dit Mostaçaf ultra lo dit e 

deius scrit nombre conexeria ésser necessaris e conexeria a cascun d’ells, etc. 

 

Testes Johannes Laurenci notari et Bernardus Rotlan scriptor Barchinone. 

 

Són los carnicers qui·s seguexen. 

 

Primo n’Anthoni113 Romaguera, carnicer, dues taules, ço és una a la carniceria de Sent 

Pere e l’altre a la carniceria Major, qui és d’en Francesch Romaguera, XX moltons ço és 

X per cascuna taula e per cascun dia. 

Fermança per la dessus dita pena Johan Citjar, carnicer. 

 

Johan Citjar, carnicer, IIII taules, ço és una al Pont de’n Campderà, l’altra a la plaça 

Nova e les restants dues taules a la carniceria Major, ço és una sua propria e l’altre de’n 

Johan Dimes qui és devant la sua taula; L moltons cascun dia 

Fermança Anthoni Romaguera, carnicer. 

 

Guillem Rabós, carnicer, sinch taules, ço és una a la Cocorella, l’altra al Call, l’altra del 

honorable Jacme de Sos, quodam; l’altra a la Boria, e l’altra a la carniceria Major, qui és 

sua propria. LX moltons cascun dia 

Fermança Johan Citjar carnicer. 

 

                                                
113 Sobre el nom de tots els asseguradors i tots els fermances, les dues ratlletes de “signum” i el iur de 
“iurum”. 



 609 

Testes proxime dicti//f82v  

 

Dalmau Ginebret, carnicer, quatre taules, ço és una al carrer Ampla, l’altra a la 

carniceria Major, qui és de la dona, na Isabel muller del honorable mossen Ramon 

Dezplà, quodam, l’altra al pla de’n Lull e l’altra a la dita carniceria Major, qui és de la 

dona na Casasages. XXXX moltons cascun die }XXXX. 

Fermances Johan Citjar, carnicer. 

Testes proxime dicti. 

 

Bernat Carner, carnicer, dues taules, qui són a la carniceria de la Mar, qui són de la dona 

na Sentpol. XX moltons ço és X per cascuna taula. } XX. 

Fermances Guillem Rabós, carnicer. 

Testes proxime dicti. 

 

Johan Cortit, dues taules, qui són a la carniceria de la Mar, la una és dels hereus del 

honorable en Bernat Curell, quodam, e l’altra de’n Rafael Mir, mercader, alias Satre. 

XX moltons, ço és X en cascuna taula } XX 

Fermança Guillem Rabós, carnicer. 

 

Pasqual Muntchada, una taula, qui és a la Picha de’n Colom. X moltons 

Fermança Francesch de Marimon, carnicer. 

Testes proxime dicti. 

 

Bernat Rondors, una taula qui és del honorable mossen Francesch Dezplà. VI moltons. 

Fermança Johan Citjar, carnicer. 

Testes Johannis Laurencii notario et Bernardus Rotlan, scriptor. 

 

Francesc de Marimon, carnicer, dues taules, ço és una a la carniceria de la Mar qui és 

de’n Pere Barthomeu Valls, notari, e l’altre a la Carniceria Major, qui és de la muller 

d’Anthoni Vallenesta, pagés. XII moltons, ço és VI per cascuna taula }XII. 

Fermança Pasqual Munchada, carnicer. 

Testes proxime dicti. 

 



  

Pere Rossell, carnicer, dues taules, ço és una a la carniceria Major, qui és de na 

Bergayona, VI moltons cascun dia, l’altra taula a la Bocaria qui és sua propria X 

moltons, cascun dia. E si cas serà que haia a logar taula en loch de aquella de na 

Bargayona, la haia a logar en la carniceria Major e no en altre part. 

Fermança Barthomeu Avivent, argenter. 

Testes Ffranciscus Martini, notari i Matheus Canals. 

 

 

Doc. 93 

 

1449 juny 23. Barcelona. 

 

Assegurança de tallar carn de moltó per un any signada pels carnissers de Barcelona, 

on s’especifica el preu que ha de tenir la lliura de moltó durant aquest any, 11diners. 

AHCB. CC. Manual XIII-18 fol. 82. 

 

Los carnicers deius scrits ciutadans de Barchinona, convengueren e prometeren als 

honorables consellers de la dita ciutat que desfaran e tallaran cascun dia carnal en la dita 

ciutat, en la taula o taules, les quals de continent haien a designar cascun d’aquells 

carnicers qui assegurat hauran dins lo temps preseguit per los dits carnicers per temps de 

un any qui comença a correr lo dia o festa de Sent Johan del present mes de juny de 

propter esdevenidora sens crexer ne desminuir lo nombre de les taules de aquelles qui 

seran assegurades, lo nombre dels moltons deius scrits sots pena de X lliures 

Barchinonesas, per cascun e per cascun dia que contrafaran exhegidora per lo Mostaçaff 

de la dita ciutat, la qual pena los dits carnicers de gratia e de certa sciencia se imposen 

obliguen per aquella tots llurs bens e açò jure, entés emperò que si lo dit mostaçaff 

vehie o conexia que ultra lo dit e deius scrit, nombre més moltons fossen necessaris a 

provissió comuna de la dita ciutat cascun dels dits carnicers fossen necessaris a provisió 

comuna de la dita ciutat cascun dels dits carnicers fossen tenguts sots la dita pena de ffer 

tallar tants moltons com lo dit mostaçaff ultra lo dit e deius stat nombre contra esser 

neçessarie e conexeria a cascun dells114 a raó de XI diners la lliura115 tot l’any. 

                                                
114 Segueixen quatre paraules tatxades. 
115 Segueixen dues línies tatxades. 
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Testes Franciscus Martini notario116 Pere Ferrari Vigarius Honorabiles consiliariorum 

 

Primo Rafael117 Citjar carnicer quatre taules ço és tres a la carniceria maior e una a Mar 

XXX moltons ço és VII moltons e mig per taula 

Ffermança Petrus118 Ram flaquerius. 

 

Johan Citjar119 carnicer tres taules ço és una a la carniceria Major, l’altra a la plaça 

nova, l’altre la de mossen Francesch Desplà XXXX moltons. 

Ffermança Anthoni120 Romaguera carnicer121 

 

Guillem122 Rabós carnicer una taula a la carniceria Major e la de·n Ses e la de la Boria 

XX moltons. 

Ffermança Pere123 Rabós Carnicer.//f82 

 

Pere124 Rabós carnicer dues taules125 XV moltons. 

Ffermança Guillem126 Rabós carnicer.127 

 

Anthonius128 Romaguera carnicer dues taules X moltons ço és una a Sent Pere altra a la 

carniceria Major sint propria. 

Ffermança. 

 

Pere Rossell129 dues taules ço és una a la Boria altre a la carniceria Major la d’en partir 

X moltons. 

                                                
116 Segueixen quatre paraules tatxades. 
117Sobre el nom, les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”.   
118Sobre el nom, les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”.   
119Sobre el nom, les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”.   
120 Sobre el nom, les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”. 
121 Segueixen 17 paraules tatxades. 
122 Sobre el nom, les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”. 
123 Sobre el nom, les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”. 
124 Sobre el nom, les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”. 
125 Segueixen dues paraules tatxades. 
126 Sobre el nom, les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”. 
127 Segueix tatxat el següent text “Die martis XXX septembre Anthonius Romaguera carnicer dues taules 
X moltons”. 
128 Sobre el nom, les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”. 
129 Sobre el nom, les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”. 



  

Ffermança Pasqual130 Munchada carnicer 

 

Dalmau131 Ginebret carnicer tres taules ço és una al carrer ampla a la de mossen 

Francesch Dezplà e l’altre a la carniceria Major XX moltons. 

Ffermança//f83 

 

Johan132 Carner carnicer dues taules a la carniceria de la Mar XV moltons. 

Ffermança. 

 

Johan133 Cortit carnicer dues taules a la carniceria de la Mar XV moltons. 

Ffermança Rafael134 Lastis carnicer. 

 

Rafael135 Lastis carnicer una taula al pla d’en Lull VIII moltons. 

Ffermança Johan136 Cortit. 

 

Pasqual137 Munchada una taula a la pica d’en Colom VII moltons. 

Ffermança Pere138 Rossell carnicer. 

 

Romeu139 Sivenella carnicer una taula a la carniceria140 de la duane VI moltons. 

Ffermança Barthomeu141 Costa Notari. 

Pere142 Luch carnicer una taula a la carniceria Major X moltons. 

Ffermança. 

 

Pere143 Canet carnicer dues taules ço és una a la Cocorella e l’altre al Call XXV 

moltons. 

                                                
130 Sobre el nom, les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”. 
131 Sobre el nom, les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”. 
132 Sobre el nom, les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”. 
133 Sobre el nom, les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”. 
134 Sobre el nom, les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”. 
135 Sobre el nom, les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”. 
136 Sobre el nom, les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”. 
137 Sobre el nom, les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”. 
138 Sobre el nom, les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”. 
139 Sobre el nom, les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”. 
140 Segueix tatxat “major”. 
141 Sobre el nom, les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”. 
142 Sobre el nom, les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”. 
143 Sobre el nom, les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”. 
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Ffermança Galceran144 Oliver. 

 

Rafaell145 Ferrer carnicer, una taula al Pont d’en Campdarà X moltons. 

Ffermança Johan146 Citjar carnicer. 

 

 

Doc. 94 

 

1452 juny 28.Barcelona. 

 

Els consellers s’adonen que s’estan entrant carns mortes a la ciutat que es venen 

juntament amb les sanes amb el consentiment del comprador de l’ajuda de la carn, 

gràcies a la declaració del infractor i recomanen al Mostassaff que castigui al 

comprador de l’ajuda amb el pagament dels bans que s’estipulen per aquest delicte. 

Igualment els consellers ordenen al mostassaf que permeti tallar vedells a un preu més 

baix del taxat a un carnisser de Palafrugell. 

AHCB. CC. Manual XIII-19 fol. 16v. 

 

{die mercurii XXVIII junii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº LIIº} 

 

Die et anno predictus, prestite me Iohannem Franch, notario et scriba honorabilis 

consilii Barchinone, et in presencia testum infrascriptorum, honorabilis consiliarii 

Barchinone existens intus domus consilii et in domo vocata concell de XXX digueren: 

Que atès que hi ha ordinació continent en éssere que carnicer, o algunes altra persona, 

nos gos entre en la dita ciutat carn147 morta per vendre aquella en les carniceries;148 o 

han cent solidos de ban. E en dinoven comprador de aquesta terça de la imposició de la 

carn ha donada licencia e donada obra que en Luch carnicer ha meses carns mortes e 

portades a troços a les taules de les carniceries e venudes ensemps ab les altres carns. E 

per tant149 ells consellers provehiren e consellaren al honorable en Leonard de Sos 

                                                
144 Sobre el nom, les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”. 
145 Sobre el nom, les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”. 
146 Sobre el nom, les dues ratlletes de “signum” i el iur de “iurum”. 
147 Interliniat “per si mateixa”. 
148 Segueix tatxat el següent text: “ans se devien vendre al”  
149 Segueixen tatxades onze paraules. 



  

mostaçaf l’any present de la dita ciutat que exequtàs lo ban al dit en Dumenech Artés 

maiorment que lo dit Luch ha testificades a ells consellers les dites coses. 

 

Testes Petrus Ferrarii et Petrus Tabal Vigarius honorabilium Consiliariorum 

Barchinone. 

 

Item los dits honrables consellers considerants com un carnicer de Palafrugell era 

vengut en aquesta ciutat per vendre vadells en150 aquella a rahó de XII diners la lliura, e 

los carnicers pertenets que hi ha ordinació que no·s pot fer, e vehets los dits//f17 

consellers que de les vendes dels dits vadells se·n segueix gran profit al públich de 

aquesta ciutat, car los carnicers de aquella los venen a rahó de XVII diners la lliura per 

ço los dits honorables consellers provehiren e consellaren al dit mostaçaf que attés lo 

benefici del públich que permete vendre al dit carnicer de Palafrugell los dits vadells tro 

contrastats qualsevol ordinacions en contrari fetes 

 

 

Doc. 95 

 

1475 juny 2. Barcelona. 

 

Assegurança de tallar carn de moltó per un any signada pels carnissers de Barcelona, 

on s’especifica els preu que ha de tenir la lliura de moltó durant aquest any, 17 diners 

del 2 de juny fins a finals de desembre, i 16 diners durant el gener i el febrer . A 

l’assegurança s’especifica que davant la inestabilitat de la moneda en cas de fortes 

fluctuacions s’adequaran els preus al valor de la moneda, igualment els carnissers no 

estan obligats a mantenir l’assegurança en cas de guerra. 

AHCB. CC. Manual XIII-21. fol. 1v. 

 

{die veneris II mensis iunii anno a Nativitate Domini Millessimo CCCC LXXV} 

 

Los carnicers deius scrits, ciutadans de Barchinona conveneii et prometen als 

honorables consellers de la dita ciutat que desfaran et tallaran quascun die carnal, en la 

                                                
150 Interliniat “a rahó”. 
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dita ciutat en la taula, o taules les quals de continent haien a designar quascun de aquells 

carnicers qui assegurat hauran dins lo temps presigit per lo temps d’ací a carnestoltes 

qui seran designades e del nombre dels moltons deius scrtis sots pena de X lliures 

Barchinonenses per quascun die que contrafaran exhigidora per lo mostassaff de la dita 

ciutat, la qual imposan, obligant per aquella llurs bens, e açò juren largament, entés 

emperò que si lo mostassaff venrà, e conexerà que ultra o dit, e deius scrit nombre mes 

moltons fossen necessari a provisió de la ciutat quascun dels dits carnicers fossen haguts 

sots la dita pena fer e tallar tants moltons com lo//f2 dit mostassaff ultra lo dit e deius 

scrit nombre conexerà esser necessari, e designava a quascun dels dits carnicers. La qual 

carn de moltó del present die fins per tot lo mes de decembre primer vinent sia tallada a 

dor de XVII diners la lliura, o a menor for, e no a maior, e en los meses de janer e fabrer 

pux esser tallada dita carn a for de XVIII diners la lliura, enclosa en dits fors la 

imposició qui son IIII diners per lliura de carn, axí venents los dits carnicers al dit for de 

XVII restaran a ells, los XIII diners per lliura e los restants quatre daran al collidor de la 

imposició. E com vendran a XVIII, restaran als dits carnicers XIIII diners lliura de carn, 

entés emperò e salvat com los dits fors sien axí statuits per causa de la disposició en que 

vuy stà la moneda en aquest principat haia facultat la dita ciutat, e los consellers de 

aquella que prenent la dita moneda  comutatio, o altre disposició puxen augmentar o 

disminuir lo dit for iuxta la proporció que serà de la dita moneda, no obstant la 

convinença del dit for en dita seguratat se sdevendrà guerra en lo present principat per la 

qual los dits carnicers sien empatxats legitimament a coneguda dels honorables 

consellers en poder haver de dites carns en aquell cars no donant compliment a les dites 

coses ne incorreguen en dita pena tot emperò a coneguda dels dits honorables 

Consellers e del Consell. E per semblant salvat e reservat a la dita ciutat que venguts 

durant la dita seguratat carnicers, mercaders o altres persones strangeres volents tallar o 

fer tallar de les dites carns, aquelles pusquen e haien esser acceptades e acullides servant 

emperò les condicions e les ordinacions de la ciutat sobre asse fets contengudes. 

 

En Johan151 Citjar maior assegura per VIII taules tallar quascu any sexanta moltons – 

LX moltons. 

Johan Citjar menor assegura en dues taules tallar quascun jorn – Quatorze moltons – 

XIIII moltons. 

                                                
151 Sobre tots els noms dues ratlletes de “signum”. 



  

Simon Lastis assegura en dues taules tallar quascun jorn – Quatorze moltons – XIIII 

moltons. 

Pere Moragues assegura en una taula tallar quescun jorn – set moltons – VII moltons. 

Miquel Montchada assegura tallar en dues taules quescun jorn – quatorze moltons – 

XIIII moltons 

Raphael Ferrer assegura tallar en una taula quescun jorn set moltons – VII moltons.//f2v 

Ramon Steva assegura tallar en una taula quascun die set moltons – VII moltons 

Barthomeu Martorell assegura tallar en una taula quascun die set moltons – VII moltons 

Pere Rafell assegura tallar en una taula quascun jorn – set moltons – VII moltons. 

Johan Capdevila assegura tallar en una taula quascun jorn set moltons – VII moltons. 

Gabriel Munchada assegura tallar en una taula de la picha d’en Colom quescun jorn set 

moltons – VII moltons. 

Guillem Magret pro una taula en la carniceria Major – set moltons – VII moltons. 

 

Testes firmit Johanis Citjar maioris et Johanis  Citjar minoris, Simonis Lastis, Petri 

Moragues, Rephelis Ferrer, et Raymundus Steva qui firme dicte die, Raymundus Sala 

ville de podio ceritano et Bartholomeus Arquimbau loci de Bellver ac Petrus Alberic 

perator et Bernardus Soler scriptor cives Barchinone. 

Testes firmit dictorum Raphaelis et Johanis Capdevila quis fir die tercia dicti mensis 

Madii, Franciscus Martini et Petrus Gaspar capo notariorum cive dicte civitatis. 

Testes firmit dictorum Bartholomei Martorell, Michaelis Montchada et Jacobi Ferrer qui 

dir tercia die dicti mensis junii dicti Francisci Martini et Petrus Gaspar capo notariorum 

civis Barchinone. 

Testes firmit Gabrielis Muntchada qui fir VI dicti mensis junii dicti Franciscus Petrus et 

Bernardus Soler. 

Testes firmit dicti Guillermum Magret qui fri die VII dictorum mensis omni dicti 

Franciscus Merci Petrus Gaspar capo et Bernardus Soler. 
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Doc. 96 

 

1476 setembre 30. Barcelona. 

 

Assegurança de tallar carn de moltó signada pels carnissers de Barcelona, on 

s’especifica el preu de la lliura de moltó al llarg de l’any, també s’especifica la 

desaparició de la carnisseria de carns provinents d’animals malalts que hi havia a la 

Porta Ferrissa, per tant aquest espai el poden ocupar els carnissers de moltó que rebin 

un permís dels consellers. 

AHCB. CC. Manual XIII-21. fol. 27v. 

 

{die lune XXX setembris anno predicto Millesimo CCCCLXXVI} 

 

Los carnicers e persones devall scrites, ciutadans de Barchinona convenen e prometen 

als honorables consellers de la dita ciutat que desfaran e tallaran o tallar e desfer faran 

quascun die carnal en la dita ciutat en la taula o taules les quals de continent haien 

assignar quascun d’aquells carnicers qui assegurat hauran dins lo temps prefigit de si a 

Carnestoltes primer vinents sesn disminució del nombre dels moltons deius scrits sots 

pena de X lliures Barchinonenses que quascun die que contrafaran exhigidora per lo 

mostassaf de la dita ciutat, la qual pena los dits carnicers de bon grat de certa sciència se 

imposen obligant per aquella llurs bens e açò juren largament, entés emperò que si lo 

mostassaff veurà o conexerà que ultra lo dit e deius scrit nombre mes moltons fossen 

necessaris a provisió de la ciutat quascun dels dits carnicers fossen tenguts sots la dita 

pena fer e tallar tants moltons com lo mostassaff ultra lo dit e deius scrit nombre 

conexerà esser necessari, e designada a quascun dels dits carnicers, la qual carn de 

moltó del present die fins a la festa de omni sanctor primer vinent puxe ésser tallada a 

for de XVII diners la lliura o a menor for e no a maior; e de la dita festa de omni sanctor 

fins carnestoltes primer vinents puxe ésser tallada e venuda la dita carn a for de XVIII 

diners la lliura o a menys e no a més, enclosa en dits for la imposició qui són de IIII 

diners per lliura de carn, e axí venents los dits carnicers al dit for de XVII diners, 

restaran a ells los XIII diners, e com vendran a XVIII diners la lliura restaran als dits 

carnicers XIIII diners per lliura de carn. Entés emperò o salvat que los dits fors sien axí 

statuits per causa de la ea que vuy està la moneda en aquest principat haia facultat la 

dita ciutat e los Consellers de aquella que prenent la dita moneda mutació o altre 



  

disposició puxen augmentar o disminuir lo dit for iuxta la proporció de la dita moneda, 

no obstant la comvinença del dit for en la present seguratat apposat e salvat axí matex e 

reservat als dits carnicers que si per ventura durant lo temps de la dita seguretat se 

sdevendrà guerra en lo present principat per la qual los dits carnicers sien empetxats 

legitiament a coneguda dels honorables consellers en poder haver dites carns en aquell 

cas no donant compliment a les dites coses, no incorreguen en dita pena tot emperò a 

coneguda dels dits honorables//f28 Consellers e del Consell, item salvat als dits carnicers 

que com los moltons suehits en lo passat fos acustumat esser tallats a la Porta Ferriça, 

aprés ses mudat lo loch en lo portal on lo bestiar intra, e derrerament es stat ordonat no·s 

poguessen tallar dins la ciutat que es gran dan dels dits carnicers, per tant sia permés als 

dits carnicers que ab licencia expressa dels honorables consellers demanada  e 

obtenguda e a coneguda de aquells, e no en altra manera puxen los dits moltons tallar en 

lo dit portal, en lo loch que serà per lo mostassaf ab sabuda dels dits consellers destinat, 

e per semblant salvat e reservat en la dita ciutat que venguts durant la dita seguratat 

carnicers, mercaders, o altres persones strengeres volents tallar o fer tallar de les dites 

carns aquelles pusquen e haien esser acceptades e acullides servants emperò les 

condicions en les ordinacions de la ciutat sobre assó fetes, contengudes. És entés 

emperò que aquells del dit carnicers, qui assegurat hauran qui tallaran del dit moltó no 

puxen tallar ovella, cabre, anyell, crestat ni haver companyia ab aquells qui·n tallen. 

 

Johan152 Citjar carnicer destina VII taules ço és en la carniceria Major – III, en la 

carniceria de la Mar II – a la Bocaria I· e a la Dagueria en les quals entre totes assegura 

quascun die tallar} LX moltons. 

 

Ramon Sala destina tres taules, ço és en la carniceria Major II· en la Cucurella I· en les 

quals assegura tallar quascun die - }XX moltons. 

 

Simon Lastis destina tres taules ço és dues en la carniceria de la Mar I al pont d’en 

Campderà e tallarà entre totes aquelles quascun die - }XX moltons. 

 

Gabriel Montchada destinada una taula en la Pica d’en Colom - }IIII moltons. 

 

                                                
152 Sobre tots els noms dues ratlletes de “signum”. 



 619 

Raphel Ferrer una taula a la carniceria Major - }V moltons. 

 

Anthoni Riera una taula devant la duana - }V moltons. 

 

Ramon Steva per la taula de la Plaça Nova - }VI moltons. 

 

Johan Capdevila per una taula en la carniceria Major - }V moltons 

 

Guillem Magret per una taula al fossar de la Mar - }V moltons 

 

Pere Raphel al pla d’en Lull - }V moltons 

 

Testes firmit dictorum Raymundi Sala, Raphaelis Ferrer et Guillem Magret predictorum 

qui firmit dicta die honorabile Bernardus Lobet et Franciscus Martí notarios civis 

Barchinone. //f28v  

Testes firmit dicti Iohannis Citjar qui firma die II octobris anno predicto Millesimo 

CCCC LXXVI discretus Gaspar Capo notario et Bernardus Solor scriptore cive 

Barchinone. 

 

Testes firmit dicti Anthonius Riera qui firma dicti VIIII octobris anno predicto discreti 

Petrus Gaspar capo et Franciscus Martí ac Bernardus Soler scriptor civis Barchinone. 

 

Testes firmit dicti Petri Raphael qui firmit XI dicti mensis octobris Petrus Badia 

corallerius et dictus discretus Petrus Gaspar capo notariorum civis. 

 

Testes fir dicti Gabrielis Monchada qui fir die XII die mensis octobris discretus 

Ffranciscus Mertí notario est Raphael Ferrer carnicerius civis Barchinone. 

 

Testes firmi dicti Simonis Lastis qui fir die XIIII dictorum mensis et omni dictus 

discretus Ffranciscus Martí notario et Petrus Anthonius Blanes currenus civis. 

 

Tests firmit Johanis Capdevila qui firmit proxime dicte die XIIII dictorum mensis et civi 

dicti Franciscus Martí et Bernardus Soler civis. 

 



  

{die mercuri XIII novembris anno predicto Millessimo CCCC LXXVI} 

Petrus153 Rabós carnicerius civis Barchinone fecit simile securitate civitati por una 

tabula que est in carnicerius maiori in qua promisit singulis dies scindere quatuor 

mutonis cum omnibus qualitatibus et condicionibus in proxime dicta securitate 

expressatis. 

 

Testes honorabiles Berengarius Seyol milles et Raymundus Stephanii carnicerius civis 

Barchinone. 

 

 

Doc. 97 

 

1481 març 29. Barcelona. 

 

Assegurança de tallar carn de moltó signada pels carnissers de Barcelona, on 

s’especifica el preu de la lliura de moltó al llarg de l’any. També s’especifiquen unes 

condicions que accepten els signants, per exemple que en cas de guerra els carnissers 

no estan obligats a complir l’assegurança, que els extrangers que vulguin tallar a 

Barcelona hauran de viure a una certa distància de Barcelona, que si aquests 

extrangers no volen tallar ells mateixos hauran de contractar a un dels signants, 

finalment si algun dels signants no pot complir l’assegurança pot vendre el dret a un 

altre signant. 

AHCB. CC. Manual XIII-21. fol. 113v. 

 

{die jovis XXVIIII marcii anno predicto millesimo CCCC LXXXIº} 

 

Los carnicers devall scrits, ciutadans de Barchinona, convenen e prometen als 

honorables Consellers de la dita ciutat que tallaran e desfaran quescun die de carnal en 

la dita ciutat en les taula e taules les quals de continent nomenaran e designaran quescun 

d’ells en l’acte de ferma que dins lo temps prefigit ço és de si a Carnestoltes primer 

vinents sens disminució del nombre de les dites taules qui seran designades e del 

nombre dels moltons deius scrits sots pena de X lliures Barchinonensas per quescun die 
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que contrafarà exhigidora per lo mostassaf de la dita ciutat; La qual pena los dits 

carnicers de bon grat e de certa sciencia se imposen obligant per aquella llurs bens e axí 

ho juren largament, entés emperò que si lo mostassaff conexerà que ultra lo dit, e deius 

scrit nombre més moltons sien necessaris a provisió de la ciutat quascun dels dits 

carnicers sien tenguts sots la dita pena tallar tants moltons com lo dit mostassaf, ultra lo 

dit, e deius scrit nombre conexerà ésser necessari e designarà a quascun dels dits 

carnicers. La qual carn de moltó per tot lo dit temps de Pascha a Carnestoltes//f114 

primer vinents puxe ésser tallada a for de XVII diners la lliura e a menor for, e no a 

maior enclosa la imposició de IIII diners per lliura de carn; e axí venents los dits 

carnicers al dit for restaran als dits carnicers XIII diners e los restants IIII diners daran al 

imposicioner, entés emperò que com dit for sia axí ordonat per causa de la disposició en 

que vuy stan les monedes en aquest principat haien facultat la dita ciutat e los 

Consellers de aquella ensemps ab los que hauran assegurat que prenent la dita moneda 

comutatio o altre disposició puxen augmentar o diminuir dit for iuxta la proporció que 

serà de la dita moneda a llur coneguda no obstant la present covinença car axí es pactat 

e concordat, e més  salvat e reservat a la dita ciutat que venuts durant la present 

seguratat carnicers, mercaders o altre persones strangeres volents tallar o fer tallar de les 

dites carns aquelles, o aquells haien e puxen ésser acceptats e acullits servants emperò 

tals strengers les condicions en les ordinacions sobre assò fetes contengudes e les 

qualitats sots scrites. 

Los dits emperò e deius scrits carnicers la dita seguretat fan e entenen a fer ab les 

condicions següents. 

Primerament en cars que fos suscitada guerra ab altres Reys o princeps que obtàs que 

carnalatges de aquelles parts no poguessen exir per ésser portades en aquesta ciutat, en 

tal cas los dits carnicers a complir dita seguretat no fossen tenguts. 

Item que si per la Cort era més algun dret en carnalatges qui entrassen de altres parts en 

lo present principat que per semblant dits carnicers no fossen tenguts en servar dita 

seguretat. 

Item que com la ciutat en dita seguretat se reserve que strangers haien esser acullits, los 

dits carnicers ne són contents ab tals emperò condicions, ço és que tals strangers haien 

ésser domiciliats almenys luny per un lengues de Barchinona, e si hi ha ordinacions en 

contrari que hi sia dispensat. E mes que si tals strengers són persones qui no sapien o no 

vullen tallar de llurs mans, ans los covengue haver tallador o talladors, en tal cas tals 

strengers haien a pendre e loguar tallador o talladors de aquells que hauran assegurat  



  

donant llurs la salari rahonable, e si del salari no·s poran concordar, sien ne conexadors 

los honorables Consellers, lo mostassaff e los prohomens dels carnicers. 

Item si algun qui hauran assegurat volran lexar vendre o cometre lo exercici de la sua 

seguratat que en aquell cas haien contractar sobre dit fet ab algun o alguns dels qui 

hauran assegurat e no ab altre. 

 

Los qui asseguren són los següents. 

 

Guillem154 Magret en dues taules, una en la carniceria Major ab dos pilons altre a la 

Boria – XVIII moltons.//f114v  

Raphel Ferrer en una taula en la carniceria Major – VI moltons. 

Ramon Stenc en una taula a la carniceria Major – VI moltons. 

Testes firmit predictorum qui firma dicta die discretus Petrus Gaspar capo notario civs 

et Franciscus Vitalis notario habitator Barchinone. 

 

Johannes Cudina carnicerius en una taula en la carniceria Major – VI moltons. 

Testes firmit dicti Johannis qui fir XXX die mensis predicti. 

 

Gabriel Monchada en dues taules, una a la Picha d’en Colom altre en la carniceria d’en 

Fos – VIII moltons. 

 

Johan Citjar menor en una taula en la carniceria Major – IIII moltons 

 

Pere Raphel en una taula al Call – IIII moltons. 

 

Pere Madrona en una taula a la placeta de Sant Pere – IIII moltons. 

 

Pere Stanella en tres taules, una a la carniceria Major, altre al Pla d’en Lull, altre al 

fossar de Sta. Maria de la Mar. – XV moltons. 

 

Testes predictorum qui firmit die sabbati XXXI dictorum mensis et anni predicti. 
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Anthonius Riera en dues taules, una en lo Pont d’en Campderà, altre devant la duana – 

XII moltons. 

 

Testes firmit dicti Anthonii Riera qui fir. III aprilis anno predicto sunt predicti. 

 

Simon Lastis en VII taules, una en la Cocurella, altre en la plaça Nova, altre en la 

dagueria, una en la carniceria Major, tres en la carniceria Major, entre totes – L moltons 

 

Johan Citjar maior de dies, en VII taules, una en la Bocaria, e les VI en la carniceria 

Major, entre totes – L moltons. 

Testes firmit dictorum Simonis Lastis et Johannis Citjar qui fir. V dicti mensis aprilis 

anno predicto sunt predicti. 

 

 


