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La creació més brillant de l’Edat Mitjana fou la ciutat. És potser l’herència que 
més ha intervingut en la creació de l’Europa d’avui dia, aquesta mateixa Europa 
que reconeguem, entre no pocs altres signes vius, materials i immaterials, del pas-
sat medieval, en les sobergues catedrals: la geografi a urbana de les catedrals gòti-
ques és, si bé es mira, la geografi a europea. Certament en l’Occident medieval el 
camp retenia l’hegemonia de la producció, incloïa dins seu les més vastes superfí-
cies territorials i infl uïa decisivament en els registres culturals contemporanis, en 
particular el de les classes populars. Però des de l’endemà de l’any mil, la ciutat es 
posà ja a comandar la nau d’un nou sistema econòmic i social, que els historia-
dors han convingut a denominar «feudal», primer tímidament i després amb con-
vicció, fi ns i tot amb arrogància i agressivitat envers la noblesa i la bigarrada massa 
pagesa. L’heterogeneïtat d’aquest procés revela com de diversa era l’escenografi a 
europea, perquè de Londres a Viena i de Sevilla a Cracòvia el registre de singu-
laritats pròpies teixeix històries particulars de cada ciutat de cap de les maneres 
intercanviables. La catedral de Palerm, si no deixem l’exemple d’aquesta arquitec-
tura «cívica», diu la diferència que manté respecte de la d’Amiens, i viceversa, no 
sols en l’àmbit específi c de la trama estètica sinó, i sobretot, en la singladura his-
tòrica de les respectives comunitats urbanes que va fer possibles ambdós edifi cis.

Això no obstant, una mena d’aire de família identifi ca les ciutats euro pees, 
per damunt del variat i lògic registre de diferències. Primer de tot, perquè els actors 
principals d’aquest procés multisecular són els mateixos, els burgesos, liderats pel 
sector dinàmic de l’empresariat mercantil. Amb les seues accions inversores, cada 
volta més sofi sticades, a les acaballes de l’Edat Mitjana ja han creat una primera 

Estudi introductori
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xarxa d’integració econòmica d’abast europeu, però sempre des del centre ope-
ratiu de la ciutat mateixa. Els ha calgut prèviament, doncs, assentar les bases de 
la seua dominació políti ca per mitjà del monopoli del poder urbà i l’exclusió 
d’àmplies majories, en una dinàmica que es repeteix de nord a sud de l’Occident 
europeu.

En segon lloc, perquè als dirigents se’ls plantejava gairebé exacta ment la 
mateixa miríade de problemes que resoldre, si no volien veure con vertides les 
seues ciutats en focus permanents de tensions i avalots. Al món rural el pagès 
soluciona, o tracta de solucionar, directament la seua alimen tació: del camp a la 
taula no hi ha cap més mediació que la del cicle de les plantes i els animals. A 
la ciutat són precisament les mediacions les que garanteixen que els veïns puguen 
cada dia omplir el plat, i és per això que tenir el mercat permanentment abastit 
constitueix la més obsessiva qüestió a què han d’enfrontar-se els magistrats. No és 
l’única, per descomptat. De la més petita a la més gran, les ciutats han de garantir 
la pau social i la segu re tat dels seus habitants, han d’atendre els més necessitats, 
han d’arbitrar assenyades pautes d’urbanisme o han de vigilar de prop el funcio-
nament de les transaccions perquè siguen presidides per l’honradesa i l’absència 
de competència deslleial.

Les solucions a la constel·lació de problemes aproximen, en tercer lloc, to-
tes les ciutats de l’Europa medieval. Hi calen bàsicament tres instruments: recur-
sos econòmics, la provisió d’ofi cials urbans que exercesquen tasques de vigilàn-
cia i el desplegament d’un conjunt prolix i escrupolós de mesures preventives o 
reparadores. L’abast d’aquestes depe nen del grau d’autonomia urbana, mesurable 
en relació amb el poder reial. Com més autonomia, més capacitat normativa. En 
aquest sentit, el del poder per a decidir i regir els propis destins, aquell aire fa-
miliar de les ciutats euro pe es es reforça encara més en l’arc mediterrani que va 
d’Oriola a Catània, passant per Montpeller i Marsella. El vell ordit de les civitates 
—o de les madines, en les terres guanyades a l’islam—, el debilitament de les 
forma cions estatals, la recepció del dret romà i les refl exions dels canonistes, tot 
plegat du ja des de les acaballes del segle XII a la constitució de les incipients co-
munitats urbanes com a universitates, la seua assimilació a la res publica romana i al 
reco nei xement de la mateixa capacitat legislativa.

La prompta confi ança en l’escriptura féu tota la resta, és a dir, que el con-
junt normatiu fos vessat a les actes municipals o, encara més, que fos objecte de 
compilacions per tal de fonamentar millor els drets de la ciutat i preservar-ne 
la memòria. Aquests volums, inicialment confegits en pergamí i després en pa-
per, constitueixen tot just els llibres d’establiments i orde nances urbanes. Els més 
antics i els més extensos òbviament corresponen a les comunes italianes, però 
un corrent similar, si bé mediatitzat pel poder del rei, inspirà els de la Coro-
na d’Aragó. València, en ser conquerida, no faria sinó continuar les pràctiques de 
ciutats com Lleida, Tortosa o Bar ce lo na.
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Som davant, doncs, d’un seguit de normatives bàsiques que regulen la vida 
local en una multiplicitat d’aspectes prioritàriament de caràcter pú blic, per bé 
que també s’escolen cap a les esferes privades, les dels costums i la moralitat de 
les gents, donat el tel fràgil que separava la vida pública i privada en la societat 
medieval. A València corresponia als jurats, assistits pel Consell en ple, l’aprovació 
de les ordenances, abans que fossen crida des en solemnes bans pels carrers de la 
ciutat i els llocs de la seua contribu ció general. Aquestes intermitents accions le-
gisladores reforçaven l’autono mia municipal, perquè al cap i a la fi  a través dels 
jurats i els consellers s’implicava el conjunt de la comunitat en afers que l’incum-
bien quotidia na ment. No eren menys efi caces a l’hora de reforçar els mecanis-
mes identi ta ris urbans, en particular per a les primeres generacions de pobladors 
de València, vinguts d’arreu en un al·luvió de llinatges i individus en perma nent 
metamorfosi. 

La norma té aquest valor precisament: no és més que una norma, o sobre-
tot és una norma. Una disposició voluntarista dictada per un equip dirigent amb 
la pretensió que la «realitat» s’hi acoble, com la fi gura d’un motle. Però la reali-
tat era molt més esmunyedissa i inaprehensible. La reali tat niava més aviat en la 
transgressió. En qualsevol cas, en aquest estira-i-arronsa entre regla i pols quotidià 
resideix el batec d’una poderosa ciutat medieval com València.

LES CIUTATS I EL PODER DE LEGISLAR: 
LES ORDINACIONS MUNICIPALS

Encara avui es discuteix si les ciutats van nàixer a l’Edat Mitjana, d’aquella for-
midable empenta en tots els ordres —demogràfi c, econòmic, social, polític, cultu-
ral— que seguí a l’any mil, o si, en realitat, es tracta d’una herència més del món 
antic, un món fonamentalment urbà, en decadència durant els segles obscurs de 
la transició dels temps antics als medievals, però renascuda amb reno va da força 
amb el creixement dels segles XI-XIII. ¿Què va ser l’Imperi romà sinó una vasta 
constel·lació de ciutats escampades al voltant de la Mediterrània? ¿O, abans seu, 
la talassocràcia fenícia o grega, sustentades en la multiplicació de colònies erigi-
des a imatge de la ciutat mare? Naturalment, la discussió sobre els orígens de la 
ciutat —la ciutat medieval, però també la moderna, l’actual, que en deriva direc ta-
ment— depèn del que entenguem per ciutat, del concepte mateix de ciutat. I, en 
aquesta discussió, tothom hi vol dir la seua: historiadors, economistes, sociòlegs, 
arqui tec tes, urbanistes i polítics. Els mateixos historiadors han fet servir criteris 
molt diversos, des del volum demogràfi c —forçosament canviant en el temps, i 
també en la geografi a: no poden ser els mateixos els estàndards poblacionals per a 
defi nir una ciutat a Itàlia que a Anglaterra, a l’alta Edat Mitjana o ja en el trànsit 
als temps moderns— fi ns a les funcions econòmiques o la dedicació laboral dels 



10

seus habitants, passant pel desen volupament d’institucions pròpies i la capacitat de 
regir-se i de gestionar els afers veïnals de manera més o menys autònoma.1

Com a noves realitats demogràfi ques —la concentració de centenars, aviat 
de milers, de famílies en emplaçaments de superfície cada vegada més extensa—, 
les ciutats són anteriors a la seua regulació jurídica. Però no massa. Els processos 
són gairebé con temporanis: l’afl uència sostinguda de població rural, la diversifi -
cació professional amb el desenvolupament de la manufactura i el comerç, l’or-
ganització en parròquies i con fraries, la for mació d’una certa consciència col-
lectiva, el reconeixement d’una persona litat jurídica pròpia i, amb ella, la capacitat 
d’autoorganitzar-se, d’auto ges tionar-se, tot sembla haver anat a l’una. Les ciutats 
—les primeres, les d’I tà lia del nord— semblen haver començat a arrancar els pri-
mers pri vilegis als seus senyors —un comte, un bisbe, el rei o l’emperador— en 
el trànsit del segle XI al XII, a cavall, doncs, del creixe ment material. Privilegis 
que les reconeixen, en primer lloc, com a entitats jurídiques, com a interlocutors 
amb personalitat jurídica per a ser titulars de drets i obligacions, per a reu nir-
se amb la fi nalitat de tractar els seus problemes, matèries que afecten tots els ha-
bitants (Quod omnes tangit...), per a elegir els seus propis repre sentants, per a acor-
dar les normes i regles que ordenaran la vida ciutadana.

A tot arreu, les ordenances municipals estan estretament relacionades amb 
el grau d’autonomia urbana, amb la capacitat legislativa de les autoritats ciuta da-
nes. Allà on major és l’intervencionisme del poder reial, senyorial o episcopal, 
menors són les com petències legislatives dels magis trats urbans, limitades a qües-
tions d’escassa entitat. Per contra, allà on, com al nord d’Itàlia, les ciutats aconse-
gueixen alliberar-se de la tutela i la inge rència de l’emperador, dels bisbes i dels 
seus representants locals, poden reglamentar tots els aspectes de la vida urbana, 

 ¶ 1 Sobre l’origen i les funcions de les ciu-
tats vegeu, entre les contribucions més recents, 
Andrea AUGENTI (ed.), Le città italiane tra la tar-
da Antichità e l’alto Medioevo: atti del convegno 
Ravenna (26-28 febbraio 2004), Florència, 2006; 
Miguel Ángel LADERO QUESADA, «Ciudades y 
poblamiento en la Corona de Casti lla (siglos XI-
XVIII)», en Studi storici Luigi Simeoni, 56 (2006), 
pp. 61-84; María ASENJO GONZÁLEZ, «Las ciuda-
des medievales castellanas. Balance y perspectivas 
de su desarrollo historiográfi co (1990-2004)», En 
la España Medieval, 28 (2005), pp. 415-453; Isa-
belle HEULLANT-DONAT i Céline PEROL (eds.), 
Les villes d’Italie du milieu du XIIe au milieu du 
XIVe siècle: économie, sociétés, cultures, pouvoirs, Pa-
rís, 2005; Thierry DUTOUR, La ciudad medieval. 
Orígenes y triunfo de la Europa urbana, Barcelona, 
Paidós, 2004; Pierre MONNET, Villes d’Allemag-
ne au Moyen Age, París, Picard, 2004; Kathryn 

L. LYNCH, Indivi duals, families, and communities in 
Europe, 1200-1800. The urban foundations of Wes-
tern society, Cam bridge, Cambridge studies in 
population, economy and society in past time, 
2003; David M. NICHOLAS, Urban Europe: 1100-
1700, Basingstoke i Nova York, Palgrave Mac-
millan, 2003; Aurelio PÉREZ JIMÉNEZ i Gonzalo 
CRUZ ANDREOTTI (eds.), De la aldea al burgo: la 
ciudad como estructura urbana y política en el Medi-
terráneo, Madrid, 2003; Las sociedades urbanas en 
la España Medieval, 2003; Alain DERVILLE, Vi-
lles de Flandre et d’Artois (900-1500), Villeneuve 
d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 
2002; Félix BENITO MARTÍN, La formación de la 
ciudad medieval: la red urbana en Castilla y León. 
Valladolid, Universidad de Valladolid. 2000; Geor-
ges JEHEL i Philippe RACINET, La ciudad medie-
val: del occidente cristiano al oriente musulmán (siglos 
X-XV), Barcelona, Omega, 1999. 
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des de la composició, les competències i les formes d’elecció del poder local fi ns 
a l’amplada dels carrers i l’alçada dels edifi cis o la higiene i la sanitat públiques. 
Entre l’un extrem i l’altre, la riquesa i diversitat de les matèries regulades en les 
orde nances municipals dependrà, doncs, del grau d’autonomia assolit per les ciu-
tats enfront dels poders superiors. Molt gran a Itàlia, on les ciutats acon seguiren 
neutralitzar i fi ns i tot substituir els poders territorials; bastant ampli a Occitània i 
Catalunya, on s’arribà a un cert equilibri entre el poder reial o comtal i l’autono-
mia urbana; i bastant escàs a França i Castella, on l’intervencionisme reial a penes 
deixava marge a la iniciativa ciutadana.2

Tot i la precocitat de les ciutats italianes, el moviment d’institucio na lització 
de les comunitats urbanes i d’eixamplament de les llibertats ciuta danes acabà es-
tenent-se per tot Europa, aprofi tant fenòmens com el renai xement del dret romà, 
la formació jurí dica de les autoritats municipals o dels seus ofi cials i l’enfortiment 
del poder reial, el desenvolupament d’un aparell monàrquic cada vegada més fort 
i complex, que contri buï ren a crear una cultura política i administrativa comuna, 
bastant homogènia, que em prava a tot arreu el mateix llenguatge tècnic per a de-
fi nir les mateixes reali tats —o molt semblants—, des del nom dels magistrats ur-
bans a les seues competències en les més diverses matèries. Dins aquesta mena de 
cultura jurídica compartida, la similitud era major entre les ciutats del Llengua-
doc, la Provença, Catalunya i el nou regne de València, que no sols pertanyien a 
una mateixa esfera cultural i lingüística, sinó que, de Tolosa a Barcelona, de Lleida 
a Mallorca, de Montpeller a València, exhibien totes un balanç semblant entre in-
tervencionisme reial i autonomia urbana.

Com bé apunta Rolando Dondarini, en els diversos models d’estat que 
s’han seguit al llarg dels segles, i en particular en la formació dels grans estats 
moderns, un dels problemes fonamentals que s’ha hagut d’afrontar sempre ha es-
tat el de la concilia ció entre centralització política i institucional, i respecte a les 
instàncies locals.3 A l’Europa dels segles XI al XIII, hereva de la desintegració de 
l’Imperi carolingi i de la fragmentació, fi ns i tot atomització, del poder polític, 

¶ 2 Sobre l’organització del poder urbà i el paper 
de les elits ciutadanes, vegeu Bruno DUMONS 
(ed.), Gou verner la ville en Europe du Moyen Âge au 
XXe siècle, París, 2006; Boris BOVE, Dominer la ville: 
prévôts des marchands et échevins parisiens de 1260 à 
1350, París, Comité des Travaux Historiques et 
Scien ti fi  ques, 2004; Ernesto GARCÍA FERNÁN-
DEZ, Gobernar la ciudad en la Edad Media: oligar-
quías y elites urba nas en el País Vasco, Vitoria, Uni-
versidad del País Vasco, 2004; Pierre MONNET 
i Otto GERHARD (eds.), Stadt und Recht im Mitte-
lalter = La ville et le droit au Moyen Âge, Göttingen, 
Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für 

Geschichte, 2003; Jean-Marie CAUCHIES i Eric 
BOUSMAR (eds.), «Faire bans, edictz et statuz»: légi -
férer dans la ville médiévale; sources, objets et acteurs de 
l’activité législative communale en Occident, ca. 1200-
1550; actes du colloque international tenu à Bruxelles 
les 17-20 novembre 1999, Brussel·les, Publications 
des Facultés Universitaires Saint-Louis, 2001; Al-
bert RIGAUDIÈRE, Gouverner la ville au Moyen 
Âge, París, Anthropos-Economica, 1993. ¶ 3 Ro-
lando DONDARINI, «Statuti italiani e statuti bo-
lognesi tra ritardi, rigidità e nuove prospettive», 
Il Carrobbio, XXV (1999), pp. 13-28 (reproduït en 
format digital a Reti Medievali). 
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coexistien dues realitats oposades: l’eixamplament de les bases de la participació 
política, estesa als òrgans decisoris de les comunitats urbanes, rurals i associatives, 
i la creixent centralització entorn dels nous poders monàrquics en construcció. 
¿A qui corresponia, doncs, legislar sobre els temes que afec taven les ciutats? ¿Al 
monarca, que, com ens recorden contínuament els historiadors del dret, tenia la 
sum ma potestas? ¿O a la comunitat d’habitants, institucionalitzada en la univer sitas 
i representada en els seus òrgans delegats de poder, que era a qui afec taven direc-
tament els temes a regular? La resposta dependria, en cada cas, del diferent balanç 
de forces entre ambdues tendències, centrípeta i cen trí fuga, i entre els diferents 
interes sos en joc: els del monarca, d’una banda, i els de les elits urbanes, de l’altra. 
Els esta tuts municipals no sols són un refl ex d’aquest balanç, sinó també del com-
promís a què fi nalment s’havia arribat per ambdues parts.

El primer lloc on es va plantejar la disputa jurídica va ser al centre i nord 
d’Itàlia, on les ciutats, que des del fi nal del segle XI havien començat a dotar-se 
d’una organització comunal,4 aprofi tant diversos factors —la per manència d’una 
estructura urbana capaç d’un cert control territorial; la presència de la cúria epis-
copal, que durant l’alta Edat Mitjana havia assumit àmplies competències civils 
sobre les àrees urbanes i els territoris suburbans; el creixement de la producció 
agrícola i manufacturera, amb el consegüent increment dels intercanvis; la immi-
gració de sectors de la població rural, tant de la base camperola com de l’aristo-
cràcia feudal; l’afi rmació de noves elits urbanes, amb consciència dels seus pro-
pis interessos—, oposaren a l’autoritat imperial l’autoritat del muni cipi. El dret 
estava del costat de l’emperador: era a ell a qui corresponien les funcions que 
els governs ciutadans s’estaven arrogant, i en el mateix sentit, de reforçament de 
l’autoritat del príncep, s’expressaven els juristes formats a Bolonya, que basaven la 
seua ciència en el redescobriment del dret romà. Però la realitat anava ja per altres 
camins i els èxits militars i polítics refer maren l’empenta autonomista de les ciu-
tats. A més de consolidar les seues estructures organitzatives i polítiques, les noves 
magistratures urbanes començaren a elaborar normatives específi ques tendents a 
reglamentar la convivència social, a concebre formes de participació política, 
a defi nir càrrecs administratius, a assajar fórmules fi nanceres i fi scals... Els estatuts 

¶ 4 Per posar només un exemple, el de Cre-
mona, les institucions comunals comencen 
a desenvolupar-se a cavall dels segles XI i XII, 
en oberta oposició al poder imperial, en teoria 
omnipotent, però llunyà o ab sent, i en harmo-
nia amb el bisbe, el veritable poder local. De 
fet, el poder comunal es desenvoluparà a imatge 
i sota la tutela del palau episcopal, on, encara al 
segle XIII, es reunia el comune. Igualment, l’arxiu 
municipal pren com a model l’arxiu episcopal, 

on, d’altra banda, es conservaven documents 
molt impor tants per a la ciutat, com ara els 
privilegis imperials. Amb tot, l’aparició d’uns 
magistrats permanents, els cònsols, els primers 
decennis del segle XII, suposarà la consolida-
ció d’un poder municipal autònom, emanci-
pat d’instàncies superiors. François MENANT, 
«La prima età comunale», a Storia di Cremona. 
D’all’Alto Medievo all’Età Comunale, Cremona, 
Bolis Edizioni, 2004. 
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comunals van ser promulgats en clar contrast amb una concepció del dret que 
reconeixia només al sobirà la facultat de legislar, d’ací que fossen con siderats com 
abusos per part d’alguns juristes bolonyesos i de les altres universitats que anaven 
fl orint per tot Europa.5 Almenys al principi, perquè aviat els doctors de la llei, 
reclutats entre les mateixes elits ciutadanes, es posarien també del costat dels inte-
ressos urbans i trobarien els fonaments jurídics necessaris per justifi car l’autono-
mia municipal. Era la realitat la que condicionava la llei —o millor, la interpreta-
ció de la llei— i no, a la inversa, la llei la que modelava la realitat. En aquest sentit, 
no es pot parlar pròpiament d’un redescobriment o d’una recuperació del dret 
romà, sinó d’una reinterpretació d’aquest —de la norma jurídica— al servei de 
la nova realitat política. I aquesta no deixava de ser ben diversa, a Itàlia, a França o 
a Castella, depenent del diferent balanç de forces entre els poders centrals i locals.

Les ciutats del centre i nord d’Itàlia van saber aprofi tar el buit de poder local 
que representava la llunyania de l’autoritat imperial per organit zar-se políticament 
i institucionalment i consolidar la seua autoritat. Paral·lelament, a cavall dels se-
gles XII i XIII, emprenen la redacció i com pilació de les primeres ordenances mu -
nicipals, des de les provisions dels cònsols o el jurament del podestà i d’altres ma-
gistratures ciutadanes fi ns als bans pregonats pels carrers sobre les més diverses 
matèries. En les ciutats on l’evolució institucional va ser més precoç, com Pisa, 
Pistoia o Gènova, aquesta mena de textos es remunten a la fi  del segle XI i els 
primers decen nis del XII,6 però en general la producció d’ordenances urbanes 
data, en la majoria dels casos, d’un segle més tard, en la mateixa època també en 
què començaren a organitzar-se els arxius municipals.7

De tota la rica activitat legislativa municipal, el producte més carac terístic 
és l’estatut, un conjunt de normes que tenen força de llei, elaborades per les au-
toritats urbanes amb el nom de capitulum, rubrica o statutum (d’on deriva el plural 
statuta per a referir-se al conjunt de la codifi cació), i recopilades en llibres or-

¶ 5 Ibidem. També, M. SBRICCOLI, L’interpretazione 
dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei 
giuristi nell’età comunale, Milà, 1969. ¶ 6 O. BANTI 
(ed.), I brevi dei consoli del comune di Pisa degli anni 
1162 e 1164. Studio introduttivo, testi e note con una 
appendice di documenti, Roma, 1997; N. RAUTY 
(ed.), Statuti pistoiesi del secolo XII. Breve dei Con-
soli [1140-1180], Statuto del Podestà [1162-1180], 
Pistoia, 1996; F. NICCOLAI, Contributo allo studio 
dei più antichi Brevi della Compagna genovese, Milà, 
1939. ¶ 7 G. LIBERALI (ed.), Gli statuti del comu-
ne di Treviso (1207-1263), Treviso, 2 vols., 1951-
1955; E. BESTA i G. L. BARNI (eds.), Liber con-
suetudinum Mediolani, anni MCCXVI, Milà, 1949; 
I. BONINI VALETTI, «Il libro “De usanciis” del 
comune di Brescia», a Raccolta di studi in memo-

ria di Sergio Mochi Onory, Milà, 1972, pp. 252-319; 
L. FRATI (ed.), Statuti del comune di Bologna 
dall’anno 1245 all’anno 1267, Bolonya, 3 vols., 
1869-1877; A. RONCHINI (ed.), Statuta communis 
Parmae digesta anno 1255, Parma, 1855, i, a cura 
del mateix editor, Statuta communis Parmae ab 
anno 1266 ad annum circiter 1304, Parma, 1857; 
L. ZDEKAUER (ed.), Il constituto del comune di 
Siena dell’anno 1262, Milà, 1897; F. LAMPERTI-
CO (ed.), Statuti del comune di Vicenza, MCCLXIV, 
Venècia, 1886; G. SANDRA (ed.), Gli statuti verone-
si del 1276 colle correzioni e le aggiunte sino al 1323, 
Venècia, 2 vols., 1940-1959; A. GLORIA (ed.), 
Statuti del comune di Padova dal secolo XII all’anno 
1285, Pàdua, 1873; G. ANTONELLI (ed.), Statuti 
di Spoleto del 1296, Florència, 1962. 
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denats cronològicament o en funció de la matèria (de civilibus, de criminalibus...). 
Llibres generalment de bella factura, molt ornamentats i fi ns i tot miniats, que 
s’obren amb el rubricarium, l’elenc dels llibres i capítols en què són organitzats.8 
D’altra banda, amb indepen dència de si els estatuts havien estat promulgats d’una 
sola vegada o, més sovint, de forma escalonada en el temps, davant alguna urgèn-
cia concreta, amb el pas dels anys els consells ciutadans hi introduïen innovacions, 
afegits, correccions, que eren enregistrats en el mateix còdex que contenia la re-
dacció primitiva o en nous llibres que substituïen els ante riors.9

Els estatuts venien a completar el dret comú —basat en el renaixement 
del dret romà, en particular la compilació de Justinià, el Corpus iuris civi lis, al qual 
s’atribuïa un valor normatiu general en tots els àmbits de les relacions civils—, les 
constitucions i decrets dels emperadors i, encara, els costums locals nascuts de la 
dialèctica social entre els senyors i els seus vassalls. Al començament del segle XIII, 
el mestre de retòrica Boncom pagno da Signa posava en evidència la proliferació 
de statuta particulars, distints de la lex imperialis d’observança general:

Statutum est quedam verborum series in scriptis redacta, in qua continetur quo modo 
illi qui tenentur statuto se in publicis et privatis negotiis regere debeant, et quam sive 
quantum pati penam si statuti non observaverint mandata...

Nam quelibet civitas in fi nibus Ytalie sua facit statuta seu constituciones, quibus potes-
tates vel consules publica exercent negotia, et puniunt excedentes, non obstante aliqua 
lege que contra statutum dicere videatur, pro eo quod illa statuta seu constituciones 
iuraverunt integraliter observare.10

Aquesta proliferació no es limitava a l’àmbit urbà, sinó que, com el mateix 
Boncompagno da Signa reconeixia, s’estenia també a viles menors, castells, burgs 
i comunitats rurals. El contingut dels estatuts rurals era, òbviament, molt més re-
duït que el dels ciutadans, però així i tot no deixen d’estar plens de notícies de 
gran interès sobre la vida comunitària, agru pades en capitula (càrrecs municipals, 
matèria civil, matèria criminal, danys als camps i les infraestructures agrícoles, 
etc.). En efecte, tant en les ciutats com en els nuclis rurals, els estatuts solen con-
tenir les normes sobre les formes d’elecció, les competències i les obligacions dels 
diversos càrrecs municipals, el funcionament del Consell, l’exercici del notariat 
i la confecció de documents, els elements del dret civil (família, herència...), els 
procediments de la justícia civil, els reglaments de la policia urbana (higiene, toc 
de queda, prohibició o limitacions a l’ús d’armes...) i de la policia rural (quant a 
les propietats, servituds rústiques...). A això s’afe geix, sobretot en les ciutats, ca-
pítols dedicats a la vida econòmica (preus, salaris, prohibicions a l’exportació de 

¶ 8 Paolo CAMMAROSANO, Italia medievale. Strut-
tura e geografi a delle fonti scritte, Roma, La Nuova 

Italia Scientifi ca, 1991, p. 151. ¶ 9 Ibidem, p. 155. 
¶ 10 Citat per Cammarosano, p. 152. 
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determinats productes, incentius a la importació d’altres) i a la justícia criminal, 
l’ordre públic i l’urbanisme.11 

Bé que amb menor intensitat, l’herència romana també es troba pre sent en 
l’organització institucional i la capacitat normativa de les ciutats de la Provença i 
el Llenguadoc, cada vegada més autònomes no sols del poder reial, difuminat en 
la llunyania, sinó també dels poders territorials més pròxims, els dels comtes. Però 
ací, al contrari que Itàlia, el camí és de doble direcció, d’anada i tornada, ja que al 
progressiu desenvolupament de l’auto nomia municipal als segles XI i XII seguirà 
de forma abrupta i accelerada, al segle XIII, el vigorós desplegament de l’autoritat 
monàrquica, amb la ràpida incorporació de tot Occitània a la corona francesa. I 
així, els avanços de l’autonomia urbana que havia permès l’antic ordre feudal, re-
presentat des de la desintegració carolíngia pels comtes i vescomtes, es van veure 
neutralitzats en el nou ordre polític de la monarquia capeta.

De tota manera, l’afi rmació inicial de les comunitats urbanes no va ser, 
en les terres occitanes, tan ràpida i sòlida com a Itàlia. S’hi oposava la decidida 
resistència dels senyors —comtes, vescomtes, bisbes i, en algunes ciutats, el rei 
d’Aragó—, que no es resignaven a deixar d’exercir una tutela directa sobre els 
governs municipals i, menys encara, a cedir a aquests la potestat normativa, el ius 
statuendi. Les cròniques i documents del segle XII van plens de referències a les 
contínues topades entre el comte de Tolosa i els magistrats de la ciutat, un feno-
men que es repeteix igualment a Narbona i a moltes altres ciutats.

Com a Itàlia, les aspiracions autonomistes de les ciutats occitanes tro baren 
també el suport de canonistes i romanistes, que basaven la potes tas statuendi de 
les civitates en l’enfonsament de l’imperium mundi i la seua substitució per entitats 
polítiques independents que anaven des dels regnes fi ns als més petits munici-
pis, passant pels principats territorials. Els successors de l’imperi no eren, doncs, 
només els regnes, sinó també els comtats i encara les ciutats, amb capacitat per 
a promulgar regles obligatò ries destinades a substituir les d’un sobirà que no 
aconsegueix ja mantenir l’arsenal legislatiu indispensable per a assegurar la seua 
potència i la seua presència enfront dels particularismes urbans. És així com, des 
de la segona meitat del segle XII, canonistes italians, occitans, francesos i anglo-
nor mands imaginen un nou repartiment del poder en què les ciutats, dota des 
d’institucions pròpies, compten amb òrgans polítics complets i amb totes les ca-
racterístiques essencials perquè els siguen reconegudes capacitat jurí dica i auto-
nomia de gestió.12

¶ 11 Ibidem, pp. 156-159. ¶ 12 Albert RIGAUDIÈRE, 
«Réglementation urbaine et ‘legislation d’État’ 
dans les villes du Midi français aux XIIIe et XIVe 
siècles», a N. BULST i J. Ph. GENET (eds.), La vi-

lle, la bourgeoisie et la genèse de l’État moderne (XIIe-
XVIIIe siècles), París, CNRS, 1988, pp. 35-70, recollit 
a Gouverner la ville au Moyen Age, París, Anthropos, 
1993, pp. 113-159. 
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Les ciutats tenen dret a governar-se elles mateixes i a promulgar les nor-
mes per les quals s’han de regir. I hi ha tot un seguit d’arguments a favor, des 
del mateix Corpus iuris civilis, que defi neix el ius civile com el que es dóna cada 
poble o cada ciutat, fi ns a Isidor de Sevilla, que entenia el ius civile com el que 
quisque populus vel civitas sibi proprium constituït. De manera semblant, Etienne de 
Tournai afi rmava el 1161 que cada ciutat, amb el seu populus, havia de ser con-
siderada com una entitat creadora del seu propi dret, amb capacitat de iudicare, 
regere et administrare. Cosa que equivalia a assimilar les ciutats medievals a la res 
publica romana i a reco nèixer-hi la mateixa capacitat legislativa. Igualment, per a 
Bernat de Pavia, si l’emperador pot fer constitucions, la ciutat pot promulgar lleis 
munici pals. Encara més: del principi general que sosté que qualibet regio potest sibi 
imponere legem, deriva la facultat que té cada ciutat per a promulgar la seua pròpia 
legislació. Segons Albert Rigaudière, des del fi nal del segle XII la potestas statuendi 
dels magistrats urbans sembla bastant consolidada, com deixen entendre el con-
sens entre els juristes i l’àmplia difusió de fór mules com civitas potest legem munici-
palem facere o universitas videtur quod constituere potest.13

Tota la bateria d’arguments jurídics no era sufi cient, però, per a doblegar 
la resistència dels senyors a concedir l’autonomia normativa als consells urbans. 
El mateix Rigaudière estableix tres estadis diferents en l’emancipació legislativa 
de les ciutats, no necessàriament consecutius, en funció del respectiu balanç de 
forces. En una primera fase, el titular del po der de legislar continua sent el se-
nyor, en la mesura que la comunitat veïnal a penes es troba encara orga nitzada, 
no compta amb institucions pròpies ni tan sols ha estat reconeguda com a uni-
versitas. És el senyor qui legisla, qui atorga cartes de franquesa o promulga esta-
tuts, amb el consell, això sí, dels probi homines, els boni viri i fi ns i tot els consules 
—els representants de la comunitat encara sense ca ràc ter permanent—, com fan 
el comte de Tolosa o el bisbe d’Albí en les res pectives ciutats al llarg del segle XII. 
En una segona etapa, ja als segles XIII i XIV, les relacions de força s’han invertit i 
són els cònsols i el Consell de la ciutat els qui legislen, però amb l’obligació de 
cooperar amb el senyor i els seus ofi cials, com veiem a Foix (1245), Clermont 
(1262) i Aurillac (1280). La tercera situació, fi nalment, és la que consagra l’auto-
nomia pràcticament absoluta de les ciutats, com veiem a Montpeller, on Pere el 
Catòlic concedeix el 1205 als dotze cònsols, quali fi  cats de probi homines electi ad 
consulendam comunitatem, la plena potes tas statuendi, distrigendi et corrigendi en tots els 
dominis en què la utilitas comunitati podia portar-los a intervenir, cosa que supo-
sava reconèixer-los un camp d’acció reglamentari pràcticament indefi nit. Des de 
principis del segle XIII, doncs, els magistrats urbans de Montpeller havien reeixit a 
apar tar completament el senyor de l’exercici del poder estatutari. En altres ciu tats 

¶ 13 Ibidem, p. 117. 
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es donaren també situacions semblants, però amb la potestas statuendi circumscrita 
a dominis limitats, generalment la fi scalitat, l’urbanisme i la defensa.

En teoria, la potestas statuendi es transferia al conjunt de la comuni tat, però 
en la pràctica aquesta es reduí al Consell i als magistrats urbans. D’altra banda, tot 
i que el principi Quod omnes tangit implicava que tot el que afectava les comu-
nitats urbanes havia de ser deliberat i acceptat pel conjunt dels ha bitants, des de 
molt aviat la convocatòria d’aquestes assem blees generals no deixà de ser excep-
cional, substituïdes per grups més res tringits, la maior et sanior pars, o per òrgans 
permanents com el Consell i els cònsols. A tot arreu —com serà també el cas 
de València—, són els ma gis trats urbans i el Consell (de volontat del Cosselh o de 
voluntat, con sen ti ment et deliberatió dels senhors jurats de cosolat) els qui promulguen 
els stabiliments, les lleis de la ciutat. Des del fi nal del segle XII i sobretot al XIII, 
no hi ha ciutat que no tinga les seues consuetudines, crides, edictes, estatuts, stabliments 
o ordinacions: textos normatius que són el resultat del poder ofi cialment reconegut 
a les administracions urbanes de proclamare, statuere et ordinare.14

A les ciutats occitanes, l’autonomia municipal es va veure retallada per l’in-
tervencionisme del poder reial arran de la conquesta francesa del segle XIII. Ca-
pets i Valois consideraven l’autonomia urbana massa perillo sa i contrària al nai-
xement d’un ordre jurídic unitari, i s’afanyaran a do mesticar-la o neutralitzar-la. 
En canvi, a l’altra banda dels Pirineus, a Cata lunya i, més tard, al conjunt de la 
Corona d’Aragó, es mantingué vigent un sistema que serva moltes semblances 
amb el de la Provença i el Llengua doc, fi ns i tot en la cronologia. Els primers tes-
timonis de l’organització d’insti tucions municipals daten, en efecte, del fi nal del 
segle XII, com ara la fa cultat concedida per Alfons el Cast als habitants de la vila 
de Cervera, el 1182, per a elegir els consules encarregats de governar-la. Conces-
sions semblants va fer Pere el Catòlic a Perpinyà i Lleida el 1197, i probablement 
també Barcelona comptava amb un sistema de consolat al fi nal del segle XII o el 
començament del XIII.15 Amb tot, segons Font Rius, aquests primers exemples 
d’organització municipal no deixaven de ser assaigs o temp tatives encara vacil-
lants i no serà fi ns la segona meitat del segle XIII, amb Jaume I i Pere el Gran, que 

¶ 14 Ibidem. En general, per a les ciutats occita-
nes hem fet servir de fi l conductor l’excel·lent 
article de Ri gaudière, al qual remetem per a les 
fonts i per a una bibliografi a més circumstancia-
da. Quant a França i les ciutats del nord, on l’evo-
lució de l’autonomia urbana i de la capacitat nor-
mativa de les ciutats va ser molt diferent, vegeu 
el recent estat de la qüestió que exposa Claude 
GAUVARD, «Théorie, rédaction et usage du droit 
dans les villes du royaume de France du XIIe au 
XVe siècle: esquisse d’un bilan», a Pierre MONNET 

i Otto Gerhard OEXLE (eds.), Stadt und Recht im 
Mittelalter / La ville et le droit au Moyen Âge, Go-
tinga, Vandenhoeck & Ruprecht, 2003, pp. 25-
71. ¶ 15 Josep Maria FONT RIUS, «Un problème 
de rapports: Gouvernements urbaines en France 
et en Catalogne (XIIe et XIIIe siècles)», publicat 
originalment a Annales du Midi, LXIX (1957), 
pp. 293-306, i recollit després a Estudis sobre els 
drets i institucions locals en la Catalunya medieval, 
Bar celona, Edicions de la Universitat de Barcelo-
na, 1985, pp. 599-610. 
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es produirà l’establiment d’un veritable règim municipal, basat en l’articulació de 
tres organismes: una comissió que dirigeix la comunitat, formada per un nombre 
reduït de magistrats; un consell més nombrós, assessor dels anteriors, i l’assemblea 
general dels veïns o dels prohoms de la ciutat. Aquest model, que apareix del tot 
conformat a les grans ciutats —entre elles, València—, el retrobem tam bé, simpli-
fi cat, a tot arreu, en les viles petites i en les comunitats rurals.16

¿Quan i com aquestes comunitats urbanes organitzades obtingueren la po-
testat de promulgar lleis i estatuts municipals? Les ciutats catalanes —i, més tard, 
les valencianes— se situaven en un nivell intermedi d’autonomia: ni gaudien de 
l’àmplia capacitat normativa atorgada per Pere el Catòlic a Montpeller el 1205, 
ni estaven totalment sotmeses a l’autoritat senyorial, com hem vist a Tolosa i Albí 
al segle XII. Més aviat, com hem dit, es tro ben en una situació intermèdia en què 
el poder de legislar és compartit entre el monarca o el senyor i les comunitats 
urbanes. En un primer moment, és la instància superior la que dóna el marc legal 
general pel qual s’haurà de regir la comunitat local: són les cartes de població o 
de franquí cia atorgades pels comtes de Barcelona, primer, i pels reis d’Aragó, des-
prés, als colons que venien a instal·lar-se a les noves terres guanyades a l’islam. El 
procés comença ja a la fi  del segle X, amb la carta de Cardona (986), i poc després 
la de Barcelona (1025), i s’intensifi ca als segles següents amb la conquesta i colo-
nització de la Catalunya Nova i, més tard, del País Valencià, o la fundació de viles 
noves en la Catalunya Vella.

Font Rius ens ha fet veure les diferències entre les cartes de fran quesa, que 
s’emmarquen dins un moviment general d’enfranquiment de les comunitats ur-
banes a tot l’Occident europeu, i les cartes de població, pro ducte sobretot del 
procés de conquesta i colonització, i de la necessitat d’atrau re pobladors a les zo-
nes ocupades. I així, mentre les primeres allibe ra ven els habitants de les ciutats 
de càrregues o servituds oprobioses, les segones brindaven als nous pobladors de 
la frontera la propietat de terres i cases, la llibertat personal i àmplies garanties 
polítiques.17 Tanmateix, les cartes de població o de franquícia no deixaven de ser 
massa genèriques: servien més per a establir el règim de relacions entre el senyor 
i la comuni tat veïnal que per a dotar aquesta d’un règim jurídic que regulàs la 
vida local. En aquest sentit, l’ordenament jurídic munici pal seria desenvolupat per 

¶ 16 Ibidem. Vegeu també, del mateix autor, 
«Orígenes del régimen municipal de Catalu-
ña», Anuario de Historia del Derecho Español, XVI 
(1945), pp. 389-529, i XVII (1946), pp. 229-585, 
i recollit també a Estudis sobre els drets i institucio-
ns locals..., pp. 281-560. ¶ 17 Josep Maria FONT 
RIUS, «Franquicias urbanas medievales de la Ca-
talunya Vella», Boletín de la Real Academia de Bue-
nas Letras de Barcelona, XXIX (1961-62), pp. 17-

46, recollit a Estudis sobre els drets..., pp. 11-34. 
Les cartes catalanes han estat publicades pel ma-
teix Font Rius, Cartas de población y franquicia de 
Cataluña, Madrid, CSIC, 2 vols., 1969-1983, i les 
valencianes per Miguel GUAL CAMARENA, Las 
cartas pueblas del Reino de Valencia, València, Gene-
ralitat Valenciana, 1989, i Enric GUINOT, Cartes 
de poblament medievals valencianes, València, Gene-
ralitat Valenciana, 1991. 
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poste riors privilegis o concessions del monarca o del senyor i per l’activitat legis-
ladora del consell urbà.

Agafem els casos de Tortosa i Lleida, precedents immediats del de la ciu-
tat de València. Ambdues ciutats, preses el 1148 i el 1149 respectiva ment, van ser 
dotades tot seguit de sengles cartes de població (el 1149 i el 1150, menys d’un 
any després, en tots dos casos). El mateix tipus de carta es concediria més tard 
a Agramunt (1163), Balaguer (1174), Mallorca (1230), Eivissa (1236) i Menorca 
(1301). En aquestes cartes, més enllà de la concessió de la ciutat i el seu terme als 
nous pobladors i de garantir la llibertat personal d’aquests, el text procedia a regu-
lar els aspectes fonamen tals de la vida jurídica de la nova comunitat, en particular 
l’administració de la justícia. És a dir que contenen normes de dret privat, penal 
i proces sal, dictades pel comte i procedents d’una barreja d’elements del dret visi-
got, costums d’origen franc i usos introduïts lentament per la cúria com tal en 
l’administració de justícia de la Catalunya Vella. Amb tot, la carta de població no 
deixava de ser una norma fonamental encara massa genèrica i, ben aviat, a aquest 
cos primigeni de l’ordenament jurídic municipal, s’afe gi rien noves disposicions, 
en forma de privilegis reials, que desenvolupa rien aspectes més concrets, des de 
la custòdia i conservació dels ponts fi ns al lliure trànsit per carrers, places i ravals. 
Paral·lelament a aquest dret escrit, derivat essencialment de l’autoritat reial, es va 
anar formant un dret con suetudinari, en forma d’usos, costums i pràctiques que 
completaven i desen volupaven les disposicions de la carta pobla i dels pri vilegis. 
I, poc després, s’hi afegien també les ordinacions i bans dictats pels magistrats 
urbans, creats en el cas de Lleida el 1197. En aquesta última ciutat, les au toritats 
ciutadanes, davant la dispersió de normes i estatuts, encarregaren el 1228 al jurista 
Guillem Botet, que era cònsol aquell any, la compilació del dret propi de la ciu-
tat. Les Consuetudines Ilerdenses, que junt amb les de Tortosa estarien presents en la 
redacció de les Costums de Mallorca i València, tenen, doncs, aquest triple origen: 
la carta pobla i els privilegis reials, els usos i costums locals, no escrits fi ns alesho-
res, i les ordenances i establi ments promulgats pels cònsols i el Consell.18

L’empremta dels models de Tortosa i Lleida es deixaria sentir també en 
l’organització del govern municipal de València, que no és producte d’una len-
ta evolució, com a Catalunya, sinó de la creació per part del monarca l’endemà 
mateix de la conquesta. Ja abans de la presa de la ciutat, el 25 de juny de 1238 

¶ 18 Ferran VALLS I TABERNER, «Les ‘Consue-
tudines Ilerdenses’ de Guillem Botet», a Obras. 
II. Estudios histórico-jurídicos, Madrid-Barcelona, 
CSIC, 1954, pp. 123 i 125, i «Les fonts documen-
tals de les ‘Consuetudines Ilerdenses’», Estudis 
Universitaris Catalans, XI (1926), recollit a Ibidem, 
pp. 126-134; Josep Maria FONT RIUS, «La re-

conquista de Lleida y su proyección en el orden 
jurídico», Ilerda, VIII (1949), pp. 5-31, recollit a 
Estudis sobre els drets..., pp. 55-73; i del mateix 
autor, «El procés de formació de les Costums de 
Tortosa», Revista Jurídica de Cataluña, LXII (1973), 
pp. 155-178, i recollit a Estudis sobre els drets..., 
pp. 141-161. 
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Jaume I havia concedit el çavalmedinatum sive curiam de València i Borriana, amb 
caràcter vitalici, a Ferran Garcés i Martí Garcés, respectivament, és a dir, l’ofi cial 
reial encarregat de l’admi nistració de la justícia.19 Tanmateix, un any després, el 21 
de maig de 1239, el monarca canviava d’opinió i establia la renovació anual del 
càrrec el dia de Nadal, i la seua designació en la persona d’un probus homo de la 
ciutat, elegit probablement pels mateixos veïns: concedimus etiam in perpetuum quod 
de anno in annum curia civitatis mutetur et non sis ibi in dicto offi cio perpetuus, nec nos 
aut successores nostri aut alii ponamus eum, aliquo servitio vel pecunia mediante, sed unus 
probus homo eligatur qui sit de civitate et ponatur et mutetur annuatim in dicto offi cio, in 
festo Nativitatis Domini.20 Un altre privilegi, de desembre del mateix any, comple-
tava i desenvolupava les competències del càrrec, tot afegint que en l’exercici de 
les seues funcions judicials el cúria havia d’actuar cum consilio proborum hominum 
de civitate.21 En opinió de Font Rius, aquest règim de govern urbà —curia i probi 
homines—, amb perfi l essencialment judicial, reprodueix en les seues línies bàsi-
ques el de les ciutats de Tortosa i Lleida i, en el fons, bé que amb una nomencla-
tura diferent, el de Barcelona de mitjan segle XIII.22 Tanmateix, sis anys després, el 
1245, Jaume I establia un nou règim municipal per a la ciutat de València —que 
serviria més tard de model per a Barcelona i Mallorca—, basat en quatre jurats 
renovats anualment —el dia de sant Miquel— i assistits pels consellers que consi-
derassen oportuns per tal de governar, regir i administrar la ciutat i el seu terme, 
a fi delitat del rei i utili tat de la ciutat.23 Els anys següents registren algunes modi-
fi cacions sobre el calendari del nomenament, les obligacions dels jurats i fi ns i tot 
l’ampliació del nombre d’aquests a sis, ordenada per Pere el Gran el 1278, a més 
d’eixamplar les facultats del justícia. Però en les corts de 1283, el monarca torna-
ria a la fórmula inicial de quatre jurats i introduiria en el Consell representants 
dels ofi cis i les parròquies. Per fi , en una altra sessió de corts, les de 1329, quedà 
defi nitivament instituït en sis el nombre dels jurats de la ciutat de València, amb 
l’entrada de dos cavallers, i així seria fi ns a la supressió del règim foral.24

Ja des de molt abans, als pocs mesos de la conquesta de la ciutat, València 
disposava d’un codi legal propi: la Costum, promulgada per Jaume I els primers 

¶ 19 Jesús LALINDE ABADÍA, «El ‘curia’ o ‘cort’. 
Una magistratura medieval mediterránea», Anua-
rio de Estudios Medievales, 4 (1967), pp. 169-297. 
¶ 20 Ambrosio HUICI MIRANDA i Maria Desam-
parados CABANES PECOURT, Documentos de Jaime 
I de Aragón. II, 1237-1250, València, Anubar, 1976, 
doc. 297, p. 62. ¶ 21 Ibidem, doc. 303, p. 67. ¶ 22 Jo-
sep Maria FONT RIUS, «Valencia y Barcelona en 
los orígenes de su régimen municipal», Estudios 
jurídicos en homenaje al profesor Santa Cruz Teijeiro, 
València, Universitat de València, 1974, pp. 291-

315, recollit a Estudis sobre els drets..., pp. 639-657. 
¶ 23 Josepa CORTÉS (ed.), Liber privilegiorum civita-
tis et regni Valencie. I. Jaume I (1236-1276), València, 
Publicacions de la Universitat de València, 2001, 
doc. 23, pp. 126-127. «De concessione offi cii iu-
ratorum et eorum potesate». ¶ 24 Rafael NARBO-
NA VIZCAÍNO, «Precedentes y confi guración ins-
titucional del Consejo Municipal de Gobierno 
(1239-1420)», Actes del Ier Congrés d’Administració 
Valencià. De la Història a la Modernitat, València, 
1992, pp. 485-490. 
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mesos de 1239, i de la qual no s’ha conservat cap còpia, per la qual cosa desco-
neixem el seu contingut originari. Només sabem que una part es va refondre 
posteriorment en els Furs, que en oca sions al·ludeixen de manera explícita a la 
primitiva Costum. Inicialment, aquesta, redactada amb elements de distinta pro-
cedència, però on, com hem dit, devia ser bastant notable l’empremta de les cos-
tums de Tortosa i Lleida, era el codi legal municipal de la ciutat de València. Però 
ben aviat es va atorgar a d’altres ciutats —Dénia el 1245 i Morve dre el 1248— 
per a estendre’s fi nalment a tot el regne com a Fur de València. Els Furs de Va-
lència —el nucli inicial de la Costum i les posteriors lleis o furs promulgats en 
corts per Jaume I i els seus successors— són el dret territorial del regne de Valèn-
cia, però la Costum primigènia és pur dret local, en encertada expressió de Ma-
riano Peset.25 És a dir, destinada a regular els diversos àmbits de la vida ciutadana 
dels nous habitants de València. A aquesta primera font del dret municipal, ema-
nada de l’autoritat reial, s’afegirien de seguida els privilegis reials atorgats pel ma-
teix Jaume I i els seus successors, i ben aviat també les ordinacions i establiments 
generats pels jurats i el Consell, i derivats del ius statuendi reconegut a les ciutats. 
És, doncs, el mateix model que a Lleida en què, com hem vist, l’ordenament ju-
rídic local, fi nalment compilat en les Consuetudines Ilerdenses, es basava en el dret 
produït pel monarca —la carta de població i els posteriors privile gis reials—, els 
usos i costums locals i els establiments i bans promulgats pels magistrats urbans.

¿Quan i com els jurats i el Consell de València començaren a promulgar 
ordinacions i establiments? ¿Quan i com reberen el ius statuendi que els facultava 
per a fer-ho? El privilegi de 1245, De concessione offi cii iuratorum et eorum potesta-
te, no diu res al respecte: faculta els quatre jurats a gubernare, administrare et regere 
civitatem cum termino suo ad fi delitatem nostram et comune comodum universitatis, salvis 
semper scriptis consuetudinibus civitatis. És a dir, per a governar, administrar i regir la 
ciutat atenent els cos tums escrits d’aquesta, la Costum. Però no fa cap referèn-
cia expressa a la seua capacitat normativa. Com a molt, es podria interpretar en 
aquest sentit la frase en què el monarca afi rma que no inculparà els jurats ni els 
seus con sellers super aliquo facto quod fecerint vel ordinaverint verbo vel facto.26 Però del 
tenor dels privilegis de Jaume I i els seus successors es desprèn que els monarques 
es reserven la potestat de legislar en la majoria de les matèries, o almenys en les 
més importants, des del dret civil —règim econòmic del matrimoni, herències, 
compravendes, notariat...— i penal fi ns a la fi scalitat, les aigües i les sèquies, els 
pesos i les mesures, el mercat, els ofi cis, els càrrecs municipals i fi ns i tot l’urba-

¶ 25 Mariano PESET REIG, «Observaciones sobre 
la génesis de los fueros de Valencia y sobre sus 
ediciones impresas», Ligarzas, III (1971), pp. 51-
52. I, sobretot, Pedro LÓPEZ ELUM, Los orígenes 
de los Furs de València y de las cortes en el siglo XIII, 

Va lència, 1998. Vegeu també la introducció a l’edi-
ció dels Furs de València, a cura de Germà Colon 
i Arcadi Garcia, Barcelona, Barcino, 1980, vol. I. 
¶ 26 Josepa CORTÈS, Liber privilegiorum..., doc. 20, 
p. 126. 
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nisme. Ben poca cosa tenien a proveir, almenys al principi, els jurats i el Consell. 
Així i tot, un altre privi legi de 1270 concedia als jurats que, allà on el fur de Va-
lència no bastàs (ubi forus Valencie non suffecerit), procedissen secundum equitatem et 
sensum naturalem.

Un pas important cap a l’autonomia urbana el representa el privilegi de 
Pere el Gran de 1278, que concedeix als jurats la facultat per poder facere et ordi-
nare ta llias, compota et collectas quas inter se facere voluerint ac etiam ordi na re... sense la 
presència del justícia o d’altre ofi cial reial. De manera indi recta, aquest privilegi 
fa ja al·lusió a la capacitat dels jurats de produir ordi nacions, en exigir-los que in 
omnibus conciliis et ordinationibus suis estiga present el justícia, el seu lloctinent o un 
assessor de la seua cort.27 Però la veritable transferència de la potestat de legislar 
es produeix en l’anomenat Privilegium magnum de 1283, en què el mateix Pere el 
Gran faculta els jurats (novament quatre) per a ordenar nous estatuts en aquelles 
matèries on el Fur de València resulte insufi cient:

Volentes et imperpetuum fi rmiter statuentes quod ubi forus Valencie non suffi ciat, ipsi 
quatuor iurati possint facere novos quotos et certa statuta; et factis per eos possint re-
movere inde illud quod eis videbit expedire; ita tamen quod semper fi ant cum consi-
lio proborum hominum de manu maiori, mediocri et minori.28

Encara un altre privilegi d’aquell mateix any autoritzava els jurats i pro-
homs —damus licenciam et concedimus plenariam potestatem— a esmenar i corregir 
un privilegi de Jaume I sobre el vi i a aclarir qualsevol dubte que pogués sorgir 
sobre el particular.29

Els mateixos Establiments es fan ressò d’aquestes concessions, tant de manera 
genèrica, al·ludint a la delegació que en fa el príncep, com de manera explícita, 
fent referència a aquests dos privilegis. És el cas, per exemple, de les ordenacions 
dels teixidors de draps de lli, en què s’apel·la tant a l’obligació dels jurats de vetlar 
per la utilitat pública com a l’encàrrec que tenen per part del príncep de governar 
i regir la comunitat:

Com dels jurats e prohòmens consellers de la ciutat de València se pertanga de procurar 
e encercar la utilitat públicha e comuna, e encara de ordenar los offi cis, arts e mesters 
de la dita ciutat, en manera que·ls habitants en la dita ciutat viven en justícia e veritat, 
les quals justícia e veritat són il·lumenament de les coses espirituals e temporals, sens les 
quals null hom no pot venir a salvació de vida eternal; e com sia molt necessària cosa a 
aquells als quals gubernació o regiment és comanat, per príncep o per comú de ciutat o 
de lloch, vetlar e estudiar en les coses que són útils e profi toses a aquell comú o universi-
tat e aportans aquelles a perfecció a la comuna utilitat, e que per necligència d’aquells les 

¶ 27 Aureum opus regalium privilegiorum civitatis et reg-
ni Valentie, València, 1515, doc. II de Pere el Gran, 

p. XXIX. ¶ 28 Ibidem, doc. V, p. XXIXv. ¶ 29 Ibidem, 
doc. XXII, p. XXXIIv. 
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gents d’aquell comú o universitat no sien dapnifi cades en alcuna cosa, a la qual aquells 
pusquen donar remey covinent, com lo dan d’aquelles sien tenguts de obviar e esquivar. 
Per tal, cobeejans fer alcun fruit de bones obres a bon estament, utilitat e tranquil·litat 
dels habitants de la ciutat de València e del regne d’aquella...»30

En altres, s’al·ludeix expressament a la capacitat dels jurats per a ordenar el 
reglament dels diversos ofi cis, atenent una vegada més a la «utilitat pública e co-
muna»:

Com dels jurats, prohòmens consellers e mudaçaff de la ciutat de València se pertanga 
de procurar e encercar la utilitat pública e comuna, e encara de ordenar los offi cis, arts 
o mesters de la dita ciutat en manera que·ls habitans en la dita ciutat viven en justícia e 
veritat, les quals justícia e veritat són il·lumenament de les coses espirituals e temporals, 
e sens les quals null hom no pot venir a salvació...31

Ordenances que cal posar per escrit, per evitar dubtes i interpretacions errònies i 
perquè la memòria és feble:

E com per oblidança d’òmens, los quals leugerament segons frèvol natura pot hom errar 
e no aver memòria de les coses, per ço manaren los dits jurats e prohòmens consellers 
que·ls dits ordenaments e capítols sien meses en memòria de scriptura, a la qual cascú 
leugerament pot recórrer.32

Al preàmbul d’alguns d’aquests establiments, se’ns informa també de la ma-
nera de procedir dels jurats i el Consell, des de com consulten amb gent de confi -
ança («prohòmens dignes de fe») i experimentats en l’ofi ci que es vol reglamentar 
(«qui an art e asperència en lo dit offi ci») fi ns a com examinen les ordenances 
d’altres regions o ciutats que puguen servir de model:

E los dits jurats, volén provehir justament e bona sobre·l dit offi ci en manera que sia a 
utlitat dels habitants en la dita ciutat e del dit offi ci, demanaren de consell a prohòmens 
dignes de fe, qui an art e asperència en lo dit offi ci e són certs en qual manera los draps 
se pertanyen de fer e·s deuen fer del principi tro en la fi , que an compliment axí de texir 
com d’adobar, com encara de tintes, e sia leguda cosa que de les bones costums de les 
terres antigues deja hom pendre exemple e matèria de semblants coses a semblants, vists 
per los dits jurats e prohòmens los ordenaments de les terres antigues, en les quals an 
acustumat de fer draps e encara·n fan, en qual manera usen de fer los dits draps. Emper 
amor d’açò...33

Finalment, en les quatre ordenacions següents tenim una referència explícita 
al privilegi de Pere el Gran, de 1283, en què autoritza la ciutat de València a legis-

¶ 30 Establiment 74. ¶ 31 Establiment 85. Ordenances de l’ofi ci de l’obra de seda. 
¶ 32 Establiment 74. ¶ 33 Establiment 74. 
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lar en matèries que afecten el regiment de la ciutat i fi ns i tot a derogar o esmerar 
privilegis reials:

Stabliren e ordenaren los jurats e los prohòmens consellers de la ciutat, attenens a la 
auctoritat de I capítol contengut en I privilegi del senyor rey en Pere atorgat a la ciutat, 
en lo qual és contengut que...34

Com per privilegis atorgats a la ciutat de València los jurats, ab consell dels prohòmens 
d’aquella metexa ciutat, pusquen fer cots e stabliments, per ço [los jurats], ab consell dels 
prohòmens consellers de la damunt dita ciutat e a ben comú, ordenaren e feeren los 
següens ordenamens e stabliments...35

Per vigor de I privilegi per lo molt e poderós senyor en Pere, de molta alta recordació, 
rey d’Aragó, en lo qual és donat a aquells poder de fer e ordenar tots cots e statuts a 
profi t del general de la dita ciutat, segons que en aquell largament és contengut, han 
stablit e ordenat que...36

Attenén encara que·l senyor rey en Pere, fi ll que fo del dit senyor rey en Jacme, ab 
privilegi seu donà licència e atorgà plenera potestad als jurats e prohòmens de la ciutat 
de ordenar e examinar lo privilegi atorgat per lo dit senyor rey en Jacme sobre lo feit 
del vi... Per auctoritat del qual privilegi, los jurats e Consell de la ciutat..., declaran e 
esmeran al dit privilegi del dit senyor rey en Jacme, ordenaren que...37 

Des de 1283, doncs, els jurats i el Consell de València tenien facultat per 
a promulgar establiments i, fi ns i tot, per a esmenar alguns dels proveïts pels ma-
teixos monarques. És a partir d’aquesta data quan devia començar a dur-se un 
registre de les deliberacions del Consell, amb l’anotació dels nous establiments 
produïts en cada sessió. El manual de Consell més antic que es conserva data 
de 1306, però en un assentament es fa referència a un establiment anterior de 
1296. Els primers establiments promulgats pel Consell i també els primers ma-
nuals on van ser consignats devien comen çar a confegir-se, doncs, entre aques-
tes dues dates: 1283 i 1296. La relació directa entre els privilegis reials, fi ns 
aleshores l’única font de dret que completava el text primigeni de la Costum, 
i els nous establiments munici pals es palesaria també en la terminologia: men-
tre que els privilegis solen emprar la fórmula Statuimus et ordinamus quod..., re-
ferint-se al monarca, els establiments munici pals la tradueixen per Stabliren e or-
denaren que..., referint-se als jurats i al Consell. Començava així una llarga i fe-
cunda activitat legisladora per part de les autoritats municipals, el resultat de 
la qual subministrà l’autèntica columna vertebral sobre la qual s’assentà el dret 
i la memòria dels ciutadans de València fi ns que el muni cipi foral fou liquidat 
per l’allau borbònic.38

¶ 34  Establiment 162. ¶ 35 Establiment 197. 
¶ 36 Establiment 469. «De carnissers». ¶ 37 Esta-
bliment 366. ¶ 38 En les pàgines anteriors, hem 
traçat el recor regut de l’autonomia ur bana i de 

la capacitat legis lativa de les ciutats, des del nord 
i centre d’Ità lia fi ns a la Provença, el Llenguadoc 
i Catalunya, per tal d’entendre millor el cas de la 
ciutat de Va lència, que és producte d’aquesta evo-
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RADIOGRAFIA D’UNA CIUTAT

La capacitat normativa de la ciutat de València, encarnada en els seus magis trats, 
és àmplia i fl exible. Àmplia perquè no té més sostre que el dels Furs i els Privi-
legis, i fl exible perquè s’adapta, amb addicions i esmenes, a un cos tan dinàmic i 
en constant mutació com el de la capital del regne. A problemes nous, ordenan-
ces noves; a qüestions no previstes ni en la Costum ni en els Furs, provisions que 
omplen aquest buit; a solucions insatisfactòries o senzillament que han caducat, 
correccions adequades o derogacions sensates. Sempre que la solució d’aquests 
problemes i qüestions entràs dins les competències de les autoritats locals i no 
calgués recórrer al rei perquè hi proveís. En aquest cas, el monarca, a instància de 
la ciutat, i a canvi generalment d’una compensació econòmica, promulgava un 
privilegi específi c sobre la matèria, que, d’aquesta manera, passava a formar part 
del codi municipal.

Assistits pel Consell, els jurats intervenen amb constància, insistèn cia i re-
gula ri tat en tots els problemes que afecten el funcionament de la vida urbana. La 
ciutat cada vegada és més complexa, cada vegada es fa més difícil de governar, 
i res no es pot deixar a la im pro visació. València amplia incessantment els seus 
efectius demogràfi cs. Els 15.000 habi tants que presumim abans de la conquesta 
cris tiana, aviat són superats i un segle després gairebé duplicats. Administrar, en 
efecte, unes 26.000 ànimes, no és una tasca fàcil. Es tracta, a més, d’una massa al-
tament sensible, donada a la protesta, al soroll, a formes excitades de sociabilitat; 
tot i el seu enquadrament en ofi cis, parròquies i confraries, fàcilment rellisca cap 
a múltiples formes de transgressió, cosa que obliga els prohoms a immiscir-se en 
àmbits dels costums i de la vida privada, presumptament reservats als pastors de 
l’Església i als moralistes.

lució, i, en particular, els antecedents i els fona-
ments jurídics de la potestat dels jurats i el Con-
sell per a promulgar establiments i ordenances. 
Com que es tracta d’una introducció a l’edició 
dels establiments de la ciutat de València i no 
d’un estudi histori cojurídic, no hem eixamplat la 
comparació a d’altres espais geogràfi cs, com ara 
Anglaterra, França o Castella. Així i tot, pel que 
fa a aquesta últi ma, on els furs més antics daten 
també, com les cartes de població de Cata lunya, 
del fi nal del segle X, però on l’intervencionisme 
reial és molt més ferm que a la Corona d’Aragó i, 
per tant, presenta un quadre molt diferent al que 
hem exposat ací, remetem als nombrosos estudis 
de Miguel Ángel Ladero Quesada i a la mono-
grafi a d’Esteban Corral García: Miguel Ángel 
LADERO QUESADA, «Las ordenanzas locales. Si-

glos XIII-XVIII», En la España Medieval, 21 (1998), 
pp. 293-337; «Ordenanzas locales en la Corona 
de Castilla», Revista de historia Jerónimo Zurita, 
78/79 (2004), pp. 29-48; «Poder y economía en 
Sevilla. Las ordenanzas de la ciudad y su tierra. 
Siglos XIII-XVI», a Faire bans, edictz et statuz..., cit., 
pp. 513-533; i, junt amb Isabel GALÁN PARRA, 
«Las ordenanzas locales en la Corona de Casti-
lla como fuente histórica y tema de investigación 
(siglos XIII al XVIII», Anales de la Universidad de 
Alicante. Historia Medieval, 1 (1982), pp. 221-244; 
Esteban CORRAL GARCÍA, Ordenanzas de los 
Concejos Castellanos. Formación, contenido y mani-
festaciones (s. XIII-XVIII), Burgos, 1988. Vegeu tam-
bé el treball clàssic de R. GIBERT, «El derecho 
municipal de León y Casti lla» Anuario de Historia 
del Derecho Español, 31 (1961), pp. 695-753. 
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D’altra banda, els sectors productius, arrossegats ben prompte per la 
manufac tura de draps de llana, es diversifi quen, i s’imposa ordenar la competència 
i, sobretot, mirar d’afavorir la implantació i el desenvolu pament d’activitats que 
no poden sinó redundar en el benefi ci de tothom. El present i el futur de València 
és el de la seua manufactura tèxtil per damunt de tot. Qualsevol decisió impor-
tant, doncs, que afectava la qualitat del producte havia de passar ineluctablement 
per les sessions que els jurats i el Consell celebraven en la sala de la confraria de 
Sant Jaume, per tal que les gents no se sentissen estafades, el nom de València no 
quedàs en entredit i no es perdessen mercats exteriors. 

València, com qualsevol altra metròpoli europea, era un gran ventre insa-
ciable. Resoldre l’alimentació d’unes gents que s’havien separat defi niti va ment 
del treball de la terra, suposava controlar hàbilment àrees plurals i complexes que 
anaven de la producció a la venda al detall, passant per la circulació, els preus, els 
pesos i mesures, i la mateixa política fi scal. Per aquesta raó els tentacles urbans 
depassaven de lluny el perímetre de les muralles, perquè és allà, en les hortes cul-
tivades, però també en els espais verds de marjals i deveses i muntanyes del seu 
terme general, i encara de tot el regne, on s’havia de proveir d’una bona part dels 
articles que consumien els seus veïns diàriament. 

Al seu torn l’espai intramurs no pot ser ocupat ni construït sense unes mí-
nimes directrius ordenadores. És necessari harmonitzar els interessos privats amb 
els col·lec tius. Els carrers han de tenir la sufi cient amplada per a la circulació de 
persones i béns, però també les cases s’han d’atendre a unes directrius comunes. 
Al capdavall, el prestigi de València davant els forasters que la envaeixen, els mer-
caders que atraquen al seu port i els viatgers de pas resideix també en la imatge 
que és capaç d’oferir. Un atzucac brut o una plaça plena d’immundícies i pudors 
diu mal d’una ciutat que es compta entre les principals de la Corona d’Aragó.

Els 564 establiments promulgats en els quaranta anys que van de 1306 a 
1346, més el primer de 1296, radiografi en, per consegüent, la dinàmica formida-
ble d’una ciutat. Potser no és tan magnifi cent com la del segle XV, però proba-
blement més vigorosa, més ferma, perquè és quan s’assenten les bases polítiques, 
econòmiques i ideològiques que faran de València un dels centres urbans més 
pròspers d’Occident. Es tracta d’una ciutat més autònoma, sense les interferències 
fèrries del poder reial. Una ciutat que persegueix la pròpia identitat, impossible 
si bé es mira amb les primeres generacions de colonitzadors. La tasca normativa 
insistent i multiforme hi contribueix, i no poc, en aquesta presa d’identitat col-
lectiva. Tot i la naturalesa prolixa d’aquests 565 establiments —molts dels quals 
contenen al seu torn diverses ordenances—, podem agrupar-los en cinc àmbits: 
el regiment urbà, l’urbanisme, els costums, el mercat i el paisatge rural.
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El regiment urbà

Encara falta temps perquè Francesc Eiximenis condense la doctrina política ur-
bana en el seu cèlebre Regiment de la cosa pública, però en la consciència ciutada-
na, i molt en particular en la de l’elit dels prohoms que la governen, s’instal·la 
la percepció que la «cosa pública», en tant que «comunitat de gents ajustades e 
vivents sots una mateixa llei, e senyoria e costumes», necessita d’un ordenament. 
Barcelona, Lleida, les ciutats occitanes, les comunes italianes són referents geogrà-
fi cs i culturals pròxims que no poden sinó obrar com a exemples. En el preàmbul 
de les ordenances fetes per als brunaters el 20 d’agost de 1330, confeccionades 
després d’haver-hi detectat certs fraus, els jurats, junt amb els consellers i el mus-
tassaf, declaren que «a tot regidor de ciutat, vila o loch se pertanga de encercar e 
de procurar vies e maneres per les quals los habitadors de la ciutat o vila viven en 
justícia e veritat, la qual és plaent a Déu e útil e profi tosa a aquells qui habiten 
e estan en la ciutat, e deu esquivar e foragitar les dites fraus».39 Per tant, el bon 
regiment requereix que les lleis siguen fetes en favor seu i observades per tot-
hom. L’administració, la bona administració, és la columna vertebral de la cosa 
pública. Jaume I creà el sistema bàsic de la governació basat en el triangle justí-
cia, jurats i consellers, convenientment millorat durant els regnats posteriors. Però, 
òbviament, des de les altes instàncies del poder reial no es podia contem plar ni 
preveure la mecànica quotidiana de l’administració i les mesures per a disposar 
d’una maquinària ben greixada. Es tracta sempre de lleugers retocs i adaptacions, 
perquè qualsevol modi fi  cació en profunditat suposaria una invasió de les compe-
tències del rei. Per aquesta raó també les intervencions ciutadanes, dins el conjunt 
de les ordenances, són reduïdes (trenta-set), relacionades amb els deutes i els cre-
ditors de la ciutat, la revisió dels comptes, les multes del mustassaf, l’elecció dels 
consellers de parròquies i ofi cis, càrrecs intermedis com procuradors, missatges i 
clavaris, els procediments jurídics i els contractes, la prohibició que cap ofi cial del 
monarca o de la casa reial fos elegit en els ofi cis de la ciutat, els horaris del Con-
sell, l’obli ga ció de guardar secret sobre els acords presos, i fi ns i tot la necessitat de 
guardar-hi silen ci en les sessions «per tal que·ls afers sien mils examinats e en bon 
estament posats».40 En qualsevol cas, el conjunt de normes relatives a l’administra-
ció, embolcallades per la idea del bé i profi t de la cosa pública, buscava de legiti-
mar un sistema fet a mida dels patricis. Un grup selecte de famílies es repartien el 
poder i n’excloïen la majoria, si més no de l’àrea executiva i decisòria. El poder 
local, per tant, era un focus permanent d’enfrontaments, però les ordenances, amb 
la seua voluntat normativitzadora, establien unes regles de joc que contribuïen a 
apaivagar-les. 

¶ 39 Establiment 232. ¶ 40 Establiment 225. 
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No és possible un bon regiment, però, sense fi nances sufi cients i sanejades. 
Valèn cia construeix la seua pròpia fi scalitat al mateix ritme que la resta de ciutats 
europees, en el segle que va de 1250 a 1350 i que ocupa, doncs, la cronologia 
d’aquest primer volum d’ordenances. Els instruments fi scals de què se servirà es-
taran basats en l’impost directe, l’impost indirecte i el deute públic. Aquest darrer 
a penes és percep tible en les ordenances, perquè encara no ha assolit el volum que 
representarà a partir de la segona meitat del segle XIV; les mencions a imposts di-
rectes també són escadusseres, però, per contra, els indirectes són els que mereixen 
la major i minuciosa atenció dels prohoms. Reben el nom d’«imposicions» o cises 
—per bé que aquesta segona denominació es difondrà després de 1350—, i car-
regaven als preus dels productes una taxa ad valorem. Tampoc no són tributa cions 
fi xes, sinó que s’apliquen o se supri meixen en funció de puntuals o peremp tòries 
necessitats.41 Als prohoms és a qui correspon determinar quins productes i com 
havien de ser gravats. Tot i que ja apareixen imposicions sobre cuiros i pells, i «béns 
seents», que incloïen traspassos de propietat i censals, seran els productes ali men-
taris de consum de masses els més promptament i regularment afectats per unes 
taxes que, indubtablement, s’havien de refl ectir en el preu fi nal: carn, vi i blats. 

Aquesta era una fi scalitat que no podia ser accep tada de grat pels contri-
buents. Els cavallers i els eclesiàstics en reivindicaven l’exempció; per a les classes 
populars menjar resultava més car, mentre que fl equers i carnissers veien dismi-
nuir el seu marge de benefi ci, comprimit entre un preu fi xat pel Consell i l’im-
post a l’alça. L’agost de 1336 es dispararen les tensions amb els carnis sers. El Con-
sell, «per urgent necessitat e evident utilitat de la ciutat, e per pagar los deutes 
d’aquella», havia ordenat una imposició sobre la carn, després d’haver tret la dels 
blats i la del vi. Però els carnissers protestaren per escrit i de paraula diverses ve-
gades, fi ns al punt d’amenaçar que «no desfaran ne tallaran carns en la dita ciutat 
si la dita imposició no és relevada». La resposta del Consell, reunit el divendres 18 
d’agost, fou contundent i expeditiva, en advertir-los que si duien a terme el seu 
propòsit, a més d’imposar-los una multa de 100 morabatins, els privaria de l’ofi ci 
de carnissers, perdrien les franqueses dels veïns de la ciutat i els empresonaria fi ns 
a la satisfacció dels danys causats, donat que «lo cessament de fer e tallar les dites 
carns cominat per los dits carnicers sia de mal exempli, e dampnós e injuriós a 
la cosa pública, e manera de manopoli, o de gabella o de introduir carestia en la 
dita ciutat contra pública utilitat, majorment com lo senyor rey sia ja en lo reg-
ne de València e dins breus dies deja ésser en la dita ciutat, e aytals enpreniments 
injurioses e dampnoses a la cosa pública no dejen romanir sens pena e provisió 
deguda».42

¶ 41 Juan Vicente GARCIA MARSILLA, «La génesis 
de la fi scalidad municipal en la ciudad de Valen-

cia», Revista d’Història Medieval, 7 (1996), p. 159. 
¶ 42 Establiment 326. 
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Amb recursos econòmics regulars i sufi cients la ciutat podia estendre la 
seua acció solidària sobre els col·lectius més desfavorits. Amb les mesures intro-
duïdes sobre els hospitals, els orfes, els captius, les dones de penitència, la caritat 
o els acaptadors, els prohoms cerquen un equilibri impossible, l’emmascarament 
de les desigualtats. Certa ment no ho aconsegueixen, però si més no les integren 
i les interioritzen, les desi gual tats, en un ordre moral efi caç.43 La tasca de go-
vernació de la ciutat no s’esgota amb l’exten sió d’un sistema d’assistència social, 
ja que també competeix als magistrats proveir contra els lladres, aplacar els bàn-
dols —que encara no constitueixen un insoluble problema de seguretat pública i 
d’ines tabilitat política—, vigilar els reparti ment de les aigües, sobretot en temps 
de sequera, defensar la ciutat davant qualsevol atac als seus privilegis, però també 
consolar i alegrar els veïns amb processons, com la que es fa en honor de Sant 
Jordi, amb festes i celebracions, com ara la victòria de Pere el Cerimoniós sobre 
Jaume de Mallorca, i sobretot la de Sant Dionís del 9 d’Octubre, que queda ofi -
cialment instituïda com a festa en complir-se el primer cente na  ri de la conquesta 
de la ciutat, quan «lo molt alt senyor en Jacme, de bona memòria, rey d’Aragó, 
pres e trasch de mans dels infeels e liurà aquella a feels cristians, per tal que·l nom 
del nostre senyor Jesuchrist e de la benaventurada Verge, mare sua, e dels sants del 
paradís hi fos benehit e loat».44

L’urbanisme

València es projectava en la imatge que eren capaços de donar els seus dirigents. 
El fet que la vida quotidiana, del treball a les manifestacions espirituals, de la festa 
i l’oci a les transaccions econòmiques, es desplegàs als carrers i a les places, més 
que no a l’interior de les cases, podia convertir aquests últims en veritables abo-
cadors d’immundícies. La imatge que suggereixen les orde nan ces, i tota la docu-
mentació coetània, és que València conservava traces de la ruralia, molt més acusa-
da en la perifèria i els ravals que en el centre, no cal dir-ho. La ciutat era creuada 
per braços de sèquies, en el seu si encara hi havia alguns petits horts closos i no 
era infreqüent ensopegar amb porcs, gallines i amb el trànsit de nombrosíssimes 
cavalcadures. Les olors devien ser fortes, afavorides a més pel treball a l’aire lliure 
i la manipulació de matèries de ràpida descomposició. 

Contra la brutícia i les pudors, es proveeix que ningú «no gos scortjar nen-
gunes bèsties ne encara escombrar albellons, com no sia cosa covinent que sutzees 
es pusquen mesclar o fer orible ço que és a servii e sustentació de cors humà».45 
També exigeixen que ningú no tire a la sèquia de na Rovella, que passava per la 

¶ 43 Cfr. Bernard CHEVALIER, Les bonnes villes 
de France du XIVe au XVIe  siècle, París, Aubier-

Montaigne, 1982, p. 311. ¶ 44 Establiment 375. 
¶ 45 Establiment 126. 
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Moreria, «pedres, tests, agranadures de cases, ne buydar ventres de moltons o de 
cabrons ne d’altres bèsties, ne escombradures de ferrés ne tesquiradures d’açtores, 
ne matapoll o escombradures de tintorés»;46 adverteixen als pescadors i carnissers 
que no llancen les restes als carrers i les places, mentre que als barbers, «a esquivar 
corrupció, oy e desplaer a les gents», que tinguen a la porta de l’obrador tan sols 
«II o III escudelles ab sanch».47 

Les crides contra els porcs que van solts pels carrers sovintegen: embruten 
i poden fer mal als infants. Només consenten el porc de sant Antoni, aquell que 
durant tot l’any era alimentat per un mateix barri i que era sacrifi cat per als pobres. 
El coets i el foc —els «canons apellats voladors, e hix d’aquells espires de foch»— 
també causen danys i espant, tant com fer córrer les bèsties per la ciutat, «per la 
qual cosa dampnatges ne sien estats donats a creatures poques e a persones velles».48

Els regidors, doncs, bregaven perquè res no entrebancàs la lliure circulació 
de persones i béns, perquè les «carreres» fossen «planes e no clotoses», perquè els 
valls estiguessen nets de runa i facilitassen així el discorriment de mares, albe-
llons i clavegueres. El sanejament d’aquestes infraestructures constituïen mesures 
preven tives contra una amena ça latent a la ciutat: les riuades. La de 1328 fou de-
vastadora, ja que «lo riu Godalaviar vench tan gran que pujà sobre los ponts de la 
ciutat e enderrochà aquells, e los raytgs d’aquell riu prengueren e discorregueren 
per lo raval de Roteros, devallan al Mercat, e s’ompliren los valls de la ciutat, per 
occasió dels quals la aygua del dit riu entrà en la ciutat, ço és, per los albellons, los 
quals sobrexiren, e altre raytg del dit riu per la Exerea. Per les quals coses, molts 
alberchs ne són enderroquats en los ravals ho suburbis de la dita ciutat».49 Amb 
urgència, «com les dites coses no requiren tardança, ans per evident necessitat 
requiren celeritat», s’ordenà escombrar les valls i les mares majors per les quals 
discorrien els albellons, reparar els murs, construir un pont i adobar camins ge-
nerals. Per a fer front a les despeses, que s’auguraven considerables, no es trobà 
altra solució que imposar una «ajuda» sobre les carns que vendrien els carnissers 
de la ciutat i de la seua contribució i sobre el forment que s’hi moldria.50 En poc 
temps, València tornà a la normalitat sota la direcció vigorosa dels jurats, encara 
que també amb les rutines al llançament d’escombreries als valls, com denuncien 
posteriors ordenances.

Els costums

En realitat es tractava dels mals costums. L’urbanisme que dissenyen els prohoms 
du implícit un «codi d’urbanitat», que no és altre que el del cristianisme. La ciutat 

¶ 46 Establiment 131. ¶ 47 Establiment 391. 
¶ 48 Establiment 393. ¶ 49 Establiment 208. ¶ 50 Establiment 209. 
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és pecadora, més que el camp. Els ordes mendicants han estat creats per actuar 
en aquest medi propici a les transgressions dels manaments de l’Església. Un medi 
que escandalosament és habitat per moros i jueus, i cal segregar-los en els seus 
barris, assenyalar-los i evitar tota mena de contactes amb els cristians. L’elit patrí-
cia s’afegeix a una altra batalla més a través de les ordenances i les crides. Les re-
sistències, però, són enterques, perquè estan ben arrelades en els valors i les con-
ductes contemporànies. 

El joc de daus és una plaga que no coneix aturador; es juga en qualsevol 
lloc de la ciutat, fi ns i tot davant la casa del senyor bisbe, i, és clar, en les tafureries. 
La gent acudeix a l’«adeví o adevina» i al «sorcer o sorcera» per a solucionar qual-
sevol tràngol, en lloc d’anar a l’església i buscar el consell del rector. La violència 
en forma de baralles esclata amb una freqüència esbalaïdora, de la qual donen fe 
les actuacions del justícia criminal. Pertot s’ou «ensuetzar» la llengua «dién mal 
de Déu e de la Verge». Per part seua, moltes dones es deixen dur per «vanitats 
e sobrefl uïtats» en la seua manera de vestir, fi ns i tot a l’hora d’anar de dol, «per 
sucgestió e engan del demoni e per mal». N’hi ha homes casats que tenen concu-
bina o «druda», i alcavots que parasiten les prostitutes del bordell, les quals a voltes 
també vesteixen robes luxoses que no els pertany. 

Contra els contactes amb les minories ètniques, contra jugadors, blasfe-
madors, endevinadors, fetilleres, amigats, concubines, alcavots i prostitutes, els regi-
dors de la ciutat legislen. Però es tracta encara de poques i tímides mesures. L’eu-
fòria del creixement emmascara aquestes pústules. Quan a partir de 1348, amb 
l’assot de la pesta i d’altres calamitats, es difonga l’opinió que les desgràcies són la 
resposta d’un Déu venjatiu davant tant de pecat, el nombre de les ordenances re-
latives als costums es multiplicaran. Però la convicció per a combatre tots aquests 
vicis serà igualment precària.

El mercat

La cosa pública se sosté en l’acció dels regidors, però descansa en el funciona ment 
del mercat. ¿Què és la ciutat sinó un mercat, un lloc de transaccions permanents, 
un centre on confl ueixen rutes terrestres, fl uvials i marítimes, i on arriben merca-
de ries de tota mena i d’on n’ixen cap a destinacions properes i llunyanes? L’elit 
política la nodreixen majorità riament llinatges reclutats en les fi les dels mercaders. 
En bona lògica, doncs, havien de proveir un seguit de mesures en un àmbit que 
els era particularment pròxim i on s’esborraven els límits entre l’interès privat i el 
col·lectiu. Les ordenances entorn del mercat conformen l’apartat més nombrós. 
Les intervencions són contínues, reiteratives, insistents, escrupo loses. Res no els 
passa per alt als regidors. I si així succeeix, són els mateixos interessats o, millor 
dit, els perjudicats en alguna qüestió concreta, els qui en demanen la prompta 
actuació. 
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Al darrere d’aquesta prolixitat hi ha tres objectius que, comptat i debatut, 
esbossen els contorns de la política econòmica urbana: garantir la seguretat i l’ho-
nestedat de les transaccions, assegurar els apro vi sio na ments, de les famílies i de les 
unitats productives, i refermar l’hegemonia de la ciutat en el conjunt del regne. 
Així, en un moment o altre els prohoms s’ocu pen de productes per als obradors 
tèxtils i la cosmètica com l’alcarahuja, l’alquena, la batafalua, la grana, el cànem, 
la palma i les pells; els materials de construcció com la calç, el tany, la fusta, la 
rajola i la teula, més la pega usada sobretot en les drassanes; els materials usats en 
combustible i la il·luminació com la cera i les candeles, el carbó i la llenya. No 
són estranyes tampoc les ingerències dels magistrats en la producció, tot i que 
en principi es tracta d’un àmbit que més aviat concernia el mustassaf i sobretot 
les mateixes autoritats dels ofi cis. Justament el fet que els jurats i els consellers hi 
intervinguessen, mostra la centralitat de l’obratge de draps en les activitats eco-
nòmiques de la ciutat, arran de la creixent especialització laboral, la introducció 
i difusió de noves tècniques i l’augment formidable de la demanda, en particular 
dels sectors populars. És així com es promul ga ren ordenances concernents als pa-
raires, tintorers, teixi dors, assaonadors, brunaters, pellers, blanquers, aluders, a més 
d’específi  ques relati ves a les llanes i els draps, la seda i el cuiro, o d’altres sectors 
com els dels corders, corret gers, sabaters, terrissers o els botoners d’estany. L’ho-
nestedat de les transaccions es basà en un control meticulós sobre els pesos i les 
mesures, amb bans cíclics que exigien la revisió dels estris per part del mustasaf: 
«Que, per esquivar afrau e dapnatge de les gents, que tot revenedor, e hostaler, o 
revenedriu, o tender, o tendera o mesurador en l’almudí, de huy en XX dies se-
güents sia tengut, sots pena de LX sous, portar o trametre al alberch del dit muda-
çaf barcelles, almuts, migs almuts, quarterons e huytavons d’almuts, marchs d’oli, 
quintar, dues arroves, arrova, miga arrova, liura, e liures, miges liures, onça e onces 
per regonèxer e saber si les dites coses són fi nes e leyals».51

L’aprovisionament alimentari es revela com l’autèntica obsessió dels legis-
ladors. La pau social depèn de la tramesa regular de tota mena de productes que 
els veïns i habitants de València duen a la seua taula, directament o després de 
les preceptives mani pu lacions culinàries. Encara l’arròs és un article secundari, 
exactament com les horta lisses i els llegums.52 La fruita seca i la fresca a penes ha 

¶ 51 Establiment 359 del 19 d’octubre de 1337. 
En el mateix establiment es comminava els re-
venedors de draps de lli, estopa i llana que por-
tassen al mustassaf les alnes; als taverners i ve-
nedors de vi, «lo quarter o mig quarter de vy, 
si·s vol sia d’aram, de fust o de terra», i a tots 
els que llogaven «portadores closes per reebre 
vy, o taverner o traginer qui haja de les dites 
portadores», que també les portassen abans de 

vint dies «per regonèxer e saber si aquelles són 
dretes e leals». Els jurats i els prohoms interve-
nen els pesos i les mesures de la ciutat en set-
ze ocasions. ¶ 52 L’escàs entusiasme per aquests 
productes procedia en part de concrets preju-
dicis ideològics i opcions culturals. Des de la 
ciutat estant, llegums, hortalisses sobretot, es 
consideraven al més baix de la cadena alimen-
tària, i eren identifi  cats com menges sobretot 
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reclamat l’atenció dels magistrats, llevat del raïm, objecte pel que sembla d’au-
tèntiques depredacions i vendes fraudulentes. El peix, en canvi, entra regular-
ment en la dieta quotidiana, i mereix dotze provisions, destinades a garantir que 
veïns i també «gents privades e estranyes atroben suffi ciència de pex de mar en 
la ciutat»,53 mitjançant uns preus justs, l’eliminació de punts de venda fraudu-
lents o la persecució dels revenedors.54 Però els habitants de les ciutats medievals 
eren més que res uns carnívors, uns grans consumi dors de pa i uns extraordina-
ris bevedors de vi. 

Si els veïns de València es comportaven igual que els de Barcelona, cosa ben 
probable, on a la ratlla de 1400 es consumien entre 1,5 i 2 moltons per persona i 
any,55 la ciutat havia de preveure sacrifi car entre 39.000 i 52.000 de caps només 
de moltó, a banda el ramat porcí, vacum, cabrum, les aus de corral i les salvatgi-
nes. L’avitua lla ment, si tenim en compte la insufi ciència crònica del país —els 
carnissers de la ciutat el 1329 només disposaven de 2.012 caps de moltons—,56 
devia constituir un trencaclosques sovint difícil de resoldre: la carn i va merèixer 
noranta-quatre interven cions. Aquest nombre tan elevat indica la seua importàn-
cia i el control estricte que es realitzava sobre la venda, la manipulació, els preus i 
la distribució. 

València, de fet, acota tot el terme per a la seua pròpia provisió. Potser fa 
els ulls grossos en moments d’abundància, però la intransigència es manifesta en 
conjuntures desfavorables, que devien ser les habituals. La primera disposició en 
aquest sentit es pren el 4 de maig de 1313, quan els jurats i els consellers, atesa 
«la mirva que és de bestiars en lo regne de València per lo tems qui és estat sech 
e molt dapnós als dits bestiars, e, encara, com gents d’altres regnes agen treit del 
dit regne quantitats de bestiars, per la qual cosa és mirva de bones carns en la dita 
ciutat e regne, e no sia justa cosa ne raünable que tolga hom a si metex ni a sos 
vehins lo pa e que·l don a les gents d’altres regnes. Per ço, establiren e ordenaren, 
segons que dit és, que null hom, de qualque condició, o manera o ley serà, axí 
estrany com privat, no sia osat que gos traure ne fer traure, per mar ne per terra, 
de tot lo terme de la ciutat nenguns bestiars, de qualque natura sien, per nenguna 
manera, d’ací per tot lo mes de juliol primer vinent sie pasat», a pena de 60 sous. 
En algunes ocasions la prohibició gosen estendre-la per tot el regne, aprofi tant 
l’avinentesa que el rei i el seu seguici han d’aturar a la ciutat.57

Resulta, d’entrada, sorprenent el grau de fi xació que les autoritats locals 
tenen per la volateria i la caça, si fem cas de les trenta-una disposicions que trac-

de pagesos. Ferran GARCIA-OLIVER, «Els cul-
tius», Història agrària dels Països Catalans, Bar-
celona, Funda ció Catalana per a la Recerca, vol. 
2, Edat Mitjana, pp. 301-334. ¶ 53 Establiment 
215. ¶ 54 El comí també ha estat objecte de re-

gulació, com igualment la sal i fi ns i tot la llet. 
¶ 55 Claude CARRÈRE, Barcelona 1380-1462, un 
centre econò mic en època de crisi, Barce lo na, Cu-
rial, 1977, I, pp. 320-321. ¶ 56 Establiment 217. 
¶ 57 Establiments 217 i 218. 
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ten el tema. Com en qualsevol altra carn, intermi tentment s’hi regulen els preus, 
els horaris, els punts de venda, les interferències dels revenedors o la venda frau-
dulenta. La volateria i les peces de caça constitueixen, doncs, productes d’àmplia 
demanda i consum. Els preus per unitat a poc a poc augmenten, i en alguns ca-
sos arriben a doblar els preus inicials. Resulta ben signifi catiu que la caça major 
pràcticament quede absent de les regulacions. Ha reculat cap a les marjals i les 
muntanyes inaccessibles. L’escenari, en efecte, és un altre, el de la caça menor, que 
té el seu lloc predilecte justament en els «panifi cats», en les vinyes i les hortes i 
que, en conseqüència, mereixeran protecció. Per a molts sectors ciutadans la caça 
esdevé una alternativa a l’oci, i per a l’aristocràcia una ocasió per a exhibir-se 
amb els falcons, però per a molts pagesos i sectors de les classes populars la caça i 
la cria d’aus de corral segueixen constituint una alternativa alimen tà ria i una for-
ma d’obtenció d’ingressos suple men taris per mitjà de la venda de les peces en el 
mercat ciutadà. 

Els carnissers degueren ser un grup de pressió gens menyspreable, tal com 
es desprèn del tira-i-arronsa permanent que mantingueren amb l’equip de go-
vern. Els continus bans assenyalen que alteraven els preus i cometien fraus en 
perjudici dels compradors. L’oposició s’exacerba en el confl icte per les imposici-
ons, però la resposta municipal doblegà qualsevol resistència.

El pa era, però, el motiu de principal preocupació dels jurats i consellers de 
València, per davant fi ns i tot de la carn. El consum d’una persona adulta rondava 
els 2 cafi ssos anuals de forment, és a dir, els 402 litres. Els 26.000 habitants de la 
ciutat de mitjan segle XIV necessitava aproximada ment, doncs, uns 52.000 cafi ssos. 
Aquesta enorme quantitat només es podia cobrir mitjançant la tramesa de gra no 
sols de la resta del regne sinó de més enllà de les fronteres de la Corona d’Aragó, 
ja que la collita del terme general, sobre la qual s’exercia un control estret, no era 
sufi cient. El 1329, la capital aconseguí d’Alfons el Benigne la veda d’exportació 
del gra de tot el regne, i l’autorització a armar naus per impedir-ho.58 Així i tot 
no es podien evitar collites desastroses. Les caresties llavors disparaven els preus, 
les angoixes dels veïns i el desassossec dels jurats. La de 1333, que inicia en la 
Corona d’Aragó el deteriorament del cicle productiu, queda refl ectida immedia-
tament en les ordenances, en haver-se enfi lat el preu del cafís de forment fi ns als 
45 i 46 sous, gairebé el doble del que usual ment valia. Per a pal·liar l’escassetat 
no es dubtarà d’introduir un sistema d’«ajudes», és a dir, de primar la importació, 
cosa que, al capdavall, benefi ciava els mercaders, que nodrien l’equip dirigent. De 
vegades n’arriba tant a l’almodí municipal, que els magistrats, per a evitar-ne la 
pèrdua, ordenen distribucions i compres forçoses, en particular als fl equers i als 
bescuiters que prove eixen els vaixells.

¶ 58 Agustín RUBIO VELA, «El abastecimiento ce-
realista de una gran urbe bajomedieval. Aproxi-
mación al problema campo-ciudad en el País Va-

lenciano», L’escenari histò ric del Xúquer. Actes de la 
IV Assemblea de la Ribera, L’Alcúdia, Ajuntament 
de L’Alcúdia, 1988, pp. 55-68. 
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Les mateixes directrius que en la carn, es repeteixen ara en els blats. Fins a 
noranta-dues inter ven cions es registren en les ordenances concernents als blats. 
Es tracta, una vegada més, de penar els fraus, establir les qualitats —en particular 
entre el «el pa de blanc», el més bo, i «el pa de ros», més barat— fi xar els preus i 
els llocs de venda i vigilar de prop fl equers, fl equeres, revenedors i revenedores, 
moliners, traginers o mesuradors, en defi nitiva tots els sectors implicats en la co-
mercialització del pa. 

El vi, com el pa, és un dels elements característics de la civilització medie-
val. El seu consum de masses s’explica no sols pels seus valors nutritius i sovint 
pel mal estat de les aigües, sinó perquè ha adquirit nous valors, el principal dels 
quals, més que els aspectes lúdics que s’hi relacionen, és el caràcter sagrat, el sim-
bolisme místic —la «sang de Crist»—, que empenyé l’expansió de la vinya pertot 
arreu, inclosos els termes generals de la ciutat de València. La difusió de la vinya 
i la producció enològica és, sens dubte, consubstancial al desenvolupament urbà. 
De fet, algunes de les informa cions més interessants sobre la viticultura proce-
deixen dels llibres d’establiments, on s’aprecia que junt amb el pa i la carn cons-
titueix la columna vertebral de la fi scalitat ciutadana, i que els burgesos s’esforcen 
a trobar respostes adequades als vincles establerts entre el camp i la ciutat, domi-
nats pels refl exos comercials. L’Horta, la comarca presidida per València, d’ençà 
de la conquesta i els primers passos de la colonització agrària, coneix plantacions 
sistemàtiques de ceps, que competeixen per l’espai amb els cultius de cereals. La 
demanda de l’urbs és una raó convincent per als llauradors i propietaris, molts 
d’ells veïns de la capital, tot i els baixos rendiments de la terra. La millora dels 
mitjans de transport i l’abaratiment dels seus costos, però, plantejà seriosos pro-
blemes de competència a la producció local. Viles com Gandia, Vila-real, Castelló 
o Alzira reaccionaren de seguida amb mesures proteccionistes de la verema i dels 
vins propis. València els precedí en la temptativa, en nomenar un guardià del vi, 
la funció del qual era vedar l’entrada de vins novells i estranys, i legislar-hi, si més 
no des del 21 d’agost de 1306, quan els magistrats decidien que «null hom qui 
aja vinyes fora lo terme de la ciutat, o dins lo terme, que no sien del realench e 
que d’aquelles no pach ab los ciutadans e vehins de la ciutat, ço és a saber, en los 
serviis reals i vehinals, no meta ne gos fer metre venema d’aquelles vinyes en la 
ciutat ne en los ravals d’aquella, ne encara en alcuna alqueria o loch que sia del 
realench dins lo terme de la ciutat», sota la pena de 60 sous.59 La repetició cíclica 
d’aquesta prohibició és el senyal que no sols s’incomplia la normativa, sinó que 
objectivament la producció del terme no cobria les necessitats d’una gran capital 
com València, i que calia acceptar l’arribada de vins forasters, en especial dels vins 
de gran qualitat per a les taules dels poderosos. La mancança es feia encara més 

¶ 59 Establiment 3. 
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greu en casos de carestia. Els jurats i el Consell, en conseqüència, s’afanyaven a 
retirar temporalment les restriccions. És el que succeí el 1338, quan reconeixien 
que «en lo present ayn fos gran mirva de vy en la ciutat e en lo regne de València, 
e semblantment en Aragó e en Catalunya, per la qual cosa gran carestia de vy se 
poria enseguir en la dita ciutat si remey covinent no y era donat». Per aquesta 
raó, a fi  d’evitar carestia, «ordenaren que tot hom habitador en qualsevol vila o 
loch del dit regne leerívolment e sens alcuna pena pusqués aportar e metre vy en 
la ciutat, per mar o per terra, ans de la dita festa de Cinquagesma».60

Les constants restriccions interposades pels dirigents de la ciutat al pa, la 
carn, el vi i qualsevol altre producte podien posar en qüestió, doncs, la llibertat 
de comerç. Però els patricis preferiren sacrifi car els propis interessos mercantils a 
l’aconseguiment de la pau urbana, un escenari sense el qual no eren possibles els 
seus enormes benefi cis. I, si bé es mira, aquest control exacerbat sobre el mercat, 
els preus i la qualitat dels articles evità aquell perill que es va abatre sobre moltes 
ciutats medievals: els avalots de subsistència. Els desabastiments foren pocs, resolts 
enèrgicament i amb celeritat pels diferents equips de govern.

El paisatge rural i la protecció de l’horta

Totes aquestes ordenances relatives al mercat revelen fi ns a quin punt la dinàmi ca 
del camp depenia de les decisions dels prohoms del Consell. Els interessos dels 
ciutadans, des del punt de vista de les inversions privades i de l’interès col·lectiu, 
feren de les hortes productives i dels erms unes àrees que mereixerien les matei-
xes mesures proteccionistes que es prendran a l’interior de les muralles. València 
menjava i vivia gràcies en bona part al treball dels llauradors i a les diverses acti-
vitats que es realitzaven en les contrades rurals del seu terme general. 

L’Horta era sotmesa a una intensa i febril ocupació. Els espais de pastura 
dels bestiars retrocedien alarmantment, tal com ho reconeixen els mateixos pro-
homs el 1319: «esguardan encara la gran estretura de pastures per les muntanyes 
e marjals, que són molt escaliades e panifi cades, esguardan la estretura de les ram-
bles en les quals bonament no poden péxer les bèsties».61 Per això s’obrí la devesa 
de l’Albufera per a pasturar, a més de caçar i recollir llenya, amb limitacions però, 
i també es dugué a terme una política de defensa del privilegi foral dels «em-

¶ 60 Establiment 366. Dos anys després es torna-
va a repetir una situació semblant i, davant les 
denúncies presentades pel guardià del vi, i do-
nat que el  «vyn vell qui era estat atrobat en la 
ciutat e en lo Grau de locs vedats, lo qual no era 
gran quantitat, segons que les gents era necessari 
a beure, per tal car les venemes del present ayn 

per gran royna de plujes eren guastades, axí que 
a penes del vy novell que venien en la ciutat no 
era de color ne de sabor covinent, lo dit Consell 
ordenà que quant al present ayn lo dit guardià 
no reeba calònia de alcú per lo dit vyn vell per 
la raó dessús dita». Establiment 398. ¶ 61 Establi-
ment 117. 



37

prius», sobretot de pastures, per tot el regne de què gaudien els veïns de la ciutat. 
Una política contundent i agressiva que, quan fou menester, mobilitzà la host 
urbana al darrere de la senyera, com mostren diversos establiments. Més encara, 
quan en la sessió del 14 de juliol de 1345 s’informava «que en les viles, castells 
e lochs del terme de la ciutat e del regne de València han fet boalars e redondes 
molt grans e inmoderats, per los quals la ciutat e los habitadors e vehins d’aquella 
són molt prejudicats e dampnifi cats en los aemprius de lenyar e d’erbejar e en al-
tra manera», el Consell decidí l’oportunitat d’una comissió per anar a reconèixer 
els vedats i «d’aquells qui atrobaran maça grans e inmoderats, segons la granea del 
loch» que s’adoptassen les mesures adequades perquè fossen «reduïts e tornats per 
aquell qui fer-o dege a stament degut».62 

Però l’horta de València, delimitada entre Catarroja pel sud, la sèquia de 
Quart i Montcada per ponent, Meliana pel nord i la mar per llevant, era transita-
da inevita ble ment per bestiars. Per a preservar-la es limità els ramats dels carnis-
sers a 50 cabeces. Per a les terres llaurades, com també a les vinyes, s’establí que 
«null hom no sia tan hossat que gos metre ni tenir dedins la orta de València bous, 
vaques ne altres bèsties grosses, ne cabres, bochs, porchs, ovelles ni moltons», amb 
les penes corresponents i segons fos de dia o de nit.63 I, a més, es proveí un cos de 
guardians de l’horta i de les vinyes, amb facultat de poder imposar multes i pre-
sentar clams contra els transgressors.

La protecció del camp es completa amb la vigilància sobre els camins, la 
netedat de les aigües i la prohibició, molt reiterada i per tant d’escàs compliment, 
de tenir bucs d’abelles en l’horta. A partir exactament del 31 de gener de 1334, 
apareix un nou front de preocupacions per als regidors de València: la plantació 
d’arrossos s’ha convertit en un seriós problema sanitari. Les aigües estancades du-
rant molts mesos de l’any afavoreixen la propalació de malalties infeccioses, i un 
corrent d’opinió molt fort en demana la prohibició. En aquesta data, en efecte, 
es fa una crida pels carrers de la ciutat en què es notifi ca que com «per experièn-
cia e evidència de feyt, és atrobat que per les correnties novellament feytes en 
camps d’arrotz se són enseguides contençons e baralles entre los hereters per raó 
del regar, e afollament de camins e dampnatges donats a les heretats convehines a 
aquelles correnties per ayguamoll, e, ço que és pus greu, que les aygües que exien 
d’aquelles correnties eren infectes e corruptes, per la qual infecció e corrupció 
se són enseguides en lo terme de la ciutat moltes malalties e morts de persones», 
queden prohibides les esmentades correnties sota la pena de 60 sous.64 El fet que 
el 24 de juliol es tornàs a repetir la crida,65 mostra que tant llauradors com pro-
pietaris urbans feren plantacions sistemàtiques i que els patricis hi exhibiren poc 

¶ 62 Establiment 532. ¶ 63 Establiment 14. ¶ 64 Es-
tabliment 283. ¶ 65 Establiment 270. A partir 

d’aleshores, cada any es publicaria un ban en 
el mateix sentit. 
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entusiasme, per la senzilla raó que la gramínia, amb els seus generosos rendiments, 
podia ajudar a resoldre els abastaments. En aquesta, com en tantes altres matèries, 
l’administració municipal s’anticipava a la reial, que només hi proveiria per pri-
mera vegada vuit anys després, en les corts de 1342, en les quals Pere el Cerimo-
niós vedava les correnties en el terme de Castelló.

L’EDICIÓ I ESTUDI DE LES ORDENANCES LOCALS

Tot i que l’interès historiogràfi c per la documentació normativa de caràcter local 
i concretament per les ordenances municipals s’ha multiplicat en els últims anys, 
amb nombrosos col·loquis —regionals, nacionals i inter nacionals—, monografi es 
i, sobretot, edicions, l’atenció per aquesta mena de font arranca del fi nal del segle 
XVIII, quan començaren a publicar-se a Itàlia les primeres col·leccions d’estatuts 
urbans. Aquesta empresa alhora erudita i política, «romàntica», que rastrejava en 
el passat medieval l’època daurada de les llibertats ciutadanes, rebria una decidida 
empenta en la sego na meitat del Vuit cents, en plena efervescència risorgimentale, 
amb la cre ació de les diputa zioni di storia patria, institucions acadèmiques de caràc-
ter regional que es proposaren, entre altres objectius, l’edició de les fonts de la 
història local, en particular, els estatuts municipals. Va ser aleshores quan eixiren 
a impremta les ordenances més antigues, amb nivells molt diferents de qualitat 
fi lològica, d’aparell crític i d’anàlisi històrica. Ja al segle XX, la iniciativa va ser 
assumida per l’estat, que, als anys trenta, sota el feixisme, emprengué l’edició dels 
codis locals, reunits en un magne Corpus Statu to rum Italicorum. Però, sens dubte, 
l’obra més important en aquest aspecte ha estat el Catalogo della raccolta di statu-
ti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti 
locali italiani dal Medioevo alla fi ne del secolo XVIII, que inclou tots els textos legals 
de caràcter local des de la pau de Costança el 1183 fi ns a la invasió napoleòni ca 
d’Itàlia. El primer volum del catàleg aparegué el 1943 i el darrer, que fa el núme-
ro nou, el 1999, tots ordenats alfabèticament per localitats.66

Al costat d’aquesta vasta empresa nacional, sostinguda des del Senat, no han 
deixat de produir-se iniciatives locals i regionals, tant pel que fa a l’edició dels 
estatuts municipals com a col·loquis, estudis i publicacions sobre aquestes fonts. 
Tot això culminà amb la celebració d’un primer congrés de caràcter nacional, 
celebrat a Cento el 1993, sota el títol de La libertà di decidere. Realtà e parvenze 

¶ 66 Última ment se n’ha fet una versió digital, 
patrocinada per la Biblioteca del Senato della 
Repubblica, que, d’altra banda, posseeix el més 
important recull d’estatuts municipals i d’al-
tres corporacions, des de la baixa Edat Mitjana 
fins a la fi del segle XVIII. En la seua pàgina 
web es reprodueixen digitalment 150 estatuts, 

manuscrits i impresos, no sols de ciutats, sinó 
també de corporacions, con fraries i associa-
cions, elegits entre els més significatius pel seu 
contingut, la seua raresa, la riquesa de l’or-
namentació o l’elegància de l’edició. http://
notes9.senato.it/w3/biblioteca/CatalogoDegli
StatutiMedievali.nsf/. 



39

di autonomia nella normativa locale del medioevo,67 amb la doble fi nalitat d’elaborar, 
d’una banda, un balanç dels estudis i publicacions sobre la matèria, que perme-
tés la coordi nació i l’intercanvi de metodologies i temàtiques i, d’altra banda, de 
propo sar una clau de lectura comuna a l’hora d’analitzar i interpretar les fonts 
normatives. A aquesta primera convocatòria, que comptà amb la presència de 
destacats medievalistes de totes les regions italianes (B. Andreolli, D. Balestracci, 
G. Cherubini, P. Corrao, F. Panero i G. M. Varanini, entre molts altres), han seguit 
noves trobades, a un ritme gairebé anual, centrades sobre els diversos aspectes re-
lacionats amb les fonts normatives munici pals i organitzades pel Comitato Italiano 
per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative. Una de les darreres, celebrada a 
Viterbo el 2002, va ser con sagrada a Le comunità rurali e i loro statuti (secoli XII-XV), 
eixamplant així l’atenció pels estatuts municipals de la societat urbana al món 
rural.68 Paral·lelament, el 1994 se celebrà un congrés internacional sobre Le tradi-
zioni normative urbane dell’Europa continentale e mediterranea, en què s’intentà esten-
dre a tot Europa l’atenció historiogràfi ca per les fonts nor matives locals.69

Fora d’Itàlia no s’ha produït un interès similar pels esta bliments municipals, 
ni s’ha dut a terme una tasca tan intensa i sostinguda d’edició i es tudi d’aquesta 
mena de fonts. A França, poc és el que s’ha avançat des prés de les edicions de 
cartes de franquesa i costums municipals efectuades entre les darreries del segle 
XIX i els primers decennis del XX. Només de tant tant se’n publiquen de noves70 
o apareixen alguns estudis a partir d’elles,71 als quals cal afegir dos congressos re-
cents sobre el dret local.72 A la Corona de Castella, tot i que s’han publicat moltes 

¶ 67 Publicat a Cento el 1995, a cura de Rolan-
do Dondarini. ¶ 68 En totes aquestes iniciatives 
participen conjuntament historiadors, paleògrafs, 
fi lòlegs i historiadors del dret, coordinats per l’es-
mentat comitè, que compta amb una pàgina web 
(De Statutis <http://www.statuti.unibo.it>) i que, 
amb el concurs de la Biblioteca del Senato della 
Repubblica, ha donat a la llum el primer número 
de la Bibliografi a Statutaria Italiana (1985-1995). 
¶ 69 A més de l’article citat de Dondarini, impul-
sor del col·loqui de Cento i, en general, de mol-
tes d’aques tes iniciatives sobre l’edició dels esta-
tuts locals medievals, vegeu Andrea ZORZI, «Le 
fonti normative a Firenze nel tardo Medioevo. 
Un bilancio delle edizioni e degli studi», Statu-
ti della Repubblica fl orentina editi a cura di Romolo 
Caggese, nuova edizione a cura de G. Pinto, F. Sal-
vestrini, A. Zorzi, Florència, 1999, 1, pp. LIII-CI. 
¶ 70 René GERMAIN, Chartes de franchises, coutumes 
et privilèges en Bourbonnais, Saint-Étienne, 2000; 
Benoît CURSENTE, «Les coutumes de Castelnau-
Barbarens (vers 1140-1248)», Bulletin de la Socié-
té Archéologique, Historique, Littéraire et Scientifi que 
du Gers, 102 (2001), pp. 357-375; Coutumes et li-

bertés. Actes des Journées Internationales de Toulouse, 
1987, Montpeller, 1988. ¶ 71 Michel BLONDAN, 
Les bourgeois de Saint-Claude et leurs coutumes. Des 
bourgeois du seigneur aux bourgeois de la ville, Dijon, 
2002; André GOURON, «L’évolution des fran-
chises méridionales au Moyen Âge: coutumes et 
droit privé», La charte de Beaumont et les franchises 
municipales entre Loire et Rhin, 1988, pp. 221-239; 
Paul OURLIAC, «Législation, coutumes et coutu-
miers au temps de Philippe Auguste», La France de 
Philippe Auguste, París, CNRS, 1982, pp. 471-488; i, 
del mateix autor, «Les coutumes du Sud-Ouest 
de la France», Études d’histoire du droit médiévale, 
París, 1979, pp. 3-15. ¶ 72 Els dos congressos ja 
citats: «Faire bans, edictz et statuz»: légiférer dans la 
ville médiévale; sources, objets et acteurs de l’activité 
législative communale en Occident, ca. 1200-1550; 
actes du colloque inter national tenu à Bruxelles les 17-
20 novembre 1999, a cura de J. M. Cauchies i E. 
Bousmar, Brussel·les, Publications des Facultés 
Universitaires Saint-Louis, 2001; i Stadt und Recht 
im Mittelalter / La ville et le droit au Moyen Âge, 
a cura de Pierre Monnet i Otto Gerhard Oexle, 
Gotinga, Vandenhoeck & Ruprecht, 2003. 
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ordenances,73 són encara més les que romanen inèdites, i entre les publicades, són 
ben notables les desigualtats en la qualitat de l’edició, sumat sovint al desconeixe-
ment del que han escrit altres autors en relació als estudis dels corpus d’ordenan-
ces.74 Pel cap baix, es poden xifrar en unes dues-centes les referències d’estudis o 
edicions d’ordenances locals, pro mulgades pels mateixos municipis, pels monar-
ques o pels senyors, a partir de la segona meitat del segle XIII, ja que no se n’han 
conservat d’època anterior.75

Quant a la Corona d’Aragó, tampoc no es pot dir que hi haja una empresa 
decidida de publicació de les fonts normatives de caràcter municipal. Tot i alguns 
precedents de fi nals del segle XIX i començaments del XX,76 l’edició d’ordenances 
i establiments s’ha materialitzat princi pal ment, i encara de forma molt fragmen-
tària, en els darrers vint o trenta anys.77 El País Valencià s’afegeix una mica més 
tard a la tasca engegada a Catalunya. La universitat no els havia prestat atenció i 
és tot just del món dels historiadors del dret i dels erudits locals que s’exhumen 
per primera vegada, en particular, les referides a les comarques septentrionals,78 

¶ 73 La relació fi ns 1998 a LADERO QUESADA, 
«Las ordenanzas locales...», cit. ¶ 74 Ibidem, p. 311. 
¶ 75 Ladero clou el seu article amb un esquema 
dels aspectes tractats en les ordenances, basat en 
el que ja havia publicat el 1982 i en la detalla-
da classifi cació d’Esteban CORRAL GARCÍA, Or-
denanzas de los Concejos Castellanos..., cit. Vegeu 
també P. PORRAS ARBOLEDAS, «Las ordenanzas 
municipales. Algunas propuestas para su estudio y 
un ejemplo», Espacio. Tiempo. Forma, III, 7 (1994), 
pp. 49-64; i Alfonso FRANCO SILVA, Estudios sobre 
ordenanzas municipales, siglo XIV-XVI, Cadis, Uni-
versidad de Cádiz, 1999. ¶ 76 André BALAGUER 
Y MERINO, «Ordinacions y bans del comtat 
d’Empurias. Text català inèdit (segle XIV)», a Re-
vue des langues romanes, 3,15 (1879), pp. 18-47 i 
179-192; Ferran VALLS I TABERNER, Privilegis 
i ordinacions de les valls pirinenques, Barcelona, 3 
vols., 1915-1920, i Privilegis i ordinacions de la Vall 
d’Aran, Barcelona, 1987; Francesc CARRERAS 
CANDI, «Ordinacions urbanes de bon govern a 
Catalunya», Boletín de la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona, 11 (1923-26), pp. 293-335 
i 365-431, i 12 (1926-28), pp. 37-63, 121-153, 
189-208, 286-295, 368-380, 419-423, 520-533. 
¶ 77 Manuel RIU RIU, «Les «Ordinacions» de la 
vila de Sant Llorenç de Morunys», Miscel·lània 
Pau Vila, 1975, pp. 349-373; Josep Maria FONT 
RIUS, «Ordinacions locals en terres del Baix 
Llobregat i Penedés», Estudios Históricos y Docu-
mentos de los Archivos de Protocolos, 5 (1977), pp. 
57-101; Benigne MARQUÈS, «Ordinacions i pri-

vilegis de les valls d’Àneu i d’Espot en un ma-
nuscrit del segle XV», Urgellia. Anuari d’estudis his-
tòrics dels antics comtats de Cerdanya, Urgell i Pallars, 
d’Andorra i la Vall d’Aran, 4 (1981), pp. 349-368; 
Jaume CODINA i Sabí PERIS, «Ordinacions de 
Girona de l’any 1358», Annals de l’Institut d’Es-
tudis Gironins, 28 (1985), pp. 191-209; Jesús DEL-
GADO, Cartas de población, fueros y ordenaciones 
municipales de Aragón, Saragossa, 1990; José GA-
LINDO ANTÓN, Ordenanzas municipales de Cala-
tayud, Saragossa, Institución Fernando el Católico, 
1996; José Ignacio PADILLA LAPUENTE, L’Esperit 
d’Àneu. Llibre dels costums i ordinacions de les valls 
d’Àneu, Esterri d’Àneu, 1999; Pau CATEURA, 
Jaume II i les ordinacions de l’any 1300, Palma de 
Mallorca, 2002; M. Àngels SANLLEHY, «El llibre 
de capítols d’Arties: les ordina cions d’una univer-
sitat aranesa», Estudis d’Història Agrària, 18 (2005), 
pp. 209-233. ¶ 78 Ferran VALLS I TABERNER, «El 
‘Llibre dels Establiments’ de la vila i aldees de 
Morella, de 1530», Revista Jurídica de Catalunya, 
XXXII (1926), pp. 232-261; «Establiments per als 
llocs del monestir de Benifazà», Ibidem, pp. 172-
186; «Els establiments d’Herbés, de 1326», Re-
vista Jurídica de Catalunya, XXXII (1927), pp. 67 i 
169; M. SEGARRA ROCA, «Els establiments de la 
vila de Catí», Revista Jurídica de Catalunya, XXXIV 
(1928), pp. 520-538; A. MONZÓ MOGUÉS, «Es-
tabliments de la Villamalefa», Anales del Centro 
de Cultura Valenciana, XIV (1953), pp. 37-76; José 
SÁNCHEZ ADELL, «Establiments de Morella y sus 
aldeas, de 1370», Boletín de la Sociedad Castellonen-
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recent ment reunides per Enric Guinot.79 Els darrers anys, s’han rescatat del fons 
dels seus arxius les ordenances de Gandia, Alacant, Alzira i Vila-real.80 Amb tot, cal 
reconèixer que els texts medievals conservats són escassos. La crema dels arxius 
municipals després de la batalla d’Almansa (Xàtiva), de la guerra del francès i de 
la guerra civil de 1936-1939 destruïren per sempre més les recopilacions que, 
sense cap mena de dubte, degueren efectuar-se per part dels municipis valencians 
ja des de la tardor medieval. En qualse vol cas, futurs escorcolls podran donar a la 
llum ordenances inèdites, tant del senyoriu com del reialenc, com ara les de la 
mateixa ciutat de València, allà on nosaltres ho deixem, a partir de 1345, i encara 
més per a l’època moderna.

LA NOSTRA EDICIÓ

El present Libre d’Establiments de la ciutat de València no és prò pia ment un lli-
bre d’establiments. No, almenys, en el sentit d’un recull siste mà tic d’ordenances, 
esta tuts o establiments, extrets dels Manuals de Consell o llibres d’actes de les de-
liberacions del govern municipal i enre gistrats en un llibre a banda, confegit ex-
pressament a l’efecte, com és el cas dels llibres d’establiments que s’han conservat 
—i publicat en aquesta ma teixa col·lec ció— d’Alzira o Vila-real, o els de Castelló 
i Gandia. En aquests quatre ca sos, els respectius consells decidiren, cadascun en 
un mo ment donat, reu nir en un mateix volum tots els establiments produïts fi ns 
aleshores. Amb el temps, aquests llibres s’incrementarien amb nous capí tols, pro-
mulgats pos teriorment a la primera recopilació, o donarien lloc a noves compi-
lacions. No és estrany, per tant, trobar-nos als arxius muni ci pals amb llibres d’esta-
bliments de diferents dates, medievals i moderns, i també, en alguns casos, fi ns 

se de Cultura, XXX (1954), p. 249, i XXXI (1955), 
p. 144; Joan Francesc MIRA, «Establiments de la 
vila del Boixar (Ensayo de análisis sociológico 
de las ordenanzas de una villa medieval valen-
ciana)», Estudios de Edad Media de la Corona de 
Aragón, 9 (1973), pp. 185-210. ¶ 79 Enric GUI-
NOT, Establiments municipals del Maestrat, els Ports 
de Morella i Llucena (segles XIV-XVIII), València, 
Publicacions de la Universitat de València, 2006. 
En aquest mateix sentit, cal citar la publicació de 
les ordenances de Castelló: Lluís REVEST (ed.), 
Libre de ordinacions de la vila de Castelló de la Pla-
na, Castelló, Societat Castellonenca de Cultura, 
1957; i també, Francesc ROCA TRAVER, Ordena-
ciones muni ci pales de Castellón de la Plana durante 
la Baja Edad Media, Valencia, 1952. ¶ 80 Ferran 

GARCIA-OLIVER (ed.), El Llibre d’Establiments 
de Gandia. Imatges i missatges en una vila medie-
val, Gandia, 1987; Armando ALBEROLA ROMÀ 
(ed.), Ordenanzas municipales. Alicante, 1459-1669, 
Alacant, Ajuntament d’Alacant, 1989; Aureliano 
LAIRÓN PLA (ed.), Libre de diverses statuts e orde-
nacions fets per lo consell de la vila de Algezira, Va-
lència, Publicacions de la Universitat de València, 
2001; Vicent GIL VICENT (ed.), Ordenances muni-
cipals de Vila-real (segles XIV-XVIII), València, Publi-
cacions de la Universitat de València, 2002. Vegeu 
també l’article de J. Antonio ALABAU CALLE, «Els 
establiments locals com a ins trument de control 
econòmic i social de les viles medievals valencia-
nes. Cocentaina a la darreria del segle XIV», Afers, 
19 (2004), pp. 175-190. 
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i tot els mateixos establiments originals, tal com van ser redactats i enregistrats 
inicialment en els Manuals de Consell.81

Pel que fa a la ciutat de València, no ens ha arribat cap exemplar d’aquesta 
mena de manuscrits, elaborats expressament per a consignar de manera conjun-
ta i un darrere de l’altre, en ordre generalment cronològic, tots els establiments 
ordenats. Ni tan sols podem estar segurs que arribassen a exis tir. L’única font de 
què disposem per al període, els Manuals de Consell de la primera meitat del 
segle XIV, és contradictòria al respecte. Unes vega des al·ludeixen a un Llibre d’es-
tabliments a part, és a dir, un volum de les característiques que hem vist per a les 
viles esmentades més amunt; i d’al tres, es refereixen a ells mateixos, els Manuals 
de Consell, com a llibres d’esta bliments, com si, en realitat, acomplissen aques-
ta matei xa funció ordenan cista. De fet, la identitat entre Llibre d’Establiments i 
Manual de Consell —un nom, d’altra banda, més tardà— és suggerida perquè la 
majoria dels acords del govern municipal en aquesta primera fase són justament 
ordenances i crides públiques. Per contra, a mesura que s’avance en el temps, les 
reglamentacions genèri ques perdran pes en benefi ci de disposi cions més puntuals 
i sobre problemes més con crets.

Els Manuals de Consell de València al·ludeixen també de vegades a d’altres 
llibres paral·lels, específi cs de deter minats càrrecs o funcions, i en alguns casos, sa-
bem fi ns i tot la data en què començaren a dur-se. És el cas del Llibre del clavari, el 
jurat encarregat de les fi nances municipals, creat el 1327:

lo Consell, a bé e utilitat, ordenà e stablí que d’aquí a avant e cascun ayn emper tots-
temps, que dels quatre jurats qui elets seran en la ciutat, aquells enfre si elegexen I 
d’ells, lo qual sia appellat clavari de la ciutat, en mà poder del qual pervenga tota la 
peccúnia... E aquell faça libre en lo qual pos e meta les reebudes, dates, messions e des-
peses que en aquell ayn se covenran a fer. Axí que, fenit o complit l’any, lo dit clavari 
reda comte e rahó de la sua aministració als jurats qui ladonchs aprés seran elets.82

I, efectivament, a l’Arxiu Municipal de València es conserven tant els llibres de la 
Claveria Comuna (des de 1351), com els de les diverses clave ries en què anà sub-
dividint-se el càrrec a mesura que guanyà en comple xitat la hisenda local: Clava-
ria dels Censals (des de 1367) i Clavaria del Quitament (des de 1414).

¶ 81 Com ara a Alzira i Vila-real, on es conserven 
tant els llibres d’establiments com els manuals de 
Consell on van ser consignats originàriament els 
establiments. De la compulsa entre ambdues fonts, 
es podria comprovar quins foren els establiments 
que els jurats consideraren prou rellevants per 
a inscriure’ls en un llibre a part, i quins no. De 
fet, la major part dels acords municipals –llevat 

d’aquells que tracten o resolen urgències concre-
tes– no deixen de ser «establiments». I és aquesta 
operació la que sembla que no es va fer a la ciutat 
de València, on no hi ha «llibres d’establiments» 
pròpiament dits, sinó que els establiments es tro-
ben anotats només en els manuals de Consell, és 
a dir, en les actes de les sessions en què van ser 
aprovats. ¶ 82 Establiment 176. 
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També és el cas del Llibre del mustassaf, l’ofi cial d’origen islàmic amb com-
petències sobre pesos i mesures, el mercat, l’urbanisme i la higiene i la salubri-
tat públiques. En un establiment de 1326, el Consell decidí que es cancel·làs del 
Llibre del mustassaf un acord del mateix Consell de 1302, que aquest ofi cial havia 
incorporat a l’esmentat llibre:

E los dits jurats e Consell, considerans e attenens que·l dit establiment no era conso-
nant a rahó..., per ço lo damunt dit establiment e ordenament de tot en tot manaren 
que fos cancel·lat e ras del Libre del mudaçaff.83

Igualment, en un altre acord de 1330, relatiu a l’ofi ci dels brunaters, es torna a fer 
referència al Llibre del mustassaf:

De la qual ordenació fon feta crida pública per la dita ciutat, e mesa en escrit en lo 
Libre del dit mudaçaf e donat translat als majorals del offi ci dels brunaters, ço és, a aver 
memòria de les dites coses.84

I, fi nalment, es fa referència a un Libre dels jurats, que no pot ser altre, però, 
que els mateixos Manuals de Consell, és a dir, el registres de les deli beracions i 
acords del govern municipal, format pels jurats i pel Consell. La preeminència 
jeràrquica dels primers —els jurats constituïen, de fet, el poder executiu, mentre 
que els consellers eren els seus assessors— potser expli ca ria que aquests registres 
es coneguessen inicialment com a Llibres dels ju rats, abans de la consagració defi -
nitiva d’aquesta denominació de Manuals de Consell. Així sembla deduir-se també 
d’aquest establiment, del 30 de novembre de 1325, en què s’acordà que la perso-
na que revelàs les delibera cions del Consell fos cessat i que, «a memòria, lo nom 
d’aquell e la remo ció sien scrits en lo Libre dels jurats; e cascun ayn, en les elec-
cions dels dits offi cis faedores, la remoció de la persona que en lo dit cas, per sa 
culpa, vendrà, sia lesta publicament als jurats e al Consell».85

Els Manuals de Consell, que com hem dit són l’única font que s’ha conser-
vat dels establiments i ordenances municipals, i que el mateix text designa com 
a Llibre dels Jurats, ¿serien també el Llibre d’establiments a què s’al·ludeix diverses 
vegades en aquests mateixos acords municipals? Ja hem dit adés que hi havia evi-
dències en un sentit i l’altre. Que existia un Llibre d’establiments a part, distint dels 

¶ 83 Establiment 174. ¶ 84 Establiment 232. A 
l’Arxiu Municipal de València no s’ha conservat 
cap Llibre del mustassaf d’època medieval. Tanma-
teix, a l’Arxiu Històric Municipal de Barcelona 
es conserva un manuscrit del segle XIV (entorn 
de 1322) titulat Libre de privilegis del Mustaçaf de 
València, que va ser transcrit per Francisco SEVI-
LLANO COLOM a Valencia urbana medieval a tra-

vés del ofi cio del Mustaçaf, València, 1957. Es trac-
ta, però, d’un text de caràcter normatiu, amb els 
privilegis i establiments que regulaven les seues 
competèn cies. En canvi, i de manera signifi cati-
va, les crides i establiments relatius al mustassaf 
eren ordenats pels jurats i el Consell i, per això, 
fi guren en els manuals de Consell. ¶ 85 Establi-
ments 197 i 236. 
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Manuals de Consell, es pot inferir d’acords com el del 23 d’octubre de 1327, que 
n’anul·lava un d’anterior, de 1325, sobre l’alquena, alhora que reque ria al notari 
Bartomeu Bena jam que «dit stabliment cancel·le e dapne del Libre dels Stabliments 
de la ciutat, e semblantment del Libre del Mustaçaf».86 Sembla com si Benajam, 
que és el notari dels jurats i, com veurem més endavant, l’escrivà dels Manuals de 
Consell, portàs també al mateix temps altres dos llibres: el d’Establiments i el del 
Mustassaf. En el mateix sentit, es podria interpretar un altre acord de 1329 que 
en revoca un d’anterior, de 1311, sobre l’ofi ci dels corders: «fo del·liberat e orde-
nat que·l dit establiment sia revocat, anul·lat e cassat del Libre dels Establiments de 
la dita ciutat e semblantment del Libre del Mustaçaf, per ço que per a avant alcú 
dubte no se’n pogués seguir».87 Molt més clar encara resulta un establiment de 
1335 sobre el guar dià de la verema i el vi, que els jurats i el Consell requeriren 
a l’esmentat Bartomeu Benajam «que les dites coses posàs e registràs en lo Libre 
appellat dels Establiments de la ciutat, a memòria perdurable».88

Però, de la mateixa manera que aquestes citacions permeten suposar l’exis-
tència d’un volum propi, de paral·lela i progressiva compilació i esmena de totes 
les orde nances promulgades, d’altres suggereixen tot el contrari, obrint la possi-
bilitat que el nom de Libre d’Establiments fos una variant més, com la del Libre 
dels Jurats, de les actes del Consell, més tard anomenades Manuals de Consell, 
en aquests primers compassos, encara vacil·lants, del govern municipal. Les cites 
següents, en efecte, semblen mostrar amb tota claredat i rotunditat que es tracta 
d’un sol i mateix llibre:

Dels quals deutes e préstech és feta menció en lo present Libre de stabliments die sabati, 
intitulata quarto kalendas februarii anno Domini millesimo CCCº quadragesimo quarto.89

segons que en lo present Libre d’establiments en lo dit dia e ayn largament és conten-
gut.90

E los dits jurats e Consell volgren que sobre açò se servasen los capítols feits e ordenats 
sobre la dita caça o aviam en l’ayn aprop passat, segons que appar en XXV cartes del 
present libre.91

Les dues primeres no deixen cap dubte sobre la identitat entre el Llibre 
d’establiments i el Manual de Consells en què es consigna la citació. La ter ce ra re-
met a un altre foli del mateix llibre per a trobar un establiment promulgat ante-
riorment.

És ben probable, doncs, que no existís cap altre Llibre d’establiments i que, 
quan el text hi al·ludeix, es referesca a aquest mateix volum mixt en què es bar-

¶ 86 Establiment 193. ¶ 87 Establiment 221. ¶ 88 Establiment 303. ¶ 89 Establiment 510. 
¶ 90 Establiment 516 «Dels arreus de les dones». 

També, amb una fórmula molt similar, els establiments 553 i 541. 
¶ 91 Establiment 426 «De la volateria». 
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regen les deli beracions i acords del Consell amb els establiments aprovats en cada 
sessió. Per això, hem volgut titular aquest volum Llibre d’establiments i ordenacions 
de la ciutat de València perquè és així com ell mateix s’identifi cava, ja que la de-
nominació de «Manuals de Consell» amb què avui es coneix la sèrie és, com ja 
hem dit, bastant posterior. Deixant ben clar, això sí, que no es tracta pròpiament 
d’un llibre d’establiments a l’estil del que coneguem per a altres ciutats, amb els 
extractes fets pel mateix notari del Consell o algun escrivà delegat a l’efecte, sinó 
per nosal tres mateixos, els autors d’aquesta edició, que hem extractat dels manuals 
de Consell tots els acords que hem identifi cat com a establiments, és a dir, tots 
els acords de caràcter genèric —no limitats a un afer concret, puntual— que es 
poguessen interpretar com a ordenances municipals. El fet que la majoria dels 
establiments estan precedits per la fórmula «Stabliren e ordenaren», o similars, en 
facilita la identifi  cació. En cas de dubte, hem volgut pecar més per excés que no 
per defecte, preferint integrar l’hipotètic establiment que deixar-lo fora. D’altra 
banda, no deixa de cridar l’atenció el fet que la majoria dels acords municipals 
d’aquests primers registres —de 1306 a 1345, més l’establiment solt de 1296— 
siguen establiments i ordena cions, de manera que pràcticament hem transcrit tots 
els volums, deixant fora només les deliberacions i acords que clarament no ho 
eren i es referien a afers molt concrets. Segurament això s’explica perquè ens 
trobem en una fase inicial del funcionament del Consell, en què pràcticament 
cal regular-ho tot, perquè encara no hi ha normes sobre quasi res. Per contra, a 
mesura que avancem en el temps, al llarg del segle XIV, s’invertiran els factors i, 
mentre que el nombre d’establiments cedirà, s’incrementaran els acords sobre la 
gestió diària del municipi.

Les anteriors consideracions es veuen refrendades, i potser resulten ja so-
breres, davant el fet que la coberta d’un dels llibres, el corresponent a 1332, porta 
per títol Libre de establiments fets e ordenats per los jurats e prohòmens consellers de la 
ciutat de València, ço és del ayn MCCCXXXII, en lo qual foren jurats... Amb la qual cosa 
no hi ha dubte ja de la identifi  cació entre Llibres d’establiments i Manuals de 
Consell.

La col·lecció també s’incrementa perquè, al costat dels establiments i les or-
denacions hem volgut incloure les crides —dels jurats i Consell, del justícia o del 
mustassaf—, destinades a ser pregonades pels carrers i les places i que, igualment, 
en la major part dels casos, tenen un caràcter molt genèric, ordenancista, més que 
no pas contingent o circumstancial. 

En total, hem buidat i transcrit cinc registres, els cinc primers de la sèrie 
Manuals de Consell de l’Arxiu Municipal de València: A-1, A-2, A-3, A-4 i A-5, 
que comprenen el període 1306-1345. En el primer d’ells es reproduïa un esta-
bliment anterior, de 1296, amb el qual comença pròpia ment la nostra sèrie, que 
hem volgut cronològica, respectant l’ordre en què apareixen consignats els esta-
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bliments en els manuals de Consell, i no temà tica.92 El primer registre, l’A-1, ha-
via estat ja transcrit i publicat, ínte gra ment, per Vicent Anyó.93 Naturalment, hem 
tingut en compte aquesta edi ció, d’altra banda molt correcta, cosa que no ens 
ha eximit, però, de con sul tar directament l’original, com hem fet amb els altres 
quatre volums. En aquest punt, volem agrair l’amabilitat i totes les facilitats que 
ens ha prestat el personal de l’Arxiu Municipal de València a l’hora d’examinar i 
estudiar els fons documentals.

Els mateixos establiments ens informen també sobre el seu autor material, 
el notari Bartomeu Benajam, escrivà dels jurats i el Consell, i ens donen notícia 
sobre la redacció del llibre i sobre la lectura dels establi ments a l’inici d’alguna 
sessió o abans d’esmenar-ne el contingut. D’aques tes citacions es desprèn que 
Bartomeu Benajam devia ser més que un simple escrivà que es limitàs a escriure 
el que li dictaven els jurats i conse llers i que, ben probablement, era ell qui redac-
tava, qui donava forma retò rica, als acords presos pel Consell i, molt especialment, 
als establiments i ordenaments, que requerien d’una redacció més acurada:

Et en aquell matex Consell fo ordenat e manat a mi, en Bertomeu Benajam, notari, 
que la dita declaració de les dites penes sia aposada en cascú dels establiments feyts, in-
novan e repetén aquells ab la dita retenció e declaració.94

Finalment fon lest un establiment per en Berthomeu Benajam, notari, en presència 
dels dits jurats e Consell...95

Per molt competent que fos Bartomeu Benajam, que deu haver jugat un 
paper important en aquests primers anys de l’administració municipal valenciana, 
la feina se li acumulava. Al principi, les obligacions del seu càrrec, com a escrivà 

¶ 92 Les ordenances no tenen un caràcter perpe-
tu, sinó que poden ser revocades segons les cir-
cumstàncies i les necessitats. Tot i que el primer 
llibre d’establiments conservat comença el 1306, 
en el text hi ha constants al·lusions a ordenan-
ces anteriors, a més de la ja citada de 1296. Així, 
en l’establiment 27, de 2 d’abril de 1307, el jus-
tícia, els jurats i els consellers, després d’establir 
que les fl assades fetes pels teixidors no tinguen 
menys de 9 lliures, afegeixen: «Revocam per lo 
present hordenament l’establiment feit sobre les 
dites fl açades çaenrere, que diu que en cascuna 
fl açada aja XII liures». De manera semblant, en 
l’establiment 174 es fa referència explícita a un 
altre de 1301, anterior per tant al primer volum 
conservat: «Com en lo dia de divendres, en lo 
qual comptava hom VIIº idus martii anno Domini 
millesimo CCCº primo, per los jurats e per lo Con-
sell ladonchs de la ciutat fos ordenat e establit...», 
i a continuació es reprodueix tot sencer. Hem de 

tenir en compte que les ordenances no tenen un 
caràcter perpetu, sinó que poden ser revocades 
segons les circumstàncies i les necessitats: «sia le-
guda cosa e honesta corriger e millorar en los es-
tablimentes o estatuts çaenrere feyts» (establiment 
84, de 1310). La primera revocació la trobem 
ja a l’establiment núm. 19 («Del bans o calòni-
es del almodí», del 7 de novembre de 1306). En 
un article s’estableix que ningú no gose comprar 
blats per camins, ni eres ni cases dins el terme 
de la ciutat. Tanmateix, «die veneris XIIIIº kalendas 
martii anno Domini MºCCCºXVIIIº, fo appellat e 
congregrat Consell en les cases de la confadria 
de Sent Jacme, e atrobaren que·l present establi-
ment no era consonant a raó, per ço volgueren 
e tengueren per bé que fos haüt per cas e va». 
¶ 93 Vicent ANYÓ GARCIA, El primer manual de 
consells de la ciutat de València, 1306-1326 / estudi i 
transcripció, València, Ajuntament de València, 2001. 
¶ 94 Establiment 170. ¶ 95 Establiment 303.
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dels jurats i el Consell, es limitarien només a posar per escrit les deliberacions i 
els acords de les reunions del Consell, és a dir, els llibres d’establiments que avui 
es coneixen com a manuals de Consell i que hem utilitzat per extreure’n els es-
tabliments i les ordenacions. Però ben aviat, com acredita aquest acord de 1336, 
l’activitat de l’administració municipal es va fer més i més complexa, i ni els jurats 
ni l’escrivà en donaven abast. Com hem vist, calgué encarregar a un jurat la hi-
senda local, el clavari, càrrec que més tard recauria en un funcionari especialitzat, 
així com també calgué portar llibres de comptes que, al fi nal de l’exercici, fossen 
examinats per auditors o per la nova fi gura del racional. Al costat de la documen-
tació fi scal i fi nancera, segurament la que més s’incrementà, la paperassa creixia 
en tots els altres negociats —era tota l’administració muni cipal i el mateix mu-
nicipi el que creixia i es desenvolupava en aquests anys fundacionals, eixamplant 
i especialitzant les seues funcions i competèn cies— i desbordava ja la capacitat 
d’entrega del notari Benajam. Si fem cas del que ell mateix degué dir als jurats, 
el laboriós notari «no podia complir», tot i treballar «de maytinades, e de dia e de 
vesprades», i no sols «los dies faheners» sinó també la major part «de les festes de 
l’ayn». Raó per la qual el Consell acordà contractar un ajudant, «un macip scrivà», 
Miquel de Montalbà, amb un salari d’un sou al dia, tots els dies de l’any, cosa que 
suposa un total de 18 lliures i 5 sous anuals.

E en aquell matex Consell e instant los dits prohòmens e consellers, haüt esguart als 
negocis e affers qui són multiplicats per los affers de la ciutat, axí per imposi cions com 
per diverses comptes qui d’aquèn naxen e molts altres affers tocants lo estament de la 
ciutat e del regne, als quals bonament per en Bertolomeu Benajam no podia complir 
o provehir, car assats havia que portar en dictar los affers de la ciutat, als quals contínua-
ment de necessitat havia a treballar de maytinades e de dia e de vesprades, no solament 
en los dies faheners ans encara en la major partida de les festes del ayn, fos necessari que 
un macip scrivà li ajudàs a escriure per espeegament e proffi t dels affers. Per la qual cosa 
constituhiren salari a Michel de Montalbà, scrivà, per la dita raó dotze diners per cascun 
dia de l’ayn, lo qual ayn començà en la festa de Cinquagesma proixmament passada.96

Finalment, pel que fa a l’edició, hem seguit els criteris ja acreditats d’aques-
ta col·lecció, de màxim respecte al text original dels documents, amb les mínimes 
intervencions, de puntuació, accentuació i aclariment de grafi es confuses, que en 
puguen facilitar la lectura i comprensió. Quan els errors procedeixen de la mà 
directa de Benajam o del seu ajudant Montal bà, només en els casos més cridaners 
ho hem indicat amb un sic, però hem deixat la majoria sense advertir-ho a fi  de 
disposar d’un text més net. Hem numerat els documents correlativament, per 
ordre cronològic, i els hem titulat amb el mateix títol que fi gurava al seu marge 
esquerre, escrit per una mà contemporània, o, si hi mancava, l’hem posat nosal-

 ¶ 96 Establiment 309.
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tres a partir del tenor del document, tancat entre claudàtors per a indicar-ne la 
intervenció. Els documents porten també la foliació original —forçosament in-
termitent, ja que no reproduïm els registres sencers, sinó només els establiments 
i les crides—, indicada al principi de cada un cada vegada que hi ha un tall, així 
com els canvis de foli dins de cada document, per tal de facilitar-ne la localització 
als manuscrits. Volem agrair al nostre company i amic Mateu Rodrigo Lizondo 
l’escrupolosa revisió que ha fet del text, resolent proble mes d’interpretació i 
aconsellant lectures més encertades. Naturalment, els errors que s’hi hagen pogut 
escolar són nostres.



L libre d’establiments i ordenacions 

de la ciutat de València



Il·lustracions relatives als blats i al vi procedents dels Llibres d’Establiments, 1335.
Arxiu Municipal de València, Manual de Consells, A3, f. 120v
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1.

[DE LA VENDA DE CARBÓ]

[Pridie kalendas augusti anno Domini millesimo CCºXCº sexto]

Los jurats e·ls prohòmens consellers de la ciutat de València, de consentiment 
d’en Guillem Ferrer de Sentfeliu, d’en Michel Menescal, d’en Berenguer Colte-
ller, d’en Pere Ferrer de Sentacolònia, d’en Guillem d’Oscha e d’en Ramon Ge-
lats, ferrés de la dita ciutat, ordenaren e establiren que tot ferrer e tot altre hom, 
estrany o privat, qui compre carbó engròs a la mar o per terra, que tres dies com-
tadors aprés que·l aurà comprat, tinga o sia tengut aquell tenir de manifest là on 
lo comprarà, per tal que tot ferrer qui d’aquell carbó volrà comprar e aver dins 
aquells III dies en pusca aver a aquell preu que comprat l’aurà. E aquell qui contra 
açò farà, perdrà lo carbó e pagarà per pena per cascuna vegada LX sous, dels quals 
aurà lo senyor rey lo terç, e lo comú lo terç e l’altre l’acusador.

Feyt fo açò en València, pridie kalendas augusti anno Domini millesimo CCºXCº 
sexto.

2.

||5v DELS JUGADÓS DE DAUS

Die veneris XVº kalendas septembris [anno Domini millesimo CCCº sexto]

Establiren e hordenaren la justícia, els jurats e els prohòmens consellers de la ciu-
tat que de vui a avant null hom de qualque condició sia no gos jugar en la dita 
ciutat a nengun joch de daus, exceptat joch de taules; ne gos jugar a taules, ço és 
a saber, en la pescateria, en la carniceria, en la plaça de la Herba, en la plaça da-
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vant l’alberch del sènyer bisbe, el cantó prop la porta de la Exerea, en lo mercat 
ne en alcú loch o cassa, manifestament o amagada, hon taffureria se mogués; ni 
alcú no gos levar taulatge de nengun joch, ne encara prestar taulell ni diners a 
nengun joch de daus. E aquell o aquells qui contrafaran, pagarà XX sous de calò-
nia aquell qui prestarà taulell o diners, e serà trencat lo taulell, e perdrà totes les 
robes en què aurà prestat, e lo senyor de la cassa o loch on jugaran pagarà de ca-
lònia XX sous, et aquell o aquells qui jugaran pagarà cascú X sous.

Encara establiren e hordenaren los sobredits que null hom, de qualque 
condició serà, no gos jugar a joch de gresca o de xaldeta en la dita ciutat en nen-
gun loch, manifestament o amagada. E qui contrafarà, pagarà de calònia X sous. 
De les quals calònies aurà lo senyor rey lo terç, e lo comú de la ciutat lo terç e 
lo terç serà del accusador.

3.

||6r DE LA VENEMA, ÇO ÉS, QUE NENGÚ NO·N GOS METRE QUI SIA 
FORA LO TERME DE LA CIUTAT O DINS TERME QUI NO SIEN 
DE REALENCH

Die martis XIIº kalendas septembris anno quo supra

Establiren e hordenaren la justícia, els jurats e els prohòmens consellers de la ciu-
tat que null hom qui aja vinyes fora lo terme de la dita ciutat, o dins lo terme, 
que no sien del realench e que d’aquelles no pach ab los ciutadans e vehins de la 
ciutat, ço és a saber, en los serviis reals e vehinals, no meta ne gos fer metre vene-
ma d’aquelles vinyes en la ciutat ne en los ravals d’aquella, ne encara en alcuna al-
queria o loch que sia del realench dins lo terme de la ciutat, per nenguna manera 
o condició, manifestament o amagada. E qui contra açò farà, perdrà la venema e 
pagarà de calònia LX sous.

Encara establiren e hordenaren los damunt dits que null traginer, privat ne 
estrany, no gos aportar ne metre en la ciutat, ne en los ravals d’aquella, ne encara 
en alcuna alqueria o loch dins lo terme de la ciutat que sien del realench, la dita 
venema que no serà del realench, per nenguna manera. E qui contrafarà, pagarà 
de calònia XX sous per quantesque vegades contrafarà.
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4.

DEL VI. QUE NENGÚ NO GOS METRE VI VELL O NOVELL EN LA DITA 
CIUTAT NE EN LO GRAU ALS D’AQUELLS DELS LOCHS FORA LO 
TERME DE LA DITA CIUTAT O DINS LO TERME QUE NO SIEN 
DEL REALENCH

Encara establiren e hordenaren los damunt dits que, si alcun hom, privat o es-
trany, aportarà o aportar e metre farà vi vell o novell en la dita ciutat ne en los ra-
vals d’aquella, de loch o lochs fora lo terme de la dita ciutat o dins lo terme que 
no sien del realench, que aquell vi aja tot venut per tot lo dia de sent ||6v Miquel 
primer vinent. E qui contra açò farà, perdrà tot lo vi e pagarà per pena o calònia 
LX sous. De les quals penes o calònies damunt dites aurà lo senyor rey lo terç, e lo 
comú de la ciutat lo terç e l’altre terç serà del accussador.

5.

CEPS. QUE NENGUN PODADOR, CAVADOR NE NENGUNA DONA NO 
GOSEN PORTAR CEPS DE VINYES NI LENYA, DE NIT NI DE DIA, 
SOTS CERTA DITA PENA

Die veneris pridie idus octobris

Establiren e ordenaren la justícia, els jurats e els prohòmens consellers de la ciu tat 
que null hom podador, cavador ne encara nulla fembra no gosen aportar ceps de 
vinyes ne nulla lenya, de nuit ne de dia, per nenguna manera. E qui contra açò 
farà, pach per pena o calònia V sous per quantesque vegades contrafarà. E, si la 
dita pena pagar no porà, que sia detengut pres en la cadena X dies.

6.

VOLATERIA. QUE NENGÚ NO GOS COMPRAR NI FER COMPRAR DE-
DINS LOS MURS DE LA CIUTAT NI [ENCARA] EN [LOS RAV]ALLS 
[OCH]ES, GALLI NES, COLOMS, NI POLLS NI ALTRA VOLATERIA 
TRO SIA PASSAT MIGDIA, ÇO ÉS, ENTÈS TAN SOLAMENT LOS RE-
VENEDORS

Encara establiren e hordenaren los damunt dits que null revenedor o revedriu 
[sic] de qualque condició serà no gos comprar ni fer comprar dedins los murs de 
la ciutat ne encara en los ravals oches, gallines, ni coloms, ni polls ne null·altra 
volateria tro migdia sia passat. E aquell ||7r qui contrafarà, perdrà tot ço que aurà 
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comprat e pagarà de calònia V sous. De les quals penes o calònies aurà lo senyor 
rey lo terç, e lo comú de la ciutat lo terç e l’altre terç serà del accussador.

7.

DELS PREUS DE LA CAÇA E VOLATERIA

Die veneris XIIIº kalendas novembris

Establiren e hordenaren la justícia, els jurats e els prohòmens consellers de la 
ciu tat que null hom, axí privat com estrany, revenedor o revenedriu, de qualque 
condició o manera serà, no gos vendre ne fer vendre la caça o volateria dejús 
scrita a més de preu que davaill és contengut:

Primerament, I parell de perdius ..................................... XII diners.
Ítem, una carn de conill .................................................. IIII diners.
Ítem, un parell de fotges ................................................. VI diners.
Ítem, un parell d’ànets .................................................... X diners.
Ítem, un parell de xiberts ................................................ VIII diners.
Ítem, un parell de boxs ................................................... XII diners.
Ítem, un parell de coloms ............................................... III diners.
||7v Ítem, un parell de tortres ............................................ III diners.
Ítem, un parell de xexelles ............................................... III diners.
Ítem, un parell de todons ................................................ VI diners.
Ítem, un parell de morells ............................................... VI diners.
Ítem, un parell de sissons ................................................. VI diners.
Ítem, un parell de caranques ........................................... III diners.
Ítem, un parell de cucales ................................................ I diner.s

Encara hordenarem los damunt dits que tot hom qui vena cunills, e que 
sien vestits o ab lur pell, que sia tengut de vendre aquells despullats al damunt dit 
preu. Et qui contra les damunt dites coses farà, perdrà tota la caça o volateria e 
pagarà per pena V sous. De les quals penes o calònies aurà lo senyor rey lo terç, e 
lo comú de la ciutat lo terç e l’altre terç serà del accussador.

És cert que·ls dits ordenamens de la dita chaça fon cridat e publicat de ma-
nament del justícia e jurats die veneris IXº kalendas novembris anno Domini millesimo 
CCCºVº.
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8.

||8r DE LA ORDINACIÓ DELS CIRIS O BRANDONS E CANDELES

Die martis XIº kalendas iannuarii [anno Domini millessimo CCCº septimo]

Establiren e hordenaren la justícia, els jurats e els prohòmens consellers de la ciu-
tat ensemps ab en Berenguer Burguera, mudaçaff, e en presència d’en Andreu de 
Novelles, d’en Berenguer Morera e d’en Bernat Ballester, candelers, e de volentat 
d’aquells, per si e per los altres candelers de la dita ciutat e a profi t e millorament 
del offi ci o mester d’aquells, e encara obviar los fraus qui çaenrere són estats feits 
sobre l’inmoderament dels pobils qui metien o posaven en les candeles, brandons 
e ciris, les quals coses eren en dan de la comuna utilitat. Per què fon hordenat 
per los damunt dits que de vui a avant los dits candelers no meten, ne gosen me-
tre ne fer metre, en los dits brandons o tortes, ciris e candeles més fi ls o cames 
en pobils sinó en la forma e condició que davaill és ordenat e contengut segons 
que·s seguex:

Primerament, en la candela pugessal aja en lo pobil II fi ls de fi lat cuyt e I fi l 
de cotó.

Ítem, en la candela mealal aja en lo pobil IIII fi ls, ço és, II fi ls de cotó e II fi ls 
de fi lat cuyt.

Ítem, en la candela dineral aja en lo pobil II fi ls de cotó e III fi ls de fi lat cuyt.
Ítem, en la candela de II diners aja en lo pobil VI fi ls, los II fi ls de cotó e los 

IIII fi ls de fi lat cuyt.
Ítem, en la candela d’un quarteró de liura aja en lo pobil VIII fi ls.
||8v Ítem, en la candela de mija liura aja en lo pobil IX fi ls.
Ítem, en lo ciri d’una liura aja en lo pobil X fi ls.
Ítem, en lo ciri d’una liura e mija e de dues lliures aja en lo pobil XIIII fi ls.
Ítem, en lo ciri de III liures aja en lo pobil XVIII fi ls.
Ítem, en lo ciri de IIII liures aja en lo pobil XX fi ls.
Ítem, en la torta de IIII liures e de V liures aja en lo pobil, entre totes les ca-

mes, XXXII fi ls de fi lat cuyt.
Ítem, en les tortes de VI liures, e de VII liures, e de VIII liures aja en lo pobil, 

entre totes les cames, XL fi ls.
Los quals fi ls damunt dits és entès que sien en doble e que sien covinens; 

enaxí, emperò, que si de ciri de pes de IIes liures a amunt serà atrobat en alcun ciri 
o brandó que aja I fi l doble més o II fi ls dobles menys, que per a aquells no sia 
caüt alcú dels dits candelers en la calònia dejús scrita.

E, en altra manera o condició, qui contra lo damunt dit hordenament e es-
tabliment farà, que sia trencada tota la cera e pach per pena XII diners per cascun 
ciri o brandó. De la qual pena dels dits XII diners aurà lo senyor rey lo terç, e lo 
comú de la ciutat lo terç e l’altre terç serà del accussador.



56

9.

||9r DE LES CANELES

Encara establiren e hordenaren los damunt dits que, per los fraus que són estats 
feits çaenrere per les revenedrius que venen les candeles per les esgléssies a les 
festes dels sans, enaxí que venien les caneles pugessals e ternals per mealals, que 
d’aquí a avant nulla revenedriu no port ne gos fer portar a les dites esgléssies sinó 
caneles mealals e dinerals. Enaxí, emperò, que les dites revedrius ajen de guany 
en cascuna liura de caneles més que·ls candelés II diners e no pus. E qui contra-
farà, perdrà totes les caneles, de les quals serà lo terç del senyor rey, e lo terç del 
comú de la ciutat e l’altre terç del accussador.

10.

DEL VI. TRAGINÉS

Die veneris pridie idus februarii

Establiren e hordenaren la justícia, els jurats e els prohòmens consellers de la ciu-
tat que nengun traginer no gos aportar ne metre en la dita ciutat, ne en los ravals 
d’aquella, ne encara en nengun loch o lochs que sia del realench dins lo terme de 
la ciutat, ço és a saber, alcú vi que no sia del realench. E qui contra açò farà, paga-
rà per pena o calònia XX sous per quantesque vegades contrafarà.

11.

TAVERNÉS

Encara establiren e hordenaren que null taverner no gos tenir ne tinga en la dita 
ciutat taverna sinó en un loch tan solament, o en aquells lochs on comprarà lo vi. 
E qui contra açò farà, perdrà tot lo vi e pagarà de calònia LX sous per quantesque 
vegades contrafarà. De les quals penes o calònies damunt dites serà lo terç del se-
nyor rey, e lo terç del comú de la ciutat e l’altre terç del accussador.
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12.

||12v QUI APORTARÀ BLAT

Die veneris VIIIº kalendas iunii

Establiren e hordenaren la justícia, els jurats e els prohòmens consellers de la 
ciutat, ignovan los establimens tro ací feits e aquells conferman, que tot hom qui 
aportarà blat a la ciutat per mar o per terra vinga salvu e segur, anant e vinent e 
estant, sens tot enbargament, si donchs no era deutor per si obligat o fermança 
per altre obligat.

13.

QUI COMPRARÀ BLAT EN LO TERME

Encara establiren e hordenaren los damunt dits que nengú mercader, estrany o 
privat, o revenedor o revenedriu, ne nenguna altra persona de qualque condició 
serà, no gos comprar ne faça comprar en la ciutat, ne en lo terme d’aquella, nen-
gun blat o blats, ço és a saber, en alqueries, casses, heres, camins ne en negun altre 
loch dins lo terme, manifestament o amagada. E qui contra açò farà, perdrà tot lo 
blat que aurà comprat o feit comprar, e pagarà per pena o calònia LX sous. De les 
quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, e lo terç del comú de la ciutat e 
l’altre terç serà del accussador.

14.

DEL BAN DEL [BES]TIAR

Die martis XVIº kalendas novembris

Establiren e hordenaren la justícia, els jurats e els prohòmens consellers de la 
ciutat que null hom no sia tan hossat que gos metre ni tenir dedins la orta ||13r de 
València bous, vaques ne altres bèsties grosses, ne cabres, bochs, porchs, ovelles ni 
moltons en terres laurades, de nuit ni de dia. E aquell qui contrafarà, pach per 
cada bèstia grossa de dia II sous e de nuyt V sous, e per cascuna bèstia menuda VI 
diners de dia e de nyt XII diners, e que esmén la tala als senyors de les heretats; e 
que·n sien creeguts per lur sagrament, e encara lurs misatges e la guarda del ter-
me o del logar, et cetera.
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15.

DEL BESTIAR

Encara establiren e hordenaren que tot hom qui aja bestiar, gros o menut, reculla 
aquell dejorn en son alberch o cassa, e si de nuit serà atrobat en camp o en vinya 
o en carrera, pach per cada bèstia grossa V sous, e per bèstia menuda XII diners, 
e·s entès porch o truja en bèstia grossa, e que esmén la tala o el dan al senyor de 
la heretat. Et aquell qui u atrobarà, sie·n creegut per son sagrament, sie senyor 
de la heretat o no.

16.

DELS GUARDIANS DEL BESTIAR

Encara establiren e hordenaren que null guardià de moltons, d’ovelles, de cabres, 
de bochs, de porchs, de vaques o de qualque altre bestiar, que no sia tan hossat 
que gos portar dins la orta de València lancers [sic], espaes, maneres, costalers, darts 
o escones, ballestes ne nengunes armes vedades per nenguna manera. E qui con-
tra açò farà, pach per pena o calònia LX sous e perda totes les armes. De les quals 
penes o calònies serà lo terç del senyor rey, e lo terç del comú de la ciutat e lo 
terç del accussador, et cetera.

17.

||11v DE LA RAJOLA E TEULA

Die veneris VIº kalendas novembris

Establiren e hordenaren la justícia, els jurats e els prohòmens consellers de la 
ciu tat que null hom, de qualque condició o ley serà, que faça rajola o teula, o 
aquella faça fer, que de vui a avant no vena ne gos fer vendre rajola blancha més 
de XV sous lo miller, e rajola migancera més de XII sous lo miller e rajola més de 
XVIII sous lo miller. E aquell qui a més dels dits preus vendrà o vendre farà les di-
tes rajola o teula, que perden aquella rajola o teula e pach per pena X sous. Enaxí, 
encara, que aquells que de la rajola o teula comprar volran pusquen pendre, e sie 
legut a aquells de pendre d’aquella rajola o teula als damunt dits preus, e pagan 
aquells al senyor d’aquella. De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor 
rey, e lo terç del comú de la ciutat e lo terç del accussador.
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18.

DE LA HORDENACIÓ DEL ALMODÍ

Die martis pridie kalendas novembris

Aquesta és la ordenació del almodí, ço és a saber, en quals lochs deuen vendre los 
estranys, vehins de la ciutat e los revenedors.

Establiren e hordenaren los jurats ensemps ab en Bertholomeu Mathoses, 
tinent loch d’en Bernat Cesplugues, batle general en lo regne de València per lo 
senyor rey, e ab consell dels prohòmens mercaders e moliners qui ussen contí-
nuament ||14r en l’almodí de la ciutat, ço és a saber, los departimens dels lochs on 
possen los blats qui en aquell seran messes, perquè a avant contrast no y pogués 
néxer enfre lo comprador de les rendes del almodí e los bons hòmens qui metran 
o posaran lurs blats en lo dit almodí. La qual ordenació és en la forma que·s se-
guex:

Primerament, hordenaren que los mercadés qui venen forments tinguen e 
agen IIIIe voltes, ço és a saber, atinent del alberch d’en Ramon de Poblet.

Ítem, que·l comprador de les rendes del almodí pusca tenir e aver per als 
hòmens estranys III voltes, que són atinent del alberch d’en Bonanat de Tamarit e 
ab lo pati que té tro a la carrera com hom entra en lo dit almodí a la mà sinestra, 
enaxí que en aquelles III voltes e pati pusquen vendre lur forment los hòmens es-
tranys. E que null hom no gos posar en les dites voltes e pati oró, salvu que hom, 
axí privat com estrany, i puscha tenir e vendre I sac o II.

Ítem, que de la part de la carrera, axí com té la teulada, pusquen tenir for-
ment, ço és a saber, I oró de IIIIe kafi ços cascú o IIes andanes de saques, e no més.

Ítem, que en les V voltes que romanen ab tota aquella plaça, que és devés la 
man dreta com hom entra en lo almodí entrò al pilar, que cascú pusca en aque-
lles voltes e plaça tenir e vendre paniç e daça, ordi o civada.

19.

||14v DELS BANS O CALÒNIES DEL ALMODÍ

Die veneris VIIº idus novembris

Establiren e hordenaren los jurats e els prohòmens consellers de la ciu tat que 
nengun revenedor ne revenedriu no sia tan hossat que gos comprar dedins l’al-
modí, ni defora, sinó tan solament mig kafi ç de civada cascun dia, e en açò no sia 
entès lo blat que comprarà a obs de lur menjar, lo qual compren a coneguda del 
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guardià del almodí, mas no compre civada tro migdia sia passat e que no·n puscha 
més comprar tro aquell mig kafi ç aja venut. E qui contra açò farà, pach per pena 
XX sous e que perda tot lo blat que aurà comprat, et cetera.

Encara establiren e hordenaren que null moliner, ni senyor de molins, ni 
nulla altra persona no gos comprar ni fer comprar, ni fer nulla ajuda a nenguna 
fl aquera ni a nulla altra persona, estranya ni privada, ne gos emparar procuració 
nenguna de null blat a vendre. E aquell o aquells qui contrafaran, pagaran XX sous 
per pena e que perden tot lo blat, et cetera.

Encara hordenaren que null hom, privat ne estrany, de qualque condició 
o ley serà, no gos traure nengun blat fora lo terme de la ciutat. E qui contrafarà, 
que perda tot lo blat e que pach per pena LX sous, et cetera.

Encara hordenaren que tot lo blat que serà aportat e mès en l’almodí en 
sachs o en orons per qualsevol persona, que a·quell preu que l’aurà començat a 
vendre sie tengut de vendre tot lo blat, e no·l gos tancar ni fer estar de vendre 
ne pujar a major preu, mas que·l puscha baxar de preu. E, si·l venedor del blat se 
dessarà o s’amagarà e no ||15r volrà vendre aquell blat al preu que l’aurà començat 
de vendre, que·l guardià del almodí lo pusca vendre e liurar a les gens a aquell 
preu que l’avia començat de vendre per tot aquell dia.

Encara hordenaren que nengun hom, estrany o privat, no gos vendre blat a 
nenguna fl aquera a espera, ni nenguna fl aquera no gos comprar null blat a espera. 
E qui contra açò farà, lo venedor perdrà tot lo blat que venut aurà a la fl aquera 
o el preu d’aquell, e la fl aquera pagarà de calònia aitant com lo preu del blat serà 
que aurà comprat, e el venedor no trobarà dret de ço que la fl aquera li deurà ni 
serà hoït de ço que li aurà encreegut o liurat.

Encara hordenaren que, si serà atrobat que alcuna fl aquera compre blat ab 
frau, que sia gitada del offi ci de la fl aqueria per tot I any.

Encara hordenaren que null hom no sia tan hossat que gos comprar nen-
gun blat que aportaran a la ciutat per mar o per terra, per camins ni en heres, 
ni en casses, dins lo terme de la ciutat, manifestament ne amagada, per nenguna 
manera. E qui contra açò farà, perdrà tot lo blat que aurà comprat e pagarà per 
pena o calònia LX sous, et cetera. Die veneris XIIIIº kalendas martii anno Domini 
MºCCCºXVIIIº, fo appellat e congregat Consell en les cases de la confadria de Sent 
Jacme, e atrobaren que·l present establiment no era consonant a raó, per ço vol-
gueren e tengueren per bé que fos haüt per cas e va.

Encara hordenaren que tot hom qui aportarà a la ciutat blat per mar o per 
terra, que vinga salvu e segur, anant e vinent, estant e tornan, enaxí que no serà 
enbargat si donchs no era deutor obligat per si o fermança per altre obligat. ||15v 
De les quals penes o calònies damunt contengudes serà lo terç del senyor rey, e lo 
terç del comú de la ciutat e lo terç del accussador.
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Los quals hordenaments o establiments damunt contenguts foren confer-
mats per los jurats e prohòmens consellers, ço és a saber, en lo dia que hom com-
tava nonas novembris anno Domini MºCCCºXIº. Et, enaprés, confermats e publicats die 
lune XIIº kalendas novembris anno Domini MºCCCºXVº.

20.

QUE LEXEN LO SENYAL DEL PORCH

Die veneris idus novembris

Establiren e hordenaren la justícia, els jurats e els prohòmens consellers de la 
ciu tat que de vuy a avant tot carnicer qui dins la ciutat o defora en los ravals 
d’aquella taillarà o vendrà o vendre farà carn de porch fresch o salat, sie tengut e 
dega lexar del senyal de la verga del porch, axí en los quartés primés com en los 
derers, per ço que frau o engan sie obviat e que carn de truja no puscha ésser ve-
nuda per carn de porch; e que per lo dit senyal lexan en los dits quartés, les gens 
que comprar volran de la dita carn o puxen mils conèxer. E qui contra açò farà, 
perdrà lo quarter o quartés qui seran atrobats menys del senyal desús dit, e pagarà 
per pena X sous, et cetera.

21.

DELS EMPLEXS

Encara hordenaren que·ls dits carnicers, pus que la carn del porch o de truja 
auran aportada o feita aportar a qualsevol carniceria de la ciutat, sien tenguts e 
degen vendre a les gens axí de les peces apellades emplexs com de les altres pe-
ces dels porchs o truges, ço és a saber, cascuna carn del porch o truja a son for o 
preu. Enaxí, encara, que·ls dits carnicers no leven ne desen, ne a lurs alberchs tra-
meten, ne en nengun altre loch. E qui contra açò farà, perdrà les peces de la dita 
carn que dessades aurà o amagades, e pagarà X sous, et cetera.

22.

||16r DE LA CAÇA E VOLATERIA

Encara hordenaren que null hom ne nulla fembra, privat o estrany, de qualque 
condició o ley serà, no gos vendre ne fer vendre les coses davaill scrites a més de 
preu que dejús és contengut e hordenat segons que·s seguex:
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Primerament, una carn de conill .......................  IIII  diners.
Ítem, una perdiu ...............................................  VI diners.
Ítem, una fotga .................................................  III diners e mealla.
Ítem, un ànet ....................................................  VI  diners.
Ítem, un xibert .................................................  V diners.
Ítem, un boix ...................................................  VII diners.
Ítem, un colom .................................................  II diners.
Ítem, una tortra ................................................  II diners.
Ítem, un todó ...................................................  IIII diners.
Ítem, un morell ................................................  III diners.
Ítem, un cisson .................................................  III diners.
Ítem, una carrancha ..........................................  III mealles.
Ítem, un parell de cuchalas ................................  III meales.

||16v Encara hordenaren que tot hom qui tendrà o vendrà cunills vestits ab 
lur pell, que sie tengut de vendre aquells despullats a aquells qui comprar-ne vol-
ran al preu damunt dit. E qui contra açò farà, ni de les coses damunt dites a més 
de preu que ordenat és vendrà, pach per pena V sous e perda tota la caça o vola-
teria, et cetera.

Encara hordenaren que null hom, estrany o privat, o revenedor o revene-
driu, de qualque condició serà, no sia tan ossat que de la caça o volateria damunt 
contenguda gos tenir amagada en son alberch o cassa ne en nengun altre loch, 
ans encontinent que aquella caça o volateria agen, sien tenguts de portar e por-
ten o trameten aquella a la plaça o tenir manifestament per tendes o carreres de 
la ciutat. E qui contra açò farà, perdrà tota la caça o volateria e pach per pena V 
sous, et cetera. De les quals penes o calònies damunt dites aurà lo senyor rey lo 
terç, e lo comú de la ciutat lo terç e l’altre terç del accussador.

Foren conffermats los damunt dits ordenaments per los jurats e per pro-
hòmens consellers de la ciutat en lo dia que hom comtava IIIº kalendas novembris 
anno Domini MºCCCºXIIIº.

Enaprés, en lo dia de dilluns, dia de sent Michel, en lo qual comptava hom 
IIIº kalendas octobris anno Domini MºCCCº vicessimo, fo per lo Consell de la ciutat 
confermats los damunt dits ordenaments e acrescut lo preu a alcunes de les vola-
teries.

Establiren e ordenaren en Bernat Dalmau, en Jacme Scrivà, en Bino Guian-
doni e en Salvador1||17r Rich, jurats de la ciutat de València, de volentat e assenti-

¶ 1 El fragment entre «Rich» i «desús dita» es troba 
en la part inferior del foli 17r, sota l’establiment 

24. L’establiment 23, que segueix a l’esmentat frag-
ment, es troba encara en el fol. 16v. 



63

ment dels prohòmens consellers en lo dit Consell congregats a elecció del mu-
daçaff, que null revenedor o revenedriu no gos comprar o fer comprar de la dita 
caça o volateria o alcuna d’aquelles dins lo terme de la ciutat. E qui contrafarà, 
perdrà tota la caça e pagarà per pena V sous per quantesque vegades contrafarà, e 
serà partit en la forma desús dita.

23.

QUE CARN DE PORCH NE SAGÍ NO TRAEN DE LA CIUTAT

Die martis XIº kalendas decembris

Establiren e hordenaren la justícia, els jurats e els prohòmens de la ciutat que null 
hom, privat o estrany, de qualque condició serà, no gos trer ne fer trer carn de 
porchs o de truges, salada o salspresa, ne encara nengun sagí de les dites ||15r carns, 
de la ciutat ne de son terme, per mar ne per terra, manifestament o amagada, 
per nenguna manera. E qui contra açò farà, perdrà tota la carn o carns e lo sagí 
o sagins que d’aquèn traurà o traure farà, e pagarà per pena LX sous. De les quals 
penes o calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciutat e l’altre 
terç serà del accussador. 

Lo qual ordenament fo enaprés confermat e publicat en lo dia que hom 
comtava VIIº idus ianuarii anno Domini millessimo CCCº undecimo.

24.

QUE GRANA NO SIA VENUDA SENS GARBELLAR

Die veneris XVIIIº kalendas iannuarii [anno Domini millesimo CCCº octavo]

Establiren e hordenaren la justícia, els jurats e els prohòmens consellers de la 
ciu tat, e ab consell e assentiment de prohòmens mercadés de la ciutat, per ob-
viar alscuns fraus e encamaramens çaenrere feits en la grana, e a bon estament e 
tranquil·litat de la dita ciutat, que de vuy a avant null hom, privat ne estrany, de 
qualque condició serà, no gos vendre ne comprar grana en la ciutat ne en son 
terme sens que no sia garbellada. E qui contra açò farà, pach per pena lo venedor 
V sous per cascuna arova de grana, e el comprador que la aurà comprada sens gar-
bellar pach semblant pena per cascuna arova, ço és a saber, V sous per quantesque 
vegades contrafaran, et cetera.
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Encara establiren e hordenaren, sots la pena damunt dita, que, per quantes-
que vegades la grana serà venuda, que sia cascuna vegada garbellada.

||17v Encara establiren e hordenaren que null hom, de qualque condició serà, 
no sia tan ossat que gos mesclar ne mescle les garbelladures que seran exides de la 
grana al garbellar, ço és a saber, en la grana que serà garbellada. E qui contra açò 
farà, pach la pena damunt dita per cascuna arova.

25.

QUE BATAFFALUA E COMÍ SIA GARBELLAT

Encara hordenaren que tot hom, privat o estrany, de qualque condició serà, no 
gos vendre ne fer vendre batafalua ne comí menys de garbellar, ne encara nengú 
no gos comprar batafalua ne comí menys de garbellar. E qui contra açò farà, pach 
per pena X sous per cascuna càrrega de batafalua o de comí, etcètera. De les quals 
penes o calònies damunt dites serà lo terç del senyor rey, e lo terç del comú de la 
ciutat e lo terç del acussador.

26.

DE LES FLAÇADES

Die veneris IIIIº nonas aprilis anno Domini MºCCCºVIIIº

Establiren e hordenaren la justícia, els jurats e els prohòmens consellers de la ciu-
tat, ab consell de prohòmens mercadés, que de vuy a avant nengun texidor que 
tescha fl açades en la ciutat no gos fer ne fer fer nenguna fl açada en què aja menys 
de IX liures per cascuna fl açada. Revocam per lo ||16r pressent hordenament l’es-
tabliment feit sobre les dites fl açades çaenrere, que diu que en cascuna fl açada aja 
XII liures. Mas, si lo texidor volrà metre més de IX liures per fl açada, que u puscha 
fer quant més se volrà, mas que no gos metre menys de les dites IX liures per cas-
cuna fl açada. E qui contrafarà, perdrà la fl açada o fl açades e pagarà per cascuna 
fl açada V sous. De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, e lo terç 
del comú de la ciutat e lo terç del accussador.
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27.

||22r QUE NO COMPREN FRUITA EN LA PLAÇA

Die veneris VIIIº kalendas iulii

Establiren e hordenaren la justícia, els jurats e els prohòmens consellers de la ciu-
tat que nenguna revenedriu no gos comprar, manifestament o amagada, per nen-
guna manera, nenguna fruyta o fruytes que aportaran les gens tro que hora de 
tèrcia sia passada. E qui contra açò farà, pagarà per pena XII diners per quantesque 
vegades contrafaran, et cetera.

Encara establiren e hordenaren que nenguna revenedriu no sia tan ossada 
que gos entrar o pasar del cantó de la cort en la plaça que és davant la esgléssia de 
la Seu per comprar fruita, ne per nenguna manera, tro que hora de tèrcia sia pas-
sada. E qui contra açò farà, [pagarà per pena] XII diners per quantesque vegades 
contrafarà. De les quals penes damunt dites serà lo terç del senyor rey, e lo terç 
del comú de la ciutat e lo terç del accussador.

28.

DE LA LENYA

Idus iulii

Establiren e hordenaren la justícia, els jurats e els prohòmens consellers de la ciutat 
que null hom, privat o estrany, de qualque lig o condició serà, qui aportaran lenya 
per vendre a la ciutat, que de vui a avant no sien ossats de tenir aquella lenya a 
vendre per les places o carreres de la ciutat, exceptat que aquella lenya tinguen 
per vendre, ço és a saber, en la plaça de la Herba, en la plaça davant l’alberch del 
bisbe, e en la plaça de Sent Berthomeu e en lo mercat. E qui contra açò farà, pa-
garà ||22v per pena XII diners per quantesque vegades contrafaran. De la qual pena 
serà lo terç del senyor rey, e lo terç del comú de la ciutat e lo terç del accussador.

29.

RAÏMS DE VINYES

Die veneris XVº kalendas agusti

Establiren e hordenaren la justícia, els jurats e els prohòmens consellers de la ciu-
tat que null hom ne nulla fembra, de qualque condició serà, estrany o privat, no 
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gos vendre ne fer vendre raïms de vinyes dins la ciutat ne defora per nenguna 
manera, manifestament o amagada. E qui contra açò farà, perdrà tots los raïms e 
pagarà per pena V sous, et cetera.

30.

DE LES ABELLES

Encara hordenaren que null hom, crestià ne sarraí, no gos tenir ne acullir ni me-
tre abelles, axí de crestians com de sarrahins, dins la orta de la ciutat de València, 
exceptat los senyors que agen alqueries, que·n pusquen tenir V casses tant sola-
ment, ab què sien sues pròpries. E aquell qui contrafarà ni null frau i farà, pach 
per pena LX sous e perda totes les abelles, et cetera.

31.

DELS CANS

Encara us fan a saber e hordenaren que tots aquells o aquelles qui an cassa o al-
queria dins la orta de València, en la qual tenen ca o chans, que sien ||23r tenguts 
de lligar al coill d’aquells ca o cans un bastó ab ganxo de covinent larguea, per tal 
que aquells cans no pusquen donar dan a les vinyes de la orta. E qui contra açò 
farà, pagarà per pena V sous per quantesque vegades hi seran atrobats.

32.

DE LA FUSTA

Encara hordenaren que null traginer ne null altre hom, de vuy a avant, no sia ho-
sat que gos aportar ni fer aportar o metre dins la ciutat nenguna fusta ab bèsties 
que sia entegre lo fust, si donchs aquell fust no serà necessari a metre entegre en 
obra axí com a jàcena o limdar. E qui contra açò farà, lo senyor que aquella fus-
ta aurà feita aportar o metre dins la ciutat, perdrà aquella fusta, e lo traginer que 
aquella fusta aurà aportada, pach XII diners per quantesque vegades contrafaran, et 
cetera. De les quals penes o calònies damunt dites serà lo terç del senyor rey, e lo 
terç del comú de la ciutat e lo terç del acussador.
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33.

DE LA RAJOLA O TEULA

Die martis XIº kalendas agusti

Establiren e hordenaren la justícia, els jurats e els prohòmens consellers de la ciutat 
que de vui a avant null hom, de qualque condició o manera serà, no gos comprar 
ne fer comprar, manifestament ne amagada, ço és a saber, rajola blancha o rajo-
la mijancera ne teula per revendre, per nenguna manera, exceptat que·n puscha 
comprar per a obra sua pròpria, que encontinent la aja necessària e metre en 
obra. En altra ||23v manera, qui contra açò farà, perdrà tota la rajola o teula e paga-
rà per pena LX sous. De les quals penes o calònies aurà lo terç lo senyor rey, e lo 
comú de la ciutat lo terç e lo terç serà del acussador.

34.

DEL CARBÓ

Die veneris VIº idus octobris

Establiren e hordenaren la justícia, els jurats e els prohòmens consellers de la ciutat 
que null hom ne nulla fembra, de qualque lig o condició serà, no sia tan hossat 
que gos comprar ne fer comprar carbó per revendre, exceptat que·ls tenders o 
tenderes que·n pusquen comprar un cabaç tant solament. Enaxí, emperò, que 
no·n compren més tro aquell cabaç de carbó agen venut. E qui contra açò farà, 
perdrà tot lo carbó e pagarà per pena X sous, etcètera.

Encara hordenaren que null bastax no sia tan hossat que gos comprar, 
manifestament ne amagada, carbó a nenguna persona. E qui contrafarà, pagarà 
X sous per pena, e qui la dita pena pagar no porà, serà detengut pres en la ca -
dena X dies, e d’açò amor no trobarà, et cetera.

35.

DE LA VACHA

Encara hordenaren que null carnicer qui tall vacha o bou en la dita ciutat no sia 
tan hossat que gos vendre lo bou o la vacha lega o mesclar ab la bella, ans sien 
tenguts de vendre lo bou o vacha bella per son cabal e la lega per son ||24r cabal, 
ço és a saber, cascuna a son preu. Ne, encara, no gos mesclar ne metre en lo pes, 
quant pessarà la carn, nenguna peça de la vacha lega ab la bella, mas solament 
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d’aquella vacha o bou que vendrà; ne, encara, no gosen pessar ab la carn de la 
vacha o bou temples ne esquenes. E qui contra açò farà, pagarà per pena XXX 
sous, et cetera.

36.

DEL SENYAL DEL MOLTÓ

Encara hordenaren que null carnicer qui tall moltó no sia tan hossat que gos pes-
sar ab la carn del moltó fetge ni del senyal o verga del moltó. E qui contra açò 
farà, pagarà per pena X sous. De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor 
rey, e lo terç del comú de la ciutat e lo terç del acussador.

37.

||24v DE LA FRUITA SECHA

Die veneris VIIº idus februarii

Establiren e hordenaren la justícia, els jurats e els prohòmens consellers de la ciu-
tat de València que null tender o tendera, de qualque lig o condició serà, de vui 
a avant no sia tan hossat que gos vendre, ne messurar, ne fer vendre ne messurar 
nenguna fruita seca axí com nous, avellanes, amenles, castanyes, ço és, ab l’almut 
ab la bocha estreta, ab lo qual an messurat çaenrere les dites fruites, per lo qual 
almut eren les gens decebudes e enganades en lo messurament d’aquell. Mas que 
d’aquí a avant los dits tenders e tenderes messuren e sien tenguts de messurar, o 
de fer messurar, venens de les dites fruites, ab almut que lo mudaçaff à feit fer e 
afi nat per messurar les dites fruytes. E qui contra açò farà, pagarà per pena LX 
sous, et cetera.

Encara hordenaren que tots los dits tenders e tenderes de vuy en X dies 
contínuament complits agen feits fer almut o almuts, ço és a saber, de la forma e 
amplea que és l’almut o patró del mudaçaf, e porten o trameten aquell almut o 
almuts al dit mudaçaff per regonèxer e affi nar, e que d’aquí a avant messuren ab 
aquells almuts les damunt dites fruytes o qualsevol d’aquelles. E qui contra açò 
farà, pagarà per pena o calònia LX sous, et cetera.

Encara hordenaren que·ls dits tenders o tenderes, e encara tota altra perso-
na de qualque condició serà, que vena de les dites fruytes, sia tengut de messurar 
ab la barcella, qui barcella o fanecha comptar volran, d’aquelles fruites o d’alcuna 
d’aquelles. E qui contra açò farà, pagarà per pena LX sous, et cetera.

||26r Encara hordenaren que nengú dels dits tenders o tenderes, ne alcuna 
altra persona, de vuy a avant no gos fraudulentment fer metre nous una a una en 
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la barcella, ne encara maestrívolment fer curumullar ab les dites nous alcuna bar -
cella o barcelles e enaprés, segons aquella barcella o barcelles axí fraudulent-
ment feites e curumullades, que no facen possar los romanens nous perquè a pes 
d’aquella barcella o barcelles damunt dites reebesen les altres nous, com en aytal 
manera lo venedor, axí estrany com privat, seria decebut, com en aytal manera no 
seria messura ans seria manera de pes. Mas de vuy a avant tot hom, de qualque 
condició serà, sie tengut de reebre les dites nous messuran ab barcella segons que 
altres fruytes són acostumades de messurar, e que en açò no sia feit nengú frau 
segons que çaenrere avien acustumat de fer. E qui contra açò farà, pagarà per 
pena LX sous, et cetera.

Encara hordenaren que null corredor, de qualque condició o ley serà, que 
faça mercat o avinença entre les parts comprans o venens de les dites fruytes, 
que no sia hosat que diga la custuma fraudulossa de curumular o de messurar 
les damunt dites fruites perquè les gens no sien enganades en la dita d’aquells 
corredors, ans facen lo dit mercat o avinença enaxí que les dites fruytes sien mes-
surades ab barcella bé e lealment sens nenguna frau. E qui contra açò farà, pagarà 
per pena LX sous, et cetera.

Encara hordenaren que de vui a avant nengun tender o tendera, ne alcuna 
altra persona, de qualque condició serà, que vena fruyta secha o vendre farà, ço 
és a saber, nous, avellanes, amenles, castanyes, no sia hossat de messurar les dites 
fruytes ne ||26v alcuna d’aquelles, ço és a saber, ab los almuts que an la bocha estre-
ta; ne, encara, no sien hosats de tenir aquells almuts, per ço que frau no sia feit a 
les gens que d’aquelles fruytes compraran, mas messuren aquelles fruytes o facen 
messurar ab l’almut ab la bocha ampla, lo qual és feit e hordenat per lo mudaçaff 
per messurar les dites fruytes. E qui contra açò farà, pagarà per pena LX sous, et 
cetera. De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, e lo terç del comú 
de la ciutat e l’altre terç serà del acussador.

38.

||25r DE LA VEDELLA

Die veneris pridie madii anno Domini millessimo CCCº nono  

Establiren e hordenaren la justícia, els jurats e els prohòmens consellers de la ciu-
tat que de vui a avant nengú carnicer, axí crestià, juheu com sarrahí, no gos ven-
dre carn de vedell o de vedella a ull ne a benvista, mas que, pessan lo vedell ||25v 
o la vedella XXX liures o de XXX liures a avall, ço és, entrò a XX liures o més tro 
a les XXX liures, venen aquella carn a VI diners la liura. E, si pessarà més de XXX 
liures, venen aquella carn a III diners e meala la liura. Emperò, si lo vedell o ve-
della pessarà menys de XX liures, venen aquella carn al preu que per lo mudaçaff 
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a aquells serà donat. E qui contra açò farà, perdrà tota la carn e pagarà per pena 
XXX sous. De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, e lo terç del 
comú de la ciutat e lo terç del acussador.

Aquest establiment fon revocat per I altre stabliment feit IIIº nonas iunii anno 
Domini MºCCCºXXºIIIIº.

39.

DE LES CARERES QUE HA BARDES

Die martis XVIº kalendas iunii

Ara hojats què us fan a saber la justícia e·ls jurats de part del senyor rey:
Que lo codolament feit en les carreres e places de la ciutat, que tot hom 

qui d’aquell acodolament o solament aurà davant son alberch, o casa o obrador, 
que en aytant quant tendrà la lur frontera faça desfer e agen desfeit o feit desfer 
lo dit acodolament. En altra manera, qui feit no u aurà, pagarà en doble ço que 
costarà de desfer aquell acodolament. Enaxí, emperò, que les dites carreres e pla-
ces romanguen en l’estament que çaenrere an estat, planes e no clotosses.

40.

||29v QUI ENTRARÀ EN VINYES

Die veneris VIIº kalendas agusti

Establiren e hordenaren la justícia, els jurats e els prohòmens consellers de la ciu-
tat que null hom, privat ne estrany, de qualque condició o manera serà, no sia tan 
hossat que gos entrar de nuyt ne de dia en vinyes ne d’aquèn traure raïms. E qui 
contra açò farà, pagarà per pena XX sous, e qui la pena pagar no porà, estarà pres 
en la cadena XX dies, et cetera.

41.

QUI VENDRÀ RAÏMS DE VINYES

Encara hordenaren que null hom, privat ne estrany, ne revedriu [sic], no sia hossat 
que gos vendre ne fer vendre raïms de vinyes dins la ciutat ne defora, manifesta-
ment ne amagada, per nenguna manera. E qui contra açò farà, perdrà los raïms 
e pagarà per pena X sous, etcètera. De les quals penes o calònies serà lo terç del 
senyor rey, e lo terç del comú de la ciutat e lo terç del acussador. 
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42.

QUE NULL CARNICER NO PES FETGE NE CULLONS

Die veneris IXº kalendas novembris

Establiren e hordenaren la justícia, els jurats e els prohòmens consellers de la ciu-
tat que de vui a avant null carnicer crestià, juheu, ne moro no sia hossat que gos 
pessar ab la carn fetge ne collons, ne de la verga, ne nenguna altra broça, per nen-
guna manera. E qui contrafarà, pagarà per pena X sous, et cetera.

43.

||30r QUE NO PESSEN BARRES NE PEUS DEL PORCH

Encara us fan saber que null carnicer no sia hossat que gos pessar ab les carns del 
porch fresch o salprès que vendran a menut a les gens, ço és a saber, lo cap o bar-
res del porch ne peus ne nenguna altra broça. E qui contra açò farà, pagarà per 
pena X sous, et cetera.

44.

QUE LEXEN DEL SENYAL DEL PORCH

Encara hordenaren que null carnicer qui dins la ciutat ne defora en los ravals ta-
llarà o vendrà o vendre farà carn de porch fresch o salprès, o salada, sie tengut e 
deja lexar del senyal de la verga del porch en los quartés primés axí com en los 
derrés, per ço que les gens o pusquen conèxer e que no·n sien decebudes com-
pran truja per porch. E qui contra açò farà, perdrà lo quarter o quartés qui seran 
atrobats menys del senyal damunt dit, e pagarà per pena X sous, et cetera.

45.

DELS EMPLEXS DEL PORCH

Encara hordenaren que tot carnicer, pus que la carn del porch o de la truja aurà 
aportada o feita aportar a la taula a qualsevol carniceria dins la ciutat o defora en 
los ravals, que sie tengut de vendre e vena dels emplexs a les gens que comprar-
ne volran, axí com de les altres peces del dit porch o truja, ço és a saber, cascuna 
carn a son preu. Enaxí, emperò, que·ls dits emplexs no leven ne dessen, ne a lurs 
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alberchs o cases ne en nengun altre loch no porten ne amaguen. E qui contra açò 
farà, perdrà l’enplex o emplexs e pagarà per pena X sous, et cetera.

46.

||30v DE LA TRUJA, QUE·U DIGUEN

Encara hordenaren que tot carnicer qui vendrà carn de truja fresca, o salspressa o 
salada, ço és, a son preu, diga e sia tengut de dir o manifestar a les gens que aque-
lla carn és de truja, per ço que per ignorància d’aquells qui d’aquella carn volrien 
comprar entenén que fos porch no sien enganats. E qui contra açò farà, pagarà 
per pena XX sous, et cetera.

47.

QUE NO PESSEN LES ESQUENES

Encara hordenaren que null carnicer qui vena carn de porch o de truja salada, no 
sia hossat ne gos pessar ne fer pessar les esquenes velles o barres ab la carn que ven -
dran a menut a les gens. E qui contra açò farà, pagarà per pena X sous, et cetera.

48.

DE LES TEMPLES DEL BOU

Encara hordenaren que null carnicer no sia hossat que gos pessar ne fer pessar 
ab la carn que vendran temples de bou o de vacha, ne alguna altra broça. E qui 
contra açò farà, pagarà per pena X sous, et cetera. De les quals penes o calònies da-
munt dites serà lo terç del senyor rey, e lo terç del comú de la ciutat e lo terç del 
acussador.

49.

||31r [QUE SIGUEN PRESES LES MONEDES DE LES GENTS D’ALMERIA]

Die veneris VIº idus februarii

Establiren e hordenaren la justícia, els jurats e els prohòmens consellers de la ciu tat 
que, com les gens que vénen de les parts d’Almeria malaltes e freiturosses e apor -
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ten o tinguen axí com moneda de tornesses d’argent, carlins d’argent e jaquesses, 
que tot hom sia tengut e prena a aquells les dites monedes per les viandes o coses 
que en la ciutat compraran, ço és a saber, tornès d’argent que sia de pes a raó de 
XV diners, e carlins a raó de XII diners, e jaquesses a raó de XVIIIens. E aquesta hor-
denació estia e dur tro que les dites gens sien passades.

50.

DELS TAVERNÉS

Encara hordenaren que null taverner, ne null altre hom qui vena vi en la ciutat 
ne en los ravals d’aquella, no sia hossat que, pus lo seny del ladre aja sonat, que 
gos tenir o acollir en lurs tavernes nenguns alcavots, o tritjadors, o bastaxs ne 
nenguns altres bevedors, ans, encontinent que·l dit seny sonarà, sien tenguts de 
gitar de les lurs tavernes los damunt dits. E qui contra açò farà, pagarà per pena X 
sous. Dels quals serà lo terç del senyor rey, e lo terç del comú de la ciutat e lo terç 
del acussador.

51.

[QUE SIGUEN PRESOS JAQUESOS DE LES GENTS D’ALMERIA]

Die martis VIº kalendas martii

Ara ojats què us fan a saber la justícia, els jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que a requissició e a pregàries del senyor rey que és hordenat que de vuy 

en XV dies con[||31v]tínuament comtats sien preses e reebuts en la ciutat jaquesses 
a raó XVIIIens, ço és, XII jaquesses per XVIII reals, als hòmens qui són venguts en lo 
servii del dit senyor rey de les parts d’Almeria, ço és a saber, en les viandes o al-
tres robes o coses que aquells compraran en la dita ciutat dins los damunt dits XV 
dies solament.

52.

DE LES BARCELLES E DEL MESURAR D’AQUELLES

Die veneris IIIº kalendas marti

Com contrast e discenssió fos entre·ls prohòmens ortolans, ensemps d’una part, 
e los prohòmens qui an molins e que usen de picar aroç, del altra, ço és a saber, 
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per raó de les barcelles que los dits senyors de molins an e tenen e ab aquelles fan 
messurar tot l’aroç qui compren o comprar fan, enaxí que·ls dits ortolans deyen 
e affermaven que les barcelles qui los senyors de molins avien e tenien, e aquelles 
aportar feyen als lochs o casses hon avien comprat aroç, que ab aquelles barcelles 
solament e no ab altres volien reebre lo dit aroç e ésser messurat; enaxí, encara, 
que·ls dits ortolans deyen que les barcelles dels dits senyors de molins eren in-
moderades e molt majors e pus amples en la boca d’aquelles que ésser no devien, 
segons la forma e manera del patró asignat per lo senyor rey en Jacme sobre les 
barcelles. Per lo qual inmoderament, granea e amplea d’aquelles barcelles, los dits 
ortolans dixeren e affermaren sí ésser decebuts e malament perjudicats, ço és a 
saber, per lo messura[||32r]ment d’aquelles barcelles; majorment encara, que·ls dits 
ortolans deyen que·ls dits senyors de molins no volien consentir que·l aroç fos 
messurat, ne per aquells ésser reebut d’aquells de qui aquell avien comprat o feit 
comprar, sinó tan solament ab aquelles barcelles lurs que són sobergues, segons 
que dit és. Per què dixeren los dits ortolans que evidentment podia ésser vist e 
conegut que aquelles barcelles dels dits senyors de molins eren majors que ésser 
no devien, per tal com aquells no volien consentir, segons que dit és, que·l aroç 
fos messurat ab nengunes altres barcelles que·ls venedors del dit aroç aguessen o 
tenguessen, mostrans a aquells que·l dit aroç reebien que aquelles barcelles dels 
dits venedors eren bones e leyals e senyades per lo mudaçaff.

E los prohòmens senyors de molins, los quals ussen de picar aroç en la dita 
ciutat, respongueren e dixeren que ells no tenien, ne encara no entenien tenir, 
nenguna barcella o barcelles que fosen ne sien inmoderades ne majors que nen -
 gunes altres barcelles ne major que·l patró d’aquelles. Dixeren, encara, que 
evident ment e manifesta podia ésser vist e conegut que les barcelles lurs no eren 
aytals ne de tal condició com per los dits ortolans és damunt dit ne preposat; com 
si aytals, com per aquells és dit, fosen les dites barcelles, no les agra feites senya lar 
lo mudaçaf, com aquelles barcelles que aquells tenen són senyades per lo dit mu-
daçaf, perquè creen e cascú pot creure manifestament que les dites barcelles són 
fi nes, dretes e leyals, e en fe que aquelles sien e u són bones e fi nes e leyals les an 
tengudes ||32v tro al dia de vuy axí senyades, com dit és, e com és acostumat en la 
ciutat de senyalar les messures per lo mudaçaff que són bones e fi nes e leyals. Et 
dixeren, encara, que totes les damunt dites coses preposades per los damunt dits 
ortolans per la dita raó contra aquells, salva la honor del Consell, no ésser veres.

Hon, fi nalment, los dits ortolans requeriren ab gran instància a·n Bertholo-
meu Mathoses, justícia de la dita ciutat, a·n Bernat Desclapés, a·n Thomàs Fabre, 
a·n Pere Mir e a·n Espanyol de Serbetó, jurats de la dita ciutat, e als prohòmens 
consellers de la ciutat tinens consell en les casses de la confadria de Sent Jacme, 
que deguessen requerir e fer manament a·n Pere Desclapés, mudaçaf de la ciutat, 
que aquell regonegués e veés si les dites barcelles dels damunt dits senyors de 
molins eren fi nes, dretes ne leyals, per ço que·l dit contrast fos pus leugerament 
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declarat enfre·ls damunt dits. Et encontinent, los dits justícia, jurats e prohòmens 
consellers requeriren e manaren al dit mudaçaf que ell degudament ab cura e di-
ligència regonegués les dites barcelles ab lo patró asignat e donat per lo molt alt 
e poderós senyor en Jacme, de bona memòria, rey d’Aragó, si aquelles barcelles 
eren fi nes ne leyals o de la forma e manera del dit patró.

E, enaprés, en lo dia de dimarts següent, en lo qual comtaven Vº nonas marti 
anno quo supra, comparech lo dit mudaçaf denant los damunt dits justícia, jurats e 
prohòmens consellers en les dites casses tinent consell, e dix si aver diligentment, 
ab cura e diligència, regonegudes les dites barcelles ab lo damunt dit patró, ||33r ço 
és a saber, ab deguda sement ab la qual és acustumat de combatre o regonèxer 
les barcelles; e dix si aver atrobat les damunt dites barcelles ésser majors alcuna 
cosa que ésser no devien, e, encara, que no eren de la forma del dit patró. Al 
qual regoniximent o combatiment de les dites barcelles, ab la dita sement ésser 
combatudes, respongueren los dits senyors de molins que, salva la honor del dit 
mudaçaff, que ell s’enganava en lo pes de la sement, enaxí que·ll devia comtar al 
afi nar de les dites barcelles ab la sement ab què avia aquelles afi nades, e ell relexa-
va aquella sement e feya lo comte ab l’aroç, per lo qual comte los dits senyors de 
molins se tenien per agreujats e decebuts, com dixessen que no era raó.

Hon nós, justícia, jurats e prohòmens consellers damunt dits, ensemps ab lo 
dit mudaçaff, entenens e considerans a conservació de justícia e a bon estament 
e tranquil·litat de la damunt dita ciutat e dels habitans en aquella, e volens encara 
obviar e esquivar que d’aquí a avant en la dita ciutat alcú contrast o discenssió 
en fre·ls damunt dits, o alscuns altres, no·s pogués moure ne enseguir, o encara 
néxer o generar, per les dites rahons, aüt diliberació e consell sobre les dites coses, 
e esguardans encara la tenor e forma del Fur de València, lo qual diu «Una cos-
tum, et cetera», hordenam e establim de vui a avant en la forma e condició que·s 
seguex.

Establiren e hordenaren los damunt dits justícia, jurats e prohòmens conse-
llés de la ciutat, ensemps ab lo dit mudaçaff, que de vui a avant null hom ne ||33v 
nulla fembra, de qualque lig o condició serà, no gos tenir ne tinga nenguna bar-
cella o barcelles en la ciutat de València ne dins lo terme d’aquella, ne ab aquella 
barcella o barcelles messurar ne fer messurar nengunes semens ne alscunes altres 
coses que són acustumades de messurar ab barcella, si donchs, emperò, aquella 
bar cella o barcelles no seran de la forma e condició del patró qui és donat per lo 
senyor rey sobre les barcelles, enaxí que sien d’aquella amplea e granea, e encara 
que nengú no les gos tenir sens que no sien senyalades per lo mudaçaff de la ciu-
tat, per ço que fraus no·n pusquen ésser feits. E qui contra açò farà, serà trencada 
la barcella o barcelles que no seran de la forma del dit patró, o no seran senyala-
des del dit mudaçaff, segons que dit és. E, encara, pagarà lo senyor qui aytal bar-
cella tendrà, per pena, LX sous, et cetera.
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Encara hordenaren que null hom ne nulla fembra, de qualque condició o 
ley serà, no sia hossat que de vui a avant gos tenir alscunes barcelles que çaenre-
re an tengudes e ab les quals an messurat o feit messurar aroç e altres semens, les 
quals no són de la forma del patró, ans aytals barcelles volen e manen ésser remo-
gudes enper totstemps perquè les gens no·n sien enganades, si donchs, emperò, 
no seran de la forma del dit patró e encara que sien senyalades per lo mudaçaff 
de la ciutat. E qui contra açò farà o ab barcelles que no sien de la forma del patró 
messurarà o no seran senyades per lo dit mudaçaff segons que dit és, serà trencada 
la barcella o barcelles, e lo senyor ||34r qui aytal barcella tendrà pagarà per cascuna 
barcella LX sous per pena per quantesque vegades contrafarà, et cetera.

Encara hordenaren que tot hom, de qualque condició serà, que compre aroç 
vermell o comprar farà en la dita ciutat o en lo terme d’aquella, que de vui a avant 
sie tengut de reebre l’aroç que comprarà o comprat aurà e messurar o ésser mes-
surat aquell, ço és, ab la barcella que lo venedor d’aquell aurà o tendrà e no ab 
altra barcella. Enaxí, emperò, que la barcella o barcelles que·l venedor d’aquell 
aroç tendrà sien bones, fi nes e leyals e sien de la forma del dit patró, e sien encara 
senyalades per lo mudaçaff. Enaxí los venedors, tenén aytals barcella o barcelles, 
lo comprador sie tengut de reebre ab aquelles e no o gos rebujar, ne vedar ne 
contrastar de reebre o ésser messurat ab les dites barcelles lo dit aroç. Enaxí, en-
cara, que·l comprador no sia hosat que port o portar faça a casa del venedor del 
aroç la sua barcella segons que avien acustumat, per ço que ab aquelles barcelles 
que çaenrere an tengudes no messurasen o que fos dupte que d’aquelles o sem-
blans d’a quelles fosen, per tal que, per aquesta raó, discenssió o contrast no se·n 
enseguís entre·l comprador e el venedor. E qui contra açò farà, ne barcella alcuna 
portarà o portar o trametre farà a casa del venedor de l’aroç, pagarà per pena X 
sous, et cetera.

53.

||34v DELS CORREDORS, QUE NO MESSUREN AROÇ

Encara hordenaren que, per obviar o esquivar fraus qui çaenrere affermen ésser 
feits per los corredors qui messuraven aroç, que de vui a avant nengú corredor, de 
qualque condició o ley serà, no sia hossat de messurar aroç en la dita ciutat ne en 
lo terme d’aquella, mas solament messur aquell aroç lo venedor o·l faça messu rar 
bé e leyalment, si donchs, emperò, enfre·l venedor e el comprador no serà aven-
gut que·l coredor lo messur. En altra manera, si contrafarà, pach lo corredor per 
pena V sous, et cetera. De les quals penes o calònies damunt dites o contengudes 
serà lo terç del senyor rey, e lo terç del comú de la ciutat e lo terç del acussador.
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Los quals, emperò, hordenaments foren públicament cridats per les places 
de la ciutat per en Jacme Trompador, públich corredor de la ciutat.2

54.

||35r DELS ALCAVOTS

Die veneris Vº idus madi anno Domini MºCCCºXº

Establiren e hordenaren la justícia, els jurats e els prohòmens consellers de la 
ciutat que de avui a avant nengun alcavot o alcavots ne tritjadors no sien hosats 
d’estar ne habitar en la dita ciutat ne en son terme, ans aquells alcavots o tritja-
dors sien exits defora la ciutat e de tot lo terme d’aquella de vui en X dies primés 
vinents e contínuament complits. Enaxí que, si pasats los dits X dies, los dits alca-
vots o tritjadors o alcú d’aquells seran atrobats en la ciutat o en son terme, pagarà 
cascú per pena LX sous. E qui la dita pena pagar no porà, serà detengut pres en la 
cadena LX dies. Dels quals LX sous serà lo terç del senyor rey, e lo terç del comú 
de la ciutat e lo terç del acussador.

55.

||39r [SEGURETAT PER ALS VEREMADORS]

Die veneris Vº kalendas septembris

Ara ojats què us fan a saber la justícia, els jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que tot hom, de qualque condició serà, vinga salvu e segur a les venemes 

de València, enaxí que no seran penyorats per deute que degen per si o per altre, 
si donchs no era traïdor o malfeitor de la ciutat o del regne.

56.

DE LA VENEMA QUE NO ÉS DEL REALENCH

Establiren e hordenaren los damunt dits justícia, jurats e els prohòmens consellers 
de la ciutat que null hom qui aja vinyes fora lo terme de la ciutat o dins lo ||40r 

¶ 2 Les dues ordenances anteriors (núms. 52 i 53) 
formen part, en reali tat, d’un mateix establiment, 
«De les barcelles e del mesurar d’aquelles» (núm. 
52), com bé aclareix la nota fi nal, referida a tots els 

«hordenaments» anteriors, que van ser pregonats 
el mateix dia per les places de València per Jaume 
Trompador. La separació en dos epígrafs obeeix al 
fet que el segon tenia títol propi.
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terme que no sien del realench, e que d’aquelles no pach ne contribuescha ab los 
ciutadans e vehins de la ciutat ensemps en los serviis reals e vehinals, no meta ne 
gos fer metre la venema d’aquelles vinyes en la ciutat ne en los ravals, ne encara 
en nenguna alqueria o loch que sia del realench dins lo terme de la dita ciutat, 
per nenguna manera, ne, encara, aquells qui la venema d’aquelles vinyes compra-
ran. E qui contra açò farà, perdrà la venema e pagarà per pena LX sous, et cetera.

57.

DEL VI VELL O NOVELL

Encara hordenaren que, si alcun hom, privat o estrany, aportarà o portar farà o 
encara metrà en la dita ciutat vi vell o novell, ne en los ravals d’aquella ne en 
alcun loch qui sia del realench dins lo terme de la ciutat, lo qual vi no serà del 
realench, que·l agen tot venut de vui al dia de sent Miquel primer vinent. Enaxí 
que, si del dit dia a avant serà atrobat dins la ciutat o en alcuns lochs damunt dits 
lo dit vi, que·l perdrà e pagarà per pena LX sous, et cetera.

58.

DEL PREU DE LA CALÇ

Encara hordenaren que, per la gran innòpia e freytura que à en la dita ciutat, ço és 
a saber, de calç, que de vui a avant tot hom, axí crestià com sarrahí, qui fan e ve-
nen de la dita calç, que no venen calç a més de XVI diners lo kafi ç, o a raó de VIII 
sous l’almudí e no més, mas pusquen-la vendre a menys. Enaxí, emperò, que·ls 
venedors de la calç sien tenguts de messurar e messuren la dita calç ab lo kafi ç bé 
e lealment e sens nengun frau en cassa o alberch del comprador. E qui contrafarà 
o a més de preu la vendrà, perdrà la calç e pagarà per pena XX sous, et cetera.

59.

||40v QUE CASCÚ PUSCHA PENDRE LA CALÇ

Encara hordenaren que, si los faedors o venedors de la dita calç no volran vendre 
aquella calç al damunt dit preu o ab lo kafi ç ésser messurada, segons que dit és, 
que cascú liurament puscha aquella pendre e fer adur a son alberch e fer messu-
rar aquella, enaxí que bé e covinentment pach al venedor segons la quantitat que 
serà de la dita calç al dit preu. Enaxí, emperò, que si la calç serà pedregosa, que·n 
sia abatut per aquelles pedres segons la dita messura e preu damunt dit, et cetera.
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60.

QUE NO LA CONPREN MÉS, LA CALÇ

Encara hordenaren que null hom qui compre calç o comprar farà, que no gos 
més donar en lo kafi ç o almodí de la calç sinó aytant com damunt és hordenat. 
Et qui contra açò farà, perdrà tota la calç e pagarà per pena XX sous, et cetera.

61.

DE LES GLEVES DE LA CALÇ, QUE NO PRENGEN

Encara hordenaren que nulla persona, de qualque condició serà, no sia hossada de 
pendre ne fer pendre alscunes gleves de calç, ço és a saber, de les càrregues que 
porten a vendre per la ciutat. E qui contrafarà, pagarà per pena V sous, et cetera.

De les quals penes o calònies damunt dites serà lo terç del senyor rey, e lo 
terç del comú de la ciutat e lo terç del acussador.

62.

||41r QUI LOGARÀ TRAGINÉS A VENEMA O VI QUE NO SERÀ DEL RE-
ALENCH

Die veneris VIIº idus octobris

Establiren e hordenaren la justícia, els jurats e els prohòmens consellers de la 
ciutat que de vui a avant tot hom o fembra, de qualque condició serà, que loga-
rà o logar farà alscunes bèsties en la dita ciutat e en son terme, ço és a saber, per 
portar venema o vi de qualsque vinyes o lochs a la ciutat o en los ravals d’aquella 
ne a alscuns lochs del realench, que·ls logadors o logadrius diguen e declaren a 
aquells de qui logaran les bèsties que aquella venema o vi aquells loguen, si és del 
realench o no. E si lo logador o logadriu enganarà lo traginer, dién que aquella 
venema o vi és del realench e no u serà, que pach per pena per cascuna vegada 
XX sous. E si lo logador o logadriu dirà al traginer que aquella venema o vi aquell 
logarà no és del realench, que en aquest cas lo traginer qui scientalment aportarà 
aquella venema o vi que no serà del realench, saben-o, per lo logador o per altre, 
que pach per pena XX sous, et cetera.
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63.

DEL BAN DEL BESTIAR

Encara hordenaren que null hom no sia hossat que gos tenir dedins la orta de 
Va lència bous o vaques ne altres bèsties grosses ne cabres, bochs, porchs o ovelles 
ne moltons en terres laurades, de nuyt ne de dia. E aquell qui contrafarà, pagarà 
per pena per cascuna bèstia grossa II sous, e per cascuna bèstia menuda, VI diners 
de dia e de nuyt XII diners, e que esmén la tala als senyors de les heretats. E que·n 
sien creeguts per lur sagrament ells o lurs misatges o la guarda del loch, et cetera.

64.

||41v QUE RECULLEN LO BESTIAR DEJORN

Encara hordenaren que tot hom qui aja bestiar gros o menut reculla aquell de-
jorn en son alberch, cassa o loch, enaxí que, si de nuyt serà atrobat en camp, vinya 
o en carreres, pagarà per cascuna bèstia grossa V sous, e per cascuna bèstia menu-
da XII diners. És entès, emperò, en bèstia grossa porch o truja. E restituirà lo dan 
al senyor de la heretat. Et aquell qui açò atrobarà, serà·n creegut per son sagra-
ment, sia senyor de la heretat o no, et cetera.

65.

DEL BAN DELS GUARDIANS DEL BESTIAR

Encara hordenaren que null guardià de moltons o d’ovelles, de bochs o de cabres, 
o de porchs, o de bous o vaques, o de qualque altre bestiar, no sia hossat de portar 
en la orta de València axí com lances, darts o açcones, espaes, costalers, ballesters 
ne nengunes armes vedades, per nenguna manera. Et qui contrafarà, perdrà totes 
les armes e pagarà per pena LX sous. E qui u atrobarà e·ls acussarà, serà·n creegut 
per son sagrament, si donchs no serà vil persona, et cetera.

De les quals penes o calònies damunt dites serà lo terç del senyor rey, e lo 
terç del comú de la ciutat e lo terç del accussador.
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66.

||42v QUE NULL SENYOR D’ALCUN VEXELL NO GOS TRER BLAT

Die veneris Xº kalendas novembris

Establiren e hordenaren la justícia, els jurats e els prohòmens consellers de la ciu-
tat que de vui a avant nengun senyor de nau, o de lleny, o de barcha o de qual-
que altre vexell gran o poch, ne alcuna altra persona, axí estrany com privat, no 
sia hosat ne gos traure o portar ne fer portar nengun blat o blats de qualque liyat-
ge sien de blats ne farina, ço és a saber, de la ciutat ne de son terme, per nenguna 
manera, manifestament ne amagada. E qui contra açò farà, perdrà lo blat o farina 
e pagarà LX sous de calònia, e encara que serà cremat lo vexell o vexells sens tot 
remey que no·n trobaran.

Enaprés, en Guillem Scrivà, en Bertomeu Ciriol, en Jacme Bonmacip e en 
Johan Comte, jurats, de volentat dels consellers, feeren fer cridar la dita ordenació 
per Jacme Trompador en lo dia que hom comtava VIº kalendas martii anno Domini 
MºCCCºXIIº.

Encara hordenaren que tot hom qui aportarà blat per mar o per terra a la 
ciutat, que vinga salvu e segur anant e vinent o estan sens tot embargament, si 
donchs no era deutor, per si obligat o fermança per altre obligat.

67.

||43r DE VOLATERIA

Die veneris IIIº kalendas novembris

Establiren e hordenaren los jurats e els prohòmens consellers de la ciutat que de 
vui a avant nengun revenedor ne revenedriu de qualque lig o condició serà, axí 
estrany com privat, no sia hossat ne gos vendre la volateria o la caça dejús scrita a 
més de preus que davaill és hordenat, segons que·s seguex:

Primerament, una perdiu ................................................ V diners.
||43v Ítem, una carn de conill ............................................ IIII diners.
Ítem, una fotja ................................................................ III  diners.
Ítem, un ànet .................................................................. V  diners.
Ítem, un xibert ............................................................... IIII  diners.
Ítem, un boix ................................................................. VI  diners.
Ítem, un colom ............................................................... II  diners.
Ítem, una sexella ............................................................. III mealles.
Ítem, una tortra .............................................................. III  mealles.
Ítem, un todó  ................................................................ III  diners.
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Ítem, un morell .............................................................. III  diners.
Ítem, un cissó ................................................................. III  diners.
Ítem, una carrancha ........................................................ III  mealles.
Ítem, una cuchala ...........................................................   meala.s

Encara hordenaren que null hom, privat ne estrany, de qualque condició o 
manera serà, qui aja o tinga a vendre de la damunt dita volateria o caça, que no 
la gos tenir amagadament en casses o en alscuns altres lochs, per nenguna mane-
ra, ans sie tengut de portar o trametre encontinent aquella chaça o volateria a la 
plaça, o tenir aquella manifestament per tendes o carreres per vendre aquella, ço 
és, als preus damunt hordenats ||44r sobre la dita caça o volateria. E qui contra açò 
farà, ne a més dels damunt dits preus o vendrà o amagadament la tendrà, perdrà 
tota la dita volateria o caça e pagarà per pena V sous, et cetera.

Encara hordenaren que tot hom o fembra de qualque condició serà qui 
tendrà o vendrà conills vestits ab lur pell, que sie tengut de vendre aquells cunills 
despullats a aquells qui d’aquells comprar volran, ço és, al damunt dit preu. E qui 
contra açò farà, perdrà tots los conills e pagarà per pena V sous, et cetera.

Encara hordenaren que null revenedor ne revenedriu no sia hossat ne gos 
comprar ne fer comprar, manifestament ne amagada, ço és a saber, d’Alfofar e 
de Torrent, de la cèquia de Quart, de Paterna, de Muncada, d’Albalat ne de la 
concha de l’Albufera a ençà gallines, capons, polls, hoques, ànedes, perdius, conills, 
coloms ne nenguna altra caça ne volateria de qualque natura o condició serà, ne 
encara hous per nenguna manera. E qui contra açò farà, perdrà tota la caça o vo-
lateria e hous, e pagarà per pena X sous, et cetera.

Encara hordenaren que null revenedor ne revenedriu de capons, de galli-
nes, de polls, d’oques, ne de nengunes d’altres volateries de qualque condició o 
manera seran, ne d’ous, no sia hossat ne entre en lo dia en què mercat se tendrà 
dins lo mercat tro sia passada hora de nona. E qui contra açò farà, pagarà per pena 
V sous, et cetera.

Los quals ordenaments damunt dits foren confermats e publicats die martis 
XIIIIº kalendas novembris anno Domini millesimo CCCº undecimo.

68.

||44v DEL CARBÓ

Encara hordenaren que null hom ne nulla fembra, de qualque condició o ley serà, 
no gos comprar ne fer comprar carbó per revendre, manifestament ne amagada, 
exceptat, emperò, los tenders o tenderes, que·n pusquen comprar un cabaç tan so-
lament, enaxí que no·n compren ne·n gossen més comprar tro aquell cabaç agen 
venut. E qui contra açò farà, perdrà tot lo carbó e pagarà per pena X sous, et cetera.
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Encara hordenaren que null bastaix no gos comprar carbó a nenguna per-
sona, manifestament o amagada, e qui u farà, pagarà per pena X sous per quantes-
que vegades contrafarà. E, si la dita pena pagar no porà, serà mès e detengut pres 
en la cadena X jorns, e d’açò amor no trobarà, et cetera.

Encara hordenaren que null hom ne nulla fembra, de qualque ley o condi-
ció serà, que compre lenya per revendre o comprar farà, que de vui a avant no sia 
hossat que·n gos comprar ne fer comprar, manifestament ne amagada, sinó una 
somada tant solament; enaxí, emperò, que no·n gos més comprar ne fer comprar 
tro aquella somada aja venuda. E qui contra açò farà, perdrà tota la lenya e pagarà 
per pena V sous, etcètera.

De les quals penes o calònies damunt dites serà lo terç del senyor rey, e lo 
terç del comú de la ciutat e lo terç del acussador.

69.

||45r [DE NO TRAURE TERRA DE L’HORT DE PERE SAVILA NI ABO-
CAR-HI ESCOMBRARIES]

Die veneris XIIº kalendas decembris

Ara ojats què us fan a saber la justícia e·ls jurats:
Que null hom, de qualque condició serà, de vui a avant no sia hossat que 

gos cavar ne terra trer ne levar, ço és a saber, de les parets del hort d’en Pere 
Çavila entrò a la hora de la cèquia, ne gitar nengunes legees ne alscunes bèsties 
mortes per nenguna manera. E qui contra açò farà, pagarà per pena V sous per 
quantesque vegades contrafarà. De les quals aurà lo senyor rey lo terç, e lo comú 
de la ciutat lo terç e l’altre terç serà del acussador.

70.

||45v [NOMENAMENT DEL GUARDIÀ GENERAL DE L’HORTA]

En lo dia de divendres, en lo qual comtaven XVIIIº kalendas februarii anno Domini 
millesimo CCCºXº, en Jacme Bonmacip, justícia de la ciutat de València, n’Arnau 
Çaffont, en Ramon de Poblet, en Bernat Dalmau e en Pere de Bonescombes, 
jurats de la dita ciutat, de voluntat e ensemps de partida de prohòmens conse-
llers, hordenaren e establiren en guardià e veedor general de la horta de la ciutat, 
ço és a saber, en Bernat Ricart, vehí de la dita ciutat, lo qual deligentment dege 
guardar que nengun bestiar de qualsevol manera o liyatge sia no faça tala ne dan 
de nuyt ne de dia en les terres laurades dins la dita horta. E, si atrobarà alcun dels 
bestiars en les dites terres, penyor o faça penyorar los guardians d’aquells bestiars, 
o los senyors d’aquells, segons per hordenaments feits per raó dels dits bestiars e 
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guar dians d’aquells és contengut. Enaxí, emperò, que·l dit en Bernat Ricart tin -
ga la dita guarda dementre que als damunt dits plaurà, et cetera. És cert, emperò, 
que·ls dits jurats e prohòmens consellers relexaren al dit en Bernat lo terç perta-
nyent de les calònies al comú de la ciutat per tal que mils o procuràs e u guardàs.

En lo dimarts següent, en lo qual comtaven XIIIIº kalendas februarii, lo dit en 
Bernat Ricart féu sagrament sobre los sants IIIIe Evvangelis si guardar deligentment 
de son poder que·ls bestiars no farien mal ne dan en la dita horta e que no rebria 
do, ne servii, ne promessa d’alcú per aquells, ans redria bon comte e leal a·n Bernat 
Malet, quartener, en nom ||46r del senyor rey. Et que guardarà de son poder que·ls 
bons hòmens qui an terres o possessions dins la dita horta que no pendran dan 
per los dits bestiars, e, si u fan, que revelarà a aquells o a aquell a qui deja, per ço 
que a cascú sia reservat lo dret que pertànyer li deu segons fur e raó, et cetera.

71.

||48r [DE NO TENIR EN L’HORTA BESTIAR GROS NI MENUT]

Die veneris Xº kalendas marti

Establiren e hordenaren la justícia, els jurats e els prohòmens consellers de la ciu-
tat que null hom, de qualque condició sia, no sia hosat, per ardiment que aja, que 
de vui a avant gos tenir dins la orta de la ciutat nengun bestiar gros ne menut de 
qualque condició sia, ço és a saber, del riu sech prop Cataroja axí com devalla 
tro en la riba de la mar e puja tro a la cèquia de Quart a ençà, ne de la cèquia de 
Quart a avall, ne de la cèquia de Moncada a ençà, axí com devalla tro al terme 
de Maçamagrell, qui partex terme ab Farnals, e entrò en la riba de la mar, excep-
tat tan solament les bèsties aregues, les quals lurs senyors sien tenguts de tenir en 
lurs pròpries heretats e no en heretats d’altre; e, si u faran, esmenaran la tala als 
senyors de les heretats e pagaran la calònia que és ja establida. Enaxí, emperò, que 
tot hom qui à bestiar o tinga aquell dins la dita horta, axí com damunt és afrontat 
e limitat, sie tengut de trer o fer trer aquell bestiar de la dita orta, ço és a saber, de 
vui en X dies primés vinents e contínuament complits. En altra manera, si pasats 
los dits X dies serà atrobat alcun bestiar dins la dita orta, perdran tot aquell bestiar 
sens tot remey, que no·n trobaran. Del dit bestiar serà lo terç del senyor rey, e lo 
terç del comú de la ciutat e l’altre terç serà del acusador.

Lo qual dit ordenament fo ignovat e confermat per en Berenguer de 
Carchasona, en Bino Guiandoni, n’Esteve Rocha e per en Bertholomeu de Cru-
hilles, jurats de la ciutat, e per los prohòmens consellers d’aquella matexa ciutat, 
ço és a saber, per aquells manat públicament ésser cridat per la dita ciutat per en 
Jacme Trompador, e en lo dia de dilluns que hom comtava XIIº kalendas novembris 
anno Domini millesimo CCCºXVº.
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72.

||48v DE ORTALIÇA

Die veneris IIIº nonas marti

Establiren e hordenaren la justícia, els jurats e·ls prohòmens de la ciutat que null 
hom ne nulla fembra no gos comprar ne fer comprar, manifestament ne amaga-
da, per revendre dins los murs de la ciutat ni defora·ls murs nenguna ortaliça de 
qualque condició sia sinó dins los horts de la orta. Ni nengú no gos vendre ni fer 
vendre ortaliça ab pes que sia mullada, ni terrosa, ni bragosa, ni ab raïls, ni mesclar 
o entemenar la ortaliça malfresca o estantiça ab la ortaliça fresca per nenguna ma-
nera. E qui contra açò farà, perdrà tota la ortaliça e pagarà per pena V sous.

Encara hordenaren que nenguna revenedora no sia hosada que gos estar 
ne vendre ortaliça, ço és a saber, del cantó davant los obradors d’en Bertran de 
Canelles entrò al portal de la claustra de Senta Maria, lo qual hix a la dita plaça. 
E qui contra açò farà, pagarà per pena V sous. De les quals penes serà lo terç del 
senyor rey, e lo terç del comú de la ciutat e lo terç del acussador.

73.

||50v QUE OSTALERS NO SIEN CORREDORS

Die veneris pridie idus madii

Ara ojats què us fan a saber la justícia, els jurats e els prohòmens consellers de la 
ciutat:

Que a·udiència d’eills és pervengut que alscuns hòmens qui an o llo-
guen fóndechs, hostals o possaderies en la dita ciutat són hostalers públicament 
e aquells en altra manera s’entrameten de ésser corredors públichs faén mercat 
enfre les gens, axí daveres apellats de llevant com de ponent, per la qual cosa lo 
coratge d’aquells és promogut les dites coses ésser injustes e ésser molt dapnosa 
cosa a la comuna utilitat, confi an que d’aquella condeció o manera dels dits osta-
lers pot d’aquèn néxer fraus e dans ésser donats a les gens, axí als privats com als 
estranys. Per tal, volén proveir als dans o fraus esdevenidors d’aquí a avant obviar 
e esquivar, fa us hom a saber que és hordenat que de vui a avant null hom, de 
qualque condició sia, qui aja fóndech o ostal seu propi, o lloch aquell en la dita 
ciutat o en los ravals d’aquella, no gos ussar axí com a corredor ne ésser corredor, 
ne pressumesqua fer mercats o avinences axí com a corredor en nenguna manera, 
manifestament ne amagada. En altra manera, qui contra açò farà, pagarà per pena 
e calònia LX sous per quantesque vegades contra açò farà. De les quals [serà] lo 
terç del senyor rey, e lo terç del comú de la ciutat e l’altre serà del acussador.
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74.

||58r ORDINACIONS FETES PER CAUSA DELS TEXIDORS DE DRAPS DE 
LI E ALTRES FILACES PRIMES

Die veneris VIIº kalendas iuli anno quo supra, foren lets e publicats en lo Consell les 
ordenacions e capítols dejús scrits:

Com dels jurats e prohòmens consellers de la ciutat de València se pertanga de 
procurar e encercar la utilitat públicha e comuna, e encara de ordenar los offi cis, 
arts e mesters de la dita ciutat, en manera que·ls habitants en la dita ciutat viven 
en justícia e veritat, les quals justícia e veritat són il·lumenament de les coses 
espirituals e temporals, sens les quals null hom no pot venir a salvació de vida 
eternal; e com sia molt necessària cosa a aquells als quals gubernació o regiment 
és comanat, per príncep o per comú de ciutat o de lloch, vetlar e estudiar en les 
coses que són útils e profi toses a aquell comú o universitat e aportans aquelles a 
perfecció a la comuna utilitat, e que per necligència d’aquells les gents d’aquell 
comú o universitat no sien dapnifi cades en alcuna cosa, a la qual aquells pusquen 
donar remey covinent, com lo dan d’aquelles sien tenguts de obviar e esquivar. 
Per tal, cobeejans fer alcun fruit de bones obres a bon estament, utilitat e tranquil-
litat dels habitants de la ciutat de València e del regne d’aquella, consideran que 
enfre los altres offi cis, arts e mesters de la dita ciutat se’n seguesca de present gran 
utilitat als habitants en la dita ciutat, ço és a saber, per l’ofi ci lo qual novellament 
és començat en la dita ciutat per alscunes persones que obren e fan draps prims 
contrafeits a la manera de draps de França, al qual offi ci axí fructuós e bo a tot lo 
cominal de la ciutat ja dita alcunes malvades e desordenades persones, no temén 
Déus ne avén caritat a lur pròxime, per la ||58v copdícia temporal, usen o an usat 
desordenament en lo dit offi ci, ço és a saber, axí en texir los draps prims com en 
adobar aquells, com encara en tínyer aquells e faens alscunes desordenades mes-
cles en los dits draps, per la qual cosa donaven dan a les persones que feyen fer los 
dits draps, e majorment era a gran dan e perjudici de les gens qui aquells com-
praven, vestien e consumaven. E, segons sen natural, a malalties novelles deja hom 
cercar e donar novelles medecines, cobeejan que·l dit offi ci pusca venir a bon es-
tament e créxer en la dita ciutat e regne per la gran utilitat comuna e general que 
d’aquell neix e devalla, temén que per desordenades persones lo dit offi ci no pus-
ca ésser pijorat ni mirvat e sia leguda cosa a aquelles coriger e castigar ab legudes 
penes a aquelles, posar e donar per tal que sia a teror e corecció d’aquelles e sia a 
exemple e doctrina dels altres, per ço que fraus d’aquí a avant en lo dit offi ci sien 
obviats e esquivats, e cascú ús en lo dit offi ci bé e lealment. 

Per tal, en Maymó Çaplana, en Bertholomeu Mathoses, en Bernat Planell 
e en Ramon Maschó, jurats de la damunt dita ciutat, volén procurar ordenar al -
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cun fruit e aquell adur a perfecció, lo qual fruit sia a tranquil·litat, utilitat e a bon 
estament de la ciutat de València e del regne d’aquella, e a requisició a aquells 
feita, ço és a saber, per en Pere Nicholau, en Guillem Olreu, en Domingo Pas-
qual, en Bernat Cavaler, en Pere d’Algerre, Arnau Pedrós, en Bernat Ferrer e per 
en Garcia de Tamarit, texidors de la obra prima, ço és a saber, per si e per tots 
los texidors de la dita ciutat que tixen de la dita obra, per en Ramon de Millà, 
en Bernat de Cavarach, en ||59r Bernat Ponç, en Bernat Esteve, en Ramon Despí 
e per en Pere Maruill, parayres, per si e per tots los parayres de la dita ciutat, e 
encara per n’Esteve de Vaills, per n’Arnau Desgau, tintorés, per si e per tots los 
tintorés de la dita ciutat, que sobre·l dit offi ci ordenasen e provehisen en manera 
que cascuns dels damunt dits texidors, parayres e tintorés usen cascuns en son 
offi ci bé e lealment. E los dits jurats, volén provehir justament e bona sobre·l dit 
offi ci en manera que sia a utilitat dels habitants en la dita ciutat e del dit offi ci, 
demanaren de consell a prohòmens dignes de fe, qui an art e asperència en lo dit 
offi ci e són certs en qual manera los draps se pertanyen de fer e·s deuen fer del 
principi tro en la fi , que an compliment axí de texir com d’adobar, com encara 
de tintes, e sia leguda cosa que de les bones costums de les terres antigues deja 
hom pendre exemple e matèria de semblants coses a semblants, vists per los dits 
jurats e prohòmens los ordenaments de les terres antigues, en les quals an acustu-
mat de fer draps e encara·n fan, en qual manera usen de fer los dits draps. 

Emper amor d’acò, los dits en Maymó Çaplana, en Bertholomeu Matho  -
ses, en Bernat Planell e en Ramon Maschó, jurats desús dits, aüt consell e deli-
beració en los ordenaments que pertanyen al dit offi ci, feeren preconizar Con-
sell per Jacme Trompador, públich corredor, e encara per lo satg dels dits jurats, 
demanats los consellers, axí de paròquies com de offi cis, arts e de mesters, que 
venguesen a Consell a les cases de la [co]nfadria del benavuirat Sent Jacme on és 
acostumat de tenir Consell, en les quals cases foren ajustats la major partida dels 
dits consellers. E los dits jurats, de volentat e assentiment dels dits consellers, es-
tabliren e hordenaren los ||59v capítols dejús scrits, enaxí que·ls texidors de la obra 
prima degen usar en son offi ci o mester bé e lealment e segons la forma dels dits 
capítols, e semblantment los parayres e tintorés segons la forma dels capítols dejús 
scrits. Als quals capítols e hordenaments dejús contenguts consentiren e voluntà-
riament atorgaren los dits texidors de la obra prima de la dita ciutat e los parayres 
e tintorés de la dita ciutat aquells éssers presents o la major partida d’aquells en lo 
dit Consell e loch. E com per oblidança d’òmens, los quals leugerament segons 
frèvol natura pot hom errar e no aver memòria de les coses, per ço manaren los 
dits jurats e prohòmens consellers que·ls dits ordenaments e capítols sien meses 
en memòria de scriptura, a la qual cascú leugerament pot recórrer. Los quals ca-
pítols e hordenaments feits en lo dit Consell, axí en l’ofi ci dels tixidors de la obra 
prima, com dels parayres, com encara dels tintorés, són en la forma que·s seguex:
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Aquests capítols e hordenaments dejús scrits són feits e ordenats sobre lo 
offi ci o mester dels texidors que tixen de la obra prima, ço és a saber, dels draps 
prims contrafeits de draps de França, segons que·s seguex:

Primerament, establiren e ordenaren que·l pinte de XXI ligadura aja IX palms 
e mig d’alna, ço és a saber, de cabastell a cabastell, en lo qual pinte aja compli-
ment de II míllia C fi ls. E el drap qui en lo dit pinte serà feit, ||60r aja per senyal un 
listó negre el cap derrer del drap, ço és, a través de simolsa a simolsa. Lo qual listó 
sia feit ans que·l texidor y faça son senyal, per lo qual dit listó o senyal pusca hom 
conéxer que aquell drap és feit en lo dit pinte.

Ítem, que·l pinte de XVIII ligadures terner aja IX palms e quart d’alna, ço és 
a saber, de cabastell a cabastell, en lo qual pinte aja compliment de MDCCC fi ls. E 
el drap qui en lo dit pinte serà feit, aja per senyal un listó negre el cap derrer del 
drap tro a les IIes parts a través. Lo qual dit listó o senyal sia feit ans que·l texidor i 
faça senyal, per lo qual dit senyal puscha hom conèxer que aquell drap és feit en 
lo dit pinte.

Ítem, que·l pinte de XVI ligadures terner aja IX palms d’alna, ço és a saber, 
de cabastell a cabastell, en lo qual pinte aja compliment de MDC fi ls. E el drap qui 
en lo dit pinte serà feit, aja per senyal un listó negre el cap derrer del drap tro al 
terç. Lo qual senyal sia feit ans que·l texidor i faça senyal, per lo qual senyal pusca 
hom conèxer que aquell drap és feit en lo dit pinte.

Ítem, que·l pinte bíffer aja IX palms e mig d’alna, ço és a saber, de cabastell 
a cabastell, enaxí emperò que sia feit en comte de XVI ligadures, e qui·l volrà fer e 
co[m]te de més ligadures que u pusca fer, mas no de menys ligadures avén la dita 
amplària. E, si alcun drap blanch serà feit en lo dit pinte, aja per senyal un ||60v listó 
negre el cap derer del drap tro al mig a través. Lo qual senyal sia feit ans que·l se-
nyal del texidor, per lo qual dit senyal pusca hom conèxer que·l drap és feit en lo 
dit pinte.

Ítem, que·l texidor deja menar tot lo pinte ple de fi ls, de cabastell a cabas-
tell, e, si menarà més d’una pua buyda de cascuna part, que pach de calònia lo dit 
texidor per cascuna pua buyda XII diners.

Ítem, que null texidor no gos texir nengun drap de la obra prima en pinte 
de menor comte de XVI ligadures. E qui contra açò farà, pach de calònia per cas-
cuna vegada X sous e sia cremat lo pinte, exceptat emperò estamenyes, sargues e 
draps de religioses, les quals estamenyes, sargues e draps de religioses sien feits de 
leal lana e de leal estam.

Ítem, que si alcun texidor farà alcun drap en menor comte de pinte de VIII 
palms e mig d’alna, que pach de calònia per cascuna vegada X sous, e que·l pinte 
sie cremat.

Ítem, que miga lana pusque ésser feita en tela de lli o de cànem, enaxí, em-
però, que sie feita de leal lana. E qui contra açò farà, pagarà lo senyor del drap, de 
calònia, XXX sous, e sie cremat lo drap.
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Ítem, que·l texidor sie tengut de tíxer lo drap bé e lealment, e bé aduytar la 
fi laça e ben mesclar de qualque natura e condició serà la fi laça e el drap, e que·l 
dit texidor meta a cada ora del drap IIII fi ls torts en doble per binyons e IIII fi ls 
plans en doble. E qui contra açò farà, perdrà les tixedures; e, encara, ||61r que·l dit 
texidor deja esmenar lo menysfalliment del drap al senyor d’aquell, per raó de les 
malfeitures e don del dit drap, a coneguda dels veedors dels texidors.

Ítem, que·l texidor, com aja texit lo drap, de qualque natura e condició serà, 
que·l torn al senyor del dit drap, ço és a saber, ab tot lo pes ab lo qual lo ree bé bé 
e lealment, e si alcuna cosa fallirà del pes del dit drap, que·l texidor esmén e faça 
compliment de ço que fallirà al senyor del dit drap. E que·l senyor del drap deja 
rajar e guardar lo drap si y à malfeytures; e, si atrobarà que en aquell drap aja mal-
feitures, que·l mostre als veedors dels dits texidors; emperò, si lo senyor del drap 
no conexerà les malfeitures que seran en lo drap, que·l mostre al parayre ab qui 
adoba, e, si lo parayre trobarà e veurà que malfeitures aurà en lo drap, que·l mos-
tre als dits veedors, e el texidor esmén la dan e el menysfalliment d’aquell drap al 
senyor d’aquell, a coneguda dels dits veedors.

Ítem, que null hom no gos metre en nengun drap borra, peçols, borrellons, 
reepèl, pèl de boch, estopa, fi l de lli ne de cànem. E si alcuna de les dites coses se-
ran meses en alcun drap, exceptat mija lana, en la qual pot ésser mès fi l de cànem, 
que·l senyor del drap pach de [calò]nia XXX sous e que·l drap sie cremat.

Ítem, que nengun texidor no gos portar ne trametre nengun drap a null 
parayre si donchs seu propri no serà o que tenga aquell en comanda d’alcun hom 
estrany; ne, encara, null texidor no gos reebre ne fer reebre alcun do, servii o sala-
ri de nenguns draps que sien venuts en son poder. E qui contra açò farà, pach de 
c[alò]nia per cascuna vegada X sous.

||61v Ítem, que null hom no gos mesclar ne fer mesclar, ço és a saber, bor-
ra, reepèl, pèl de cabrit, peçols, borrellons ne gratusa de pelicer ab nenguna 
lana; ne, encara, null battedor no gos les dites coses ne alcuna d’aquelles mesclar 
e·ncamarar ab nenguna lana ne batre aquella. E qui contra açò farà, lo senyor de 
la lana qui aytals mescles o encamaramens farà fer, pach de calònia XXX sous e sie 
cremada la lana; e el battedor qui aytals mescles o encamaramens farà, consintrà 
ne batrà, pach semblantment de calònia XXX sous. E, si·l dit battedor no porà pa-
gar la dita pena o calònia, que sia privat per la cort de son mester per un an.

Ítem, que·ls ordidors de la obra prima agen de larguea de tela XXXV alnes, 
e aquell qui·l tenrà pus breu pach de calònia, per cascuna vegada, X sous.

Ítem, si alcun texidor usarà malament e desordenada en son offi ci o mester, 
ço és a saber, que faça alcuna cosa menys a alcuna persona que li aurà comanat a 
tíxer alcun drap, e aquell texidor serà amonestat per los veedors dels dits texidors, 
que reta e torn aquella cosa que menys aurà feita, o just preu per aquella, a son 
senyor, e amonestarà aquell que de semblant cosa deja si meteix corriger e cas-
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tigar, que d’aquí a avant no u faça. E, si aquell menysprearà la dita amonestació 
o corecció a aquell feita per los dits veedors, e aquell volrà perseverar en aquella 
error e malfaén, donan dan a les gents que a aquell comanen alcun drap a tíxer, 
que ladonchs los dits veedors certifi quen a la cort de l’estament d’aquell desorde-
nat teixidor. ||62r E la cort, ab consell dels jurats e dels prohòmens consellers e dels 
prohòmens del dit mester, veden e facen manament a aquell que no gos obrar 
ne obre del dit mester en la dita ciutat, per tal com aytal com aquell o semblant 
d’aquell deu ésser departit e separat dels bons, e per tal que les gents qui serien 
ignorants de la desordenada manera o condició d’aquell no sien decebudes ne 
dapnifi cades.

Ítem, que·ls veedors dels dits texidors degen anar e sien tenguts d’anar e 
cercar e regonèxer tots los obradors de la ciutat o qualsque lochs on draps tis -
quen, ço és a saber, per veer e regonèxer los pintes, e les estelles e els draps, si se-
ran feits en lur comte, e per regonèxer encara los draps si·ls fan segons que deuen, 
bonament e leal, per tal que alcú no presumesca de fer alcuna cosa desordenada 
en los dits draps, enaxí que·ls dits veedors sien tenguts de cercar los dits obradors 
e lochs, e les coses damunt dites, II dies en la setmana. E que null hom no gos 
vedar, contrastar ne embargar als dits veedors d’entrar e cercar les damunt dites 
coses en los dits obradors o lochs. E qui contra açò farà, pach de calònia per cas-
cuna vegada V sous.

Ítem, que tot hom o fembra qui do o liure lana o estam a fi lar, que la liu-
re a liura de XII onces, enaxí que no pach ne prest primer a aquella que reebrà 
a fi lar la dita lana o estam, e que les fi laneres degen fi lar la dita lana o estam, 
||62v e egualment, e tornar a son senyor bé e lealment, ço és a saber, a aquell pes 
metex ab lo qual la aurà reebuda. E que les dites fi laneres no gosen pendre ne 
reebre los dits tro que la lana o estam agen fi lat e agen aquella tornada a son 
senyor; ne, encara, no gosen pendre nenguna fi laça o fi lar tro primerament agen 
fi lada aquella que primer avien reebuda e aquella agen tornada a son senyor. E 
qui contra açò farà, pach lo senyor de la fi laça V sous, e la fi lanera pach per cas-
cuna vegada XII diners.

Ítem, si alcuna fi lanera tendrà fi laça d’alcuna persona e aquella fi lanera serà 
persona sospitosa que abcegàs o desàs aquella fi laça, e aquella no volrà tornar la 
dita fi laça a son senyor o no o porà, que ladonchs lo senyor de la fi laça puscha 
aquella pendre o fer pendre a saig o sens saig, o cort, e aquella amenar o fer me-
nar a la cort e metre en la cadena. E serà axí pres a aquella com si la agués enbla-
da la dita fi laça.

Als quals capítols e hordenaments damunt contenguts pusca ésser feit 
corecció e millorament o a alcun d’aquells d’aquí a avant, ço és a saber, a cone gu-
da dels jurats e prohòmens consellers de la ciutat e dels prohòmens del dit mester.
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De les quals qualònies damunt dites serà lo terç del comú de la ciutat, e lo 
terç serà del offi ci de l’almudaçafi a e lo terç serà dels veedors dels dits texidors, 
si aquells emperò seran acussadors. E, si alcun altre serà accussador, que·l terç sia 
partit, enaxí que la meitat d’aquell sia d’aquell acussador ||63r e l’altra meitat sia dels 
veedors, per tal com aquells agen a aver lagui e don en cercar e veer les damunt 
dites coses. Enaxí, emperò, que tots los juhiïs sien donats sobre los damunt dits 
capítols e coses per lo mudaçaff de la ciutat e per aquell menats a exsecució, no 
contrastant alcun capítol que diga que sia a coneguda dels veedors, com aquells 
no agen juredicció de jutjar, mas solament de veer les dites coses e contrasts e 
donar consell al dit mudaçaff sobre aquelles.

75.

ORDINACIONS DELS PARAYRES

Aquests capítols dejús scrits són feits e ordenats sobre l’offi ci dels parayres segons 
que·s seguex:

Primerament, establiren e ordenaren que nengun parayre no gos reebre 
nengun drap per mà d’alcun texidor ne de son misatge, sinó per mà d’aquell de 
qui serà lo drap o de misatge d’aquell; si donchs, emperò, lo drap no era del te-
xidor seu propri o que·l tengués en comanda d’alcun hom estrany. E qui contra 
açò farà, pach de calònia V sous.

Ítem, si alcun parayre reebrà alcun drap o draps d’alcú per raó d’adobar 
aquells draps e en aquells draps aurà alcunes malfeitures per culpa del texidor, 
que·l dit parayre no gos trametre o enviar nengun drap al molí tro primera-
ment l’aja mostrat al senyor del dit drap e als veedors dels tixedors, per ço que·l 
t[e]xid[or] sia punit per raó de les malfeitures del dit drap. E qui contra açò farà, 
que p[ach] de calònia X sous.

 ||63v Ítem, que·ls parayres degen e sien tenguts d’adobar bé e lealment tots 
los draps grans o pochs de qualque natura o condició seran, ço és a saber, que·ls 
dits draps sien bé envesats e bé aparellats de dret e del envés. E, si en lo drap aurà 
alcun defalliment per culpa del parayre, que·l parayre sia tengut d’adobar aquell 
drap si bonament aquell drap pot ésser adobat, e si adobar no·s porà o no o volrà, 
que·l dit parayre sie tengut del menysfalliment d’aquell drap al senyor d’aquell e a 
aquell esmenar e donar segons lo dan d’aquell, esguardada la valor e la natura del 
dit drap a coneguda dels veedors dels parayres.

Ítem, que nengun parayre no gos adobar nengun drap gran ne poch, de 
qualque natura sia, en què aja borra, borrellons, peçols, ne repèl ne nengun altre 
encamarament. E qui contra açò farà, pach de calònia lo dit parayre XXX sous e 
lo senyor del drap XXX sous, e que·l drap sie cremat en les places dels parayres. 
Emperò, si alcun parayre de bona fama e de bona condició jurarà que ell no co-
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nech que en aquell drap agués dels dits encamaraments, que·n sia creegut per lo 
dit sagrament, e aparrà evidentment que quasi en aquell drap no degués aver de 
les dites coses, que en aquest cas sie reebut lo dit sagrament d’aquell a coneguda 
dels veedors dels parayres. Emperò, no contrastant lo dit sagrament, sie cremat lo 
dit drap, segons que damunt és dit, [e] que·l senyor del dit drap pach la damunt 
dita pena. 

Ítem, que nengun parayre no gos adobar nengun drap que sia feit en pinte 
de XVI ligadures a avall, exceptats sargues, miges, lanes o draps de religioses. ||64r E 
qui contra açò farà, pagarà de calònia V sous; exceptat, emperò, que, si en alcun 
drap aurà senyal del drap feit en comte de ligadures, segons que en los capítols 
damunt dits és contengut, que·l parayre en aquest cas sia escusat e lo tixedor qui 
axí fraudulentament o necligentment aurà senyalat lo dit drap, pach de calònia LX 
sous, axí, emperò, que sia entès dels draps que seran feits en pinte de XVIII ligadu-
res e de XXI ligadura. E, si·l dit texidor no porà pagar la dita pena, que la cort deja 
privar a aquell del seu mester o offi ci per un an.

Ítem, que tot drap cruu, com sia texit, aja XXXIII alnes de larguea, ço és a sa-
ber, de peçol a peçol. E, si·l drap serà venut cruu e aurà menys de les dites XXXIII 
alnes, que sia abatut per aytant com ne fallirà, ço és a saber, segons lo preu que 
aquell drap serà venut.

Ítem, que nengun parayre no gos liurar nengun drap a nengun tintorer 
sens volentat d’aquell de qui serà lo drap, si donchs no serà seu propri o que·l 
tinga en comanda d’alcun hom estrany; e, encara, que·l parayre deja dir al tintorer 
de qui és aquell drap que li liure a tínyer; e, encara, que·l parayre sie tengut de dir 
al senyor del drap si és tacat lo drap. E qui contra açò farà, pach de calònia V sous.

Ítem, que nengun parayre no gos reebre diners de les tintes sens volentat 
del tintorer ne liurar lo drap a aquell de qui serà, en lo qual drap lo tintorer aurà 
dret per raó del tínyer, sens volentat del tintorer. E qui co[ntra] [a]ç[ò] f[arà], que 
[sie] tengut de pagar encontinent al tintorer tot lo dret que à en aquell drap per 
raó del tínyer, ||64v e, encara, que pach de calònia X sous.

Ítem, si alcun defalliment serà atrobat en alcun drap per culpa de molí, ço 
és a saber, per mal amolinar, o per mal asaginar, o per trauchs que aurà en lo drap 
o alcuns altres defalliments per culpa del pilater o del senyor del molí, que·l dit 
senyor de molí o el pilater sien tenguts d’esmenar e esmenen lo dan e el menys-
falliment del drap al senyor d’aquell, a coneguda dels veedors dels parayres.

Ítem, que de tot drap prim de qualque natura sia, sie tengut de donar lo 
senyor d’aquell al parayre IIes liures de sagí o més, si més ne volrà donar, e no 
menys. E, si·l parayre no donarà les dites II liures de sagí al pilater e d’aquell se 
retendrà o·n farà menys alcuna quantitat, que·l dit parayre sie tengut de fer com-
pliment a les dites II liures, o més, si més li’n serà donat, e que pach de calònia V 
sous. E, si·l pilater no metrà les dites II liures de sagí en lo drap, o més, si més li’n 
serà donat, e d’aquell se retendrà, que pach de calònia X sous.
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Ítem, que cascun parayre deja senyar los draps ab senyal de son obrador ans 
que·ls trameta a molí; e, si alcun drap o draps que no seran senyats seran trameses 
a molí, que·l pilater no gos adobar aquell o aquells ne liurar a null hom, exceptat 
als veedors dels parayres; e aquells, instruïts e certifi cats de qui seran aquells draps, 
liurar-lo’ls an e que·ls facen senyar. E qui contrafarà, que alcun drap que no sia 
senyat trametrà a molí, que pach de calònia, per cascun drap, XII diners; e, si·l pi-
later adobarà aquell, que pach de calònia XII diners.

||65r Ítem, que·ls veedors dels parayres degen anar I dia o II de la setmana per 
los obradors dels parayres, ço és a saber, per regonèxer e veer si atrobaran alcú 
drap o draps en qui aja alscuns defalliments per culpa del parayre o de molí, o de 
tintes, enaxí que·ls parayres degen dir als dits veedors o als senyors dels draps si 
à alcun defalliment en aquells qui auran aportats de molí; e, encara, que nengun 
parayre no gos vedar, embargar ne contrastar als dits veedors que no entren en los 
dits obradors per veer e regonèxer segons que dit és. E qui contra les dites coses 
farà, pach de calònia V sous.

Als quals capítols e ordenaments damunt contenguts puscha hom d’aquí a 
avant adobar e millorar o en alcuns d’aquells, ço és a saber, a coneguda dels jurats 
e dels prohòmens consellers de la ciutat e dels prohòmens del dit offi ci.

De les quals calònies damunt dites serà lo terç del comú de la ciutat, e lo 
terç de l’offi ci de l’almudaçaffi a e lo terç dels veedors del dit offi ci, si aquells, 
emperò, seran accussadors. E, si alcun altre accussarà, que·l dit terç sia axí partit, 
que la meytat sia del acussador e l’altra meytat dels veedors desús dits, per tal 
com aquells agen a sofrir carga e dan en veer e regonèxer les damunt dites coses; 
enaxí, emperò, que tots los juhiïs sien donats per lo mudaçaff de la ciutat e les 
[ex]secucions sien per aquell feites, no contrastant alcun capítol que diga que sie 
a c[one]guda dels veedors del dit offi ci, com aquells no agen alcuna juredicció de 
jutja[r], salvu en veer les dites coses e sobre aquelles donar consell al dit mudaçaff 
com aquell o deu jutjar e punir.

76.

||65v ORDINACIONS DEL OFFICI DELS TINTORERS

Aquests capítols e ordenaments dejús scrits són feits e ordenats sobre l’offi ci dels 
tintorés, segons que·s seguex:

Primerament, establiren e ordenaren que tots los tintorés degen tínyer bé e 
lealment tots los draps o fi laces de qualque natura seran, ço és a saber, de les co-
lors o tintes que·ls senyors d’aquells draps o fi laces o volran. E, si en los dits draps 
o fi laces aurà alcun defalliment per culpa del tintorer, que·l tintorer deja adobar 
aquell defalliment si bonamenr se porà adobar; emperò, si·l dit tintorer no u porà 
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adobar o no o volrà adobar, que sia tengut de pagar e esmenar aquell menysfa-
lliment del drap o fi laça a lur senyor, ço és a saber, a coneguda dels veedors dels 
tintorés.

Ítem, si en los draps aurà alscunes taques blanques, que·l tintorer no sia 
tengut per aquelles, si donchs, emperò, no aparrà o serà vist e conegut per los dits 
veedors que aquelles taques blanques són en aquell drap per culpa del tintorer, e 
que·l dit tintorer sie tengut e deja pagar e esmenar lo defalliment del dit drap al 
senyor d’aquell, a coneguda dels dits veedors.

Ítem, que·l tintorer no gos metre calç ne maestre de calç en nengun ver-
mell. E qui contra açò farà, que pach de calònia X sous e, encara, que sie tengut 
d’esmenar lo dan e els menysfalliment [sic] d’aquell drap a son senyor, ço és a sa-
ber, a coneguda dels dits veedors.

||66r Ítem, que nengun tintorer o altre no gos metre molada, vern ne gala, de 
les quals coses se fan tintes negres, ne aquelles no sien mesclades ne posades sobre 
blau, ne blau sobre negre; exceptat, emperò, sargues e draps de religioses. E qui 
contra açò farà, que pach de calònia XX sous. E, si ab volentat del senyor del drap 
o fi laça seran feites e posades les dites coses o tintes, que pach semblantment de 
calònia XX sous; emperò, si·l drap o fi laça serà seu propri del tintorer, que pach 
de calònia XL sous.

Ítem, si en los draps blaus seran les ores mal tinyides, que·l tintorer no sia 
tengut, si donchs, emperò, no apar o és vist e conegut que és per culpa del tinto-
rer; enaxí lo tintorer sia tengut d’adobar les dites ores si bonament se poran ado-
bar; e, si adobar no·s poran, que·l tintorer sia tengut del menysfalliment del drap e 
pagar al senyor d’aquell, ço és a saber, a coneguda dels dits veedors.

Ítem, que nengun tintorer ne altre no gos mesclar indi ab pastell, ne pastell 
ab indi, ne orxella no sia mesclada en la tina del pastell ne del indi. E qui contra 
açò farà, que pach de calònia XXX sous, e, encara, que sia tingut del dan e del 
menysfalliment del drap al senyor d’aquell, ço és a saber, a coneguda dels dits ve-
edors.

Als quals capítols e ordenamens puscha hom d’aquí a avant millorar o en 
alcun d’aquells, ço és a saber, a coneguda dels jurats e prohòmens consellers de la 
ciutat e dels prohòmens del dit offi ci.

||66v De les quals, emperò, calònies damunt dites serà lo terç del comú de la 
ciutat, e lo terç del offi ci de la mudaçaffi a, e lo terç dels veedors del dit offi ci, si 
aquells, emperò, seran acussadors. E, si alcun altre serà accussador, que·l dit terç 
sia axí partit: que la meytat sia del acussador e l’altra meytat sia dels dits veedors, 
per tal com aquells agen a sofrir carga e dan en veer e regonèxer les damunt dites 
coses; enaxí, emperò, que·ls juhiïs sien donats per lo mudaçaff de la ciutat e les 
exsecucions sien per aquell feites, no contrastant alcun capítol que diga que sia a 
coneguda dels dits veedors, com aquells no agen juredicció alcuna de jutjar, salvu 
de consellar al dit mudaçaff sobre les dites coses o contrasts.
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Encara establiren e hordenaren que, com s’esdevendrà que alcun texidor, 
parayre o tintorer aja delinquit o errat en alcun drap o draps, axí en tíxer com 
en adobar, com encara en tínyer o en alscunes altres coses contra los capítols e 
hordenaments damunt dits, e sobre aquell drap o draps se covendrà que·l muda-
çaff de la ciutat deja veer e jutjar, jutge aquell drap o aquells draps ab consell dels 
prohòmens veedors dels damunt dits offi cis o mesters, o ab alscuns d’aquells, o ab 
tots si necessari serà; enaxí, emperò, que·ls dits veedors no donen per si metexs 
consell al dit mudaçaff sobre lo dit delinquiment o errada del dit drap o draps, 
mas lo dit mudaçaff e els dits veedors appellen alscuns prohòmens dignes de fe 
dels dits mesters o d’alcun d’aquells, los quals sien acompanyats als dits veedors 
en veer e regonèxer la errada o menysfalliment d’aquells draps, e sobre aquells 
donen consell al dit mudaçaff, ço és, sobre los dits draps e, encara, sobre alscunes 
altres coses dels dits mesters. E lo mudaçaff, hoït e entès lo consell dels dits vee-
dors e prohòmens dels dits mesters, encontinent do sentència sobre aquell drap o 
draps, e altres coses, segons fur e los hordenaments damunt dits, ||67r e que la dita 
sentència men a execució segons que serà faedor. Emperò, nenguns dels damunt 
dits veedors dels damunt dits offi cis o mesters, ne alscuns d’aquells, no gosen 
fer alcuna avinença o compusició ab nengun texidor, parayre ne ab tintorer qui 
agen delinquit o errat en alcun drap contra los damunt dits hordenaments, ço és 
a saber, sens volentat e licència del dit mudaçaff, ne encara no gosen retenir al-
cuna cosa que aguesen reebuda d’alcun hom qui agués errat en alguna cosa dels 
damunt dits offi cis o mesters. E qui contra açò farà, que·l mudaçaff encontinent 
deja privar aquells d’ésser veedors e paguen lo doble de les coses en què auran 
delinquit.

E com enaprés, feits e hordenats los capítols sobre los damunt dits offi cis e 
mes ters segons que damunt és contegut [sic], fos discenció e contrast, ço és a saber, 
enfre los tixedors qui dien aquells tíxer de la obra prima e los tixedors de la obra gro -
sa, enaxí que·ls tixedors de la dita obra prima deyen que·ls texidors de la obra grosa 
eren veedors de la obra prima e de la grosa, la qual cosa no era justa, ans deyen que 
veedors devia aver de la obra prima que veesen en la obra prima e veedors en la 
obra grosa que veesen sobre la grosa, com gran diferència avia en conèxer de la 
una obra a l’altra; e·ls tixidors de la obra grosa affermaven que lonch de temps 
avia que ells avien acustumat de metre veedors axí, que veyen sobre la obra prima 
e sobre la obra grosa. Hon fi nalment, enteses les rahons de cascuna de les parts, 
los damunt dits jurats hordenaren que·ls texidors de la obra prima fosen veedors 
sobre la obra prima, e los texidors de la obra grosa sien veedors sobre la obra 
grosa, enaxí que en Pere Nicholau e en Estopanyà, qui eren veedors sobre les di-
tes obres, sien veedors de la obra grosa tro a sent Miquel. E meteren en veedors 
entrò a la dita festa per la obra prima en Guillamó Olreu e en Ramon de Reus. 
Enaprés, de la dita festa a avant sien posats veedors, axí com dit és, en cascuna 
ob[ra].
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77.

||68r DE VENDRE RAYMS

Die veneris XVIIº kalendas agusti

És cert que en lo dit dia fo establit e hordenat ço que·s seguex:
Establiren e hordenaren la justícia, els jurats e els prohòmens consellers de 

la ciutat que null hom ne nulla fembra, de qualque condició serà, estrany o pri-
vat, no gos vendre ne fer vendre rayms de vinyes dins la ciutat ne de fora en nen-
guna manera, ma||68vnifestament ne amagada. E qui contra açò farà, perdrà tots los 
rayms e pagarà per pena o calònia V sous, et cetera.

Encara establiren e hordenaren que tots aquells o aquelles que an alqueries 
dins la orta de la ciutat de València, en les quals tenen cha o chans, que sien ten-
guts de lligar al coill d’aquells un bastó ab ganxo de covinent larguea per tal que 
aquells cans no pusquen fer mal ne dan en les vinyes de la dita orta. E qui contra 
açò farà, pagarà per pena o calònia V sous, et cetera.

78.

ABELLES

Encara establiren e hordenaren que null crestià ne sarrahí no gos metre, ne acullir 
ne tenir abelles dins la orta de la dita ciutat per nenguna manera. E qui contra 
açò farà, perdrà les abelles e pagarà per pena o calònia LX sous, et cetera.

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, e lo terç del comú 
de la ciutat e lo terç serà del acusador.

79.

||70r [DE NO ENTRAR EN HORTS, VINYES NI CAMPS]

Die veneris Xº kalendas agusti

Ara hojats què us fan a saber la justícia, els jurats e els prohòmens consellers de la 
ciutat:

Que null hom ne nulla fembra, de qualque condició sia o edat serà, no sien 
osats entrar de nuyt ne de dia en orts, en vinyes ne en camps d’alcú contra vo len-
tat del senyor d’aquells orts, vinyes ne camps, ne contra volentat d’aquells que la 
fruyta d’aquells auran comprada, ne cullir ne trer d’aquells fruita ne lenya per nen  -
guna manera, manifestament ne amagada. E qui contra açò farà, pagarà per pena X 
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sous de dia e de nuyt LX sous; e, encara, que esmén lo dan que fet aurà als senyors 
d’aquells orts o heretats, o als comprador [sic] de les fruites, de la qual cosa serà 
creegut per son sagrament los senyors d’aquelles heretats o compradors d’aquelles 
fruites, o lurs misatges o la guarda del loch. De la qual pena serà la meitat del se-
nyor rey e l’altra meytat del senyor de la heretat o comprador de la fruita.

80.

||70v DE LES BARDICES

Die iovis XIIIIº kalendas septembris

Ara ojats què us fan a saber los jurats e els prohòmens consellers de la ciutat:
Que tot hom, de qualque condició sia, que aja heretats en lo terme o orta 

de la dita ciutat prop les quals heretats à bardiça o bardices per tancha d’aquelles 
heretats, les quals bardices o tanques pengen sobre los camins o sendes de la dita 
orta, les quals restrenyen los dits camins e donen e fan dan e embarch als trespa-
sans per aquells, que de vui en XV dies primers vinents e contínuament complits 
agen taillat o feit taillar les dites bardices o tanques aytant com penjaran sobre 
los dits camins, enaxí que·ls dits camins romanguen e estien en condret. En altra 
manera, si dins lo dits XV dies no auran taillat o feit taillar les dites bardices o tan-
ques, axí com damunt és dit, pagaran per pena o calònia V sous, e, encara, la dobla 
de les messions de ço que costaran de taillar les dites bardices.

Encara us fan a saber que, com alscuns hòmens agen pres e ocupat a si al-
cuna partida dels camins, carreres o sendes del dit terme e orta de la dita ciutat, 
ço és a saber, que an feit en los dits camins cèquies o braçals per tanques de les 
lurs heretats, que aquells dins los dits XV dies agen reblert o feit reblir los dits bra-
sals o cèquies e tornar als dits camins. En altra manera, qui contra açò farà, pagarà 
de calònia XX sous, e, encara, que pagarà lo doble de la messió que costaran de 
reblir los dits braçals.

Encara us fan a saber que·ls heretés qui reguen d’alscunes aygües o cèquies 
qui travesen per los camins o sendes de la dita orta, que aquells tinguen en con-
dret los ||71r ponts qui són sobre les dites cèquies en los dits camins o sendes, en tal 
manera que·ls trespasans per aquells ponts o camins pusquen covinentment pasar. 
En altra manera, si no o faran, pagaran de calònia XX sous, e encara lo doble de 
ço que costaran d’adobar los dits ponts.

Encara us fan a saber que·ls heretés, o altres persones, que regaran les here-
tats de la dita orta, que·s guarden, o facen deligentment guardar, que no giten ne 
lexen anar les aygües per los camins o sendes de la dita orta per tal que·ls trespa-
sans pusquen bonament pasar per los dits camins o sendes. E qui contra açò farà, 
pagarà de calònia, per quantesque vegades contrafarà, V sous.
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De les quals calònies serà lo terç del comú de la ciutat, e lo terç del offi ci 
de la mudaçaffi a e lo terç del acusador.

Encara us fan a saber que tot hom, de qualque condició serà, vinga salvu e 
segur a les venemes de València, enaxí que no serà penyorat per deute que dege 
per si ne per altre, si donchs, emperò, no era traydor o malfeytor de la ciutat o del 
regne.

81.

||72v [QUE ELS BANDEJATS ISQUEN DE LA CIUTAT I DEL REGNE]

XIIIIº kalendas septembris

Aquesta crida manà fer en Jacme Bonmacip, justícia de València, segons que·s se-
guex:

Ara ojats què us fa a saber la justícia per ço que null hom no·s puscha es-
cusar de ignorància:

Que tot hom qui sia ho serà bandejat d’aquí a avant per raó d’asegurament, 
que, encontinent aprés lo bandejament feyt, ischa de la ciutat e de tot lo regne, 
segons que fer se deu per Fur de València. En altra manera, la justícia, quant que 
quan serà atrobat, haurà e levarà de cascun d’aquells la pena en Fur de València 
establida, la qual pena és C morabatins o perdre lo puny dret; e aquell qui·l aculli-
rà, pagarà XXX morabatins.

82.

DE FIGUES

Die veneris XIIIº kalendas septembris

Establiren e hordenaren los jurats e els prohòmens consellers de la ciutat, per es-
quivar e obviar alscuns fraus qui çaenrere són estats feits per alscunes persones, ço 
és a saber, en esportar fi gues seques, en les quals esportes o esportins no me[t]ien 
compliment de pes de les dites fi gues, per la qual cosa s’és enseguit dan a alscu-
nes gents que portaren de les dites fi gues en terres estranyes. Per tal, hordenaren 
que tot laurador o mercader, o altra persona, de qualque manera o ley serà, qui 
venrà fi gues seques esportades o farà vendre, o encara trametrà de les dites fi gues 
esportades de fora la dita ciutat per mar o per terra, que de vui a avant meta o 
faça metre en l’esportí III roves netes de fi gues de qualque natura sien, enaxí que 
en la esporta aja compliment de VI roves netes de fi gues, e no menys, mas si més 
i volran metre que u pusquen fer. En altra manera, qui contra açò farà, perdrà les 
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fi gues e pagarà de ||73r calònia LX sous per quantesque vegades contrafarà. De les 
quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, e lo terç de la ciutat e lo terç 
serà del acusador.

83.

||73v DE CORREDORS

Die veneris kalendas octobris

Ara ojats què us fan a saber los jurats e els prohòmens consellers de la ciutat:
Que, com a audiència d’aquells sia pervengut que alscuns hòmens qui estan 

e habiten en la dita ciutat, los quals tenen hostals, fóndechs o posaderies que us-
sen d’offi ci o art de corredors e són corredors, per les quals coses se són enseguits 
alscuns fraus, axí als privats com als estranys; per què, volén obviar que de vui a 
avant fraus alscuns no·s pusquen enseguir per la dita raó, hordenaren e establiren 
que null hom, de qualque condició serà, qui aja o tinga ostal, fóndech o posade-
ria en la dita ciutat o en los ravals d’aquella, no gos ne pressumesque ésser cor-
redor ne ús axí com a corredor, ne encara fer alscuns mercats o avinences entre 
alscuns comprans o venens alscunes coses en nenguna manera, manifestament ne 
amagada. E qui contra açò farà, pagarà per pena o calònia LX sous per quantesque 
vegades contrafarà, et cetera.

Encara establiren e hordenaren que null hom, privat o estrany, de qualque 
condició serà, no gos triar alcuna cleda, ço és a saber, la cleda grosa de la cleda 
menuda, e enaprés vendre la cleda grosa per garbellada e la cleda menuda per cle-
da mercadera, com aytal cleda menuda, que és triada de la cleda grosa, no és co-
vinentment mercadera, per la qual cosa se són enseguits fraus e dans; mas de vui a 
avant tot hom, privat o estrany, qui vendrà cleda en la dita ciutat o en son terme, 
que no triu la cleda ne la faça triar, mas vena aquella cleda per mercadera. E qui 
contra açò farà, pach per pena X sous per quantesque vegades contrafarà, et cetera.

Encara establiren e hordenaren que null [hom], de qualque condició serà, 
que ús axí com a garbellador e sia garbellador, e garbell alscuns avers o merca-
deries apellades de llevant o de ponent, que de vui a avant no compre ne gos 
comprar, ne encara fer comprar alscunes garbe||74rlladures, ço és a saber, de grana, 
de comí, de bataffalua ne d’alscuns altres avers que·s deuen garbellar. E qui contra 
açò farà, que pach per pena X sous per quantesque vegades contrafarà, et cetera.

Encara establiren e hordenaren que null hom, privat o estrany, de qualque 
condició o ley serà, no gos vendre ne comprar alscunes gerretes en les quals me-
ten e ussen de metre axí com mel o sabó, en les quals càpia menys d’una rova de 
mel o de sabó, ne encara les dites gerretes no pesen més de XVIII liures cascuna, 



100

mas menys si·s volran. E qui contra açò farà, seran trencades les dites gerretes e 
pagarà de calònia II diners per cascuna gerreta, et cetera.

Encara establiren e hordenaren que null hom, de qualque condició o ley 
serà, no gos enpeguntar ne fer enpeguntar alcuna gerra, gran o pocha, sinó ab 
pegunta de Castella. E qui contra açò farà, perdrà les gerres e pagarà de calònia V 
sous per quantesque vegades contrafarà, et cetera.

De les quals calònies damunt dites serà lo terç del senyor rey, e lo terç del 
comú de la ciutat e lo terç del acussador.

84.

||75r ORDINACIONS FETES PER LOS CORDERS

Die veneris XIº kalendas novembris

Com sia útil cosa e necessària de corriger e castigar los fraus o engans de qualse-
vol offi cis, arts o mestés e d’encercar aquelles coses que són a comuna e general 
utilitat, e sia leguda cosa e honesta corriger e millorar en los establimens o esta-
tuts çaenrere feyts, attenens nós, en Bertholomeu Mathoses, en Maymó Çaplana, 
en Bernat Planell e en Ramon Maschó, jurats de la ciutat de València, e·ls prohò-
mens consellers de la dita ciutat ensemps ab en Ramon Ponç, mudaçaff d’aquella 
metexa ciutat, que establiments e hordenaments foren feits e hordenats çaenrere 
per la justícia, jurats, prohòmens consellers e mudaçaff ladonchs de la dita ciutat, 
ço és a saber, sobre l’ofi ci o art dels cordés, enfre los quals establiments o hor-
denaments fo hordenat e establit que fosen feytes cames groses, ço és a saber, de 
nombre de XXIIII brins d’espart en cascuna cama, e cames primes fosen feytes de 
nombre de XII brins en cascuna cama, enaxí que dues de les dites cames primes, 
avén en si compliment dels dits brins, que fosen comtades IIes per una cama de les 
dites cames groses; attenens encara que matèria de qüestió és nada, ço és a saber, 
enfre en Guillem Caçabó, en Miquel Felices e en Nadal Jordà, misatgers trames-
ses per la universitat de Llíria a la dita ciutat, e enfre los cordés de la dita ciutat, 
sobre lo puniment de l’obra feyta axí d’esclops com de palomeres, com encara de 
rests, sobre lo qual puniment de la dita obra o obres los dits misatgers afermaven 
si ésser dapnifi cats o agreujats en nom de la dita universitat e dels cordés del dit 
loch, per tal com deyen que l’obra feyta en lo dit loch de Llíria era feyta axí covi -
nent, bona e leyal, e, encara, semblant a la obra dels cordés de la dita ciutat, e que·ls 
cordés o veedors de la dita art o offi ci de la dita ciutat punien en certes penes les 
obres dels hòmens o cordés del dit loch de Llíria e relexaven inpunides les obres 
del cordés de la damunt dita ciutat, que eren consenblans a les obres dels cordés 
del dit loch de Llíria. ||75v Hon, fi nalment, hoydes e entesses les rahons de cascuna 
de les dites parts, sobre les quals, emperò, rahons revertí, e nasqué e pervench a la 
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nostra audiència nombre de certs brins e ésser feites cames primes, e atrobar per 
interogament e consell de prohòmens mercadés, d’òmens de mar e, encara, dels 
dits cordés que les cames primes eren pus fructuoses e profi toses al general que 
no eren les cames groses. Per ço, cobeejans a la general e pública utilitat, horde-
naren e establiren los capítols o establiments que·s seguexen:

Primerament, hordenaren e establiren los dits jurats, prohòmens consellés 
e mudaçaff de la dita ciutat, departén e relevan en totes coses e per totes l’esta-
bliment e hordenament çaenrere feit de les cames groses, les quals eren comtades 
una cama grosa per II cames primes, enaxí que de vui a avant null hom ne nulla 
fembra, estrany o privat, de qualque lig o condició serà, no gos fer ne aportar, ne 
fer aportar, vendre ne fer vendre en la dita ciutat ne en son terme nenguna cama 
o cames groses en nenguna manera, manifestament ne amagada. E qui contra açò 
farà, perdrà totes les dites cames groses del fascar per quantesque vegades contra-
farà, et cetera.

Encara hordenaren e establiren que null corder, privat ne estrany, no gos 
com prar ne fer comprar de les dites cames groses ne gos metre aquelles en nen-
guna obra, axí d’esclops com de palomeres, com encara rests o en qualsque altres 
obres sien de fascar, en les quals obres no gosen metre ne facen metre sinó cames 
primes, les quals ara novellament són hordenades e establides en la manera que 
en lo següent capítol o establiment és contengut. E qui contra açò farà, les cames 
groses o la obra que d’aquelles serà feyta seran cremades e cremada, e pagarà per 
calònia LX sous per quantesque vegades contrafarà, et cetera.

Encara hordenaren e establiren que de vui a avant null hom ne nulla fem-
bra, privat ne estrany, de qualque condició o ley serà, no gos fer ne faça fer, ne 
gos aportar ne fer ||76r aportar, ne vendre en la dita ciutat ne en son terme sinó 
cama o cames primes, les quals sien feytes en aquesta manera: que en la cama aja 
XII brins d’espart tro a XV, e no menys de XII brins, ne de XV brins a ensús no 
meten en la dita cama. E qui contra açò farà e en lo fex de les cames aurà alcuna 
cama o cames, en què aja menys de XII brins o més de XV, que sia cremada aque-
lla cama o cames, e que pach per pena aytantes cames com seran atrobades mirves 
o creegudes dels damunt dits brins; emperò, si tot lo fex serà mirve o creegut dels 
dits brins, que tot lo fex sia cremat e pach per pena altre fex de les cames bones o 
lo preu que aquell valia, et cetera.

Encara hordenaren e establiren que tots los cordés de la ciutat e, encara, los 
cordés estranys obren e sien tenguts d’obrar e fer obrar totes les obres de qualque 
manera seran de fascar, bé e lealment, e que sia ben feyta, enaxí que donen com-
pliment de larguea a la obra e que y meten compliment de cames en la dita obra, 
segons que en los establiments primerament feits largament és contengut. E qui 
contra açò farà, serà caüt en la pena o penes en los dits establiments contenguda 
o contengudes.
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Emperò, hordenaren e establiren, a obviar e esquivar contrasts e qüestions 
que pusquesen néxer o moure d’aquí a avant entre·ls cordés de la ciutat ab los 
cordés estranys de qualque loch del regne de València, ço és a saber, per raó de les 
obres per aquells feites, que·ls dits cordés estranys faén les obres bones, e leaals e 
ben feytes, e sien semblans a les obres feites per los cordés de la dita ciutat, que 
sien semblantment feytes bones e leyals e ben feites, que·l mudaçaff de la ciutat 
no ponescha les dites obres dels dits cordés estranys e que relex inponides les 
obres dels cordés de la dita ciutat, enaxí, emperò, que quant al poniment o absol-
viment de les dites obres, lo dit mudaçaff o los veedors del dit mester o art no fa-
cen de pijor condició los dits cordés estranys o les obres d’aquells, sinó en aquella 
manera e condició que justament enantaran, segons hordenaments feyts sobre lo 
dit mester sobre les obres dels dits cordés de la damunt dita ciutat.3

||78v Encara hordenaren, ignovan e conferman tots los establiments o horde-
naments çaenrere feyts sobre lo dit mester dels dits cordés, enaxí que per los hor-
denaments ara novellament feyts no entenen a tocar o mirvar a nengun dels dits 
establiments, salvu, emperò, l’establiment de les cames groses, lo qual de present an 
revocat enaxí que no obtenga en si nenguna fermetat ne valor. De les quals penes 
o calònies damunt dites serà lo terç del senyor rey, e lo terç del comú de la ciutat 
e lo terç serà del acussador.

85.

||76v ORDINACIONS DE L’OBRA DE SEDA O DE FILADIÇ, NO FOS FETA 
NENGUNA MESCLA, EXCEPTAT FIL D’OR O D’ARGENT4

Die veneris nonas novembris

Com dels jurats, prohòmens consellers e mudaçaff de la ciutat de València se per-
tanga de procurar e encercar la utilitat pública e comuna, e encara de ordenar 
los offi cis, arts o mesters de la dita ciutat en manera que·ls habitans en la dita 
ciutat viven en justícia e veritat, les quals justícia e veritat són il·lumenament de 
les coses espirituals e temporals, e sens les quals null hom no pot venir a salvació; 
attenens nós, en Bertolomeu Mathoses, en Maymó Çaplana, en Bernat Planell 
e en Ramon Maschó, jurats, els prohòmens consellers e en Ramon Ponç, mu-
daçaff de la ciutat desús dita, que alscuns hòmens o alscunes dones qui usen de 
offi ci o mester, ço és a saber, de corregeria e d’alscunes obres de seda o de fi ladiç, 
de fi l d’or o d’argent, e encamaraven ab les dites coses fi l de cotó e altres coses 
dapnoses a les gents; attenens, encara, que alscuns hòmens, axí corregés com d’als-

¶ 3 Salta al fol. 78v.
¶ 4 Torna enrere, al fol. 76v.
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cuns qui obren e fan crochs, ferreres, carcaxs, regnes e d’altres obres, ussaven de 
fer alscunes obres d’alscuns cuyrs no profi toses al general. Per ço, nós, dits jurats, 
consellers e mudaçaff, volens obviar los fraus que çaenrere són estats feits en los 
dits offi cis o mesters, entenens a la comuna utilitat, hordenàrem ab consell d’en 
Guillem Scrivà, en Ramon de Casselles, en Romeu Bonet, en Matheu Çarovira, 
en Pere Viver e d’en Berenguer de Berga, corregés, e encara ab consell d’en Jac-
me Samisay, seller, e d’en Guillem Amiguet e d’en Bernat ||77r Çarocha, qui ussen 
de fer crochs, los capítols dejús escrits segons que·s seguexen:

Primerament, establiren e hordenaren que en nenguna obra, de qualque 
manera o condició serà, ço és a saber, en obra de seda o de fi ladiç, no sia feyta 
nenguna mescla, exceptat tan solament fi l d’or o d’argent. E qui contra açò farà, 
pach per pena LX sous e la hobra que sia cremada, et cetera.

Ítem, que null passamà, ço és a saber, de croces o de qualsque altres obres, 
de qualque manera que sien, no facen ne posen aquell passamà sinó tant solament 
de seda o de fi ladiç, o de fi l d’or o d’argent, sens tota altra mescla o encamara-
ment. E qui contra açò farà, pagarà per calònia LX sous, et cetera.

Ítem, si alcun hom o fembra, de qualque lig serà, qui obrarà o farà obrar de 
cotó, que obre aquell cotó per si metex solament, sens tota altra mescla de nen-
guna cosa, que no y gos mesclar, exceptat tant solament que en los cordons dels 
capells de sol o en cordons de ganivets que pusquen metre botó o botons, ço és a 
saber, de seda o de fi l d’or o d’argent. E qui contra açò farà, serà cremada l’obra e 
pagarà per pena V sous, et cetera.

Ítem, que tot hom o fembra, de qualque lig o condició serà, qui aja o tin-
ga a vendre o vena alcuna obra de cotó, que sie tengut de dir e de manifestar als 
compradors qui d’aquella obra volran comprar o compraran, que aquella obra és 
de cotó. E qui contra açò farà, pagarà per calònia V sous, e encara sie tengut de 
cobrar e cobre aquella obra que aurà venuda e que reda lo preu que aüt n’avia al 
comprador, et cetera.

||77v Ítem, que null correger ne alcun altre hom, de qualque condició o ley 
serà, estrany ne privat, de vui a avant no gos fer ni faça fer correges ni bragues 
de nenguna natura de cuyr o de cuyrs, exceptat tant solament que facen les dites 
correges o bragues de cuyr de bou o de vacha, o de cuyr de lleó o de cuyr de 
cervo. E qui contra açò farà, serà cremada la obra e pach per calònia LX sous, et 
cetera.

Ítem, que null hom, privat ne estrany, de qualque condició serà no gos 
adobar ne fer adobar nengun cuyr de cervo sinó de color blancha o groga tant 
solament. E qui contra açò farà, que sia cremat lo cuyr o cuyrs e pach per calònia 
X sous, et cetera.

Ítem, que null hom, privat o estrany, de qualque condició o ley serà, no gos 
fer ne faça fer crochs, carcaxs, ferreres, cambals, guíties, regnes, capçanes, sobre-
cingles, pitrals ni cabestres de nenguna natura de cuyrs, exceptat tant solament de 
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cuyr de bou o de vacha, de cuyr d’atzebra, de cuyr de brúfol, de cuyr de lleó e de 
cuyr de cervo tant solament, salvu, emperò, que de cuyr de camell pusquen fer 
sotana o forradura tant solament. E qui contra açò farà, que sie cremada la obra e 
pach per calònia LX sous, et cetera.

Ítem, que cambals, cabestres, crochs, guíties pusquen ésser forrats dels cuyrs 
damunt dits, jasi·açò que sie cuyr vell e, encara, de faça nova, e no sien forrats de 
nenguna altra forradura de nenguna natura de cuyrs o de pells. E qui contra açò 
farà, serà cremada la obra e pagarà per calònia XX sous, et cetera.

||78r Ítem, que null hom, privat ni estrany, de qualque lig o condició serà, no 
gos aportar, comprar ne vendre en la dita ciutat ne en son terme nengunes de les 
obres damunt dites, ço és a saber, que sien feites çaenrere contra los ordenaments 
damunt dits en nenguna manera, manifestament ne amagada. E qui contra açò 
farà, serà caüt en les penes e calònies en los damunt establiments o ordenaments 
contengudes.

Ítem, que tot hom o fembra, de qualque condició o ley serà, qui aja o tinga 
a vendre de les obres en los damunt dits capítols o ordenaments contengudes o 
declarades, ço és a saber, que sien feites çaenrere contra los ordenaments damunt 
dits, novellament feits, que aquells o aquelles qui n’agen o·n tinguen a vendre, 
que se’n sien desixits o treytes de la damunt dita ciutat e de son terme de vui a la 
festa de Nadal de Nostre Senyor primer vinent; enaxí, emperò, que, si pasada 
la dita festa seran atrobades de les dites obres o alcuna d’aquelles en la dita ciutat, 
que seran cremades aquelles obres e pagaran de calònia LX sous.

De les quals penes o calònies damunt dites serà lo terç del senyor rey, e lo 
terç del comú de la ciutat e lo terç serà del acussador.

86.

||78v [DELS CORDERS]

Die veneris VIIIº idus novembris

Establiren e ordenaren los jurats e·ls prohòmens consellers de la ciutat, ensemps 
ab en Ramon Ponç, mudaçaff de la dita ciutat, que de vui a avant negun corder, 
privat ni estrany, no gos fer ne faça fer nenguna obra de qualque manera serà, ço 
és a saber, de II cordons o d’una cama per si matexa. E qui contra açò farà, serà 
cremada tota la obra e pagarà per calònia LX sous per quantesque vegades contra-
farà. De la qual calònia serà lo terç del senyor rey, e lo terç del comú de la ciutat 
e lo terç del acussador.
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87.

||79r ORDINACIÓ DELS CAVADÓS [E] PODADÓS

Die iovis IIIº idus novembris

Ara ojats què us fan a saber los jurats e els prohòmens consellers de la ciutat:
Que de vui a avant null hom ne nulla fembra, privat o estrany, de qualque 

condició o ley serà, ço és a saber, que·s logarà en la dita ciutat a exabrir, a podar, a 
exarmentar, a morgonar e a cavar o a qualsque obres o lauraons sien de vinyes, no 
sien osats per ardiment que agen d’exir-se de la vinya, obra o lauraó de vinyes tro 
abans e primerament toch e ogen lo senyal qui és hordenat a la ora que deuran 
exir d’obra de les vinyes en qualque terme que sien. Lo qual senyal és com tocarà 
l’esquella de Nostra Dona Santa Maria, ço és a saber, a ora de completa, a la qual 
esquella, per tal que mils sia cert lo dit senyal, respondran e tocaran los senys de 
Sent Bertomeu e de Sent Vicent, als quals senys o seny respondran e tocaran a 
la dita ora l’esquella d’Alboraya, de Foyos, de Carpessa, de Xilvella e la esquella 
d’Alfofar. E aquell o aquells qui abans de la dita ora o senyal dels dits senys o es-
quelles s’exiran de la vinya en qualque terme que sia contra la volentat del senyor 
de la vinya, o d’aquell qui hi serà per lo senyor d’aquella, que perden los diners 
del jornal, los quals diners se puxa retenir lo senyor de la vinya o lo majordom 
per aquell. En lo dit senyal, emperò, no són entesses d’exir de la obra los maestres 
d’obra de vila ne lauradors o obrés d’orts ne de camps.

Encara us fan a saber que null podador, ne cavador, ne exarmentador ne al-
cuna altra persona no gosen aportar ceps ne altra lenya de vinyes ne de camps, de 
nyt ni de dia. E qui contra açò farà, pagarà de calònia V sous per quantesque ve-
gades contrafarà, e, si la dita pena pagar no porà, serà detengut pres en la cadena 
X dies. Dels quals V sous serà lo terç del senyor rey, e lo terç del comú de la ciutat 
e lo terç serà del acussador.

88.

||86r DELS CANDELÉS DE SÈU

Nonas iulii de l’an damunt dit

Com a audiència dels jurats e dels prohòmens consellers de la ciutat sie perven-
gut que alscunes persones, ço és a saber, axí com pintors com alscuns candelers 
de sèu o altres qui fonen sèu o fan fondre, com alscunes altres que cremen frega la-
des de vi dins la ciutat o en los suburbis e ravals d’aquella, les quals coses o odor o 
sentiment d’aquelles són molt dapnoses, e perilloses e molt corruptibles als habi -
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 tants de la ciutat, e sie molt necessària cosa obviar les coses que són dapnoses al 
cominal profi t. Per ço, en Guillem Scrivà, en Berthomeu Ciriol, en Jacme Bonma-
cip e en Johan Comte, jurats damunt dits, ab consell dels prohòmens conse llers 
damunt dits, establiren e ordenaren que nengun pintor, candeler de sèu o lexivera, 
ne alcuna altra persona, no sia osat que dins los murs de la ciutat ne en los ravalls 
d’aquella no gos fer ne fer fer nengun verniç, ne fondre sèu o celes, ne entrevirs 
ne cremar fregalades, per nenguna manera. Et qui contra açò farà, pach per pena 
o calònia V sous per quantesque vegades contrafarà. Dels quals aja lo comú de la 
ciutat lo terç, el terç del offi ci de la almudaçafi a e el terç del accussador.

89.

||86v [DE L’ALMODÍ]

IIIIº nonas iannuarii

Establiren e ordenaren los jurats e els prohòmens consellers de la ciutat que null 
moliner o senyor de molins, ne alcuna altra persona, no gos comprar ne fer com-
prar, ne encara fer nenguna ajuda a nenguna persona que compre o vena blat de 
qualque natura sie dins l’almodí. E qui contra açò farà, pach per pena o calònia V 
sous per quantesque vegades contrafarà, etcètera.

Encara ordenaren que nengun revenedor ni revenedriu no gos tenir nen-
gun sach ne encara nengun oró ab nengun blat, ço és a saber, en tot lo pati del 
mig del almodí, en aytant quant és fora les voltes, o archs o porxes; mas pusquen 
tenir, ço és, cascun revenedor o revenedriu III orons, qui en cascun oró càpia III 
kaffi ssos, en los quals III orons pusquen tenir axí com paniç, daça e ordi o civada, 
ço és, cascun blat en son oró, enaxí, emperò, que·ls dits III orons pusquen tenir 
dins los portxes del dit almodí, exceptat lo portge qui és ja asignat als hòmens 
estrangers. E qui contra açò farà, pagarà per pena V sous per quantesque vegades 
contrafarà. De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, el terç del comú de la 
ciutat e el terç serà del accussador.

90.

[DE CARNICERS]

Die sabbati XVIIº kalendas madii anno Domini millesimo CCCºXIIIº

Ara ojats què us fan a saber la justícia, els jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que·ls carnicers, no volén fer carn de moltó a VI diners la liura, preposan 

frèvol raó e aquells en gran perill de la salut de les gents ||87r que ara hixen dels 
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menjars cuaresmals, an desfeytes carns d’anyels que són molt dapnoses a les dites 
gents, volens obviar als perills qui d’aquèn se podrien enseguir, fan-vos saber que 
d’esta ora a avant nengun carnicer ne alcuna altra persona no gos desfer nengun 
anyell o anyells per vendre. E qui contra açò farà, pagarà per pena LX sous e per-
drà tota la carn.

91.

[DE CANSALADA]

Die dominica Xº kalendas madii

Ara ojats què us fan a saber la justícia, els jurats e els prohòmens consellers de la 
ciutat:

Que ordenat és en Consell General que tot hom o tota fembra, axí estrany 
com privat, pusque vendre o fer vendre en la dita ciutat e en los ravals d’aquella, 
ço és a saber, en tendes, en obradors, en taules o en places carn de porch salada a 
raó de deu diners la liura, o a menys si·s volrà, ço és, a menut, a dinades e a mea-
llades, o aytant com los compradors d’aquella volran.

92.

DELS BESTIARS

Die veneris Vº idus madii

Establiren e ordenaren los jurats e els prohòmens consellers de la ciutat, Consell 
ajustat en la casa de la Cort, que per la mirva que és de bestiars en lo regne de 
València per lo tems qui és estat sech e molt dapnós als dits bestiars, e, encara, 
com gents d’altres regnes agen treit del dit regne quantitats de bestiars, per la 
qual cosa és mirva de bones carns en la dita ciutat e regne, e no sia justa cosa ne 
raünable que tolga hom a si metex ni a sos vehins lo pa e que·l don a les gents 
d’altres regnes. Per ço, establiren e ordenaren, segons que dit és, que null hom, de 
qualque condició, o manera o ley serà, axí estrany com privat, no sia osat ||87v que 
gos traure ne fer traure, per mar ne per terra, de tot lo terme de la ciutat nen-
guns bestiars, de qualque natura sien, per nenguna manera, d’ací per tot lo mes 
de juliol primer vinent sie pasat. E qui contra açò farà, perdrà tot lo bestiar sens 
tota mercè e pagarà de calònia LX sous per quantesque vegades faran. De les quals 
penes serà lo terç del senyor rey, el terç del comú de la ciutat e l’altre terç serà del 
acussador.
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93.

QUE·LS JURATS DEMANEN LOS DEUTES DE LA CIUTAT

||92r En lo dia de sent Michel, en lo qual comtà hom IIIº kalendas octobris anno Do-
mini millesimo CCCº terciodecimo, fo ajustat Consell en les cases de la confadria del 
bennavuyrat Sent Jacme per fer elecció de mudaçaf, en lo qual dia és acustumat 
de fer la dita elecció, en lo qual Consell ach molts prohòmens de la dita ciutat 
ajustats o congregats, ço és a saber, axí de parròquies com de offi cis, de arts o de 
mesters. En lo qual dit Consell foren tractats e ordenats los capítols o ordena-
ments en la forma que·s seguex:

Primerament, establiren e ordenaren los jurats, de volentat [e] assentiment 
dels prohòmens consellers e d’altres de la ciutat en lo dit Consell ajustats, per bon 
estament de justícia, per esquivar fraus e corupcions e dans del comú de la dita 
ciutat, emper totstemps, que·ls jurats qui ara són e per temps seran sien tenguts 
cúller e reebre o levar dins l’an de la llur aministració, o aprés dins un mes se-
güent, entregament totes e sengles quèsties o talles que dins la llur aministració 
se faran, e, encara, tots altres deutes o drets pertanyents al comú de la dita ciutat. 
En altra manera, que, pasats los dits an e un mes, en pena de la llur culpa e ne-
cligència, com les dites coses no auran feytes o complides, sien tenguts pagar del 
llur propri als jurats següents, en nom del comú de la dita ciutat, tot ço que per 
aquells romandrà a cúller e a reebre d’alscunes de les dites coses. E que·ls dits ju-
rats següents de la aministració d’aquells sien curoses e deligents, e pusquen los 
jurats pasats destrènyer e penyorar a complir les dites coses, e, si no u faran, que 
senblantment sien tenguts ||92v a les dites coses. Salvaren, emperò, als dits jurats de 
l’an pasat que, pus ells agen pagat al comú de la dita ciutat ço que per ells romàs a 
complir, que sia salvu a aquells que u pusquen aver e cobrar d’aquells qui aquelles 
quantitats devien.

Ítem, establiren e ordenaren, per obviar a fraus qui per malsvats serviis se 
porien enseguir en los offi cials de les corts, ço és a saber, en justícia e assesor, en 
jurats, en escrivans de la cort e escrivà de jurats, e en los consellers d’aquells, e 
encara en mudaçaff e en los misatgers d’aquell, e en lo leuder e cònsols de la mar, 
e en lo guardià del almodí e guardians de la venema e del vi, que, si serà atrobat 
alcú o alscuns dels damunt dits reebre, pendre per si o per altre, manifestament 
e amagada, per qualsevol manera o condició, alcun do o servii dins lo temps de 
la llur aministració, ço és a saber, que s’esguarden per raó del offi ci, sien notats e 
aüts per infamis e que enaprés null temps no sien en offi ci de la dita ciutat.
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94.

||93r DEL COMPLIMENT DE LES AYGÜES EN TEMPS DE SECADA

Die martis XIIº kalendas septembris

Com per la sequetat que és estada en l’an pasat, e del present és, és mirva de ay-
gua en lo riu de Godalaviar, per la qual les cèquies sobiranes, ço és a saber, de 
Muncada, de Tormos, de Quart e de Miçlata, prenen e reeben en si tota l’aygua 
del dit riu o la major partida d’aquella, per què les cèquies jusanes no poden aver 
aygua ab la qual pusquen los heretés qui an eretats dejús aquelles regar los esplets, 
los quals per la mirva de la dita aygua són en perill de ésser perduts o molt pijo-
rats, e temens que per aquesta rahó no·s pogués engenrar enfre los heretés discen-
cions, odis e males volentats, e enseguir d’aquèn nafres o morts, et sia justa cosa e 
rahonable que als perills que per venir són deja hom acórer e a aquells obviar, et 
sia molt millor cosa que enaprés remey encercar. Emperaçò, en Ponç de Soler, en 
Ramon de Poblet, en Bernat de Solsona e en Salvador de Genestar, jurats de la 
ciutat de València, de consell e volentat dels prohòmens consellers de la dita ciutat 
e ab consell e volentat del honrat pare en Christ en Ramon, per la gràcia de Déu 
bisbe de València, e del capítol de la Seu d’aquella, e del honrat en Bernat Ces-
plugues, batle general del regne de València, et encara de volentat e assentiment 
dels honrats don Pero Bohil e d’en Lopo Péreç de Vinyals, procurador del noble 
do Artal de Çabata ||93v e d’en Gonçalbo Çabata, lochtinent d’alcayt en Paterna, e 
d’en Pero Garcés de Masones, e, encara, de volentat e assentiment de molts altres 
heretés de les damunt dites cèquies, establiren e ordenaren en veedors o partidors 
de les aygües en la forma infrascrita, ço és a saber, en Jacme Bonfi ll, en Guillem 
Ros, en Pere Rabaça, en Bernat Bosch de Maçaroyos, en Pere Rosinyol de Mun-
cada, en Guillem Çaffont d’Albalat, en Martí Baster, Arnau Berenguer de Puçol, 
en Gonçalbo d’Espígol, menor de dies, e en Pere Moollà e en Pere Bardadell 
del Putg, qui juraren sobre los sants IIIIe Evangelis s’i aver lealment e bé en les 
par ticions de la aygua, foragitat amor, hodi, parentesch, corupció e suburnació, 
segons que·s seguex:

Primerament, que prena hom de la cèquia de Muncada tres mulnars d’ay-
gua. Ítem, de la cèquia de Quart, un mulnar. Ítem, de la cèquia de Tormos, un 
mulnar. Ítem, de la cèquia de Miçlata, dos mulnars.

Et axí són set mulnars d’aygua, los quals sien departits en aytal manera 
que·n sien donats a la cèquia appellada d’en Pere Mercer, ço és a saber, dels di-
lluns matí tro al dimecres a vespre, e·naprés de la dita ora encon||94rtinent los dits 
VII mulnars sien donats del dimecres a vespre tro al dicmenge a vespre a la cèquia 
de Favara, a la cèquia de na Rovella e a la cèquia de Rascanya, enfre les quals sien 
partits los dits VII mulnars covinentment per los damunt dits veedors o partidors, 
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enaxí, emperò, que lexen la dita cèquia d’en Pere Mercer en la forma que la tro-
baran ans que·ls dits VII mulnars hi sien girats, e açò per raó dels casals dels molins 
que en aquella cèquia són construhits, los quals són a major servii de la ciutat que 
quasi tots los altres casals de molins.

Encara ordenaren que, per la mirva de la aygua que aurien per la dita rahó 
o partició los lochs del Putg e de Puçol, qui són derrés a aver aygua de la cèquia 
de Moncada, que tots los rolls e fi les hixens de les cèquies de Muncada, de Quart, 
de Tormos e de Miçlata sien tancats totes nits, ço és a saber, del sol post tro al 
sol exit, enaxí que cascuns dins lurs térmens o affrontacions sien tenguts tancar 
a la dita ora los dits rolls e fi les per tal que·ls heretés o lochs jussans agen aygua 
covinentment a regar los esplets, enaxí que null hom, de qualque condició o 
manera serà, no gos tocar ni fer tocar, manifestament o amagada, a nengun açut, 
almenara, roill ne a fi la contra l’ordenació damunt dita. Et qui contra açò farà, 
pagarà per pena LX sous per quantesque vegades contrafarà, et, encara, restituirà 
en||94vtegrament tot lo dan que·ls esplets ne sostendrien. Dels quals LX sous serà 
lo terç del batle general en loch del senyor rey, e les IIes parts dels damunt dits ve-
edors e partidors per lurs treballs, los quals seran creeguts per lur sagrament; ex-
ceptat, emperò, que les calònies que per la dita ordenació se pertanyen als senyors 
dels lochs de Paterna e de Manizes, ço és a saber, si alcú delinquirà contra les da-
munt dites ordenacions dins los térmens dels dits lochs, que aquelles calònies sien 
dels dits senyors dels dits lochs o de lurs alcayts per aquells; ells, emperò, guardan 
o faén guardar curosament que null hom, per alcuna causa o rahó, no faça alcuna 
injúria o cosa dedins los dits térmens contra les damunt dites ordenacions.

Les quals ordenacions damunt contengudes són feytes per la mirva de les 
aygües, les quals de necessitat quant al present temps se convenen a partir, enaxí, 
emperò, que per les dites ordenacions no sia entès ésser feyt nengun prejudici 
del dret de la ciutat de València ne dels lochs o térmens de la dita ciutat, ne per 
les damunt dites rahons no sia adquisida o guanyada alcuna possesió ne servitut a 
alcú, sinó en la forma o condició que ans de les damunt dites ordenacions la ciu-
tat damunt dita e els altres lochs o térmens de la dita ciutat avien acustumat de 
furs, privilegis e rahó, la qual costum o dret romanga a cascú saùl e no corumput, 
axí com abans de les dites ordenacions era.

||95r Et fon feyta la següent crida:
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95.

QUE FOSSEN PRESES VII MULNARS D’AYGUA, ÇO ÉS, DE LES CÈQUIES 
DE MONCADA

Ara ojats què us fan saber lo justícia, els jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que per la mirva de les aygües del riu de Godalaviar, per la qual alcunes 

cèquies jusanes no podien aver aygua ab la qual pusquesen regar lurs esplets, és 
ordenat que de les cèquies de Muncada, de Tormos, de Quart e de Mislata sien 
preses VII mulnars d’aygua e aquells departits a coneguda dels veedors a açò orde-
nats per certs dies de la setmana enfre les cèquies d’en Pere Mercer, de Favara, de 
na Rovella e de Rascanya. Perquè us fan a saber que null hom, de qualque condi-
ció sia, no sia osat que gos tocar ne fer tocar, de nuyt ni de dia, manifestament o 
amagada, a nengun açut, almenara, cèquia, roll o fi la ne menar o pendre aygua si -
nó en la forma que per los veedors serà ordenada, per esquivar contençons e bara-
lles. E qui contrafarà, pagarà per pena LX sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que tots los roills e fi l·les discorrens de les damunt dites 
cèquies sobiranes totes nits sien tancats, ço és a saber, del sol post tro al sol exit, 
per tal que·ls lochs del Putg e de Puçol, qui són jusans o derrers a pendre aygua 
de la cèquia de Muncada, pusquen aver covinentea d’aygua a regar los esplets, 
ena xí que cascuns dins lurs térmens o afrontacions sien tenguts de tancar los 
dits roills o fi les segons que dit és. Et qui contrafarà, pagarà per pena LX sous per 
quantesque vegades contrafarà, e, encara, restituirà tot lo dan entregament que 
serà donat als esplets.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey e les dues parts dels veedors 
e partidors de les aygües, exceptat les calònies que per la dita rahó s’esdevendran 
dins los térmens de Paterna e de Manizes.

96.

||95v [DELS PREUS DELS BLATS]

Die sabbati XIº kalendas iannuarii

Com a audiència dels jurats e dels prohòmens consellers de la ciutat sie perven-
gut en lo Consell, congregat e ajustat en les cases de la confadria del bennavuyrat 
Sent Jacme per fer elecció de justícia e de subjustícia, que alscuns revenedors 
o mercaders, per avarícia de guany temporal, no avén caritat a son proixsme e, 
especialment, per la venguda del senyor rey, an pujat molt immoderadament de 
preu axí com ordi, civada e avena. Per ço, los dits jurats e prohòmens consellers, 
volén obviar a rumor e a caristia, e regonexens que·ls dits mercaders e revenedors 
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gua nyen covinentment per kaffi ç d’ordi, de civada e d’avena, ordenaren los preus 
que·s seguexen.

Establiren e ordenaren los dits jurats e prohòmens consellers que de vuy a 
avant nengun mercader, revenedor, revenedriu ne alcuna altra persona, privat ne 
estrany, de qualque lig, condició o manera serà, no sia osat ne gos vendre, ne fer 
vendre, en la ciutat de València ne en lo terme d’aquella, manifestament ne ama-
gada, ço és a saber, a més de XV sous lo kaffi ç d’ordi que sia vell e espriu, e civada 
bona e covinent a raó de XIII sous lo kaffi ç, e avena a raó de XI sous ||96r lo kaffi ç, 
e als dits preus sien tenguts de vendre, o a menys si·s volran, barcella o fanecha, o 
més o menys qui comprar-ne volrà, mas no per revendre. E qui contra açò farà, 
que perda tot l’ordi, civada e avena per pena o calònia. De la qual serà lo terç del 
senyor rey, e lo terç del comú de la ciutat e el terç serà del acussador.

Los quals preus o ordenacions damunt dites volen e manen los damunt dits 
jurats e prohòmens consellers que sia temporal tro a ells sia benvist.

97.

QUE NENGUN REVENEDOR O REVENEDRIU NO GOS VENDRE LO 
CAFÍÇ DE LA CIVADA SINÓ XIV SOUS, ÇO ÉS, AVENA XII SOUS E 
ORDI XVI SOUS, E NO A MÉS

Die sabbati IIIIº kalendas iannuarii

Establiren e ordenaren los jurats e els prohòmens consellers de la ciutat que nengun 
hom ne nenguna fembra, ne encara revenedor ne revenedriu, privat ne estrany, de 
qualque condició serà, no gos vendre ne fer vendre, manifestament ne amagada, ço 
és a saber, a més de XII sous lo kaffi ç d’avena, e civada a XIIII sous lo kaffi ç, e ordi 
espriu a XVI sous lo kaffi ç, o a menys si·s volrà. E qui contra açò farà, perda tot lo 
blat e pach LX sous de calònia per quantesque vegades contrafarà. Dels quals serà 
lo terç del senyor rey, el terç del comú de la ciutat e el terç serà del acussador.

98.

||96v [QUE TOTHOM MANIFESTE EL BLAT QUE TINDRÀ]

Die mercurii IIIIº nonas iannuarii

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat per obviar o es-
quivar rumor e carestia de blats que à en la dita ciutat:

Que tot religiós, clergue, noble, cavaller, ciutadà o qualque altre hom, privat 
o estrany, de qualque condició, manera o ley serà, qui age blat en la dita ciutat o 
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en son terme, que de vuy a dilluns primer vinent e per tot dia age manifestat als 
dits jurats lo blat que aurà e quant serà, e lo loch on l’aurà dins lo dit terme. En 
altra manera, vos fa hom saber que, si dins lo dit dia asignat no u arà [sic] mani-
festat, perdrà per pena tot lo blat. Del qual serà lo terç del senyor rey, e lo terç del 
comú de la ciutat e lo terç serà del accussador.

99.

||105r [DEL BESTIAR EN L’HORTA]

Die iovis VIº kalendas aprilis anno Domini millesimo CCCºXVº

Ara ojats què us fan a saber lo justícia, els jurats e els prohòmens consellers de 
la ciutat per esquivar dans e tales feyts e donats per los bestiàs, ço és a saber, dins 
l’orta de la dita ciutat.

Que de vui a avant tot hom, de qualque condició sia, qui aja bestiar dins la 
dita orta, que reculla o faça recullir lo dit bestiar dejorn en sa casa o alqueria. En 
altra manera, si alcun bestiar serà atrobat de nuyt en heretats o en carreres de la 
dita orta, perdran aquell sens tot remey. Del qual bestiar serà la meytat del senyor 
rey e l’altra meytat serà del accussador, e serà·n cregut per son sagrament, sia se-
nyor de la heretat o no.

100.

||105v [IMPOSICIÓ SOBRE EL FORMENT]

Die mercurii Vº idus aprilis, anno Domini millesimo CCCºXVº

Ara ojats què us fan a saber los jurats e els prohòmens de la ciutat de València:
Que de vuy a avant tot senyor de molins o lurs sobreestans sien tenguts 

cascun dia de manifestar e dir ans que facen carregar en l’almodí lo forment de 
la fl aquera, ço és a saber, als prohòmens que y són diputats a cullir los drets del 
forment de les fl aqueres, segons que és ordenat per obs de la armada faedora per 
la ||106r dita ciutat e per les viles del regne de València, contra los enemichs de la 
fe catòlicha e per defensió del dit regne. E si contrafaran, pagaran, per cascuna 
vegada que no manifestaran als dits prohòmens lo dit forment, V sous per pena o 
calònia, et cetera.

Encara us fan saber que·ls dits senyors de molins o lurs sobreestans sem-
blantment sien tenguts de manifestar si alcun forment de fl aquera faran carregar 
de fora lo dit almodí als dits prohòmens, sots la dita pena.
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Encara us fan a saber que·ls dits senyors de molins o lurs moliners sem-
blantment sien tenguts de manifestar als dits prohòmens, ço és a saber, si alcuna 
fl aquera o fl aqueres pendran forment o·n faran pendre en alcú molí o molins. E, 
si contrafaran, pagarà lo moliner V sous e la fl aquera altres V sous per quantesque 
vegades contrafaran, les quals penes o calònies seran convertides en l’ajuda de la 
armada.

101.

[DE BOTONS D’ESTANY]

Die veneris IIIº idus aprilis

Ara ojats què us fan a saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que de vuy a avant null hom o fembra, de qualque lig o condició serà, 

pri vat o estrany, no gos obrar ne fer obrar, ne encara vendre ne fer vendre dins la 
ciu tat ne en son terme, manifestament o magada, ço és a saber, botonat ne botons 
d’es tany, ne alcuna altra obra d’estany que sia ||106v per a guarniment de vestedures, 
com per les dites obres d’estany s’enseguirien fraus e danys a les gents. E, enaxí, 
qui contrafarà, perdrà lo botonat o botons o qualque altra obra sia d’estany per 
obs de vestedures; e, encara, pagarà X sous de calònia per quantesque vegades 
contrafarà.

Encara us fan saber que tot hom o fembra, de qualque lig o condició serà, 
privat o estrany, qui aja botonat, botons o qualque altre guarniment o obra d’es-
tany que sia per a vestedures, que de vuy en VIII dies contínuament comtats o 
agen treyt o feyt trer de la dita ciutat e de son terme, sots la dita pena o calònies.

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, e lo terç del comú 
de la ciutat e el terç del accussador.

Enaprés, en lo dia de divendres que hom comtava IIIº kalendas iunii anno 
Domini millesimo CCCºXVº, en Berenguer de Carcasona, en Bino Guiandoni, n’Es-
teve Rocha e en Bertholomeu de Cruhilles, jurats de la ciutat de València, de 
volentat del Consell, ajustat en les cases de la cort, novellament remogueren del 
damunt dit ordenament que botons d’estany no gosasen fer, que de vuy a avant 
pusquen fer los dits botons, com sia atrobat que per los dits botons no·s fa frau e 
és profi t de les gents, mas que les altres coses contengudes en lo dit ordenament 
romanguen en sa fermetat.
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102.

||112r [DE REVENEDORS DELS FORMENT]

Die veneris Xº kalendas iunii anno predicto

Ara ojats què us fan a saber lo justícia, els jurats e els prohòmens consellers de la 
ciutat:

Que de vuy a avant nenguna fl aquera o fl aquer, ne alcuna altra persona, 
de qualque condició sia, no gos comprar, manifestament ne amagada, de nengun 
forment per obs de les fl aqueres o fl aquers, exceptat tant solament del forment 
de la nau lo qual la ciutat ha comprat e assegurat, tro que tot lo dit forment de 
la nau sie venut. E qui contrafarà, pach per pena XX sous per quantesque vegades 
contrafarà.

Encara us fan saber los damunt dits que nengun senyor de molins, ne mo-
liner, ne majordom, ne revenedor ne revenedriu, ne alcuna altra persona, de qual-
que condició o ley serà, no gos vendre ne fer vendre, manifestament o magada, 
forment als dits fl aquers o fl aqueres, ne nenguna persona no·n gos comprar per 
obs dels dits fl aquers o fl aqueres. E qui contrafarà, pagarà lo venedor per calònia 
LX sous per quantesque vegades contrafarà, e senblant pena pagarà aquell o aquella 
qui comprarà enguanossament lo forment per obs dels dits fl aquers o fl aqueres.

Encara us fan saber los damunt dits que de vuy a avant nengun revenedor 
ne revenedriu, estrany o privat, de qualque condició sia, no gos vendre ne fer ||112v 
vendre, manifestament o amagada, forment a nenguna persona de qualque con-
dició sia tro que·l forment de la ciutat sie venut. Et qui contrafarà, perdrà tot lo 
forment qui aurà venut e, encara, pagarà LX sous per pena per quantesque vega-
des contrafarà.

Encara us fan saber los damunt dits que tot senyor de nau, de leny o de 
qualsevol altre vexell, gran o poch, no gos comprar ne fer comprar, manifesta-
ment ne amagada, forment per fer pa a obs dels hòmens navegants en los dits 
vexells, sinó tant solament del forment de la ciutat, tro aquell sie venut. Et qui 
contrafarà, pach per pena XX sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber los damunt dits que nengun fl aquer o fl aquera no 
gos molre ne fer molre, ne pastar ne fer pastar, del forment qui avien comprat e 
aquell avien ans que·l dit forment de la nau aguesen començat a metre en l’almo-
dí, tro que·l dit forment de la ciutat sie venut. E qui contrafarà, perdrà lo forment 
o farina e, encara, pach per pena XX sous per quantesque vegades contrafarà. De 
les quals penes o calònies damunt dites serà lo terç del senyor rey, e el terç del 
comú de la ciutat e lo terç del accussador.
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103.

||113r [DEL FORMENT DE XEIXA]

Die martis VIIº kalendas iunii

Et, enaprés, en lo dit dia e an desús dit, los damunt dits justícia, jurats e prohò-
mens consellers ordenaren que, no contrastan la damunt dita crida que les fl aque-
res o fl aquers no gosasen comprar ne fer comprar sinó del forment de la ciutat 
tant solament, que de vuy a avant los dits fl aquers o fl aqueres pusquen comprar 
si·s volran dels hòmens estrangers qui a carex aporten la sexa IIes faneques a cas-
cun sach, e lo romanent forment a compliment del dit sach prenguen del for-
ment de la dita ciutat sots la damunt dita pena o calònia.

104.

[DE LA VENDA DE TANY]

Die lune XVIº kalendas iulii

Ara ojats què us fan a saber lo justícia, els jurats e els prohòmens consellers de la 
ciutat:

Que, per esquivar frau, de vuy a avant null hom, de qualque condició o ley 
serà, privat o estrany, no gos vendre ne comprar, ne fer vendre ne fer comprar, 
tany que no sia garbellat. Et qui contra açò farà, pagarà lo venedor V sous per cas-
cuna càrrega de tany e altres V sous pagarà lo comprador per cascuna càrrega per 
quantesque vegades contrafaran. De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, e 
el terç serà del comú de la ciutat e l’altre terç serà del accussador.

105.

||113v [IMPOSICIÓ SOBRE CUIROS I PELLS]

Die dominica XIIº kalendas iulii

Ara ojats què us fan a saber lo justícia e els jurats:
Que de vuy a avant nengú carnicer, axí crestià, juheu, com sarrahí, no sia 

ossat que gos levar o fer levar, manifestament o amagada, nengun cuyr o pell 
de nenguna bèstia o bèsties, de les quals deuen pagar segons que és ordenat, ço 
és a saber, en la de la armada, tro que·ls prohòmens qui cullen la ajuda per les 
carniceries de la ciutat agen vistes e comtades les dites pells o cuyrs, a obviar e 
esquivar fraus. E qui contrafarà, pagarà per calònia per cascun cuyr o pell XX sous 
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per quantesque vegades contrafarà. De les quals penes o calònies serà lo terç del 
senyor rey, e lo terç de la ajuda de la armada e lo terç serà del accussador.

106.

[QUE TOTHOM MANIFESTE ELS BÉNS SOTMESOS A CENS A L’ESGLÉSIA]

Die martis kalendas iulii

Ara ojats què us fan a saber lo justícia, els jurats e els prohòmens consellers de la 
ciutat, per si e per part de la universitat de la dita ciutat:

Que tot hom, de qualque condició o estament serà, qui faça cens per si o 
per altre o certa part de fruyts, o tribut o loguer, ço és a saber, per heretats o cases 
o per qualsque altres possessions o a esgleyes o a clergues, o a persones eclessiàs-
tiques, que de vuy en XV dies primers vinents, contínuament complits, sia vengut 
davant los dits jurats, ço és a saber, davant les cases de la confadria de Sent Jacme, 
per manifestar a aquells los béns per los quals fa cens o certa part de fruyts, o tri-
but o loguer, a les dites esgleyes o altres persones eclessiàstiques. En altra manera, 
vos fa hom a saber que, si dins los dits XV dies no u aurà manifestat als dits jurats 
les damunt dites coses, pagarà per pena o calònia LX sous. Dels quals serà lo terç 
del senyor rey, e lo terç del comú de la ciutat e lo terç serà del accussador.

107.

||118v [DELS TEIXIDORS DE DRAPS DE LLANA]

Die veneris XVº kalendas octobris anno predicto

Com a audiència d’en Ramon de Poblet, d’en Guillem Celom, de n’Arnau Gui-
llem Català e d’en Bertholomeu Çaranyó, jurats de la ciutat de València, e d’en 
Salvador Roch,5 mudaçaff d’aquella metexa ciutat, e dels prohòmens consellers 
de la dita ciutat a Consell appellats e ajustats en les cases de la confadria de Sent 
Jacme per negocis comuns de la dita ciutat, sia novellament pervengut, per re-
comtament o demostrament de persones dignes de fe, que en lo mester dels tixi-
dors qui tixen draps de lana prims en la dita ciutat sia mester e necessari alcuna 
correcció o millorament, ço és a saber, en los pintes ab los quals los dits draps 
prims són texits com aquells pintes són axí amples e clars en les pues, per la qual 
clarea menys lana meten en los dits draps e són los draps larges e malfeyts, per la 
qual cosa les gents que an a vestir e a emprar los dits draps se’n enseguex gran 

¶ 5 Sic, per «Rich».
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dan, e la qual cosa los dits texidors playa la clarea de les pues dels dits pintes per 
tal com pus ivaçosament texien los dits draps. Emperamor d’açò, los dits jurats, e 
mu daçaff e prohòmens consellers, volens obviar tota frau e encercar e procurar 
la pública utilitat, de consell d’alscuns prohòmens de la dita ciutat e de Perpenyà 
e de Narbona, qui an art e asperència de conèxer la benfeytea e la manera dels 
dits draps, regoneguts los esta||119rbliments e ordenaments ja feyts per raó dels dits 
draps en lo temps qui en Bertholomeu Mathoses, en Maymó Çaplana, en Bernat 
Planell e en Ramon Maschó foren jurats de la dita ciutat, corrigén e milloran a 
alcú dels dits capítols e ordenan de novell, ajustan a aquell, ordenaren e establiren 
novellament sobre lo mester dels dits texidors segons que·s seguex:

Primerament, que·l pinte de XVIII ligadures terner que no aja mas IX palms 
de cabastell a cabastell, e aja en nombre MDCCC fi ls.

Ítem, que·l pinte XVI terner no aja mas VIII palms e mig de cabastell a ca-
bastell, e aja en nombre MDC fi ls.

Ítem, que·l pinte bíffer de XVI ligadures o de més no aja mas IX palms de 
cabastell a cabastell, enaxí que y aja MDC fi ls.

Ítem, que pinte bíffer XVIIIè pusca ésser feyt e que aja IX palms e el quart de 
I palm de cabastell a cabastell, enaxí que y aja en nombre MDCCC fi ls.

||119v Ítem, que pinte bíffer pusca ésser feyt de XXI ligadura terner e que aja 
IX palms e mig de cabastell a cabastell, enaxí que y haja en nombre de II mília C 
fi ls.

Ítem, corrigén e milloran al capítol qui comença «Que null texidor no gos 
texir nengun drap de la obra prima en pinte de menor comte de XVI ligadures, et 
cetera», la on diu «que estamenyes, sargues e draps de religioses, et cetera», de novell 
establiren e ordenaren que nengun pinte bíffer ni de sargues no gos ésser feyt 
menor de IX palms d’amplea ni de menor comte de XVI ligadures, exceptat sarga 
estreta que pusca ésser feyta en pinte de IIII palms. E qui contrafarà, pac per pena 
X sous per quantesque vegades contrafarà e sia cremat lo pinte.

Ítem, corrigén e milloran al capítol qui comença «Que si alcú texidor farà 
alcun drap en menor comte de pinte de IX palms», establiren e ordenaren que 
pusca ésser feyt lo dit drap en pinte de VIII palms e mig, segons que damunt és 
dit, e no en menor comte de pinte dels dits VIII palms e mig, exceptat la dita sar-
ga estreta. E qui contrafarà, pach per pena X sous e sia cremat lo pinte per quan-
tesque vegades contrafarà.

||120r Confermaren, loaren e aprovaren los altres capítols ja ordenats e feyts 
sobre lo dit mester de texidors qui obren draps de lana prims, segons que damunt 
apar.

Emperò, que les calònies posades e establides als contrafaens dels capítols e 
ordenaments novellament feyts e corregits, sien departides segons que ja era or-
denat en los primers ordenamens o establimens.
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108.

[QUE TOTHOM ESTIGA PREPARAT AMB LES ARMES]

Die veneris VIº kalendas septembris

Ara hojats què us fan saber lo justícia, els jurats e els prohòmens consellers de la 
ciutat:

Que a audiència d’ells novellament és pervengut que alcuns cavallers de 
la dita ciutat e alcuns altres se són aremits de juntes, per què, volens esquivar es-
càndels que per la dita rahó enseguir-se porien, emperaçò, de part del senyor rey, 
manen que tot hom, de qualque condició sia, estia areat ab ses armes, enaxí que, 
totes vegades que per los dits justícia, jurats o per crida de manament per ells 
feyta o per lurs misatgés seran requests, encontinent sien aparellats ab lurs armes 
per enseguir lo manament d’aquells per esquivar los dits escàndels e per bon es-
tament de la dita ciutat. E açò manen sots la pena de la feeltat de la qual són ten-
guts al dit senyor rey.

109.

||120v DE LA LIBERTAT DE PLACES PÚBLIQUES

XIIIIº kalendas octobris die sabbati anno predicto

Ara ojats què us fan a saber lo justícia e els jurats:
Que null hom ne nulla fembra, de qualque condició sia, no gos pendre o 

reebre, ne fer pendre, manifestament o amagada, nengú salari o servii, o do, per 
loguer d’alcuna persona que vena pa, o ortaliça, o carbó o altres coses per les 
places de la ciutat, no contrastan que venen lo pa, o ortaliça o altres coses davant 
l’alberch o cases o taules d’alcú o d’alcuns; enaxí, emperò, que no enbarguen les 
entrades dels dits alberchs o cases, com les places són públiques e al servii de la 
cosa pública, per la qual cosa reemçó de do o de servii no deu ésser feyta ne do-
nada. E qui contrafarà, pach per pena X sous per quantesque vegades contrafarà, 
et cetera.

Encara us fan saber que null hom ne nulla fembra, de qualque condició 
sia, no gos gitar o fer gitar aygua davant lurs alberchs, o cases, o taules, en les dites 
places, ne fer alcun altre enbarch, per ço que les gens que vendre volran lo pa, 
ortaliça, carbó o altres coses no y poguesen seer o estar. E qui contrafarà, pach la 
dita pena dels dits X sous per quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, e lo terç del comú de la 
ciutat e l’altre terç del accusador.
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110.

||121v [DEL PREU DE LES CANDELES DE SÈU]

Die martis XIXº kalendas ianuarii anno Domini MºCCCºXVIº

Com dels jurats e dels prohòmens consellers de la ciutat de València se pertan-
ga de procurar la pública e comuna utilitat, e, encara, de ordenar los offi cis, arts 
e mesters de la dita ciutat, en manera que·ls habitans en la dita ciutat viven en 
justícia e en veritat, los quals justícia e veritat són il·lumenament de les coses spi-
rituals e temporals, e sens les quals null hom no pot venir a salvació de vida eter-
nal; et com sia molt necessària cosa a aquells als quals gubernació o regiment és 
comanat per príncep o per comú de ciutat vetlar e estudiar en les coses que són 
útils e profi toses a aquell comú o universitat e aportans aquelles a perfecció a la 
comuna utilitat, e que per necligència d’aquells les gents d’aquell comú o univer-
sitat no sien dapnifi cades en aquelles coses a les quals aquells pusquen donar re-
mey covinent, com lo dan d’aquells sien tenguts de obviar e esquivar. Emperamor 
d’açò nós, en Ramon de Poblet, en Guillem Celom, n’Arnau Guillem Català e 
en Bertholomeu Çaranyó, jurats ||122r damunt dits, e en Berenguer Çamorera, mu-
daçaff d’aquella metexa ciutat, cobeejans fer alcun fruyt de bones obres, per bon 
estament e utilitat dels habitans de la dita ciutat e del regne de València e, encara, 
dels estrangers vinens a la dita ciutat, considerans que en los temps pasats se són 
enseguits discensions o contrasts enfre los jurats e mudaçaffs dels ans pasats ab los 
prohòmens qui usen de la art de fer caneles de sèu en la dita ciutat, ço és a saber, 
sobre lo preu de la liura o liures de les dites caneles, e sia cosa consonant a rahó 
que als contrasts esdevenidors deja hom obviar per via profi tosa e clara. Per ço, 
los damunt dits jurats e mudaçaff, de volentat e assentiment dels prohòmens con-
sellers de la dita ciutat, Consell ajustat en la sala de la cort d’aquella metexa ciutat, 
en lo dit dia e an, et, encara, d’assentiment e volentat d’en Bertholomeu Salelles, 
d’en Jacme Gaucelm, d’en Miquel Català, d’en Jacme Salelles, d’en Berenguer 
Solzina e d’en n’Alís Carles, presents, per ells e per tots los altres qui usen de la 
dita art de fer caneles de sèu en la dita ciutat ne que d’aquí a avant ne faran, or-
denaren e establiren que de vuy a avant sien venudes la liura de les dites caneles 
de sèu segons los preus del quintar del sèu segons que·s seguex:

Primerament, quant lo quintar del sèu qui no serà fus, mas serà en teles o 
serà pastat, e en mercader valrà XII sous la liura de les caneles de sèu, valla II di-
ners e mealla, e no més.

Ítem, si valrà lo quintar XV sous del dit sèu, valla la liura de les caneles III 
diners menys pugessa.
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||122v Ítem, si valrà lo quintar del dit sèu XVIII sous, valla la liura de les cane-
les III diners.

Ítem, si valrà lo quintar del dit sèu XXI sous, valla la liura de les caneles III 
diners e pugesa.

Ítem, si valrà XXIV sous lo quintar del dit sèu, valla la liura de les caneles III 
diners e mealla.

Ítem, si valrà lo quintar del dit sèu XXVII sous, valla la liura de les caneles III 
diners e mealla e pugesa.

Ítem, si valrà lo quintar del dit sèu XXX sous, la liura de les canel·les valla 
IIII diners.

Ítem, si valrà lo quintar del dit sèu XXXIII sous, valla la liura de les canel·les 
IIII diners e pugessa.

Ítem, si valrà lo quintar del dit sèu XXXVI sous, valla la liura de les canel·les 
IIII diners e mealla.

Ítem, si valrà lo quintar del dit sèu XXXIX sous, valla la liura de les caneles 
IIII diners e mealla e pugessa.

Ítem, si valrà lo quintar del dit sèu XLII sous, valla la liura de les caneles V 
diners.

||123r E axí·s seguesca d’aquí a avant segons que més o menys valrà. Axí, 
quant lo quintar del sèu pujarà de III sous, que una pugessa sia junta o crescuda 
al preu de la liura, e si baxava de III sous lo quintar, que sia tolta pugessa al preu 
de la liura. Emperò, per pujar de I sou o de dos sous lo quintar, que·l preu de les 
caneles no sia creegut, si donchs no pujava de III sous lo quintar. E axí metex, si 
baxava lo preu del quintar del sèu de I sou o de dos sous, que·l preu de la liura 
de les caneles no sia baxat, si donchs lo quintar del sèu no baxava de III sous. Et 
enaxí, emperò, sia entès que, quant valrà la liura de les caneles III diners menys 
pugessa la liura, que·l comprador pac al venedor III diners, e que·l venedor torn al 
comprador pugessada de caneles de les caneles que comunament vendran, ço és a 
saber, d’aquelles de IIII o de VI per mealla. Enaxí que·l venedor de les dites caneles 
o sos misatgers sien tenguts, sens requissició del comprador, tornar la dita pugesa-
da, aüt esguart a diverses persones ignorans que tramet hom e van a comprar de 
les dites caneles. Et axí metex seguesca’s en los altres preu [sic] com pugesa més o 
menys hi esdevendrà en la liura. Et qui contra les dites coses farà, pac per pena lo 
venedor V sous e perda les caneles menudes per quantesque vegades contrafarà. 
De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, e lo terç del comú de la 
ciutat e lo terç serà del acusador.
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111.

||134r [DE NO TRAURE MOLTONS I ALTRES CARNS]

Die mercuri IIIº nonas ianuarii

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens consellers de la ciutat:
Que null hom, privat o estrayn, de qualque condició serà, no gos com-

prar ne fer comprar moltons per traure fora lo terme de la ciutat, ne, encara, no 
gos trer ne fer trer del dit terme moltons, per mar o per terra, manifestament o 
amagada. Et qui contrafarà, perdrà tots los moltons e pagarà per pena LX sous per 
quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que null hom, privat o estrayn, senyor o patró de nau, 
o de qualque altre vexell, gran o poch, no gos carregar o levar en qualsevol vexell 
nengú moltó o moltons dins lo terme de la ciutat per traure aquells fora lo dit 
terme. Et qui contrafarà, pagarà per calònia, ço és, per cascuna cabeça X sous per 
quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que null hom, privat o estrayn, de qualque condició 
serà, no gos trer o fer trer, per mar ne per terra, fora lo terme de la ciutat, nen-
guna carn de porch o de truja fresca, o salspresa ne salada, ne sagí de porch ne de 
truja, manifestament o amagada. Et qui contrafarà, perdrà tota la carn o sagí e pa-
garà per calònia LX sous per quantesque vegades contrafarà.

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, e lo terç del comú 
de la ||134v ciutat e lo terç del acusador.

112.

||137v [AJUDA A QUI APORTARÀ BLAT]

Die veneris pridie idus ianuarii

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens consellers de la ciutat:
Per tal que covinent larguea de blats pusqués ésser haüda en la ciutat per 

utilitat de les gents, que tot hom, estrayn o privat, qui per mar en qualsevol vexell 
e fora la terra e senyoria del senyor rey aportarà o aportar farà forment a la ciu-
tat e vendrà aquell en l’almodí de la dita ciutat, lo comú de la dita ciutat donarà 
e farà ajuda a aquell o a aquells qui forment aportaran o aportar faran a la dita 
ciutat, segons que dit és, ço és, XIIèn diner per cascun kaffís a mesura de València. 
La qual quantitat los jurats de la ciutat per la universitat de la dita ciutat pagaran 
a aquell o aquells qui per mar e fora la senyoria del senyor rey forment a la ciutat 
aportaran o aportar faran per tot lo present ayn.
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Encara us fan saber los damunt dits que tot hom qui aportarà blat a la ciu-
tat, per mar o per terra, vinga salvu e segur vinent e estant e tornant, sens tot em-
bargament que no li serà feyt, si donchs no era deutor per si obligat, o fermança 
per altre obligat.

113.

||138r [PER ESQUIVAR IMMUNDÍCIES] 

Die lune pridie kalendas iulii

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que null hom o fembra, de qualque condició sia, no gos portar ne fer por-

tar per la ciutat, de dia, ventres de vaques, o de moltons o d’altres bèsties desco-
berts, mas pusquen-los portar cuberts per esquivar la inmundícia d’aquells. Et qui 
contrafarà, pagarà per pena V sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan a saber que null hom o nulla fembra, de qualque condició 
sia, no gos buydar ni fer buydar, ne lavar o fer lavar, dels dits ventres sinó dejús los 
cordés, ço és, a prop del molí que fo d’en Francesch de Pals, sots pena de V sous 
per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que null hom ne nulla fembra, de qualque condició sia, 
no [gos] pendre o levar, o fer levar, arena o terra del pont dels Serrans tro al molí 
d’en Ramon Guillem Català, sots pena de V sous per quantesque vegades contra-
farà.

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, e lo terç del comú 
de la ciutat e lo terç del acusador.

114.

||143r [DELS EMPRIUS]

[Sexto kalendas iunii anno Domini millesimo trescentesimo nonodecimo]

En aquell metex dia e an, establiren e ordenaren los jurats e els prohòmens con-
sellers de la ciutat que, si alcú noble, o rich hom, o cavaller o qualque altra perso-
na, de qualque condició o estament serà, penyorarà o penyorar farà alcun ciutadà 
o vehí de la ciutat, o del terme d’aquella, que sia del realench e del col·legi de la 
dita ciutat, ço és a saber, per rahó de aemprius de pastures o de leya, o de quals-
sevol altres aemprius en Fur de València contenguts, o libertats o qualssevol drets 
a aquella pertanyens, per sa pròpria auctoritat, que·l dit ciutadà o vehí, ne los 
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jurats no sien tenguts de pledejar ne d’estar en juhii, ne de respondre en juhii al 
penyorador ne a hom d’aquell, tro primerament e abans la penyora que avia feyta 
sia restituïda al penyorat, o als jurats per aquell, ab totes e sengles mesions que per 
aquella rahó li covendrà fer o sostenir, e, encara, tro aja restituïdes a la ciutat totes 
les mesions que li covendrà fer per rahó de la dita penyora, de les quals mesions 
los jurats de la ciutat o lo penyorat sien creeguts per lur sagrament.

Encara establiren e ordenaren que, feyta restitució primerament de la dita 
penyora o penyores, segons que dit és, si per rahó dels dits aemprius, franquees, li-
bertats e altres qualssevol drets pertanyens a la dita ciutat, o per ree-||143vpenyora o 
per reepenyores feytes per aquells, serà contrast, que no sien tenguts los dits jurats 
o penyorats fer dret sinó denant lo justícia de la ciutat tant solament, o delegat 
per aquell, e per Fur de València.

115.

||144v DEL SPITAL DE SENT LÀZER

Die sabbati IIIº kalendas octobris, die sancti Michaelis

Establiren e ordenaren los jurats e els prohòmens consellers de la ciutat, Consell 
apellat e ajustat en les cases de la confadria de Sent Jacme per elecció de muda-
çaff, que de II en II ayns sien elets II prohòmens de la ciutat, la I qui aministre la 
pecúnia del acapte dels còsors a cobrir e altre que sia procurador de la casa dels 
malaltes de Sent Làzer de la dita ciutat, com ||145r les dites coses s’esguarden a la 
gubernació dels jurats e dels prohòmens de la ciutat. E de present elegeren en 
aministrador e reebedor de la pecúnia dels acaptes dels còrsors a cobrir, ço és a 
saber, a II ayns primers vinens e contínuament complits, en Bernat Degà, ciutadà 
e cambiador, et en Berthomeu Çaranyó, mercader, en procurador de la dita casa 
dels dits malaltes, als dits II ayns.

116.

QUE NENGÚ NO GOS CAVALCAR EN BÈSTIA D’ALBARDA

Die iovis VIIIº idus decembris

Establiren e ordenaren lo justícia, els jurats e els prohòmens consellers de la ciutat, 
per esquivar molts greuges qui són estats feyts e donats per traginers e fematés, e 
altres cavalcans en albarda per la ciutat, qui corrén o tocan les bèsties derocaven 
persones velles e infants calcigaven, e altres enutgs molts feyen a les gents; empe-
raçò, que de huy a avant null hom, de qualque condició sia, dins la ciutat no gos 
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cavalcar de dia en bèstia de albarda portant albarda o bast, si donchs alcuna ansa 
no portarà de||145vnant que aja a sostenir, ans amenen la bèstia per lo cabestre. Et 
qui contra açò farà, pagarà per pena XII diners per quantesque vegades contrafarà, 
la qual pena sia del satg o dels satgs qui atrobaran lo contrafaent.

117.

DE PÉXER BESTIAR EN LA ALBUFERA

IIIº idus aprilis

Com per lo senyor rey en Jacme, de feel recordació, enfre los altres privilegis per 
ell atorgats e donats a la ciutat sia un privilegi en lo qual atorgà que en lo temps 
que els jurats e els prohòmens de la ciutat conexeran e ordenaran que·ls ciuta-
dans pusquen metre lur bestiar a péxer en la devesa de la Albufera, e caçar e lenya 
fer en la dita devesa. Esguardans la tenor del dit privilegi e esguardan encara la 
gran estretura de pastures per les muntanyes e marjals, que són molt escaliades e 
panifi cades, esguardan la estretura de les rambles en les quals bonament no poden 
péxer les bèsties, esguardan lo dan que·ls bestiars fan en la orta, volén provehir a 
les dites coses e ||146r per tal que·ls carnicers pusquen donar covinentea de carns a 
la ciutat, ordenaren los jurats e els prohòmens consellers que·ls carnicers pusquen 
tenir en la dita devesa LX cabeces d’aquell bestiar que contínuament tallaran, les 
quals LX cabeces pusquen tenir tro al Garofer e no pus a avant. E qui contrafarà, 
pach per pena LX sous per quantesque vegades contrafarà. Dels quals serà lo terç 
del senyor rey, e lo terç del comú de la ciutat e lo terç del acusador.

118.

||151v QUE NENGÚ NO GOS PENDRE O REEBRE VI EN PORTADORES 
CLOSES O TANCADES

Die iovis Xº kalendas novembris

Establiren e ordenaren los jurats e els prohòmens consellers, appellats e congre-
gats a Consell en les cases de la confadria de Sent Jacme, per esquivar fraus, que 
de huy a avant null hom, de qualque condició sia, no gos tenir ni pendre ho ree-
bre vi en portadores closes ho tancades si no són senyalades per lo mudaçaff de la 
ciutat, les quals portadores cascuna tinga cinquèn quarter drets. Et qui contra açò 
farà, pagarà per pena LX sous per quantesque vegades contrafarà.
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119.

QUE AQUELL QUI TENDRÀ PORTADORES CLOSES HAJA A·FINAR 
AQUELLES

Encara establiren e ordenaren, sots la dita pena, que null hom, de qualque con-
dició sia, qui aja o tinga portadores closes, de vuy en XV dies primers vinents aja 
aquelles aportades o trameses al alberch del dit mudaçaff per senyalar e afi nar 
aquelles, axí que en aquelles portadores no gosen pendre o reebre vi tro sien se-
yalades, sots la dita pena.

Encara establiren e ordenaren, sots la dita pena, que si alcunes de les di-
tes portadores, aprés que seran afi nades e senyalades, per alcuna cosa o rahó farà 
afonar o a desfonar, o a galçar, o doga o dogues tornar o adobar, que ans que en 
aquella portadora o portadores vi gosen ||152r pendre, o reebre, la porten o trame-
ten al mudaçaff per tal que sia regonegut si serà creeguda o mirvada per aquell 
adop.

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, e lo terç del comú 
de la ciutat e lo terç del acusador.

120.

||153r QUE FOS POSAT CERT PREU O FOR EN CIVADA

Die dominica Vº idus novembris anno Domini millesimo CCCºXXº

Establiren e ordenaren lo justícia, els jurats e els prohòmens consellers de la ciutat 
de València, a Consell appellats e congregats en les cases de la confadria de Sent 
Jacme, tractan de covinentea de for e de preu a la civada, per tal com lo senyor 
rey, lo nostre senyor Déus volén, en breus de dies devia ésser en la dita ciutat, e 
que la cavalleria que venria ab lo dit senyor rey e enaprés pusqués haver civada 
a covinent for o preu; emperaçò ordenaren e establiren que de huy a avant null 
hom o nulla fembra, de qualque condició o estament serà, no gos vendre o fer 
vendre, manifestament o amagada, civada a més de huyt sous lo kaffi ç, mas a 
menys de preu si’s volrà, e avena a VII sous e VI diners lo kaffi ç, ho a menys si’s 
volrà. Et qui contrafarà, perdrà tota la civada ho avena e pagarà per pena LX sous 
per quantesque vegades contrafarà.
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121.

IDEM DE CIVADA

Encara establiren e ordenaren que tot hom o fembra, de qualque condició serà, 
qui haja civada ho avena en la ciutat, o en lo terme de la ciutat, o fora lo dit ter-
me, ço és, dins lo regne de València, que u deja manifestar e u manifest als jurats 
de la ciutat, sots pena de perdre la civada o avena, ||153v axí que u agen manifestat 
de huy a disapte per tot dia primer vinent als dits jurats en les cases de la dita 
confadria. Et, si més civada o avena que no auran manifestada los serà atrobada, 
perdran aquella sens tot remey. De les quals penes o calònies serà lo terç del se-
nyor rey, e lo terç del comú de la ciutat e lo terç del acusador.

Et los dits justícia, jurats e prohòmens consellers feeren fer la següent crida:

Die lune IIIIº idus novembris

Ara ojats què us fan a saber lo justícia, els jurats e els prohòmens consellers de la 
ciutat:

Que null hom ne nulla fembra, de qualque condició ho manera serà, no 
gos vendre o fer vendre, manifestament o amagada, civada a més de VIII sous lo 
kaffi ç, mas a menys si’s volrà, et avena a rahó de VII sous e VI diners, ho a menys 
si’s volrà. E qui contrafarà, perdrà tota la civada ho avena e paguen per pena LX 
sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber los damunt dits que tot hom ho fembra, de qualque 
condició sia, que aja civada ho avena en la ciutat o en son terme, o fora ||154v 
aquell dins lo regne de València, que u deja manifestar e u manifest als jurats de la 
ciutat en les cases de la confadria de Sent Jacme per disapte tot dia primer vinent, 
sots pena de perdre tota la civada o avena.

Encara us fan saber los damunt dits que, si més civada ho avena que no au-
ran manifestada als dits jurats los serà atrobada, perdran aquella que serà més que 
no aurà manifestada, sens tot remey, que no·n atrobarà.

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, e lo terç del comú 
de la ciutat e lo terç del acusador.

122.

||160r DE ADOBAR CUYRAM

Die sabbatii pridie nonas aprilis anno Domini MºCCCºXXº primo

Com a audiència dels damunt dits jurats e prohòmens consellers novellament sia 
pervengut que en la dita ciutat de València se feya un adop de cuyrs de bous o de 
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vaques per a obs de fer coreges, braguers, crochs, regnes, cingles, cambals e altres 
obres o coses, lo qual adob era en si fals e dapnós a les gents que de les dites obres 
o coses se avien a servir o a usar, volens als fraus obviar e esquivar e profi t e uti-
litat encercar e procurar, emperaçò en Berthomeu Mathoses, justícia, en Bernat 
Dalmau, en Jacme Escrivà, en Bino Guiandoni e en Salvador Rich, jurats de la 
ciutat de València, e en Francesch Marrades, mudaçaff d’aquella metexa ciutat, de 
consell e assentiment dels dits prohòmens consellers e dels prohòmens coregers, 
e dels prohòmens adobadors dels dits cuirs, e dels prohòmens sellés e freners, or-
denaren e establiren que d’ací a avant null hom, de qualque condició o estament 
serà, no gos en la dita ciutat o en son terme adobar o engordir nengun cuyr de 
bou o de vaca sinó ab una sal, ço és, una vegada tant solament. Et qui contra açò 
farà, serà cremat lo cuyr o cuyrs e pagarà per pena o calònia LX sous per quantes-
que vegades contrafarà.

Et com alcuns dels damunt dits prohòmens coregers o adobadors de cuyrs 
diguesen si aver dels dits cuyrs del adob de IIes sals e començats d’adobar, que 
temps convinent fos a aquells donat e asignat, dins lo qual aquells cuyrs d’aquell 
adob aguesen treyts o feyts trer de la dita ciutat o de son terme, emper-||160vaçò, 
ordenaren e establiren los damunt dits justícia, jurats, mudaçaff e prohòmens 
consellers que aquells qui dels dits cuyrs adobats o engordits abdues sals han, que 
d’ací a un mes aprés de la festa de Pasqua de la Ressurecció de Nostre Senyor 
primera vinent, los ajen treyts o feyts trer de la ciutat e de son terme. E, si pasat 
lo dit mes aprés de la dita festa, alcú o alcuns dels dits cuyrs adobats o engordits 
ab dues sals serà o seran atrobats en la dita ciutat o en son terme, seran cremats 
aquells cuyrs e pagarà per pena o calònia LX sous. De les quals penes o calònies 
damunt dites serà lo terç del senyor rey, e lo terç del comú de la ciutat e lo terç 
del acusador, ço és a saber, de la avinença que·ls jurats e mudaçaff faran de les 
calònies.

Et per mils a esquivar los fraus que sobre les dites coses se porien fer, de 
present ordenaren veedors de volentat dels damunt dits prohòmens coregers e 
adobadors de cuyrs, e de sellés e freners, ço és a saber, n’Esteve Bonet, en Ro-
meu Bonet, en Domingo Çaydó e en Guillem Martí, en Guillamó Amiguet e en 
Berenguer Bosch, ço és, d’ací a la festa de sent Michel primera vinent. Los quals 
dits veedors juraren en poder del dit mudaçaff sobre los sants IIII Evangelis si feel-
ment aver e conèxer sobre·ls dits fraus, si per alcú feyts hi serà.

||161r Encara ordenaren que de la dita festa de sent Michel a avant, cascun 
ayn sien elets semblantment VI veedors, ço és, II prohòmens coregers e II prohò-
mens adobadors, e II prohòmens sellers o freners, qui facen sagrament en poder 
del mudaçaff per esquivar a fraus.

Et per ço que mils pusca ésser provehit a les dites coses e a remoure frau o 
dupte, ordenaren que·ls dits veedors anasen per les adoberies, cases [e] obradors 
per saber e veer qui tenia o avia dels cuyrs adobats o engordits ab IIes sals, e quans 



129

per raó del terme qui hi era asignat. Los quals dits veedors dixeren que u avien 
encercat diligentment e que avien atrobats a les persones infrascrites lo nombre 
dels cuyrs que·s seguexen:

Primerament, dien que avien atrobats a·n Guillem Martí, cuyrs ............ LXI

Ítem, a·n Bernat Gisbert, cuyrs ............................................................. VII

Ítem, a·n Pere Vallès, cuyrs .................................................................... X

Ítem, a·n Berenguer Modalell, cuyrs ..................................................... LI

Ítem, a·n Guillamó Desputg, cuyrs ....................................................... XV

Ítem, a·n Ramon Tella, cuyrs ................................................................ XI

Ítem, a·n Pere Moles, cuyrs .................................................................. VI

||161v Et los dits justícia, jurats, mudaçaff e prohòmens consellers feeren fer la 
crida següent.

123.

QUE NENGÚ NO GOS ADOBAR O ENGORDIR CUIR DE BOU O DE 
VACHA, BLANCH O ALTRE, SINÓ AB UNA SAL

Die iovis Vº idus aprilis anno predicto

Encara ordenaren lo justícia, els jurats e els prohòmens de la ciutat, per esquivar 
a fraus e per donar profi t e utilitat a les gents, vos fan saber que és ordenat que 
d’aquí a avant en la dita ciutat ne en son terme, alcun hom, de qualque condició 
o estament serà, no gos adobar o fer adobar, o engordir, nengun cuyr de bou o de 
vacha, blanch, groch o vermell, sinó ab una sal, ço és, una vegada tant solament. 
E qui contra açò farà, serà cremat lo cuyr o cuyrs e pagarà per pena o calònia LX 
sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara ordenaren los damunt dits, per tolre o esquivar frau e ignorància o 
escusació d’aquells qui an dels dits cuyrs adobats o engordits ab dues sals, agen 
aquells cuyrs treyts o feyts trer de la dita ciutat e de son terme d’ací a un mes 
aprés de la festa de Pasqua de la Ressurecció de Nostre Senyor primera vinent. 
En altra manera, si pasat lo dit un mes alcú o alcuns dels dits ||162r cuyrs seran atro-
bats en la dita ciutat o en son terme, seran cremats los cuyr o cuyrs e pagarà per 
pena LX sous. De les quals penes o calònies damunt dites serà lo terç del senyor 
rey, e lo terç del comú de la ciutat e lo terç serà del acusador, ço és a saber, de la 
avinença que·ls jurats e mudaçaff faran de les calònies.

Encara ordenaren los damunt dits que, per mils encercar e atrobar los fraus 
si per alcú hi seran feyts contra los ordenaments damunt dits, són ordenats en 
veedors e conexedors VI prohòmens, ço és a saber, II coregers, II adobadors dels 
cuyrs e II sellers o freners.
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124.

||166r [DE LA MOLTURA DEL FORMENT I DEL PANÍS]

Die martis XVIº kalendas iulii

Ara ojats què us fan saber lo justícia e els jurats de la ciutat:
Que en Fur de València és contengut que per moltura de forment sia presa 

la XVIª, e de panís la XVª, e no a major preu, mas per menor pusquen molre. Per 
què us fan saber que null senyor de molins, o logador de molins o altres per ells, 
no·n gosen més pendre de moltura ne encara nengun servii o do pendre, mani-
festament o amagada. E qui contrafarà, perdrà la moltura e pagarà per pena o ca-
lònia XX sous per quantesque vegades contrafarà, e d’açò amor no trobarà. De les 
quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, e lo terç del comú de la ciutat e 
lo terç serà del acusador.

125.

[DE NO TRAURE BLAT DE LA CIUTAT]

Die mercurii XVº kalendas iulii

Ara ojats què us fan saber lo justícia e els jurats de la ciutat:
Que null hom, privat o estrayn, de qualque ley o condició o manera serà, 

de huy a avant no gos trer ne fer trer nengun blat de la ciutat ne de son terme, 
manifestament o amagada, en nenguna manera. E qui contrafarà, perdrà tot lo 
blat que·n traurà o traure farà, e pagarà per pena o calònia LX sous per quantes-
que vegades contrafarà. De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, e 
lo terç del comú de la ciutat e lo terç serà del acusador.

126.

||166v [DE NO ESCORXAR BÉSTIES NI FER-LES CÓRRER EN LA CIUTAT]

Die veneris VIº kalendas iulii

Ara ojats què us fan saber lo justícia, els jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que de huy a avant null hom, privat o estrayn, qui port ni en portadora no 

gos scortjar nengunes bèsties ne encara escombrar albellons, com no sia cosa co-
vinent que sutzees se pusquen mesclar o fer orible ço que és a servii e sustentació 
de cors humà. E qui contrafarà, pagarà per pena o calònia V sous per quantesque 
vegades contrafarà. E qui la dita pena pagar no porà, estarà e serà detengut pres 
en la presó V dies. Dels quals V sous serà lo terç del senyor rey, e lo terç del comú 
de la ciutat e lo terç serà del acusador.
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Encara us fan saber lo justícia, els jurats e els prohòmens de la ciutat que 
de huy a avant null carnicer ne altre hom, privat o estrayn, de qualque condició 
sia, no gos acaniçar, o córrer, o fer acaniçar nengun bou, o vacha ni vedell per la 
ciutat ne en los ravals, per esquivar perills e dans que se’n són enseguits e·s porien 
enseguir. E qui contrafarà, perdrà lo bou, o vacha o vedell que acaniçaran, e cascú 
d’aquells qui hi seran a l’acaniçar o córrer pagarà per pena o calònia V sous per 
quantesque vegades contrafarà. De les quals penes e calònies serà lo terç del se-
nyor rey, e lo terç del comú ||167r de la ciutat e lo terç del acusador.

127.

||172r NEGÚ NO GOS TENIR BESTIAR DE DIA NI DE NIT, SALVU BÈSTIES 
AREGUES EN SA HERETAT PRÒPRIA E NO D’ALTRI

Die martis qua fuit festum Sancti Michaelis, qua computebatur IIIº kalendas octobris

Establiren lo justícia, els jurats e els prohòmens consellers de la ciutat, per esquivar 
dapnatges a la orta, que de huy a avant null hom, de qualque condició, estament 
o ley serà, privat o estrayn, no gos tenir nengun bestiar de qualque condició sia, 
de dia ne de nuyt, salvu bèsties aregues en sa heretat pròpria e no d’altre, ço és a 
saber, del riu sech de Cataroja, axí com devalla tro a la riba de la mar e puja tro a 
la cèquia de Quart e va tro a la cèquia de Moncada, e continuan o seguén la dita 
cèquia tro al terme de Maçamagrell, qui partex ab Farnals, e entrò en la riba de 
la mar. Et, si contrafarà, perdrà tot lo bestiar sens alcun remey. Mas de gràcia, que 
d’ací a dicmenge primer vinent, aquells qui han bestiar dins les dites afrontacions, 
lo n’agen treyt o feyt trer, sots la dita pena de perdre aquell.

Encara us fan saber que·l carnicer qui contínuament tallarà carn de moltó, 
de gràcia pusche tenir en la orta L moltons e no més. Axí, emperò, que no·ls meta 
en camp ne en vinya d’altre6 ||173v gos tenir en la dita orta. Et si contrafarà, perdrà 
tot lo dit bestiar.

128.

QUE NEGUN PASTOR O GUARDIÀ DE BESTIAR NO GOS PORTAR 
DINS LA ORTA ARMES VEDADES, SOTS PENA DE LX SOUS

Encara ordenaren que null guardià o pastor de bestiar dins la dita orta no sia 
osat de portar armes vedades de qualque manera sien, en pena de LX sous. De les 

¶ 6 El document 127 passa del fol. 172r al 173v, potser perquè es va relligar malament el volum.
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quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, e lo terç del comú de la ciutat e 
lo terç del accusador. Açò, emperò, declarat que si alcú caurà en les dites calònies, 
que lo senyor rey o altri per ell ne·l acusador no pusquen demanar lo dit terç ne 
haver sinó d’aquella quantitat que per los jurats serà tatxada e declarada.

129.

||178r [DE NO PRENDRE RES DELS PONTS, MURS I BARBACANES DE LA 
CIUTAT]

Die veneris XVIIº kalendas novembris

Ara ojats què us fan saber lo justícia e los jurats de la ciutat:
Que, com per ruhina e creximent d’aygües del fl um de Godalaviar e per 

moltitud d’aygües pluvials que ara són estades, en partida alcuns ponts, murs o 
barbacanes de la ciutat són declinats o enderrocats, emperaçò vos fan saber que 
null hom o fembra, de qualque lig o condició sia, no gos pendre o fer pendre de 
nuyt o de dia, manifestament o amagada, pedres, argama[sa], ||178v terra, rajola, fusta 
dels ponts, murs o barbacanes de la ciutat. E qui contrafarà, pagarà per pena LX 
sous per quantesque vegades contrafarà.

130.

||186v TATXACIÓ DE LA VALOTERIA [sic]

Die veneris VIIIº idus novembris

Ara ojats què us fan saber lo justícia, los jurats e los prohòmens de la ciutat:
Que ordenat e establit és en la ciutat que null hom, privat o estrayn, de 

qualque lig o condició sia, no gos vendre o fer vendre, manifestament ho amaga-
da, la chaça o volateria infrascrita a més de preu, sinó en la forma que·s seguex:

Primerament, una carn de conill .......................  V diners.
Ítem, una perdiu ...............................................  VII diners.
Ítem, una fotxa .................................................  III diners e mealla.
Ítem, un ànet ....................................................  VI diners.
Ítem, un xibert .................................................  V diners.
Ítem, un box ....................................................  VII diners.
Ítem, un colom .................................................  II diners.
Ítem, una tortra ................................................  II diners.
Ítem, un thodó .................................................  IIII diners.
Ítem, un morell ................................................  III diners.
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Ítem, [un] cissó .................................................  III diners, mealla.
||187r Ítem, una carrancha ....................................  III mealles.
Ítem, un parell de cucales ..................................  III mealles.

Encara us fan saber los damunt dits que null hom, privat o estrayn, de qual-
que condició o lig sia, que la dita chaça o volateria damunt expresada no gosen 
vendre en lurs cases o alberchs ne en nengú altre loch, amagadament, de nuyt ne 
de dia, ans sien tenguts de vendre aquella per places de la ciutat públicament. Et 
qui contrafarà, perdrà tota la chaça o volateria e pagarà per pena o calònia V sous 
per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber los damunt dits que nengun revenedor o revenedriu 
no gos comprar o fer comprar de la damunt dita chaça o volateria ne d’alcuna 
d’aquelles, ço és, dins los térmens de la ciutat. E qui contrafarà, perdrà tota la 
chaça o volateria e pagarà per pena o calònia V sous per quantesque vegades con-
trafarà.

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, e lo terç del comú 
de la ciutat e lo terç serà del accusador.

131.

||189r DE LA CÈQUIA DE NA ROVELLA. QUE NEGÚ NO Y GOS LANÇAR 
PEDRES, TESTS, AGRANADURES E ALTRES SUTZETATS

Die martis VIº kalendas madii anno Domini millesimo CCCºXXº secundo

Ara ojats què us fan saber lo justícia en lo civil e los jurats de la ciutat:
Que null hom o fembra, de qualque condició sia, no gos gitar o fer gitar, 

de dia ne de nuyt, en la cèquia de la Moreria, apellada de na Rovella, pedres, tests, 
agranadures de cases, ne buydar ventres de moltons o de cabrons ne d’altres bès-
ties, ne escombradures de ferrés ne tesquiradures d’açtores, ne matapoll o escom-
bradures de tintorés, sots pena de V sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber los damunt dits que·ls tintorés, açtorers e blanquers e 
aquells qui an casa o cuberta sobre la dita cèquia e·s servexen d’aquella, per servii 
e ampriu qui an en la dita cèquia, per lo qual és embargat lo decoriment de la 
aygua, que cascun ayn o qualque ora per los cequiers de la dita cèquia faran escu-
rar aquella, escuren o facen escurar covinentment lurs fronteres o loch en lo qual 
aempriu o servii hauran o reebran. Et qui contrafarà, pagarà la dobla de ço que 
costarà de scurar, et açò per quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, e lo terç de la ciutat e lo 
terç del acusador.
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132.

||189v [DE LES PROCESSONS]

Die sabbati idus madii

Ara ojats què us fan saber lo justícia, els jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que com les processons sien ordenades e feytes a reverència del nostre 

senyor Déus Jesuchrist e de la sua beneyta Mare, e de la cort celestial, e en los 
temps pasats en alguns lochs de la ciutat feyen dances e balls, esclafi dors e jochs 
desonests, per les quals coses se torbava l’offi ci divinal e les oracions. Per ço, fan-
vos saber e manen, sots pena de LX sous, que null hom de qualque condició sia, 
en los dies que la processó ab les cre[us] hiran per la ciutat, no gos enramar o fer 
enramar, o empaliar, ne dances, balls, esclafi dors ne nenguns altres jochs fer, ne 
torbar la dita processó. De la qual pena o calònia serà lo terç del senyor rey, lo 
terç de la ciutat e lo terç del acusador. E, si la dita pena no podrà pagar, sia tengut 
pres X dies en la presó. Et aquells qui a la dita processó hiran, vagen humilment e 
devota, e honestament, per tal que la dita processó sia feyta a servii de Déu.

||190r Encara establiren e ordenaren que de huy a avant null hom de qualque 
condició o estament serà no gos cavalcar en bèsties de albarda dins los murs de la 
ciutat. E qui contrafarà, pagarà per pena XII diners per quantesque vegades con-
trafarà.

133.

||197r QUE NEGUN REVENEDOR E REVENEDRIU NO GOS COMPRAR 
O FER COMPRAR NENGUNA CAÇA O VOLETERIA DINS LOS 
TÉRMENS DE LA CIUTAT7

Die iovis quarto nonas decembris

Ara ojats què us fan saber los jurats e prohòmens de la ciutat:
Que de huy a avant nengun revenedor o revenedriu no gos comprar o fer 

comprar, manifestament o amagada, nenguna chaça o volateria dins los térmens 
de la ciutat. Et qui contrafarà, perdrà tota la chaça e pagarà per pena X sous per 
quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que tots aquells qui chaça o volateria aportaran a la 
ciutat, tenguen aquella manifestament a vendre per places, o tendes, o carreres, 
sots la dita pena.

¶ 7 Aquest document està repetit al fol. 197v.
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De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, e lo terç de la ciu-
tat e lo terç del acusador.

134.

||198r [DE LA MÒLTA DE L’ALQUENA]

Die lune VIº nonas madii anno Domini MºCCCºXXº tertio

Stabliren e ordenaren los jurats e els prohòmens consellers de la ciutat, per esqui-
var a frau e encamarament feyt en alquena, que de huy en un ayn primer vinent 
e contínuament complit tot hom qui aportarà o aportar farà alquena a la ciutat 
per molre, ans que aquella aporten o trameten a molí, sien tenguts de garbellar o 
fer garbellar l’alquena, no contrastan que de fora sia estada garbellada. Enaxí, em-
però, que en la càrrega de la alquena no sia atrobat més de huyt liures de terra, e 
si més de VIII liures de terra serà atrobada en la càrega, que sia cremada l’alquena 
encamarada e lo senyor d’aquella pach LX sous de calònia per quantesque vegades 
dins lo dit ayn farà. Dels quals serà lo terç del senyor rey, e lo terç del comú de la 
ciutat e lo terç serà del acusador.

135.

[DE LA VENDA DEL FORMENT]

Die veneris pridie nonas madii

Stabliren e ordenaren los jurats e els prohòmens consellers de la ciutat, per tal 
que·l forment asegurat per la ciutat sia ans venut, que null hom o fembra de la 
ciutat o dels lochs de la contribució d’aquella, de qualque condició sia, no gos 
comprar o fer comprar ||198v dins lo terme de la ciutat, ne defora, forment o farina, 
sinó en l’almodí de la dita ciutat. E qui contrafarà, pagarà per pena o calònia XX 
sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara ordenaren que null hom no gos fer farina per vendre si no pren la 
meytat del forment asegurat per la ciutat, e aquella farina sia tengut de vendre en 
l’almodí e no en altre loch. E qui contrafarà, pagarà per pena XX sous per quan-
tesque vegades contrafarà.

Los quals ordenaments volen que duren tro que·l forment asegurat per la 
ciutat sia venut.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, e lo terç de la ciutat e lo 
terç del acusador.
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136.

||199r DELS CATIUS CRESTIANS

En lo dia de dimarts, en lo qual comptava hom nono kalendas martii anno Domini 
millesimo CCCº vicesimo tertio, fo appellat Consell e congregat en les cases de la 
conffadria del benaventurat Sent Jacme appòstol en València, per rahó de alcuns 
negocis e affers de la dita ciutat. Attenens que la pecúnia acaptada o lexada als ba-
cins dels catius a reembre de poder dels inffels següens la secta del abhominable 
Mahomet, qui per mirva de béns temporals no·s poden reembre ne exir de poder 
dels dits enemichs, no havia qui procuràs o ministràs aquella e distribuyr per la 
dita rahó; attenens encara que seria gran difi cultat que per moltes persones la dita 
almoyna fos ministrada e distribuyda als dits catius; attenens encara que·ls jurats 
de la ciutat, per gran occupació de negociis e affers de la dita ciutat, no podien 
bonament relaxar los dits affers ne entendre en la dita aministració de la dita al-
moyna. Emperaçò, volens procurar e entendre sol·licitúdinament que la dita ami-
nistració de la dita almoyna sia covinentment provehida, com sia a servii de Déu 
e sia obra molt piadosa e caritativa a si e envés son proïsme, confi ans de la bonea 
e lealtat de vós, en Bernat de Valldaura, d’en Guillem Rabaça, d’en Pere Arnau e 
d’en Pere Rotg, ciutadans de la dita ciutat, elegim e ordenam vós, dits en Bernat 
de Valldaura, en Guillem Rabaça, en Pere Arnau e en Pere Rotg, en ministradors 
distribuydors de la pecúnia accaptada o lexada, o acaptadora o lexadora, a la dita 
almoyna, en aquella manera que a aquells serà benvist ésser faedor, e que puscats 
fer albarans e fermar cartes de àpoques a aquells qui a la dita almoyna daran, la 
qual aministració tengats per I ayn següent; e complit lo dit ayn, que altres IIII 
prohòmens sien elets per la dita rahó.

137.

||200r ORDINACIONS PER TRAURE CATIUS CRISTIANS DE PODER DE 
INFELS

Com la ciutat e regne de València sien situats asats prop del regne de Granada, lo 
qual és poblat dels infels següens la secta del abominable Mahomet, enemichs de 
la fe catòlica; sien, encara, la dita ciutat e regne contígües e circunstans a la mar, 
per la qual cosa hi ha moltes persones abtes e covinents al navegar de la mar, e en 
lo dit regne se facen alcuns fruyts qui de necessitat per profi t de la terra se convé 
a trer del dit regne per portar a diverses parts del món, e d’un temps a ençà los 
malvats enemichs següents la dita secta qui són poblats en la terra de Barberia 
agen armat e de present armen galees e altres vexells més que no solien, axí que 
per les dites coses molts crestians són per aquells cativats e en poder d’aquells en 
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captivetat detenguts; attenens que fer almoyna e ajuda a trer de captivetat son par 
crestià de poder dels dits infels sia obra de misericòrdia, majorment d’aquells qui 
per minva de facultats temporals no poden si reembre de la dita captivetat. Em-
peraçò, nós, en Ramon de Poblet, en Bernat Colom, en Ramon Montaner, en 
Bernat Planells, en Pere de Ripoll e en Berenguer de Ripoll, jurats de la ciutat 
de València en l’ayn present, de volentat e assentiment dels prohòmens consellers 
de la dita ciutat, promoguts per les dites rahons, feeren e ordenaren per la dita raó 
los següents ordenaments:

Primerament, ordenaren que en cascuna paròquia sien elets per cascun ayn 
II prohòmens qui a remey de lur ànima ab bací acapten cascun dicmenge e altres 
dies festivals, a obs de la redempció dels dits ||200v catius. E ço que·ls dits prohò-
mens acaptaran o reebran de lexes feytes a la dita redempció, cascú dels dits dies 
posen e meten en una caxa, en la qual aja III tancadures ab tres claus, e la dita caxa 
sia comanada e estia en l’alberch d’un prohom d’aquella paròquia, e aquell tenga 
la una de les dites claus, e los jurats de la ciutat l’altra e los dits prohòmens qui hi 
acaptaran l’altra. E sia feyta una escriptura partida per abc, en la qual sia escrit ço 
que cascuns dels dits dies hauran haüt, axí del acapte com de les lexes, e la una de 
les dites escriptures tenga lo dit prohom e l’altra los dits prohòmens acaptadors.

Ítem, que al mig de l’ayn, aprés que la dita almoyna serà començada, sia re-
gonegut per los jurats de la ciutat e per los dits prohòmens de les dites parò quies, 
quanta quantitat de pecúnia ha en les caxes de les dites paròquies, per ço que 
pusca ésser vist a quants catius porà aquella pecúnia bastar a trer de la dita capti-
vetat, e semblantment se faça al cap de l’ayn, e aprés sia enseguit e feyt en l’altre 
temps esdevenidor.

Ítem, que de la dita pecúnia de la dita almoyna sia donat a ajuda a la reem-
çó als dits catius qui no·s poden reembre, los quals, emperò, sien vehins o habita-
dors de la ciutat, CCC sous a coneguda dels dits jurats e prohòmens; axí, emperò, 
que la intenció d’aquells per obra se demostre que aquella ajuda o reemçó no fan 
al catiu per parentesch, amistat o favor, sinó especialment per misericòrdia havén 
e pietat havén d’aquell catiu qui no à ||201r que se pusca reembre, e no donar o 
ajudar a aquells qui an béns temporals qui poden abastar a la lur reemçó, e açò sia 
carregat a lurs conciències. E açò·s fa per tal que la dita obra, axí piadosa e fruc-
tuosa, no puxa ésser entemenada perquè se agués a remoure, mas sia axí proveït e 
feyt per los dits jurats e prohòmens en tal manera que la dita obra bona comen-
çada sia ampliada e continuada a servii de Déu e a honor de la ciutat.

Ítem, si s’esdevendrà que catius de la ciutat no fosen atrobats en captivetat 
dels dits infeels, que, en aquest cars, de la pecúnia de la dita almoyna sia feyta aju-
da o reemçó als catius crestians que sien del regne de València, a coneguda dels 
dits jurats e prohòmens.

Ítem, que·ls notaris a la confecció dels testaments donen a entendre e fer 
memòria als testadors o testadrius e induesquen a aquells que facen lexa a la dita 
almoyna.
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Ítem, si les viles del regne volran translat de la dita almoyna e ordenació, 
que·ls sia donat, per ço que semblant ordenació facen si·s volran per servir Déu e 
per almoyna e caritat de lurs vehins. Emperò, volen los dits jurats e consellers que 
les dites ordenacions duren aytant com a ells ben plaurà.

||201v Ítem, ordenaren que, com lo catiu o catius remuts de la dita almoyna 
seran venguts a la ciutat, encontinent, ans que vagen a lur alberch o altre, vagen a 
la esgleya de Nostra Dona Senta Maria per fer reverència a Déu e a nostra dona 
senta Maria de la gràcia e mercè que an reebuda, e encontinent s’adoben la bar-
ba e·s tolguen dels cabells, axí que depuys en la ciutat ne en altre loch no gosen 
acaptar per catius. E, si contrafaran, que tornen a la dita almoyna ço que n’auran 
reebut o·n serà donat d’aquella per aquell o aquells.

Et lo Consell ordenà, a esquivar dupte, que la almoyna que seria acaptada e 
haüda a obs dels catius fos distribuïda a coneguda dels prohòmens infrascrits, ço 
és a saber, de la paròquia de Senta Maria, en Pere Rotg, espaer; de Sent Thomàs, 
en Guillem Costantí; de Sent Andreu, en Bernat Verniç; de Sent Martí, en Pere 
Arnau; de Senta Katerina, en Bernat Degà; de Sent Nicholau, en Jacme Tholsà; 
de Sent Bertomeu, en Ramon d’Olivelles; de Sent Lorenç, en Pere Esteve; de 
Sent Salvador, en Johan Comte; de Sent Esteve, en Bonanat Despous; de Sent Jo-
han, en Guillem d’Espígol; e de Senta Creu, en Jacme Calbó.

||202r Enaprés los dits prohòmens ordenaren e comanaren la distribució de la 
pecúnia de la dita almoyna als dits en Guillem Costantí e a·n Pere Rotg, a esqui-
var lo treball del ajustar tots los desús dits, e si en alcunes coses occuria dupte als 
dits en Guillem Costantí e a·n Pere Rotg, fesen appellar los altres damunt decla-
rats e prestar-los sien lur consell sobre allò.

Enaprés, en lo temps qui en Ramon Montaner, en Berenguer de Ripoll, 
en Salvador Rich e en Bernat Çanou foren elets en jurats de la ciutat, fo ordenat, 
a esquivar los treballs sufferts per los damunt dits en Guillem Costantí e per en 
Pere Rotg, que altres dos prohòmens fosen elets a fer les sobredites coses, et per 
aquesta rahó foren elets en Pere Cela e en Bernat Martí.

138.

||203r QUE NENGÚ NO GOS VENDRE NE FER VENDRE O COMPRAR 
FORMENT DINS LA CIUTAT NE FORA, SINÓ EN L’ALMODÍ

[Die iovis IIIIº idus madii]

Ara ojats què us fan saber lo justícia, els jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que null hom, de qualque condició sia, no gos vendre ne fer vendre, ne 

comprar o fer comprar, forment dins la ciutat de València ne de fora, ne en bo-
tigues, ne en alberchs, ne en molins, sinó en l’almodí. E qui contrafarà, pach per 
pena XX sous.
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Encara us fan saber que tot hom qui compre forment en l’almodí sia 
tengut de comprar la meytat del forment de la ciutat, e l’altra meytat compre 
d’aquell que·s volrà. E qui contrafarà, pach la dita pena.

Encara us fan saber que null hom de qualque condició sia no gos fer farina 
de nengun forment si no y met la meytat del forment ||203v asegurat per la ciutat.

Ara ojats què us fan saber lo justícia, els jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que la ciutat, a esquivar carestia de blats, ha asegurat molt forment, del 

qual encara roman molt a vendre; e encara per esquivar que·l dit forment no·s 
pusca affollar, que certa quantitat d’aquell forment sia departit per alberchs e ca-
ses de les paròquies e cullites de la ciutat; et que del romanent forment asegurat 
per la dita ciutat, tot hom de la ciutat e del terme d’aquella qui compre forment 
o faça comprar, sia tengut de comprar o fer comprar del dit forment asegurat, ço 
és a saber, les dues parts del forment qui en Jacme Maçana ven per la ciutat, e la 
terça part del forment qui en Guillem Malet ven en lo dit almodí e asegurat per 
la dita ciutat, ço és a saber, d’ací a la festa de sent Johan de juyn primera vinent, e 
alcú no gos comprar o fer comprar sinó del forment asegurat, ne aportar forment 
a la ciutat dins lo dit temps. E qui contrafarà, perdrà tot lo forment e pagarà per 
pena XX sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que null hom, privat o estrany, de qualque condició ||204r 
sia, qui aja forment a vendre, no gos vendre o fer vendre aquell, manifestament o 
amagada, en lo dit almodí, ne en la ciutat ne en lo terme d’aquella, a nenguna 
persona, ço és a saber, d’ací a la dita festa de sent Johan primera vinent. Et qui 
contrafarà, perdrà lo forment venut o·l preu d’aquell, e pagarà per pena LX sous 
per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que null hom, privat o estrayn, no gos vendre o fer 
vendre farina en la ciutat o en son terme, si no és feta del forment asegurat per 
la dita ciutat e segons que damunt és ordenat, ço és a saber, d’ací a la dita festa de 
sent Johan. E qui contrafarà, perdrà la farina venuda o·l preu d’aquella e XX sous 
per pena per quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, e lo terç de la ciutat e lo 
terç del acusador.

139.

[DE LA VENDA DEL FORMENT]

Die iovis IXº kalendas iulii

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que com l’altre dia fos ordenat que entrò a la festa de sent Johan, ara del 
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mes de juyn, null hom privat o estrayn no gosàs vendre ||204v forment en la ciutat, 
ne alcú comprar, sinó del forment qui és asegurat per la ciutat, e sots certa pena 
en la dita ordenació contenguda, per què us fan saber que·l dit ordenament és ara 
remogut, perquè tot hom, privat o estrayn aport e pusca aportar forment a la ciu-
tat e aquell vendre segons que infra és ordenat.

Encara us fan saber que les fl aqueres pusquen pastar d’aquí a avant pa de 
blanch; axí, emperò, que compren les dues parts d’aquell forment que·s volran e 
la terça part sien tenguts de pendre del forment asegurat per la ciutat, lo qual ven 
en Jacme Maçana. Et les fl aqueres que pastaran pa de ros, sien tengudes de pendre 
les dues parts del dit forment asegurat e la terça de qual forment se volran. Et los 
casolans sien tenguts de pendre la meytat del dit forment asegurat e l’altra meytat 
de qual forment se volran. Et qui contra les dites coses farà, perdrà tot lo forment 
e pagarà per pena XX sous per quantesque vegades contrafarà. De les quals calò-
nies serà lo terç del senyor rey, e lo terç de la ciutat e lo terç del acusador.

Die iovis pridie kalendas iulii

Ara ojats què us fan saber los jurats e prohòmens de la ciutat de València:
Que null hom o fembra, privat o estrany, de qualque condició sia, no gos 

vendre o fer vendre, o comprar o fer comprar, forment en la ciutat ne en son 
terme, sinó tant solament en l’almudí de la dita ciutat, tro que·l forment asegurat 
per la ciutat sia venut. Et qui contrafarà, lo venedor pagarà per pena LX sous e lo 
comprador perdrà lo blat aytantesque vegades que contrafaran. De les quals calò-
nies serà lo terç del senyor rey, e lo terç de la ciutat e lo terç del acusador.

140.

[DE LA VENDA DE CARN]

Die sabbati pridie nonas iulii

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens deputats al feyt de la ajuda:
Que tot carnicer sia tengut de pagar l’ajuda que pagar deu als compradós 

d’aquella, ço és saber, per cascun dia. E qui contrafarà, pagarà per pena XX sous 
per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que null hom qui habit en la ciutat o en los lochs de 
la sua contribució, no gos comprar o fer comprar carn sinó en la ciutat o en los 
lochs ||205v de la sua contribució. E qui contrafarà, pagarà XX sous per pena per 
quantesque vegades contrafarà. De les quals penes seran les II parts de la ajuda e la 
terça del accusador, si ha comprador de la ajuda o no.
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141.

STABLIMENT QUE CASCUN ANY SIA ELET UN PESADOR AL PES DEL 
BLAT E FARINA, E SEMBLANMENT GUARDIÀ AL ALMODÍ

Die Pentecostes, qua intitulabatur seu computabatur idus madii anno Domini millesimo 
CCCºXXº tertio

Stabliren e ordenaren los jurats e prohòmens consellers de la ciutat que cascun 
ayn e en temps dels jurats, sia elet pesador al pes del blat e farina, e semblant-
ment guardià a l’almodí, axí que de una paròquia cascun ayn sia elet un prohom 
en pesador e d’altra lo guardià. Emperò, si en aquella paròquia alcú no hi vol-
rà estar en alcun dels dits offi cis, que de les altres paròquies hi sia elet e posat. 
E haja per salari lo dit pesador CCC sous per salari del dit ayn, e lo dit guardià 
CCXL sous per salari l’ayn. Los quals salaris se paguen dels béns de la ciutat, per 
tal com sia servii comú. E de la paròquia de Senta Maria fo elet en pesador en 
Guillem Guerau, e de la paròquia de Sent Thomàs, en guardià del almodí, en 
Bernat Rabaça, sartre.

142.

||208r QUE NEGÚ NO GOS TENIR ABELLES EN LA ORTA DE LA CIUTAT

Die veneris VIIIº idus iulii

Ara hojats què us fan saber los jurats de la ciutat de València e los prohòmens 
consellés d’aquella metexa ciutat:

Que null hom privat o estrany, de qualque condició sia, no gos tenir o acu-
llir, ni metre, abelles en la orta de la ciutat, exceptat que·ls senyors de les alcharies 
que·n pusquen tenir V cases o buchs tant solament e que sien lurs pròpries. Et 
qui contrafarà, perdrà les abelles e pagarà per pena LX sous per quantesque vega-
des contrafaran.

Emperò, que per disapte tot dia primer vinent, en lo qual serà comptat XVI 
dies de juliol, les hajen treytes o feytes trer de la dita orta, sots la dita pena.

Encara us fan saber que null hom, privat o estrany, de qualque condició sia, 
de huy a avant no vena ne gos vendre en la ciutat o en son terme ordi, o civada, 
o avena, si no és bell e nèdeu, e no pallós o arestós, o broçós, segons que çaenrera 
se venia, de la qual cosa se seguia gran frau e dapnatge als comprans d’aquell. Et 
qui contrafarà, pagarà per pena o calònia II sous per cascun kafís per quantesque 
vegades contrafarà. De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, e lo terç de la 
ciutat e lo terç del accusador.
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143.

||208v PERDIGANES8

Die mercuri tertio nonas augusti

Ara hojats què us fan saber los jurats e los prohòmens de la ciutat de València:
Que null hom, privat o estrany, de qualque condició sia, de huy a avant no 

gos vendre o fer vendre perdiganes sinó a X diners lo parell, e parell de perdius 
velles a XII diners. Et qui contrafarà, perdrà totes les perdiganes o perdius e pagarà 
V sous de calònia per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que null hom, privat o estrany, de qualque condició 
sia, qui haja perdius o perdiganes per vendre, tinga aquelles per places o tendes a 
vendre als dits preus e no les gos tenir amagades. Et qui contrafarà, perdrà totes 
les perdius o perdiganes e pagarà V sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que negun revenedor o revenedriu no gos comprar o 
fer comprar perdius o perdiganes de Paterna, de Quart, de Aldaya, de Torrent, de 
Alfofar e d’Albalat a ençà. E qui contrafarà, perdrà totes les perdius o perdiganes 
e V sous per pena per quantesque vegades contrafarà.

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat 
e lo terç del accusador.

144.

||209r DELS BESTIARS VEDATS DINS LA ORTA E DELS TÉRMENS D’AQUELLA

Die veneris idus iulii

Ara hojats què us fan saber lo justícia, los jurats e els prohòmens de la ciutat, per 
esquivar que dapnatge no sia donat a la orta:

Que null hom o fembra, de qualque condició sia, no gos tenir o fer tenir 
negun bestiar de dia o de nuyt dins la orta o limitacions infrascrites, salvu bèsties 
aregues, ço és saber, de Cataroja tro en la riba de la mar, ni de la cèquia de Quart 
a avall, e tro a Farnals e tro a la riba de la mar. Et qui contra açò farà, perdrà tot lo 
bestiar sens tot remey axí, emperò, que·l bestiar qui tenran dins les dites affronta-
cions o limitacions hagen treyt o feyt trer per dimecres tot dia primer vinent.

Encara us fan saber que és ordenat de gràcia que·l carnicer qui contínu-
ament tallarà o talar farà carn de moltó, pusque tenir dins les dites limitacions 
L moltons e no més; axí, emperò, que no·ls tinguen en camp o en vinya. Et qui 
contrafarà, perdrà lo bestiar.

¶ 8 Aquest establiment es troba repetit al fol. 209r.
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Encara us fan saber que negun guardià o pastor de bestiar no gos portar 
armes vedades de qualque condició sien, sots pena de LX sous.

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, e lo terç de la ciu-
tat e lo terç del accusador.

145.

||209v [DE LA VEREMA]

Die martis VIIIº idus septembris

Ara hojats què us fan saber los justícies, los jurats e los prohòmens consellés de la 
ciutat de València:

Que tot hom, estrany o privat, de qualque condició o litg sia, venga e 
pusca venir salvament e segura a les venemes de la dita ciutat, enaxí que no serà 
penyorat ne embargat per alcun deute que sia degut, si donchs principalment no 
era deutor o fermança per altri obligat.

Encara us fan saber que alcun hom o traginer, estrany o privat, no gos 
apportar neguna venema que no sia del realench a la dita ciutat, ne en los ravals 
d’aquella, ne encara en alcun loch qui sia de realench dins lo terme de la ciutat. 
Et qui contrafarà, pagarà per pena XX sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que null hom qui haja vinyes dins los térmens de la 
ciutat que no sien de realench o que d’aquelles no contribuesca ab la ciutat, no 
gos metre o fer metre la venema en la ciutat o ravals d’aquella, ne encara en alcun 
loch de realench dins los térmens de la ciutat. Et qui contrafarà, perdrà la venema 
e pagarà per pena LX sous per quantesque vegades contrafarà. Fo revocat per lo 
Consell en lo dia de divendres IXº kalendas ianuarii anno Domini MºCCCºXXVº.

Encara us fan saber que, si alcun hom, privat o estrany, apportarà o apportar 
farà vi novell o vell qui sia de loch qui no contribuesca ab la ciutat, que aquell vi ha-
gen tot venut d’ací a la festa de sent Miquel primera vinent, enaxí que si, passada la 
dita festa, del dit vi serà atrobat, aquell perdrà entegrament e pagarà per pena LX sous.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat e lo terç 
del accusador.

146.

||210v DE VOLETERIES

Die veneris pridie nonas novembris anno Domini millesimo CCCºXXº tertio

Ara hojats què us fan saber los justícies, los jurats e los prohòmens consellers de la 
ciutat:
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Que és stablit e ordenat que null hom, privat o estrany, de qualque condi-
ció o estament sia, no gos vendre o fer vendre, manifestament o amagada, la caça 
o volateria infrascrita a més de preu que davayl és ordenat e·s seguex:

Primerament, una carn de conil ........................  V  diners.
Ítem, una perdiu ...............................................  VII diners.
Ítem, una fotja ..................................................  IIII diners.
Ítem, un ànet ....................................................  VI  diners.
Ítem, un xibert .................................................  V diners.
Ítem, un boix ...................................................  VII diners.
Ítem, un colom .................................................  II diners.
Ítem, un thodó .................................................  V diners.
Ítem, un morell ................................................  III diners.
Ítem, un sisó .....................................................  IIII diners.
Ítem, una carrancha ..........................................  III mealles.
Ítem, un parell de cucales ..................................  III mealles.

Encara us fan saber los damunt dits que null hom, privat o estrany, de qual-
que condició, lig o estament sia, que de la caça o volateria damunt expressada no 
gos ||211r vendre o fer vendre en sa casa o alberch ne en alcun altre loch amaga-
dament, de nuyt ne de dia, ans sia tengut de vendre o fer vendre aquella caça o 
volateria al portxe del mercat e per places o tendes de la ciutat, manifestament e 
pública, als preus damunt dits, si donchs, emperò, a menys de preu que ordenat 
és la dita caça o volateria no volrà vendre. Et qui contra les dites coses o alcuna 
d’aquelles farà, perdrà tota la caça o volateria e pagarà V sous per pena per quan-
tesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber los damunt dits que negun revenedor o revenedriu 
no gos comprar o fer comprar, manifestament o amagada, de la caça o volateria 
damunt dita, ço és saber, dins los térmens de la ciutat. Et qui contrafarà, perdrà la 
caça o volateria e pagarà V sous per quantesque vegades contrafarà.

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat 
e lo terç del accusador.

147.

||212v ORDINACIONS DELS DRAPS DE LANA

Die veneris XIIº kalendas madii anno Domini MºCCCºXXº quarto

Com dels jurats e dels prohòmens consellers de la ciutat de València, als quals per 
lo senyor rey e per la universitat de la dita ciutat la gubernació e aministració 
de ordenacions de aquella és comanada, per ço se convé e·s pertany a aquells de 
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procurar la pública utilitat e corriger e ordenar los ofi cis, arts e mesters de la dita 
ciutat en manera leguda e ordenada, enaxí que·ls habitants en la dita ciutat viven 
en justícia e veritat, les quals són doctrina e il·luminament de les coses temporals 
e spirituals, sens les quals null hom no pot viure directament ne venir a salvació 
de vida eternal, e com sia cosa molt necessària als gubernadors o ministradors 
de ciutat ésser vigilants, diligents e curoses en les coses que són útils e profi toses 
als habitants de la ciutat, e per ordenacions degudes e ordenades aportar aquelles 
coses a perfecció, axí que per ignorància o negligència dels gubernadors de la 
ciutat los habitants en aquella no pusquen ésser decebuts o molestats; e sia conso-
nant a rahó que·ls fraus sien squivats per degudes maneres e les obres o coses sien 
feytes lealment e bé per profi t d’aquells que les [an] ||213r a emprar ho usar, nós, 
en Ramon de Soler, en Bino Guiandoni, en Guillem Català, en Johan Compte 
e en Bernat de Vallach, jurats de la ciutat de València en l’any present, e en Jacme 
Calbó, mustaçaff d’aquella mateixa ciutat, attenens que per lo offi ci de la perayria 
se’n seguex utilitat a la dita ciutat, per què de nececitat se convé ésser procurat 
que·l dit ofi ci per mals ministres no pusca pendre declinació, ans haja ampliació e 
aucmentació en si per altres gents que’n passen lur temps e vida e se’n enseguex 
utilitat als comprans [...] dels draps que·s fan en la dita ciutat; emperamor d’açò, 
nós, dits jurats e mudaçaff, de asentiment e consell de prohòmens consellers ap-
pellats e congregats a Consell a les cases de la confraria del benaventurat Sent Jac-
me appòstol, en [Valè]ncia, a bon estament e reformació del ofi ci de la perayria, 
ordenam los establiments infrassegüents.

Primerament, ordenaren e stabliren que·ls senyors dels draps prims donen 
e liuren [sufi ]ciència de saigí al pilater a obs dels dits draps, enaxí que·l dit pilater 
sia obligat de donar e metre tot aquell sagí a obs dels dits draps e no gos retenir 
a si, [ne] encara a obs del senyor dels draps, alcuna part del dit sagí, ans tot lo dit 
[sagí] sia [ten]gut de metre e posar en los dits draps, segons que dit és. E qui con-
trafarà, pach per pena V sous e metre, tornar e posar lo dit sagí que retengut se’n 
hauria en los dits draps, per quantesque vegades contrafarà.

Encara ordenaren que d’ací a avant alcun pilater no gos metre o fer metre 
en la pila ||213v on adobaran los draps prims ho grosos, ço és, robes velles ab los dits 
draps, perquè no tiren lo such del sagí que serà donat als dit draps. E qui contra 
açò [farà], pagarà per pena X sous per quantesque vegades contrafarà.

Ítem, stabliren e ordenaren, a esquivar la frau çaenrere feyta per tintorers 
o pilaters en los dits draps e per atrobar e conèxer d’aquí a avant la frau si s’esde-
vendrà a culpa del tintorer o del pilater, que d’ací a avant lo pilater sia tengut de 
fer [...] en los draps que adobarà, per ço que no pusca denegar que aquells draps 
no ha [...], e senblantment los tintorers sien tenguts de fer senyal en los dits draps, 
[que no] pusca denegar que aquell tintorer no ha tints los dits draps, perquè 
adonchs p[usca] ésser atrobat e conegut lo defalliment dels dits draps si serà esde-
vengut a [culpa] del tintorer o del pilater, e, en lo dit cas, lo tintorer o el pilater 
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sia tengut de esmenar lo dan que haurà donat e feyt en los dits draps al senyor 
d’a[quells], ço és saber, a coneguda dels veedors infrascrits.

Ítem, ordenaren e establiren que d’ací a avant negun pilater no gos enforcir 
alcun [drap] que no sia de son senyal, per ço que sia esquivada frau, e, si feyta hi 
serà, sia satisfeyta per aquell d’on la culpa serà esdevenguda. E qui contra açò farà, 
pagarà per pena III sous per cascun drap per quantesque vegades contrafarà.

Encara ordenaren, a esquivar tot dubte, que com lo drap serà adobat e ha 
[com]pliment de molí, e serà tirat en lo tirador, e ans que sia tornat en la tinta 
[...], ||214r sia conegut per los dits veedors si en aquell drap ha defalliment per cul-
pa de pilater o de tintorer; la qual culpa e dapnatge dels dits draps sia esmenada 
al senyor d’aquells per aquell que·l defalliment en los dits draps haurà feyt, ço és 
saber, a coneguda dels dits veedors.

E per tal que les dites coses sien mils ab acabament feytes segons les dites 
ordenacions, ordenam e establim que la un dels veedors dels perayres e altre dels 
veedors dels tintorers, e II veedors per los pilaters, coneguen e consellen al mu-
daçaf sobre les dites coses, e enaprés lo mudaçaf punesca los fraus segons que serà 
faedor.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciu-
tat e lo terç del acusador.

E de present elegiren e ordenaren en veedors dels pilaters, ço és saber, 
quant al present ayn, en Domingo Guàrdia e en Guillem Duran. E senblantment 
dels perayres en veedor, ço és saber, en Johan Dargues. E senblantment dels tinto-
rers, ço és saber, en veedor en Pere Galter. E axí se seguesca e·s faça d’aquí a avant 
per cascun ayn la dita elecció dels dits veedors.

148.

||217v DEL PREU DE LA CARN DEL VEDELL O VEDELLA, ÇO ÉS, A X DI-
NERS LA LLIURA QUI PES DE XX LLIURES A ENJÚS, E AQUELLS 
QUI PESARAN DE XX LLIURES TRO EN XXX, A VIII DINERS LA 
LLIURA

Die dominica IIIº nonas iunii

Stabliren e ordenaren los jurats e los prohòmens consellers de la ciutat que de 
huy a avant nengun carnicer no gos vendre ne vena, ho vendre faça, manifesta-
ment ho amagada, carn de vedell o de vedella a hull ho benvista, ans la vena, ho 
vendre faça, manifestament al preu o for que dejús és ordenat, tota frau a part 
posada, ço és a saber, vedell o vedella qui pes XX liures e de XX liures a enjús vena 
e sia tengut de vendre, o vendre fer, a aquells qui comprar-ne volran, ço és, a rahó 
de X diners la liura; et vedell o vedella qui pes de XX liures tro en XXX liures, a 
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rahó de VIII diners la liura; et vedell o vedella qui pes de XXX liures fi ns en XL 
liures, a rahó de VI diners la liura; e el vedel o jònech qui pesarà de XL liures a 
ensús, vena e sia tengut de vendre a raó de III diners e mealla la liura, segons lo 
for o preu del bou ho de la vacha, enaxí que no gos mesclar una carn ab altra 
ne fer tornes, sinó de la carn ||218r d’aquella metexa bèstia, per tal que frau no sia 
feyta en la carn ne en lo pes; axí, encara, que·l carnicer no gos tallar alcuna de les 
dites carns ne vendre tro primerament e abans lo mudaçaff de la ciutat aja pesat o 
feyt pesar cascuna de les dites bèsties per atrobar a qual del dit for o preu, segons 
lo dit pes, se covendrà a vendre la liura; enaxí, encara, que sia tengut de vendre 
a cascú de les dites carns al dit for, segons que comprar-ne volrà, per tal que per 
tuyt que d’aquella carn volran comprar ne pusca ésser haüda. Et qui contrafarà en 
alcuna de les dites coses, perdrà tota la carn e pagarà per pena XX sous per quan-
tesque vegades contrafarà, sens tot remey, que no·n trobarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciu-
tat e lo terç del acusador.

149.

||218v QUE NENGÚ NO GOS VENDRE VOLETERIA ALGUNA EN LA CIU-
TAT O EN LOS RAVALLS D’AQUELLA, SINÓ EN LO PORTXE DEL 
MERCAT

Die veneris IIIIº idus octobris anno Domini MºCCCºXXºIIIIº

Ara ojats què us fan saber los jurats e los prohòmens consellers de la ciutat de 
València:

Que, com per la venda de la volateria o caça, la qual se venia en la plaça 
aprop la carniceria o en altres lochs de la ciutat amagadament, se fehien molts 
fraus, enaxí que venien la dita volateria e caça occultament a més for que en 
la ordenació o establiment de la ciutat era contengut, axí que·l mudaçaff de la 
ciutat a penes bonament podia atrobar lo feyt per col·lusió dels venedors e en 
partida dels compradors, per la qual cosa evidentment s’enseguia dapnatge als 
compradors de la volateria e caça e poch profi t al offi ci de la mudaçaffi a. Empe-
raçò, volents obviar a les dites indempnitats e procurar proffi t general, ordenaren 
e establiren que de huy a avant nenguna persona privada o estranya, de qualque 
ley, condició o estament sia, no gos vendre o fer vendre occultament o manif -
festa nenguna volateria o caça en la ciutat o en los suburbis d’aquella, sinó tan 
solament dejús lo porxe lo qual és construït en lo mercat de la ciutat apellat la 
Carniceria Nova; axí, emperò, que aquella volateria o caça venen maniffestament 
al for o preu que per la ciutat serà ordenat e establit, o a menys si·s volran, e no a 
més. Et que alcú privat o estrayn no gos tenir nenguna volateria o caça en ostal 
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o en casa, o en qualsevol altre loch amagadament, ans encontinent port o portar 
faça aquella al dit loch per rahó de vendre, si donchs de nuyt no serà aportada, 
mas al maytí encontinent facen aquella portar al dit porxe. Et qui contrafarà, per-
drà la caça o volateria e pagarà per pena XX sous per quantesque vegades contra-
farà.

150.

||222r DEL PESAR DEL PEIX

Die sabbati nono kalendas iulii anno Domini millesimo CCCºXXº quarto

Ara ojats què us fan saber los justícies, los jurats e los prohòmens consellers de la 
ciutat:

Que és ordenat que de huy a avant lo peix que serà pres en la mar e·s vena 
en la ciutat, se vena d’aquí a avant en la forma infrassegüent, ço és saber:

Peix menut de bolitx, la liura de XII onces .................... un diner.
Sardina fresca ho salpresa, la liura ................................. II diners.
Peix qui pes d’una liura a avall, la liura ......................... II diners.
Peix qui pes d’una liura a ensús, la liura ........................ III diners.
Calamar qui pes I liura ho pus, la liura .......................... III diners.
Congre fresch e morena, la liura .................................. II diners.
Soïts, mòlleres, corba, salpa e cantera, la liura ................ II diners.
||222v Serrans, la liura ...................................................... II diners.
Moll qui pes una liura ho pus, la liura .......................... IIII diners.
Lop, mújol, orada que prenguen en la mar, la liura ........ III diners.
Palaya grosa que pes mija liura ho pus, la liura .............. III diners.
Lagostins, pajells, verats, sarchs, e agulles groses e 
    escorpra que la un pes mija liura ho pus, la liura ...... III diners.
Rèmol gros, la liura ..................................................... IIII diners.
Retg, tonyina, cèrvia, atzernia, amffós, corball e tot
    altre peix de tall qui haja escata, la liura .................... III diners.
Esturió, la liura ............................................................ VIII diners.
Dalfí, la liura ................................................................ III diners.
Sucles negres, la liura ................................................... II diners.
Sucles blanques, la liura ................................................ III mealles.
Gerles, la liura .............................................................. III mealles.
Alacrià, la liura ............................................................ III mealles.
Peix bestinal, axí com muçola, escat, lunada, gat e
    agulladol, la liura ..................................................... III mealles.
Espaa, la liura ............................................................... II diners.
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Lagostes, cranques, lop màntol, sépies, polps, rajades, scrites, ledella, majen-
ca, cranchs, cigales e gambayrots venen a ull sens pes, ||223r axí que·l pescador ho 
venedor del dit peix vena aquell bell e nèdeu e sens alga e arena e altres basures, 
en la pescateria ho taules de carneceria de la dita ciutat e no en alcun altre loch.

Encara, que·l pescador ho venedor del dit peix real de tall sia tengut de 
trencar o partir a aquell qui·n volrà un quarter, pagan al dit pes e preu, e enaprés 
vendre lo romanent a aquells qui comprar-ne volran al dit pes e preu.

E qui contra alcuna de les dites coses farà, pach per pena XX sous per 
quantesque vegades contrafarà. De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo 
terç del comú de la ciutat e lo terç del accusador.

151.

[DEL PEIX DE LA MAR]

Die veneris VIº kalendas augusti anno predicto

Ara ojats què us fan saber los justícies, los jurats e los prohòmens de la ciutat:
Que tots los pescadors qui habiten en la ciutat e pesquen en la mar del ter-

me de la dita ciutat, ço és saber, de la gola tro endret de la torra d’Ahimeç, sien 
tenguts d’aportar ho fer aportar tot lo pex qui en la dita mar pendran a la ciutat, 
e vendre o fer vendre aquell en la pescateria ho en les taules de la carneceria de 
la ciutat al for e pes ordenat, e no en nengun altre loch dins la ciutat o terme 
d’aquella, ne encara no gos tenir lo pex amagat en cases ne en altres lochs. E qui 
contrafarà, perdrà tot lo pex e pagarà per pena o calònia LX sous per quantesque 
vegades contrafarà. De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, e lo terç del 
comú de la ciutat e lo terç del acusador.

152.

||224r QUE TAVERNER NO GOS TENIR SINÓ Iª TAVERNA, SEGONS LO 
PRIVILEGI

Die martis VIIIº idus novembris anno Domini MºCCCºXXº quarto

Ara ojats què us fan saber los justícies, los jurats e los prohòmens consellers de la 
ciutat:

Que nengun taverner no gos tenir o fer tenir sinó una taverna, segons que 
en lo privilegi és contengut. E qui contrafarà, pagarà per pena LX sous per quan-
tesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que nengun teverner no gos vendre o fer vendre sinó 
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de un vi e a un preu, qual tendrà en bé, a esquivar fraus e engans. E qui contrafa-
rà, pagarà per pena LX sous per quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat e lo terç 
del acusador.

153.

[DEL PREU DE LA CIVADA]

Die dominica XIIIIº kalendas decembris

Ara ojats què us fan saber los justícies, los jurats e los prohòmens de la ciutat:
Que com lo senyor rey, a bon estament de la ciutat e del regne de València, 

entena en breu de dies ésser en la dita ciutat, e per aquesta rahó moltes honrades 
persones deuen venir a la dita ||224v ciutat, per la qual cosa covinentea de preu a 
la civada és necessària, de la qual, beneyt sia Déus, ha abundància en la ciutat e 
en les viles del regne d’aquella; emperaçò fan-vos saber que null hom, privat o 
estrany, de qualque condició sia, no gos vendre o fer vendre, manifestament o 
amagada, de huy a avant civada a més de XIIII sous lo kaffi ç, mas a menys si·s vol-
rà, car no seria covinent cosa que per la venguda del dit senyor rey se cresqués de 
preu, mas mirvar del preu qui ara és, segons que en les altres ciutats del senyor rey 
se fa com lo dit senyor rey és en alcuna d’aquelles, majorment com no entenen 
que·l senyor rey haja ciutat que mils deja ésser habundada de civada segons que la 
ciutat de València és. E qui contrafarà, perdrà la civada e pagarà per pena LX sous 
per quantesque vegades contrafarà. De les quals penes o calònies serà lo terç del 
senyor rey, lo terç de la ciutat e lo terç del acusador.

154.

||225r [DEL PONT DEL CAMÍ DE LA MAR]

Die martis XIIº kalendas decembris

Ara ojats què us fan saber los jurats de la ciutat:
Que·l senyor rey ab carta sua ha atorgat que les bèsties de albarda o de bast 

anan al Grau de la Mar, o als camps o orts qui són en lo camí de la Mar, passan 
per lo pas appellat la Barcha del Pas, ho aprop d’aquell, paguen mealla per cascun 
dia per cascuna bèstia de bast o de albarda, a obs de la construcció de I pont fae-
dor en lo dit pas a esquivar dapnatges. Et encara les bèsties que sens albarda apor-
taran blat del dit Grau a la ciutat, paguen semblantment a la construcció del dit 
pont. Les quals mealles són venudes a quatre meses a·n Domingo Mascarós per 
cert preu. Perquè us fan saber los dits jurats que cascú qui pagar deja per la dita 
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rahó e segons que damunt és dit e declarat, pach al dit en Domingo o a sos mi-
satges, e alcú en açò no sia reebel·le, sots pena de V sous per quantesque vegades 
contrafarà, la qual calònia serà a obs de la obra del dit pont.

155.

||225v DE LES VEDELLES

Die mercurii IIIº nonas iunii anno predicto

Establiren e ordenaren los jurats e prohòmens consellers de la ciutat que de huy 
a avant nengun carnicer no gos vendre o vendre fer, manifestament o amagada, 
carns de vedell o de vedella a hull o a benvista, ans sia tengut de vendre aquelles 
carns al preu o for dejús ordenat, a esquivar tota frau. Ço és, carns de vedell o de 
vedella que pes XX liures e de XX liures a enjús, sia tengut de vendre a aquell o a 
aquells qui comprar-ne volran, ço és, a raó de X diners la liura.

Ítem, vedell o vedella qui pes de XX liures tro en XXX liures, a raó de VIII 
diners la liura. E vedell o vedella qui pes de XXX liures fi ns a XL liures, a raó de VI di -
ners la liura. E vedell o jònech qui pes de XL liures a ensús, sia tengut de vendre 
a raó de IIII diners e mealla la liura, segons lo for o preu de bou o de vacca, enaxí 
que no gos mesclar una carn ab altra ne fer tornes sinó de la carn d’aquella mate-
xa bèstia, per tal que sia esquivat a frau.

Encara, que·l carnicer no gos tallar o vendre alguna de les dites carns tro lo 
mudaçaf de la ciutat haja feit pesar cascuna de les dites bèsties, per tal que·l for los 
sia donat. E que cascun carnicer sia tengut de vendre les dites carns al for o preu 
que per aquells serà donat. E qui contrafarà, perdrà tota la carn e pagarà per pena 
XX sous per quantesque vegades contrafarà. De les quals penes o calònies serà lo 
terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciutat e lo terç del accusador.

156.

||226v [DE LLENYA DE VINYES]

Die veneris XIXº kalendas ianuarii

Ara ojats què us fan saber lo justícia, los jurats e los prohòmens de la ciutat:
Que null hom o fembra, privat o estrayn, de qualque condició sia, no gos 

aportar o fer aportar ceps de vinyes ne alcuna altra lenya de la orta, si donchs no 
serà sua pròpria, e açò si dupte serà haja a provar ligítimament que sia sua. E qui 
contrafarà, serà-li pres per ladronici e enantat contra aquell o aquella qui aurà feyt 
contra la dita rahó.
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Encara us fan saber los damunt dits que null hom o fembra no gos com-
prar o fer comprar lenya de vinyes ho d’orts o de camps d’alcuna persona que 
no aja vinya, o camp o ort. E qui contrafarà, serà-li pres per ladronici. Ans si alcú 
atrobarà de dia o de nuyt alcuna vil persona que aport lenya de vinyes, de orts o 
de camps, men aquella ab la lenya a la presó, per tal que d’aquella persona pusca 
ésser feyta justícia, segons que merexerà e faedor serà.

157.

[DE PROCURADORS I MISSATGERS DE LA CIUTAT]

||230r [VIIº kalendas iunii anno Domini millesimo CCCº vicesimo quinto]

||233r En lo dit dia e ayn, lo Consell, appellat e ajustat en les dites cases a la dita elec-
ció de jurats faedora, ordenà que·ls jurats qui novellament seran elets, enconti nent, 
feyt lo sagrament per aquells per rahó del offi ci, juren tenir e servar los sagra -
mens [e] deutes deguts per la ciutat ab obligació de ostatges o per qualsevol manera 
complir e pagar a qualssevol persones. La qual cosa feeren los damunt dits jurats.

Encara establí e ordenà que·ls dits jurats facen sagrament que no daran o 
establiran rambles, places, barbacanes, murs ne valls ne alcuna altra cosa que sia 
del comú e a ús públich. E axí ho juraren.

||233v Ítem, com alcuns procuradors o avocats de secà çaenrere hagen mal 
usat en ço que, procuran per altre, reebien diners d’alcuns creedors d’aquells dels 
quals eren procuradors, celan la paga, e enaprés, com aquell demanava los diners 
al procurador, no·ls ne podia haver sens gran treball. On com la cosa fos greu 
e mal feyta, a la qual remey covinent deu ésser donat, emperaçò, a esquivar la 
dita frau, lo dit Consell ordenà e stablí que, si de huy a avant alcun procurador 
o avocat serà atrobat que haja reebut diners, axí com a procurador d’alcú, et en-
continent no·ls delliurava a aquell del qual és procurador pus atrobar-lo porà, que 
sia privat de procuració o avocació en totes les corts emper totstemps, a terror 
d’aquells que semblant frau presumir o asajar volguessen, et açò per pública uti-
litat. Resnomenys, que estia pres en la presó comuna tro haja satisfeyt complyda-
ment a aquell o a aquells del qual serà procurador. Et semblantment se faça e·s 
seguesca dels saigs qui hauran reebuts diners per alcú.

Ítem, com en temps passat per alcuns missatgers de la ciutat sien estades 
feytes supèrfl ues e inmoderades messions de la peccúnia que per la ciutat los fo 
liurada a obs de messions de les misatgeries, et sia cert que en altres ciutats del 
senyor rey cosa certa és donada per mesió e loguer de bèstia, axí que al major 
misatger no és donat sinó mesió a IIII bèsties ab la embla, et sia cosa consonant a 
rahó que mesions supèrfl ues sien ||233r esquivades e pres exemple bo de ciutats pus 
antigues, emperaçò, lo dit Consell stablí e ordenà que d’ací a avant cascú, de qual-
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que condició o estament sia, qui per la ciutat serà elet en misatgeria, sia tengut de 
anar en aquella sens alcun do o servii qualsevol, axí que alcú, per gran estament o 
condició sia, no men a mesió de la ciutat sinó quatre bèsties ab la embla, e cascun 
misatger men bèsties segons son grau o estament, ço és, de quatre a avall e no de 
quatre a amunt, e que sia donat al misatger o misatgers, enfre mesió e loguer de 
bèsties d’aquelles que de necessitat auran a logar, ço és, a raó de Ven sous per bèstia 
e no més; emperò, oltra la dita mesió, los sia donat covinentment pecúnia a pagar 
les cartes e a donar a portés.

Encara ordenà, a esquivar mesions, que·ls savis qui reebien salari de la ciutat 
e lo síndich ne sien remoguts, que com necessari serà consell de savis e síndich 
poden ésser atrobats en la ciutat.

158.

||242r [DELS CORREDORS]

Die martis idus augusti

Ara ojats què us fan saber los jurats e los prohòmens de la ciutat:
Que, a esquivar alcuns fraus feyts per alcuns coredors sobre les vendes de 

les robes o coses que de les parts de Castella són aportades a la ciutat, que de huy 
a avant alcun coredor no gos presumir ne asajar de fer alcun mercat de nengunes 
robes que de les dites parts de Castella sien aportades, sens la presència del com-
prador e del venedor. Et qui contrafarà, pagarà per pena LX sous per quantesque 
vegades contrafarà, e res de coredures no haurà.

Encara us fan saber que nengun coredor no gos buydar ne fer tara de la 
roba, ni compte ab lo mercader o ||242v comprador d’aquella, si donchs present no 
serà lo venedor de la roba, axí que·l dit venedor reeba los diners del mercader 
e no lo coredor. E, si contrafarà, pach per pena LX sous per quantesque vegades 
contrafarà. E, si lo mercader o comprador de la roba pagarà al coredor e no al 
senyor de la roba, e s’esdevendrà que·l coredor jugàs los diners, ho fogís, ho se 
absentàs ho s’abatés, que·ls diners que seran estats liurats per lo mercader o com-
prador, que·l dapnatge que se n’enseguirà s’esguart al dit mercader o comprador 
e no s’esguart al dit venedor, ans en aytal cas lo mercader o comprador sia tengut 
de pagar al venedor ço que li serà degut per la roba, no contrastan lo deliurament 
de la pecúnia que·l mercader o comprador feyta havia al coredor, al qual no·s 
pertanyia la paga o deliurament de la pecúnia.

Encara us fan saber los damunt dits que nengú ||243r coredor no gos embar-
gar a altre coredor que no faça avinentea ho mercat de la roba enfre lo venedor 
e el comprador, si enfre aquells fer-lo porà, presens emperò lo venedor e el com-
prador, ne al·legar que aquell venedor fos son paroquià. E, si contrafarà, pach per 
pena LX sous per quantesque vegades contrafarà.
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Encara us fan saber los damunt dits que nengun corredor no gos fer pesar 
nenguna roba d’alcú castellà sens la presència d’aquell. Et qui contrafarà, pagarà 
per pena LX sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber los damunt dits jurats e prohòmens que nengun core-
dor no gos triar ne pendre, o retenir en si, nenguna pell de conill o de conills, a 
los quals fraudulentament havien mès nom que u prenien per manera de bene-
dures, ne gos encara pendre nengun formatge ne retenir la mostra d’aquell, ne 
pendre de qualsevol altra roba, car asats se deuen tenir per contents e·ls deu bastar 
lur salari de coredures just e rahonable. Et qui contra-||243vfarà, pagarà per pena LX 
sous per quantesque vegades contrafarà.

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú 
de la ciutat et lo terç del acusador. Et si alcun coredor les dites penes o alcuna 
d’aquelles pagar no porà, serà privat del offi ci emper totstemps.

Los quals ordenaments són feyts volens esquivar los dapnatges que·ls dits 
castellans, per lur ignorància ho simplea, sostenien per los fraus dels coredors, als 
quals deu ésser obviat per ben comú a bona fama de la ciutat.

159.

||244r DELS CORREDORS QUI METRAN SCUDERS O NODRICES AB ALTRI

Die dominica IIIº kalendas octobris

Ara ojats què us fan saber lo justícia civil, los jurats e los prohòmens consellers de 
la ciutat:

Que, com molts fraus e engans sien estats feyts per alcuns hòmens e fem-
bres qui s’entrametien en manera de coredors e coredrius de affermar o metre ab 
senyors, ço és a saber, escuders, nodrices, serventes, troters e altres misatgers, per 
los quals demanaven e prenien grans salaris de cascuna de les parts, e per occasió 
e cobdícia dels salaris, per més a aver, tractaven e a acabament aportaven per fal-
ses induccions que aquells misatges feyen exir d’aquells ab qui s’eren affermats e 
metien ab altres senyors. Per la qual cosa, volens esquivar los dits fraus e dapnat-
ges, fan-vos saber que de huy a avant nenguna fembra no gos usar que procur de 
afermar nengun misatge ab alcun senyor. E qui contrafarà, ||244v pagarà per pena 
o calònia XX sous per quantesque vegades contrafarà, e, si la dita pena pagar no 
porà, estarà presa en la presó comuna XX dies.

Encara us fan saber que null hom de huy a avant no gos affermar o procu-
rar de metre alcun misatge ab senyor, si donchs no és coredor públich. E aquell 
deman e reeba per son salari, ço és a saber, per escuder e per nodriça VIèn diners 
de cascuna part; e per troter, e per serventa e per altre misatge, IIII diners de cas-
cuna part, e no plus. Et si contrafarà, pagarà per pena LX sous e serà privat del 
offi ci emper totstemps.
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Encara us fan saber los damunt dits que nengú dels dits coredors no gos 
||245r induyr ne procurar, pus aja affermat lo misatge ab alcú, que hisca de la casa 
d’aquell senyor per tal que·s meta ab altre. E qui contrafarà, pagarà LX sous e serà 
privat del offi ci emper totstemps.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat e lo terç 
del acusador.

160.

||253r DELS MESURADORS DEL ALMODÍ

Die veneris VIº idus novembris

Ara ojats què us fan saber los jurats e los prohòmens consellers de la ciutat:
Que, a esquivar molts fraus comeses o feyts per los mesuradós de blat en 

l’almodí de la dita ciutat, que de huy a avant nengú mesurador no gos mesurar 
nengun blat en lo dit almodí, exceptat aquells qui seran necesaris a mesurar tant 
solament lo blat qui per mar los mercaders aportaran e vendran en lo dit almodí, 
e açò a coneguda dels jurats o del guardià del almodí. E qui contrafarà, pagarà per 
pena X sous per quantesque vegades contrafarà, e si la dita pena pagar no porà, 
estarà pres X dies en la presó comuna.

Encara us fan saber los damunt dits que, a esquivar presa e fraus en lo dit 
almodí, que de huy a avant nengú sobrestant de molí, vulla’s hom o fembra, ne 
moliner ne traginer, no gos estar en l’almodí, ço és, de la entrada d’aquell a avant, 
entrò que·l comprador del blat los appellarà que entre lo moliner o traginer, 
per caregar lo blat tant solament o per vendre lo blat de la moltura e no en altra 
manera. Et qui contrafarà, pagarà ||226v per pena XX sous per quantesque vegades 
contrafarà.

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat 
e lo terç del acusador.

161.

||254r DE LA VOLETERIA

Die sabbati XVIº kalendas decembris

Ara ojats què us fan saber los jurats e los prohòmens consellers de la ciutat:
Que null hom, privat o estrany, de qualque condició o estament sia, no gos 

vendre o fer vendre, manifestament o amagada, la volateria o caça infrascrita a 
més de preu sinó en la forma que·s seguex, mas a menys si·s volran.
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Primerament, una carn de conill .......................  V  diners.
Una perdiu .......................................................  VII diners.
Una fotxa .........................................................  III diners e mealla.
Un ànet ............................................................  VI diners.
Un xibert .........................................................  V diners.
Un box ............................................................  VII diners.
Un colom ........................................................  II diners.
Un thodó .........................................................  IIII diners.
Un morell ........................................................  III diners.
Un cissó ...........................................................  III diners e mealla.
||254v Una carrancha ...........................................  II diners.
Una cucala .......................................................  I diner.

Et qui contrafarà, perdrà la caça e pagarà per pena V sous per quantesque 
vegades contrafarà.

Encara us fan saber los damunt dits que null hom, privat o estrany, de qual-
que condició o estament sia, qui de la dita caça o volateria haja e vena, no gos 
aquella vendre ho fer vendre en nengun loch, manifestament ho amagada, sinó 
tant solament al porxe appellat la Carneceria Nova del mercat, ço és a saber, als 
preus damunt declarats ho a menys si·s volrà. Et qui contrafarà, perdrà la caça o 
volateria, e pagarà per pena o calònia XX sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber los damunt dits que nengun revenedor ho revenedriu 
no gos comprar o fer comprar, manifestament ho amagada, nenguna de la dita 
caça o vola-||255rteria dins los térmens de la ciutat. Et qui contrafarà, perdrà la caça 
o volateria e pagarà per pena V sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber los damunt dits, a esquivar a frau e encamarament feyt 
en alquena, que de huy a avant null hom, privat o estrany, de qualque lig o condi-
ció sia, no gos trametre o portar alquena a molí, si donchs ans no és garbellada bé 
e lealment, axí que en la càrega de la alquena no sia atrobat més de VIII liures de 
terra. Et qui contrafarà, la alquena serà cremada e lo senyor d’aquella pagarà per 
pena o calònia LX sous per quantesque vegades contrafarà, per tal que sia bona 
fama de la ciutat e sia esquivat perills a aquells qui fora la ciutat la porten o la 
trameten a altres parts. Lo present establiment fo revocat per un altre establiment 
de novell feyt per los jurats e Consell en lo dia de divendres Xº kalendas novembris 
anno Domini MºCCCºXXºVIIº.

Encara us fan saber los damunt dits que per la gran restricció que és denant 
lo pes de la ciutat, per la qual cosa és perill e dapnatge dels trespasans, volens en 
tant com a ells se pertany donar remey a present a les dites coses, que null hom, 
privat ||255v ho estrany, de qualque condició sia, qui port tany o carbó a la ciutat 
per a vendre, tinga aquell en lo mercat, ço és, denant lo portxe de la Carneceria 
Nova, et, com lo aja venut, que adonchs lo port o·l faça portar al pes del senyor 
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rey a pesar. Et qui contrafarà, pagarà per pena dos sous per càrrega per quantes-
que vegades contrafarà.

Encara us fan saber los damunt dits jurats e prohòmens consellers que 
nengun bastax no gos exir a carrera a nengun carboner ne fer mercat del carbó, 
mas quant lo venedor e lo comprador se seran avenguts del preu, que ladonchs 
lo pusca portar e pesar. Et qui contrafarà, pagarà dos sous per quantesque vegades 
contrafarà, et si la dita pena pagar no porà, estarà pres en la presó comuna V dies.

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú 
de la ciutat e lo terç del acusador.

162.

||256r DE PÉXER E TENIR BESTIAR EN LA DEVESA

Die sabbati XVIº kalendas decembris

Stabliren e ordenaren los jurats e los prohòmens consellers de la ciutat, attenens 
a la auctoritat de I capítol contengut en I privilegi del senyor rey en Pere atorgat 
a la ciutat, en lo qual és contengut que cascú ciutadà de València pusca en la de-
vesa de la Albufera metre son bestiar a péxer e caçar, e lenya en aquella fer en los 
temps los quals los jurats e prohòmens de València açò ordenaran; attenens, enca-
ra, que les muntanyes e marjals circustans a la ciutat són en tal manera escaliades 
que a penes los bestiars dels vehins de la ciutat hi poden péxer, ans los convé a 
anar pus luny; attenens, encara, que, si tot lo bestiar que·ls vehins de la ciutat han 
metien en la dita devesa, seria gran quantitat e poria’s seguir inòpia de pastures en 
temps de necessitat; emperaçò, haüt deliberació sobre les dites coses, establexen e 
ordenen que·ls ciutadans o vehins de la dita ciutat havens bestiar cabriu pusquen 
tenir en la dita ||256v devesa entrò en cinch-centes cabeces de cabres e de cabrons, 
ço és, enfre tots, e açò a coneguda dels jurats e dels prohòmens consellers. Lo qual 
bestiar sia per obs de haver leyt e altres fruyts a necessitat de la dita ciutat, enaxí 
que no donen ne facen dan a exàrcies ne barques dels pescadors, ne prenguen 
del pex ne cremen lenya per fer cendra per vendre. Emperò, volen los dits jurats 
e prohòmens consellers que·l present statut dur d’ací a la festa de Cinquagèsima 
primera vinent, retengut, emperò, a si que u pusquen prorogar, enadir e millorar 
en aquella forma que·ls serà benvist ésser faedor.
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163.

||266r [DELS EMPRIUS]

Die veneris idus decembris anno Domini MºCCCºXXº quinto

Ara ojats què us fa hom a saber:
Que los jurats, e consellers e prohòmens de la ciutat de València han fet lo 

següent establiment.
En nom de Déu sia e de la verge senta Maria. Com moltes vegades s’esde-

venga que los justícies, jurats e los prohòmens habitadors de la ciutat de València 
e del terme d’aquella, per exsecució de justícia han a exir dins los térmens de la 
ciutat ab armes contra alcuns rebels e malfeytors, o contra altres qui contra fur 
e rahó s’esforcen a torbar los habitadors de la ciutat e del terme d’aquella sobre 
los lurs aemprius de péxer lurs bestiars e de lenyar e altres aemprius, los quals 
han per furs e per privilegis e per bones usances, per la qual rahó soferen dans 
e messions. Per tal, Consell general ajustat segons que és acustumat de ajustar ab 
so de nafi l en les cases de la confadria del benahuyrat Sent Jacme, los dits jurats, 
consellers ||266v e prohòmens de mà major, e mijana e menor, a conservació e def-
fensió de les regalies e jurisdicció del senyor rey e de furs e de privilegis, e bones 
usances e establiment de la ciutat e del dret d’aquella, stabliren e ordenaren que, 
tota vegada que s’esdevendrà que la dita ciutat o partida dels habitadors d’aquella, 
o del terme d’aquella, per exsecució de justícia per les rahons sobredites faedora, 
hauran a exir contra los sobredits dins lo terme de la ciutat, sia donat a aquells 
per cascun dia, ço és, al hom de cavall armat, huyt sous, e de cavall alforrat, quatre 
sous, e hom qui hirà cavalcan en bèstia mular, tres sous, e a ballester dos sous, e a 
escudat deehuyt diners, e a lancer dotze diners. Les quals quantitats sien pagades 
dels béns d’aquell en culpa e rebel·lió del qual los dits hòmens ab armes auran a 
exir, del dia que exiran de la dita ciutat tro al dia que sien tornats en aquella.

164.

||267r ACAPTADORS

Die veneris idus decembris anno predicto

Ara ojats què us fan saber lo justícia en lo criminal, los jurats e los prohòmens 
consellers de la ciutat:

Que, com lo senyor rey ab carta sua haja proveyt, ordenat e manat sobre 
aquelles persones que, sots color de paupertat o de necessitat, falsament acapten, 
per la qual cosa defraudaven les almoynes a les altres miserables persones que de 
gran necessitat e evident ho an mester. Emperaçò, fan-vos saber que tots aquells 
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o aquelles que falsament e per cul·lusió tro ací an acaptat, que d’aquí a avant 
cessen de tot en tot de acaptar e almoyna demanar en la dita ciutat e dins sos 
térmens. Et si de huy a avant, axí falsament acaptan seran atrobats en la dita ciutat 
o en son terme, aquells seran punits e coregits ab degudes penes segons que en 
la dita carta real és contengut, tals que seran als altres qui axí falsament volrien 
acaptar terror e exemple.

165.

[SOBRE L’AJUDA DEL FORMENT]

Ara ojats què us fan saber los jurats e los prohòmens de la ciutat:
Que nenguna persona, privada ho estranya, de qualque ||267v condició sia, 

no gos fer alcuna frau en pagar la ajuda establida e ordenada sobre lo forment, ço 
és, a fer paga a aquells qui aseguren blat a la ciutat a cert guany o a certa ajuda 
per kaffi ç, ne dir o metre I blat per altre en frau de la dita ajuda. Et qui contrafarà, 
perdrà tot lo blat per quantesque vegades contrafarà, lo qual entegrament serà de 
la ajuda.

166.

[DANYS DEL BESTIAR]

||269r En lo dia de divendres, en lo qual comptava hom quarto idus ianuarii anno 
Domini millesimo CCCº vicesimo quinto, fo appellat e ajustat Consell en les cases de 
la confadria del benaventurat Sent Jacme per alcuns negocis de la ciutat, enfre·ls 
quals fo exposat o proposat los grans dapnatges que per los bestiars dels carnicers 
e d’altres era feyt e donat en la orta. Finalment, lo dit Consell acordà e ordenà 
que, jafós ço que tot lo bestiar que·ls dits carnicers avien a present, et com fos 
molt més no abastaria a satisfacció dels dits dapnatges, e volén usar e anar més 
per via de caritat e de misericòrdia que de rigor, que·ls dits carnicers paguasen 
per cascuna cabeça de bestiar XIIèn diners, axí que ço que muntaria la dita calò-
nia fos departit enaxí que·l terç fos del senyor rey, lo terç del comú de la ciutat 
e lo terç dels acusadors. E que·l establiment qui sobre açò fon feyt, ço és a saber, 
en lo temps d’en Ramon Guillem ||269v Català, d’en Guillem Celom, d’en Jac-
me de Castellet, d’en Ponç de Lençà, d’en Jacme Crespí e d’en Jacme Calbó, 
adonchs jurats de la ciutat, ço és a saber, dimarts IIIº kalendas octobris anno Domini 
MºCCCºXXº secundo, fos novellament cridat e publicat per la ciutat, e aquell segons 
la sua continència e tenor d’aquí a avant observat e que alcú d’aquí a avant de ig-
norància no·s pusqués escusar.
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Lo qual ordenament en lo dia del disapte següent fo preconizat per en 
Ramon Aschó, públich coredor, per les places de la ciutat.

167.

D’AQUELLS QUI TINGUEN VINYES DINS LOS TÉRMENS DE LA CIUTAT

En lo dia de divendres, en lo qual comptava hom nono kalendas februarii anno 
Domini millesimo CCCº vicesimo quinto, fo appellat e justat Consell en les cases de 
la confadria del benaventurat Sent Jacme apòstol per alcuns negocis de la ciutat. 
Et en lo dit Consell fon lest un estatut ||270r qui fon feyt VIIIº idus septembris anno 
Domini millesimo CCCº vicesimo tertio, ço és a saber, sobre lo feyt de la venema, la 
qual, de vinyes que no fosen de realench o per aquelles no contribuïsen ab la 
ciutat, no gosasen metre en loch de realench, ço és, en la dita ciutat ne en lo ter-
me d’aquella, sots pena de perdre aquella, e encara pena de LX sous apposada. Et 
lo dit Consell, entesa la ordenació del dit statut, conech e determenà que aquell 
era molt dapnós a la ciutat en ço que, sots color de contribució per aquelles vin-
yes o compran venema de les vinyes circumvehines a aquelles que no serien de 
realench, o que per aquelles contribuïsen ab la ciutat, se metia ocultament o per 
manera de col·lusió la venema d’aquelles vinyes en la ciutat ho en los lochs del 
realench dins los térmens de la ciutat. Emperaçò, los damunt dits en Berenguer 
de Ripoll, en Matheu de Bonescombes e en Ramon Canterelles, jurats de la dita 
ciutat, com n’Arnau Porcell, qui fon companyó d’aquells, era pasat d’aquesta vida, 
de consell e assentiment del dit Consell, volens obviar e esquivar tota frau, la qual 
||270v per la dita rahó és estada feyta o·s poria fer, revocaren lo dit establiment, ena-
xí que d’aquí a avant sia cas e va.

Et de novell los dits jurats e Consell ordenaren e feeren lo establiment in-
frasegüent:

Stabliren e ordenaren los dits jurats e Consell que, si alcú ciutadà de la dita 
ciutat qui haja vinyes dins los térmens de la ciutat, les quals sien tengudes sots 
senyoria d’alcú qui no sia del realench dins los dits térmens de la ciutat e per 
aquelles contribuirà ab la ciutat, axí que per aquelles vinyes no haja contribuït ne 
d’aquí a avant contribuesca ab lo senyor del loch ne ab los vehins d’aquell loch, 
dins lo terme del qual aquelles vinyes seran situades, exceptat tan solament que 
per aquelles vinyes faça cert cens al senyor del loch, que d’aquí a avant pusca me-
tre o fer metre la venema de les dites vinyes en la ciutat e en los ravals d’aquella 
tant solament, a esquivar tota frau. Et qui contrafarà, perdrà la venema e pagarà 
per pena LX sous ||271r per quantesque vegades contrafarà.

Encara ordenaren e establiren que si alcú ciutadà ha ho aurà vinyes dins 
los térmens de la ciutat en la manera que damunt en lo dit establiment novell és 



161

declarada, e la venema d’aquelles metrà en loch qui no sia de realench, que lo vi 
que d’aquella venema exirà no meta ne gos metre en la ciutat ne en alcú loch del 
realench dins los térmens de la dita ciutat tro a Cinquagesma, a esquivar tota frau. 
E qui contrafarà, perdrà tot lo vi per quantesque vegades contrafarà e encara pa-
garà LX sous per calònia. De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, 
lo terç del comú de la ciutat e lo terç del acusador. Axí, emperò, declarat que, si 
s’esdevendrà que alcú caurà en les dites penes, que·l senyor rey ne l’accussador no 
pusca demanar ne aver terç sinó d’aquella quantitat, axí del vi com de la pecúnia 
de ço que per los jurats serà declarat.

168.

||271v SOBRE FEYT D’AMPRIUS DE LA CIUTAT

Com en lo temps pasat s’esdevengués alcunes de vegades que com los jurats de 
la ciutat, per conservació de un stabliment d’aquèn feyt, ço és a saber, sobre ree-
penyorar alcú qui hagués penyorat alcú vehí de la ciutat per rahó dels aemprius 
atorgats e leguts per furs e privilegis, los jurats per auctoritat del dit establiment 
reepenyoraven a aquell qui havia penyorat per la dita rahó alcú dels vehins de la 
ciutat bèsties e altres coses. Et feyta la reepenyora de bèsties, en lo dit cas s’esde-
venia que per trespasament de temps despenien ço que de preu valien ho més, et 
per aquesta rahó se enseguia dapnatge a la part reepenyorada, per tal com enaprés 
se havien a fer altres reepenyores per satisfacció de la cosa penyorada. Emperaçò, 
volens esquivar a dapnatges e volens encara moderar en lo dit feyt, los dits jurats e 
Consell ordenaren e establiren que, si de huy a avant se esdevendrà que los jurats 
de la ciutat hauran a reepenyorar ||272r alcú qui embargàs los aemprius atorgats a la 
ciutat per furs e privilegis a alcú vehí de la ciutat, que, feyta la reepenyora o ree-
penyores per los jurats, que encontinent los jurats certifi quen lo reepenyorat que, 
si dins X dies ladonchs següens no haurà tornada la penyora e satisfeyt lo interesse 
e mesions, que en altra manera, pasats los dits X dies, los jurats liuraran les ree-
penyores a coredor públich per venda a fer d’aquelles per altres X dies ladonchs 
enaprés següens, no alcuna altra certifi cació o amonició faedora a aquell reepe-
nyorat. Et, si s’esdevendrà que los jurats hagen a fer venda d’aquelles reepenyores, 
que del preu que·n exirà sia satisfeyt lo penyorat ab dans, mesions e interesse per 
mà dels jurats, e encara les messions que per les reepenyores seran feytes. Et si del 
preu d’aquelles alcuna cosa sobrarà, complides e satisfeytes les dites coses, que los 
jurats facen tornar allò al reepenyorat. Emperò, si lo preu de les reepen||272vyores 
no abastarà a les dites coses, que los jurats reepenyoren o facen reepenyorar altra 
vegada al dit penyorador per fer compliment a les dites satisfaccions faedores en 
la forma sobredita.
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169.

||275v [DE FLAQUERES]

||274v [Die martis XIIº kalendas martii anno predicto]

Encara ordenà lo dit Consell que totes les fl aqueres que pasten pa de blanch en la 
ciutat sien tengudes de comprar o fer comprar e pendre del dit forment, ço és a 
saber, dues faneques al sach e al dit preu, e les VI faneques e mija pusquen com-
prar de sexa, per tal que·l pa sia bell e covinent, axí que·l pes los sia donat per 
lo mustaçaff, axí del dit forment com de la sexa, jasia ço que·l preu del forment 
sia pus bax que no és de la sexa, e açò per foragitar tota excusació de les dites 
fl aqueres e pèrdua que no y facen. Et qui contrafarà, perdrà lo blat e pagarà per 
pena o calònia LX sous per quantesque vegades contrafarà.

Ordenà encara lo dit Consell que les fl aqueres que pasten pa de ros en la 
ciutat sien tengudes de comprar o fer comprar e pendre del dit forment al dit 
preu, ço és a saber, quatre faneques al sach, e les IIII faneques e mija compren 
d’altre forment qual se volran, axí que, jasia ço que·l dit ||276r forment sia de pus 
bax for, lo pes los sia donat per lo mustaçaff al for del forment de les IIII faneques 
e mija, jasi·açò que·l for d’aquell sia major, a esquivar tota escusa de les dites fl a-
queres. Et qui contrafarà, perdrà lo blat e pagarà per pena LX sous per quantesque 
vegades contrafarà.

170.

QUE NENGÚ NO GOS VENDRE DE DIE O DE NIT FORMENT EN 
BOTIGUES NE EN ALTRES LOCHS, SINÓ EN L’ALMODÍ

Lo dit Consell ordenà, encara, que null hom o fembra, de qualque condició sia, 
privat o estrany, no gos vendre o fer vendre de nuyt ne dia, manifestament o 
amagada, forment en botigues ne en altre loch sinó en lo dit almodí, per esqui-
var que frau no·s pusca enseguir a la ajuda ne a la damunt dita ordenació. Et qui 
contrafarà, lo venedor perdrà lo blat venut o aytant com aquell valrà e pagarà LX 
sous per quantesque vegades contrafarà, e en semblant pena caurà e encorerà lo 
comprador per quantesque vegades contrafarà.

||276v Encara ordenà lo dit Consell que nengú senyor de molí o logader 
d’aquell, o moliner o altre per aquell, no gos vendre o fer vendre, de nuyt ne de 
dia, manifestament o amagada, nengun forment en lo molí o en son alberch a 
fl aquera o altra persona sens licència dels cullitors de la ajuda del almodí e del 
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guardià d’aquell, a esquivar que frau no pusca ésser feyt a la ajuda ne a la dita or-
denació de fl aqueres. E qui contrafarà, lo venedor perdrà lo blat e pagarà per pena 
LX sous per quantesque vegades contrafarà, e lo comprador o compradora perdrà 
aytant blat com axí aurà comprat o lo preu d’aquell e LX sous per pena per quan-
tesque vegades contrafarà.

Ordenà encara lo dit Consell que tot hom o fembra qui vena farina en la 
ciutat, que semblantment sia tengut de comprar e pendre del dit forment en la 
forma que les fl aqueres de pan de ros són tengudes de ||277r pendre, e sots la pena 
contra aquelles aposada en la ordenació damunt dita.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciutat 
e lo terç del acusador. Açò, emperò, declarat que si alcú caurà en les dites calònies, 
que lo senyor rey, o altri per ell ne·l acusador no pusquen demanar lo dit terç ne 
haver sinó d’aquella quantitat que per los jurats serà tatxada e declarada.

Et en aquell matex Consell fo ordenat e manat a mi, en Bertomeu Bena-
jam, notari, que la dita declaració de les dites penes sia aposada en cascú dels esta-
bliments feyts, innovan e repetén aquells ab la dita retenció e declaració.

171.

||278r QUE NENGUN CARNICER NO GOS TENIR BESTIAR EN L’ORTA, 
SINÓ L CABECES

Die sabbati idus martii anno Domini MºCCCºXXºVº

Ara ojats què us fan saber los jurats e los prohòmens consellers de la ciutat:
Que de huy a avant nengun carnicer no gos tenir bestiar en la orta, salvu 

L cabeces per taula que contínuament tall, les quals tinga en I folch o ramat, axí 
que no les tinguen en camp o en vinya d’altre. Et qui contrafarà, pagarà per ca-
lònia IIII diners per cabeça de dia e que pach lo dan donat; e, si del sol post tro al 
sol exit serà atrobat en la orta, pach VIII diners per cabeça e lo dan donat; e d’açò 
sia creegut cascú per son sagrament, si donchs no serà vil persona. De les quals 
calònies serà lo terç del senyor rey, e lo terç de la ciutat ||278v e lo terç del acusa-
dor; en la forma, emperò, que per lo Consell és declarat en la exsecució d’aquèn 
faedora.

Lo establiment, emperò, d’aquèn feyt del bestiar dels espletadós roman en 
sa força e valor, ab la dita declaració, emperò.
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172.

||280v ORDINACIONS FETES QUE NENGÚ EN DIES DE FESTES NO GOS 
VENDRE NI PORTAR CERTES COSES DINS LA CIUTAT

Die martis XVIº kalendas octobris

Com per pecats públichs e notoris perpetrats e feyts lo nostre senyor Déus en-
jendra en l’àer diverses tempestats a cominació o menaces que·s departescha hom 
de pecats, les quals tempestats tramet sobre les terres e deguasten los béns qui a 
vida de cors umà són necessaris, et encara dóna malalties e morts soptanes a ter-
ror d’aquells qui no·s convertexen a bé a fer e desexir-se de pecats, e de tots regi-
dors spirituals e temporals se pertanga en tant com ||281r en ells és segons lur grau 
e estament proveyr, coriger e castigar ab degudes penes, a esquivar la ira de Déu 
e haver la sua gràcia e benedicció, e a audiència del honrat pare en Christ senyor 
en Ramon, per la gràcia de Déu bisbe de València, e dels honrats en Guillem 
Mir, justícia del criminal, d’en Guillem Rocha, justícia del civil, e d’en Salvador 
de Luymanya, justícia de suma de L sous, e d’en Guillem Çaplana, d’en Jacme de 
Castellet, d’en Jacme de Celma e d’en Jacme Crespí, jurats, e del Consell de la 
ciutat novellament sia pervengut que alscuns pecats públichs e notoris se fan en 
la ciutat e en son terme; emperaçò, a coriger e castigar los dits pecats e per servir-
ne Déus e per bon estament de la terra, los dits justícies, jurats e Consell ordenen 
e establexen los capítols infrascrits, los quals són estats preconizats e publicats per 
la ciutat e ravals d’aquella, per tal que alcú de ignorància simulada no pogués al-
legar o escusar-se dels infrasegüens stablimens e ordenamens.

||281v Primerament, que en los dies de les festes colens, segons que en lo fur 
són contengudes, ço és a saber, los dicmenges, los dies de nostra dona santa Maria 
e de Nadal, de Ninou, de Aparici, de la Assenció, de sent Salvador, de Pasqua, 
de Cinquagesma, los dies dels apòstols e dels avangelistes, de sent Vicent, de sent 
Lorenç, de senta Maria Machdalena, de sent Nicholau, de Òmnia Sentor, de sent 
Johan Babtista, de senta Katerina e de Corpore Christi, nengú crestià o crestiana, 
ho juheu o sarrahí, no gos tenir obrador ubert o tenda parada, ne comprar o ven-
dre alcunes coses dins la casa, exceptat pa, vi, carn, pex, ortaliça, fruyta fresca, salsa, 
caneles de cera e de sèu e totes altres coses necessàries a persones vives e mortes; 
ne crestià o crestiana no gos fer alcuna faena temporal acostumada de fer en dia 
que no sia colent. E, si contrafarà, pach per pena X sous per quantesque vegades 
contrafarà; e, si juheu o sarrahí contrafarà, pach la pena en fur aposada; açò enadit 
e declarat que·ls prohòmens çabaters en los dits dies e festes pusquen vendre e 
calçar lurs çabates tro que toquen a misa major a la esgleya de Nostra Dona Santa 
Maria de la Seu, ço és a saber, ab la una porta de la casa o del obrador tancada e 
no en altra manera, sots la pena sobredita.
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||282r [II] Ítem, que en los dits dies e festes nengú crestià, ho juheu, ho sarra-
hí, no gos menar nenguna bèstia ab albarda o sens albarda caregada, ne vendre 
o comprar lenya, calç, aljepç, en pena de X sous, pagadors axí per lo comprador 
com per lo venedor, per quantesque vegades contrafarà, exceptat que pusquen 
aportar erba e fruyta a lur obs, e·ncara pusquen fer aportar cols e tota altra orta-
liça, axí emperò que n’agen aportar al sol exit, exceptat, encara, que en les dites 
festes pusquen cúller e aportar melons, albudeques, letugues e erba d’orts.

III. Ítem, que nengun senyor de molí ho logader de molí, ho moliner, no 
gos molre o fer molre, o picar o secar aroç, ço és a saber, del disapte pus vespres 
sonaran tro al dicmenge que les vespres hauran sonat, ne encara en los dies de 
nostra dona santa Maria o·l dia de Ninou, o de sent Johan Babtista o de sent 
Vicent o de sent Lorenç. E qui contrafarà, pach per pena X sous per quantesque 
vegades contrafarà.

||282v IIII. Ítem, que nengun bayn en les festes colens damunt declarades no 
gosen calfar ne banyar. E qui contrafarà, pagarà per pena X sous per quantesque 
vegades contrafarà.

V. Ítem, que nengú sarrahí en les dites festes colens no gos laurar, sots pena 
de X sous per quantesque vegades contrafarà.

VI. Ítem, que nengun juheu o juhia no gos estar ho habitar defora les por-
tes de la juheria, sots pena de X sous pagadors per quantesque vegades contrafarà.

VII. Ítem, que nenguna crestiana no gos entrar en casa de juheu o de ju-
hia sots pena de XX sous, pagadors per quantesque vegades contrafarà; e, si la dita 
pena pagar no porà, estarà presa en la presó comuna X dies. E, si juheu o juhia 
acullirà en sa casa crestiana, pach per pena LX sous per quantesque ve-||283rgades 
contrafarà, e, si la dita pena pagar no porà, estarà pres en la dita presó LX dies.

VIII. Ítem, que null hom o fembra, de qualque condició sia, en les dites 
festes colens no gos regar, exceptat alquena de fresch sembrada, per fortuna de 
vent, e planter d’aroç que l’endemà s’aja a plantar, que·s pusca regar del sol post 
a avant, ne batre o ventar, o fer somades de venema, o secar o batre alquena, ne 
femejar, ne cavar naps ne çafanàries. E qui contrafarà, pach per pena X sous per 
quantesque vegades contrafarà.

IX. Ítem, que nengun juheu no gos posar ne menjar en hostal o casa de 
crestià en la ciutat, ans sien tenguts de menjar e jaure en la juheria. E qui contra-
farà, pach per pena XX sous per quantesque vegades contrafarà.

||283v X. Ítem, que nenguna fembra pecadriu no gos ballar fora lo loch lo 
qual los és asignat per estar. E qui contrafarà, pach per pena X sous per quantes-
que vegades contrafarà; e, si la dita pena pagar no porà, estarà presa en la presó 
comuna X dies.

XI. Ítem, que nenguna fembra appellada pecadriu no gos anar en alcun 
loch on habiten o estan moros. E qui contrafarà, pagarà per pena LX sous per 
quantesque vegades contrafarà; e, si la dita pena pagar no porà, estarà presa LX 
dies en la presó comuna.
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XII. Ítem, que nengú crestià o crestiana no gos anar o menjar a noces de 
juheu o de sarrahí, ne conversar o menjar ab juheus o ab sarrahins a les lurs Pas-
qües. E qui contrafarà, pach per pena XX sous per quantesque vegades contrafarà; 
e, si la dita pena pagar no porà, estarà pres en la presó comuna XX dies.

||284r XIII. Ítem, que alcun hom o fembra qui sia estat juheu o sarrahí e ara 
és crestià o crestiana, no gos conversar o menjar ab juheu o ab sarrahí, en pena de 
XX sous per quantesque vegades contrafarà; et, si la dita pena pagar no porà, estarà 
pres en la dita presó XX dies.

XIIII. Ítem, que nengú crestià o crestiana, de qualque condició sia, no 
gos anar a nengú adeví o adevina, o a sorcer o a sorcera, en pena de XX sous per 
quantesque vegades contrafarà; e, si la dita pena pagar no porà, estarà pres en la 
dita presó XX dies. Et lo adeví o adevina, o sorcer o sorcera, pagarà per pena LX 
sous per quantesque vegades contrafarà; e, si la dita pena pagar no porà, estarà 
pres en la dia presó LX dies.

XV. Ítem, que·ls juheus porten capulla o capa redona, segons que en un 
privilegi del senyor rey en Pere és contengut. E qui contrafarà, pagarà la pena se-
gons que en lo dit privilegi és contengut.

||284v XVI. Ítem, que nengú coredor, de qualque lig o condició sia, no gos 
fer mercat en los dits dies de les dites festes colens ne almoneda, ne córer vi, ne 
juheu appellat pebrecomí no gos anar o cridar. E qui contrafarà, pagarà per pena 
XX sous e perda les coredures per quantesque vegades contrafarà; e, si la dita pena 
pagar no porà, estia pres en la dia presó XX dies.

XVII. Ítem, que alcú qui ha catius no consenta a aquells que en los dits 
dies de festes facen alcunes obres manuals. E qui contrafarà, pagarà per pena X 
sous per quantesque vegades contrafarà.

XVIII. Ítem, que nengú sarrahí no gos en la ciutat o en son terme conver-
sar en tavernes o en loch sospitós ab cristianes pecatrius; e, si contrafaran, lo sarra-
hí e crestiana seran ||285r açotats públicament per la ciutat per quantesque vegades 
contrafaran.

XIX. Ítem, que los alcavots e alcavotes públichs no gosen estar o habitar en 
la ciutat o en son terme, ans aquells e aquelles sien exits de la ciutat e de son ter-
me, de huy en X dies primers vinens e contínuament complits. E, si pasats los dits 
dies, alcú dels alcavots o alcavotes seran atrobats en la ciutat o en son terme, seran 
açotats públicament per la ciutat per quantesque vegades contrafaran.

XX. Ítem, que null hom, havén muller, no gos tenir concupina o druda 
sots pena de LX sous, e, si serà maridada, que córreguen la vila segons fur, e que 
nengú no·ls gos logar casa sots pena de XX sous.

XXI. Ítem, si alcun hom o fembra serà atrobat en la ciutat o ||285v en son 
terme acaptan falsament, serà açotat públicament per la ciutat e gitat d’aquella e 
de son terme.
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XXII. Ítem, que nengú sarrahí no gos cridar axí com a çabaçalà, e, si con-
trafarà, serà cahut en la pena per lo senyor rey aposada.

XXIII. Ítem, que nengun coredor no gos dir en la roba que ven per si ne a 
instància del venedor o d’altre per aquell a diner senyalat, és a saber, sots enpreni-
ment feyt enfre lo peller e lo coredor, o qualssevol altra persona. E qui contrafarà, 
lo peller o altre venedor perdrà la roba e lo coredor pagarà per pena LX sous e 
serà privat del offi ci de coredoria emper totstemps axí com a infamis.

De les quals penes pecuniàries damunt declarades ||278v lo terç serà del se-
nyor rey, lo terç dels ponts de la ciutat e lo terç del acusador, enaxí que·ls con-
trafaens de les dites calònies nenguna gràcia o lexa no·ls serà feyta; e, si feyta serà, 
que aquell qui u farà que u pach del seu propri.

173.

ORDINACIONS FETES EN LOS CORREDORS QUI VENDRAN ROBES O 
ALTRES COSES

Die veneris VIº idus octobris

Com dels jurats e dels prohòmens consellers de la ciutat de València se pertanga 
de procurar la general e públicha utilitat e esquivar a fraus e dapnatges a les gents, 
los quals són estats çaenrere feyts per alcuns coredors de la dita ciutat, e procurar 
a la utilitat general; emperaçò, nós, en Guillem Rocha, justícia de València en lo 
civil, e en Guillem Çaplana, en Jacme de Castellet, en Jacme de Celma e en Jac-
me Crespí, jurats de la dita ciutat, de volentat e assentiment dels prohòmens con-
||286vsellers d’aquella metexa ciutat, a esquivar a fraus e dampnatges, e a bona fa ma 
de la dita ciutat, fan los establimens e ordenamens infrasegüens e us fan saber:

Primerament, conferman, loan e aprovan un stabliment feyt en lo temps 
d’en Guillem de Manressa, ladonchs justícia del civil de la dita ciutat, d’en 
Ramon Guillem Català, d’en Guillem Celom, d’en Jacme de Castellet, d’en Ponç 
de Lençà, d’en Jacme Crespí e d’en Jacme Calbó, jurats d’aquella metexa ciutat, 
ço és a saber, en lo dia de divendres, en lo qual comptava hom XVIIIº kalendas fe-
bruarii, anno Domini millesimo CCCºXXº primo, exceptat que de present revoquen 
del dit establiment una clàusula contenguda en lo dit estatut, la tenor de la qual 
és aytal: «Encara que no atorguen venda d’alcunes robes a nengú per alcun preu 
sens consentiment exprés del senyor de la roba o cosa, e que sien tenguts de reve-
lar e de mostrar al venedor de la roba o cosa lo nom e la persona del comprador 
ans que venut ho agen, e, si per alcú serà ||287r dit a ell que y darà més, que lo y 
faça saber ans que u vena e que sia tengut que u faça saber si més hi atrobarà; axí, 
emperò, si lo venedor de la roba ho requerrà al coredor e u volrà saber.» La qual 
clàusula de present és dampnada e cancel·lada del dit establiment.
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Et de novell ordenen e establexen que de huy a avant nengun coredor, de 
qualque condició sia, no gos fer nengun mercat o avinença, ne pendre diner deu 
de nenguna roba o cosa sens la presència del venedor e del comprador, ho de 
hom o fembra que y sia per lo venedor ho comprador. E, si contrafarà, pagarà per 
pena LX sous e encontinent serà privat del offi ci emper totstemps, e que la venda 
no aja valor.

Encara establexen e ordenen que nengun coredor de qualque condició sia 
no gos tenir o ajustar draps cruus ho adobats en nengun obrador o en casa, ne 
en alcun altre loch, ans sien tenguts cascun dia, ço és a saber, al vespre, tornar los 
draps als senyors d’aquells, a esquivar a fraus e dampnatges. E qui contrafarà, pa-
garà per pena LX sous e serà privat del offi ci de coredoria em-||287vper totstemps.

Encara ordenaren que nengun coredor, de qualque condició sia, que tinga 
qualssevol robes altres o coses a vendre sia tengut al cap de la setmana de tornar o 
fer tornar les robes o coses als senyors d’aquelles. E qui contrafarà, pagarà LX sous 
e serà privat del offi ci emper totstemps.

Encara stabliren e ordenaren que de huy a avant nengun hom o fembra de 
qualque estament o condició sia, privat o estrany, no gos vendre o fer vendre, o 
comprar o fer comprar, nengun drap o draps de certa sisa sens alnar, ço és, de no 
vendre cap e coha, ans com lo drap o draps seran venuts, ço és a saber, presens lo 
comprador e venedor ho hom per ells, sien desapuntats o feyts desapuntar e rajar 
e alnar, a esquivar tota frau. Et qui contrafarà, lo venedor ||288r e lo comprador, ho 
coredor, si hi consentrà, cascun pach per pena LX sous per quantesque vegades 
contrafaran.

Encara establiren e ordenaren que null hom de qualque condició sia, havén 
o portan corona, no sia reebut en offi ci de coredor, a esquivar dapnatges, e que 
per la corona no pusqués [...] a altre, e, si decebrà la cort dién que no à corona e 
la [...] aurà usat del dit offi ci de coredor, que pach per pena CC sous per rahó del 
decebiment e engan que feyt haurà a la cort, e encontinent sia pres e estia pres 
tro aja satisfeytes e tornades totes les robes e coses que li seran estades liurades e 
comanades a vendre. E feyt açò, sia privat del dit offi ci enper totstemps e que·n 
sia feyta crida pública per la ciutat que d’aquí a avant no·l tinguen ne hagen per 
coredor per la dita rahó.

Ítem, com ja sia ordenat e establit que nengun coredor qui sia diffamat o 
sospitós de mala fama o jugador, o bevedor ||288v de tavernes, o d’altres mals vicis 
o de males suspeccions sospitoses, ho que çaenrere haja mal usat en son offi ci e 
sia absentat de la ciutat ho abatut o alçat ab robes o coses d’alcuns, ara de novell 
ordenen e stablexen que aytal coredor null temps no sia en offi ci de coredor ne 
ús del dit offi ci. Les quals fama, suspeccions e desonestats dels [coredors] sia a bon 
arbitri e co[neguda] del justícia, dels jurats e [del] Consell de la ciutat.

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú 
de la ciutat e lo terç del acusador, ço és a saber, d’aquella quantitat que per los ju-
rats serà tatxada e declarada.
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174.

||289r DE LES CINGLES DE LES BÈSTIES, AXÍ DE SELLA COM D’ALBARDA

Com en lo dia de divendres, en lo qual comptava hom VIIº idus martii anno Do-
mini millesimo CCCº primo, per los jurats e per lo Consell ladonchs de la ciutat fos 
ordenat e establit que totes cingles, axí de bèsties de sella com d’albarda, fosen 
feytes, ço és a saber, la tela de bon cànem prim e pentinat, e la trama, d’estopa de 
cànem; e en Guillem Rabaça, mustaçaff de la ciutat en l’ayn de MCCCXXV, e fení 
la aministració del offi ci d’aquell en la festa de sent Michel de l’ayn MCCCXXVI, 
volén servar lo dit establiment, la tenor del qual és aytal: «En lo dia de divendres, 
que fon comptat VIIº idus martii anno Domini millesimo CCCº primo, ordenaren e 
establiren lo justícia, jurats e prohòmens consellers de la ciutat, e de mercaders e 
d’altres prohòmens de la ciutat, que nengun hom ne nenguna fembra que obre 
de cànem que no facen cingla que no sia la tela de bon cànem prim e pentinat, e 
la trama sia d’estopa de cànem. E qui contrafarà, pagarà per pena per cada vegada 
que y serà atrobat XX sous, e perdrà la cingla o cingles», féu penyorar ||289v los pro-
hòmens qui obren de cingles per tal com atrobà que les cingles no eren feytes se-
gons lo dit establiment. Sobre les quals penyores, los dits cinglers recoregueren a·n 
Guillem Çaplana, a·n Jacme de Castellet, a·n Jacme de Celma e a·n Jacme Crespí, 
jurats de la dita ciutat en lo dit ayn, e al Consell d’aquella metexa ciutat, appellat 
e justat en les cases de la confadria del benaventurat Sen Jacme apòstol, ço és a 
saber, en lo dia de divendres, en lo qual comptava hom VIº idus octobris anno Do-
mini MiCCCiXXiVIi, demostran que·l dit stabliment, salva la honor dels ordenadors 
adonchs, no era cosa raonable ne·s devia servar, per tal com differència no fon 
feyta en lo dit establiment de les cingles a obs de bèsties de sella a les cingles de 
bèsties d’albarda, com los comprans a obs de bèsties d’albarda no poguesen bo-
nament sofrir o sostenir tan grans messions de compres com fan los comprans 
a obs de bèsties de sella les dites cingles, com no sia tan necessari; emperaçò, los 
dits prohòmens qui ||290r obren de les dites cingles, suplican, requeriren los dits 
jurats e Consell que volguessen e deguesen lo dit estatut e ordenament coriger e 
millorar, segons rahó e equitat. E los dits jurats e Consell, considerans e attenens 
que·l dit establiment no era consonant a rahó, havén esguart a la condició e dif-
ferència que deu ésser en les dites cingles e al preu d’aquelles, e a la calònia molt 
inmoderada en lo dit establiment contenguda e aposada, per ço lo damunt dit 
establiment o ordenament de tot en tot manaren que fos cancel·lat e ras del Libre 
del mudaçaff. Et de novell, milloran aquell, ordenaren lo següent stabliment: 

«Stabliren e ordenaren los dits jurats e Consell que de huy a avant qualsevol 
persona que obre o faça obrar cingles en la dita ciutat faça en aquesta forma, és a 
saber, que les cingles a obs de bèsties de sella sien feytes, ço és, la tela de bon cà-
nem prim e pentinat, e la trama, d’estopa de cànem; e les cingles a obs de bèsties 
d’albarda, quals que sien, facen la tela de bon cànem espadat, e la trama d’estopa 
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||290v de cànem. Et qui contrafarà, pach per pena per cascuna vegada que y serà 
atrobat X sous e perda la cingla o cingles venudes. De les quals penes o calònies 
serà lo terç del senyor rey, e lo terç del comú de la ciutat e lo terç del acusador.»

175.

[DE FUSTA DE LA RAMBLA O DE LA PLATJA]

Die mercurii IIIº nonas decembris

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens consellers de la ciutat:
Que de huy a avant nengun hom, de qualque condició sia, privat o estrayn, 

no gos pendre o fer pendre nenguna fusta en la rambla de la ciutat o en la plaja 
de la ciutat a obs de nengun vexell, gran o poch, sens licència e volentat del se-
nyor de la fusta ho de son procurador. E qui contra açò farà, pach per pena LX 
sous per quantesque vegades ||291r contrafarà, e encara pach lo don9 e mesió de 
la fusta a tornar en lo loch d’on serà presa. De la qual pena serà lo terç del se-
nyor rey, e lo terç del comú de la ciutat e lo terç del acusador, d’aquella, emperò, 
quantitat de pecúnia que per los jurats de la ciutat serà tatxada e declarada.

176.

||1r [ELECCIÓ DE CLAVARI]10

[Pridie kalendas iunii anno Domini millesimo CCCº vicessimo septimo]

En lo dia de dicmenge, festa de Cinquagèsima, en lo qual comptava hom pridie kalen-
das iunii anno Domini millesimo CCCº vicessimo septimo, appellat e congregat Consell en 
les cases de la confadria del benaventurat Sent Jacme apòstol, per rahó de elecció 
faedora dels jurats, segons que fer-se deu e és acustumat, enfre les altres [coses] en lo 
dit Consell tractades e ordenades, lo Consell, a bé e utilitat, ordenà e stablí que 
d’aquí a avant e cascun ayn emper totstemps, que dels quatre jurats qui elets seran 
en la ciutat, aquells [jurats] enfre si elegexen I d’ells, lo qual sia appellat clavari de la 
ciutat, en mà e poder del qual pervenga tota la peccúnia de qualsevol [...] o manera 
sia del comú de la ciutat, e aquell faça libre en lo qual pos e meta les reebudes, dates, 
messions e despeses que en aquell ayn se covenran a fer. Axí que, fenit o complit 
l’ayn, lo dit clavari reda comte e rahó de la sua aministració als jurats qui ladonchs 
aprés seran elets. E açò sia feyt dins un [mes] següent aprés l’ayn de la lur aministració.

¶ 9 Sic, per «dan».
¶ 10 El canvi de la numeració dels folis és perquè comença un nou registre, l’A2.
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Encara lo dit Consell ordenà que·ls jurats del ayn passat dins dit mes, ans 
de la redició del dit compte, demanen encontinent ||1v tots los deutes qui seran 
deguts de l’ayn de la lur aministració, e açò ab auctoritat e destreta dels jurats 
ladonchs elets, com la aministració d’aquells jurats de l’ayn pasat sia fenida. E si 
no u faran, que u paguen de llur propri, per tal que·ls deutes no·s envellesquen 
e no·s perden a la ciutat. En aytal cas, si s’esdevendrà, que·l justícia de la ciutat, a 
instància dels jurats o del Consell o del síndic de la ciutat, de fet e sens escriptura, 
destrenga los dits jurats e lurs béns en pagar tot ço que era degut a la ciutat e ro-
màs per necligència o favor d’aquells a demanar e haver.

Encara ordenà lo dit Consell que·l clavari aja per sos treballs salari en doble 
de la quantitat que·ls jurats hauran per l’offi ci.

Ordenà e establí encara lo dit Consell que·ls jurats que en lo present dia 
elets seran, feyt lo sagrament que fer deuen per raó del offi ci, juren que ells pa-
garan e satisfaran tot ço que per en Guillem Çaplana, en Jacme de Castellet, en 
Jacme de Celma e per en Jacme Crespí, jurats de la ciutat en l’ayn prohixmament 
pasat, és estat ||2r manlevat d’alcuns prohòmens de la ciutat per pagar deutes de la 
ciutat a esquivar manleutes usuràries, per bé de la ciutat e complir ab acabament 
totes e sengles promissions, covinences e obligacions penals e a hostatges, segons 
que en cartes d’aquèn feites largament és contegut [sic], e encara sens cartes.

177.

QUE·LS JURATS NO DONEN A ALCÚ PER FRANC ALOU O ESTABLIR A 
CERT CENS MURS, BAR[BA]CANES, RAMBLES, PLACES NE ALTRES 
LOCHS PÚBLICHS

Lo dit Consell, attenent que establiment e ordenació és feyta per los jurats e 
conse llers de la ciutat en temps pasat, e sots virtut de sagrament, que·ls jurats no 
donen a alcú per franc alou o establir a cert cens murs, barbacanes, rambles, places 
ne altres lochs públichs e a servii públich, e açò per bé de la cosa pública, lo qual 
establiment conferma, loa e aprova lo dit Consell, e aquell sia jurat per los jurats 
qui en lo present dia elets seran.

178.

||6r ORDENACIÓ DEL ALMUDÍ

Die martis XVIº kalendas iulii 

Stabliren e ordenaren los jurats e prohòmens consellers de la ciutat, a esquivar 
fraus, que null mesurador no gos comprar ne vendre nengun blat salvu per lur 
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menjar, ab licència emperò del guardià del almudí. Et qui contrafarà, pach V sous 
per quantesque vegades contrafarà.

Ítem, que null mesurador ne escagera no gos comprar nenguns estages, sots 
pena de V sous per quantesque vegades contrafarà.

Ítem, que null revenedor o revenedriu o altre qualsevol venedor de blat no 
gos tenir garbell en l’almodí ne posar un blat bell sobre altre blat plus sotil, ans 
qualque blat venen sia axí bell e de la manera e condició lo jusà com lo sobirà. Et 
qui contrafarà, pach per pena X sous per quantesque vegades contrafarà.

Ítem, que null hom o fembra, de qualque condició sia, no gos reebre en 
comanda nengun blat a vendre, sots pena de X sous per quantesque vegades con-
trafarà.

Ítem, que null hom o fembra, de qualque condició sia, no gos comprar 
forment sinó en l’almodí, si doncs no u farà ab licència dels prohòmens ||6V qui 
cullen la ajuda que és ordenada e·s leva en l’almodí, a esquivar fraus que se’n són 
enseguits e feyts a la dita ajuda. E qui contrafarà, pach per pena cinc sous per 
quantesque vegades contrafarà.

Ítem, que nengun moliner, o sobrestant o traginer no gos caregar o trau-
re forment del almodí tro que la ajuda aja pagada, ne traure forment sots color 
d’altre blat, a esquivar los fraus que se’n són enseguits. E qui contrafarà, pach per 
pena V sous per quantesque vegades contrafarà.

Ítem, que null moliner, o traginer o sobrestant no gos caregar nengun sach 
de blat sens ligar, a esquivar dampnatges que se’n són enseguits. Et qui contrafarà, 
restituït o esmenat lo dampnatge entegrament, pach per pena V sous per quantes-
que vegades contrafarà.

Ítem, que null mesurador no gos vendre lo blat sens la presència de son 
senyor, ne dir lo for a quant lo vena, mas lo senyor del blat vena aquell al for que 
se avenrà a les gens, ne gos exir a carera o camí als venedors del blat, e que mesur 
lealment. Et qui contrafarà, pach per pena V sous per quantesque vegades contra-
farà. ||7r

Ítem, que null hom, de qualque lig o condició sia, privat o estrany, no gos 
vendre blat banyat ne I per altre, ço és, que al mercat a fer mostre lo pus bell, e 
aprés, mesurant, que do d’altre no tan bell. Et qui contrafarà, restituït primera-
ment e entegra lo dan o interesse a coneguda del guardià e d’alcuns prohòmens, 
pach per pena X sous per quantesque vegades contrafarà.

Ítem, que nenguna persona, de qualque edat o condició sia, no gos agranar 
en l’almodí contra volentat dels venedors de blat ne escampar lo blat, per tal que 
depuys per lo granar lo pusquen aver. Et qui contrafarà, pach per pena V sous per 
quantesque vegades contrafarà. E, si la dita pena pagar no porà, estia pres en la 
presó per V dies.
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179.

DE NO TRER CARNSALADA

Encara stabliren e ordenaren los dits jurats e consellers, haüt acord e deliberació 
e per esguart e a profi t de la comuna utilitat, que null hom, de qualque condi-
ció sia, privat o estrany, no gos trer o fer trer, de dia o de nuyt, manifestament o 
amagada, de la dita ciutat o de son terme carnsalada. Et qui contrafarà, que perda 
la carnsalada que traurà o trer asajarà, e que, oltra açò, pach per pena LX sous per 
quantesque vegades contrafarà.

De les quals penes o calònies damunt dites serà lo terç del senyor ||7v rey, lo 
terç de la ciutat e lo terç del acusador, enaxí que alcú no pusca o deja demanar 
sinó d’aquella quantitat que per los jurats serà tatxada e declarada.

Per què los dits jurats e consellers, ab la present pública crida feyta per en 
Ramon Açchó, públic coredor, fan saber les dites ordenacions e statuts, per tal 
que alcú per ignorància escapar no·s pusca.

180.

STABLIMENTS DEL DESCAREGAR DE MAR

Die martis nono kalendas iulii 

Stabliren e ordenaren los jurats e los prohòmens consellers de la ciutat que null 
barraquer o qualsevol altre hom qui descarech qualssevol mercaderies, robes o 
coses de barques en terra, no gos posar o fer posar les mercaderies o coses dins 
espay de XL palms, ço és, de la mar ves la terra, a esquivar contençons e dapnatges 
per les mercaderies e coses. Et qui contrafarà, lo barraquer o senyor de la barcha, 
o aquell qui la fa menar, pach lo dan donat de la roba o cosa al senyor d’aquella. 
Et ||8r ultra açò, pach per pena XX sous per quantesque vegades contrafarà.

Ítem, que null barraquer o altre hom no gos muntar en alcun vexell per 
descaregar d’aquell mercaderies, robes o coses sens volentat del mercader o de 
hom per ell si en lo vexell serà o del patró del vexell. Et qui contrafarà, no haja 
paga per descaregar aquelles mercaderies o coses, ans si axí per lur temeritat o 
folia les hauran descaregades e les mercaderies o coses se perdien, o dapnatge alcú 
se’n enseguia a aquelles, que·l barraquer o sènyer de la barcha, o aquell qui la fa 
menar, esmén complidament la cosa perduda o·l dan donat, a esquivar conteses e 
dans que per semblant rahó se són enseguits.

Ítem, que null barraquer o altre hom no gos masa caregar o fer caregar les 
barques, en manera que les mercaderies o coses se perdesen o dan ne sostengue-
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sen. E qui contrafarà, lo barraquer ho senyor de la barcha, o aquell qui la fa me-
nar, pach entegrament les coses perdudes o·l dan donat al senyor de la cosa, per 
ço com per folia d’aquell seran perdudes o dapnatge donat a les coses.

||8v Ítem, que null senyor de barcha que·s serve ab timó o altre hom no gos 
trer o fer trer aquella denant lo carrer major de Nostra Dona Santa Maria, a es-
quivar restricció e donar amplea als trespasans. Et qui contrafarà, pach per pena V 
sous per quantesque vegades contrafarà.

Ítem, que null barraquer ne altra persona no gos lexar anar per la plaja 
alcun porch, o oques, o ànedes, o gallines o polls, a esquivar dampnatges qui se’n 
són enseguits. Et qui contrafarà, perda lo porch ho volateria desús dita, e pach lo 
dan que feyt hauran al senyor de la roba o cosa, per quantesque vegades contra-
farà.

Ítem, que null hom o fembra, de qualque condició o edat serà, no gos 
buscallar lenya entorn de alcun vexell qui construhiran o faran o adobaran, sens 
volentat del senyor o de hom per aquell. E qui contrafarà, lex la lenya al senyor 
d’aquella e pach per pena dos sous per quantesque vegades contrafarà.

||9r Ítem, que null barraquer o barraquera, o altra persona de qualque con-
dició sia, no gos prestar a joch moneda a alcú servicial de qualsevol vexell sobre 
penyora o fi ar vianda. E qui contrafarà, haurà a tornar quítiament la roba o cosa 
sobre què haurà prestat o fi at.

Ítem, que null hom, de qualque condició sia, no gos prestar a joch sobre 
penyora a alcú. E qui contrafarà, torn la penyora quítiament e pach per pena X 
sous per quantesque vegades contrafarà.

Ítem, que·l justícia del Grau de la mar no gos pendre o fer pendre, mani-
festament o amagada, ço és a saber, de empara o de desempara, salvu II diners, e 
açò per tal com no reeb salari, e lo satg reeba I diner, e açò sia entès en terra. E, si 
contrafarà, pach per pena V sous per quantesque vegades contrafarà. E, si lo satg la 
dita pena pagar no porà, que estia pres en la presó V dies.

Ítem, que null servicial o senescal de nau o d’altre vexell no gos aturar en 
terra pus la campana haja sonat, si donchs justa e evident escusa o rahó no mos-
trarà, e açò per tal que·ls vexells sien mils guardats. E qui contrafarà, serà pres e 
estarà pres en la presó per II dies, si donchs ||9v en l’endemig no serà request per 
son senyor per lo servii que ha a fer en la nau o vexell.

Ítem, que null hom o fembra, de qualque condició sia, no gos fer femers 
en lo camí públich de la mar, a esquivar corupció o infecció als trespassans. E qui 
contrafarà, pach per pena XX sous, e sots la dita pena ne hagen levats o feyts levar 
los femers qui ara hi són, e açò dins X dies següens.

De les quals penes serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat e lo terç 
del acusador, segons que per los jurats serà declarat.
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181.

DE LA AJUDA DEL FORMENT

Encara stabliren e ordenaren los dits jurats e prohòmens consellers, attenens als 
deutes que són deguts per la ciutat a mercaders per ajuda de forment, los quals 
temps ha pasat que degren ésser pagats, la qual cosa no s’és poguda fer per ço 
com la ajuda levan I diner per fanecha no y abasta. Attenens encara al asegura-
ment que la ciutat ha ordenat e feyt cridar e publicar ab solempnial crida per 
la dita ciutat, ço és a saber, de fer certa ajuda per kaffís, segons que en aquella és 
contengut, ha ordenat encara de assegurar dues navades de forment e una d’ordi. 
Emper açò, ordenaren que sia acrescut a la dita ajuda I diner per fanecha, axí que 
paguen per fanecha II diners, e per kaffís de forment XII diners, e a aquesta rahó 
segons més e menys, per tal que la pecúnia que d’aquèn exirà pusca abastar a fer 
les pagues faedores per assegurament o ajuda del forment a obs de la ciutat.

182.

||10r ORDENAMENT DEL BESTIAR

Die martis nono kalendas iulii

Ara ojats què us fan a saber los jurats e los prohòmens consellers de la ciutat, a 
esquivar dapnatge a la orta:

Que null hom, de qualque condició sia, privat o estrany, no gos tenir bes-
tiar dins la orta, ço és a saber, del riu sech de Cataroja, axí com devalla tro en la 
riba de la mar e lo dit riu sech puja tro a la cèquia de Quart e va tro a la cèquia 
de Moncada, e, continuan aquella, tro al terme de Maçamagrell, lo qual partex 
terme ab Farnals e devalla tro en la riba de la mar, exceptat emperò bèsties are-
gues, les quals tinga cascú en sa pròpria heretat e no d’altre, axí que el dit bestiar 
n’agen tret o feyt trer d’ací a digmenge e per tot dia primer vinent. Et qui con-
trafarà, perdrà lo bestiar, e per les bèsties aregues pach II sous per cabeça de dia e 
V sous de nuyt, e esmén lo dan donat al senyor de la possessió.

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat 
e lo terç del acusador, segons que per los dits jurats serà declarat.
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183.

||10v AJUDA PROMESA PER FORMENT E ORDI

Die veneris Vº nonas iulii

Ara ojats què us fan saber los jurats e los prohòmens consellers de la ciutat:
Que per lo Consell de la dita ciutat, a profi t e a ben comú, és ordenat que 

a tot hom, privat o estrayn, qui per mar aportarà o aportar farà forment o ordi a 
la dita ciutat, ço és a saber, de Sibília, o de Sicília, o de Cerdenya o de qualssevol 
altres parts o lochs fora la senyoria del senyor rey, e aquell forment o ordi vendrà 
en l’almodí de la ciutat, los jurats per nom de la dita ciutat daran a aquell ||11r per 
ajuda, ço és, per kaffís de forment XII diners, e per kaffís de ordi VI diners, com 
lo forment o ordi hauran venut. Et daran per ajuda per kaffís de forment que 
aportaran o aportar faran de Torthosa o de la terra que·l senyor rey ha de Sexo-
na a enlà VI diners, et per kaffís d’ordi III diners. E la dita ajuda serà assegurada al 
aportans o faens portar forment o ordi a la dita ciutat e aquell vendran en lo dit 
almodí, ço és a saber, en la taula d’en Bernat Desmàs, canviador, a pagar com lo 
forment o ordi serà venut.

184.

QUE PER ALNES, BARCELLES O MESURES PER SENYALAR NO SIA RES 
PRES

Encara us fan saber los dits jurats e prohòmens consellers que, regonegut lo Fur, 
és atrobat en aquell que·l mustaçaf ne altre per ell no poden ne deuen pendre o 
reebre alcuna cosa per jutjar, ne per atorgar ni per senyalar alcunes mesures, alnes, 
pes, barcelles o quarters. Per què, en observació del dit Fur, vos fan saber que alcú 
no do alcuna cosa per la dita rahó al dit mustaçaf ne a altre per ell.

185.

DE LA PAGA DEL DINAL E MEALLAL

E, enperò, és axí ordenat que·l dit mustaçaf, per espeegament de les gents, deu e 
és tengut tenir mesures necessàries a mesurar ||11v vi, ço és, dinal e mealal, de qual-
sevol for, e d’aquells pot pendre o reebre de les gents I diner per cascun dinal o 
mealal afi nat e no pus.
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186.

QUE FOCH GREESCH NO SIA GITAT PER LA CIUTAT

Encara us fan saber los damunt dits jurats e prohòmens consellers, a esquivar pe-
rills de foch a metre, que null hom, de qualque condició sia, no gos gitar o fer 
gitar canons apellats voladors, e hix d’aquells espires de foch. Et qui contrafarà, 
pach per pena LX sous per quantesque vegades contrafarà.

De les quals penes serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciutat 
e lo terç serà del acusador.

187.

||12r DEL MUNDAMENT DE VALLS

Die veneris Vº nonas iulii

Ara ojats què us fan saber los jurats e los prohòmens consellers de la ciutat:
Que, havén esguart en qual manera los valls de la ciutat són reblerts o en-

runats, axí que les mares, albellons e clavegueres que hixen de la ciutat en aquells 
convinentment no poden discórrer o exaguar, et hon volens obviar e esquivar 
corupcions, o infeccions, e perills e dapnatges que per les dites rahons se pori-
en enseguir als habitadors de la dita ciutat, han ordenat, a profi t e a ben comú, 
que en present los dits valls sien escombrats e mundats, per què, si alcú vol trer o 
fer trer dels fems dels dits valls, donen licència que o pusquen fer e aquells fems 
portar o fer portar a sa possessió. Et ço que y romandrà a escurar, la ciutat o farà 
escurar encontinent.

188.

QUE INMUNDÍCIES NO SIEN GITADES EN LOS VALLS

Encara us fan saber los dits jurats e prohòmens consellers que ordenat és e establit 
que null hom o fembra, de qualque lig o condició sia, no gos gitar o fer gitar, de 
nuyt o de dia, pedres, o basures, o bèsties mortes ne nengunes altres inmundícies 
en lo [sic] dits valls. Et qui contrafarà, pagarà per pena X sous per quantesque ve-
gades contrafarà, dels quals serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat ||12v e lo 
terç del acusador. Et qui la dita pena pagar no porà, estarà pres en la presó X dies.
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189.

[DE SEGUIR LA SENYERA DE LA CIUTAT]

Die sabbati nono kalendas augusti

Ara ojats què us fan a saber lo justícia de la ciutat en lo criminal:
Que, com a audiència fos pervengut que en Martí Royç d’Isure, d’una part, 

e en Francesch Escorna, de la altra, s’esforçasen fer plegues e justalles de hòmens 
de cavall e de peu per rahó de contrast que és enfre les dites parts, lo dit justícia, 
per esquivar perills e dapnatges, nafre [sic] e morts que de les dites justalles se po-
rien seguir, ha feyt manament a cascuna de les dites parts, e sots certa pena, que 
cessen de fer les dites justalles e de moure la una part contra l’altra. Per què lo dit 
justícia, volén major remey ajustar a les dites coses e a obviar als dits perills e dap-
natges, haüt acord e consell ab los jurats e prohòmens consellers de la dita ciutat, 
mana de part del senyor rey a tots ensemps que tot hom a cavall e a peu sia cert e 
a-||13rparellat ab ses armes tota ora que request ne serà per seguir la senyera contra 
aquells qui seran inobediens e rebel·les a la senyoria e no volran estar als mana-
ments d’aquella. E açò sots pena del sagrament de feeltat del senyor rey.

Encara us fa a saber lo dit justícia que la ordenació ja feyta per la ciutat és 
aquesta: 

Que, si lo justícia, jurats e habitadors de la ciutat e del terme d’aquella, per 
exequció de justícia ab mà armada hauran a exir fora la dita ciutat contra alcuns 
rebel·les a la senyoria, que a hom a cavall armat seran donats e pagats dels béns 
dels dits rebel·les VIII sous per cascun dia per provisió, e a cavall alforat IIII sous, e 
altre hom a cavall III sous, e a ballester II sous, e a escudat XVIII diners e a lancer 
XII diners. Et aquesta provisió serà comptada e pagada del dia que exiran de la 
ciutat tro que sien tornats en aquella.

Encara us fa saber lo dit justícia que los dits jurats e Consell de la ciutat han 
ordenat que lo dit justícia, encontinent ab la host o ab les companyes que·l coven-
drà a exir de la ciutat, pusca pendre e retenir lochs, alqueries o altres béns seens e 
movens dels dits rebel·les per fer paga de la dita provisió a aquells a qui serà deguda.

190.

||13v DE LA FRUITA DE LA ORTA

Die martis VIº kalendas augusti

Ara ojats què us fan saber los justícies, jurats e prohòmens de la ciutat:
Que a audiència lur és pervengut que la orta de la ciutat és masa alaerada, 

axí que les fruytes són robades per persones que no han possessions en la dita 
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orta, la qual cosa és de mal exemple e se’n enseguexen dapnatges, de la qual cosa 
perills e dans se’n porien enseguir. Per què, volens proveyr e remey donar a les 
dites coses, vos fan saber que han establit e ordenat que null hom o fembra, pri-
vat o estrany, de qualque condició sia, de nuyt no gos cúller o fer cúller, ne portar 
o fer aportar nenguna fruita de vinyes, o de camps o de orts de la sua possessió 
pròpria, mas solament de sol a sol, ne pusque cúller e portar, a esquivar tot dupte 
o escusació, de si e d’altre. E, si contrafarà, perdrà la fruyta.

Encara us fan saber que és establit e ordenat que null hom o fembra, de 
qualque condició sia, de nuyt ne de dia no gos cúller ne portar nenguna fruyta 
que no sia de ço del seu. E, si contrafarà, serà pres e sostendrà la pena en Fur de 
València establida.

191.

||14r DE NO VENDRE RAYMS DE VINYES

Encara us fan saber los dits justícies, jurats e prohòmens que és ordenat e establit, 
ha esquivar dampnatges de la horta, que null hom o fembra, de qualque condició 
sia, no gos vendre o fer vendre rayms de vinyes, manifestament o amagada. E qui 
contrafarà, perda los rayms e pach per pena X sous per quantesque vegades con-
trafarà.

192.

EN QUAL LOCH TERRA NE ARENA NO SIA LEVADA

Encara us fan saber los damunt dits justícies, jurats e prohòmens que null hom o 
fembra, de qualque condició sia, no gos cavar o fer cavar, ne levar terra o arena, ço 
és a saber, del Molí Vell11 tro al pont dels Serrans, ne aprop del dit pont damunt 
aquell, si donchs no u fa en lo canal del riu, ço és, aprop de la aygua. E qui con-
trafarà, pach per pena V sous per quantesque vegades contrafarà; e si la dita pena 
pagar no porà, estia pres en la presó per V dies.

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú 
de la ciutat e lo terç del accusador, d’aquella, emperò, quantitat que per los dits 
jurats serà declarada.

¶ 11 Lectura dubtosa per la similitud gràfi ca entre «n» i «u». Podria tractar-se del Molinell.
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193.

||19v ORDINACIONS PER LO FEYT DE LA ALQUENA

Die veneris Xº kalendas novembris

Com en lo dia de disapte, en lo qual fon comptat XVIº kalendas decembris anno 
Domini millesimo CCCºXXº quinto, fos feyt un stabliment per los jurats e consellers 
adonchs de la ciutat, ço és a saber, a esquivar a frau que no fos feyta en la alque-
na, e en lo dit stabliment per trespasament de temps agués mester corecció a ben 
comú. Emperaçò, nós, en Jacme Escrivà, en Bertomeu Mathoses, en Domingo 
de Clarmunt e en Pere Mercer, jurats de la ciutat de València en l’ayn present, 
estan en Consell ab prohòmens consellers en la sala de la cort, ço és a saber, en lo 
dia de divendres, en lo qual comptava hom Xº kalendas ||20r novembris anno Domini 
MºCCCºXXºVIIº, vist e entès lo dit establiment, per ço, de consell e assentiment dels 
dits consellers, revocam lo dit establi ment e requerim a·n Bertomeu Benajam, 
notari, que dit stabliment cancel·le e dapne del Libre dels Stablimens de la ciutat, e 
semblantment del Libre del Mustaçaf. E, revocat lo dit establiment, los dits jurats e 
consellers, de volentat e assentiment de prohòmens mercaders, e ortolans o laura-
dors, a esquivar a frau, stabliren e ordenaren sobre lo feyt de la fulla d’alquena en 
la forma que·s seguex:

Primerament, establiren e ordenaren que, com la fulla d’alquena serà ve-
nuda per alcun ortolà o laurador, o per altra persona a alcú mercader o a altre, sia 
garbellada bé e lealment e aportada al pes del senyor rey, e allí pesada. E, aquella 
devallada del calestó, encontinent lo mercader, o comprador o hom per ell, ans 
que la faça levar de la plaça del dit pes per portar a son alberch, sia tengut de dir 
o fer dir al garbellador o als garbe lladors qui aquella hauran garbellada si volrà 
regonèxer o garbellar la dita alquena. E, si lo mercader o comprador elegerà en-
continent e volrà que sia garbellada, pusca aquella encontinent fer garbellar altra 
vegada o partida d’aquella en son alberch o en altre loch covinent de la ciutat, o 
en los ravals d’aquella, present, emperò, lo primer garbellador o garbelladors. Et, 
si serà atrobat més de VIII liures de terra o de garbelladures ||20v en la càrega, que·l 
garbellador o garbelladors qui aquella hauran garbellada en poder del venedor 
d’aquella sien tenguts pagar de lur propi ço que costarà de garbellar la dita al-
quena altra vegada, e restituesquen encara e satisfacen al mercader o comprador 
aytanta fulla d’alquena que més de les dites VIII liures de terra o de garbelladures 
serà exida o exides per càrega, o·l preu d’aquella. E, si serà atrobat VIII liures de 
terra o meyns en la càrega, que·l garbellador no sia tengut al mercader ne sem-
blantment lo venedor, per tal car la alquena és de tal natura que del tot no pot 
ésser triada la terra al garbellador. Emperò, si més de VIII liures de terra o de gar-
belladures serà atrobat per càrega, lo garbellador o garbelladors, ultra ço que ja 
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són tenguts de fer o satisfer, axí com desús és declarat, pach per pena o calònia V 
sous per càrega. Et, si la dita pena pagar no porà, estia pres en la cadena o presó 
comuna per V dies. En altra manera, si·l mercader o comprador, encontinent que 
la dita alquena serà devallada del dit calestó, no elegerà e dirà al garbellador o 
garbelladors que vol que altra vegada la dita alquena sia garbellada o regoneguda 
e aquella encontinent no farà garbellar, d’aquí a avant lo garbellador o garbella-
dors no sien tenguts en alguna cosa al mercader o comprador.

Encara stabliren e ordenaren, per ço que·ls garbelladors sien sa||21rtisfeyts de 
llur treball, que·ls sia donat e pagat per lur salari o loguer de garbellar fulla de al-
quena, ço és a saber, per càrega de fulla d’alquena de la orta o terme de la ciutat 
dos sous e sis diners, e per càrega d’alquena que serà aportada d’Alfàndec II sous, 
o d’altre loch del regne semblant quantitat; e per garbellar alquena altra vegada, 
axí d’aquella de la ciutat com de fora, XII diners per càrega. E no gosen més pen-
dre axí del garbellar com del regarbellar, sinó axí com dit és. Et si més ne dema-
narà, perda lo salari del garbellar.

Encara establiren e ordenaren, a esquivar a frau, que nengú ortolà o alcuna 
altra persona, de qualque condició o estament sia, no gos batre o fer batre, mani-
festament o amagada, alquena ab verguetes o batolles, ne tallar ne fer tallar la fusta 
o brosta de la alquena ne mesclar ab la fulla. Et qui contrafarà, pach per pena o 
calònia LX sous per quantesque vegades contrafarà. E, ultra la dita pena, a mesió 
d’aquell serà garbellada la dita alquena e d’aquella triar la dita fusta o brosta.

Encara establiren e ordenaren que, si aprés que·l mercader o comprador 
de la fulla d’alquena haurà aquella reebuda en son alberch, e aquella haurà feyta 
garbellar segons que declarat és en lo primer capítol, o no volrà que altra vegada 
sia garbellada e se’n tendrà per pagat; e, si enaprés per spay de VIII dies lo musta-
çaf o hom per ell regonexerà e farà ||21v garbellar aquella alquena e si y atrobarà IX 
liures de terra en la càrega, lo senyor de la dita alquena no sia caüt en pena alcu-
na. E, pasats los dits VIII dies, lo mustaçaf o hom per ell atrobarà X liures de terra 
en la càrega, semblantment lo senyor d’aquella alquena no encórrega en alcuna 
pena. Mas, si més de IX o de X liures de terra o de garbelladures serà atrobat en 
la càrega, ço és a saber, en los cases damunt declarats, lo senyor de la dita alquena 
pach per pena o calònia LX sous per quantesque vegades contrafarà. Et que alcun 
mercader o altra persona no gos tornar o mesclar en la alquena la terra o garbe-
lladures que més de IX o de X liures hi serà atrobat. E qui contra açò farà, pach 
per pena o calònia LX sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara establiren e ordenaren que, si alcun hom aportarà o aportar farà 
alquena de Valldigna o d’altre loch del regne de València a la ciutat, e aquella al-
quena bonament no porà reebre en son alberch, que la pusca fer portar a molí, 
axí, emperò, que encontinent lo mercader o senyor de la alquena o hom per ell 
sia tengut de manifestar-ho al mustaçaf o a son lochtinent, e aquella alquena faça 
garbellar son senyor ans que sia enoliada e mòlta, jasi·açò que sia estada garbellada 
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en lo loch d’on serà aportada. Et, si aprés que la alquena serà garbellada, així com 
dit és, lo mustaçaf o hom per ell la farà regonèxer e garbellar e serà ||22r en aquella 
més de X liures de terra o de garbelladures per càrega, lo senyor de aquella alque-
na pach per calònia LX sous. Emperò, si la dita alquena serà enoliada e mòlta ans 
que no sia garbellada, axí com dit és, pach per pena LX sous per cascuna càrega 
per quantesque vegades contrafarà, a esquivar a frau.

Encara establiren e ordenaren que, com lo mustaçaf o hom per ell volrà 
regonèxer e fer garbellar la alquena a molí, faça apellar lo senyor de aquella que 
y sia, o hom per ell, per veer, regonèxer o garbellar la alquena e per saber si frau 
alcú serà atrobat en la dita alquena. Axí, enperò, que·l mustaçaf, a messió del offi -
ci, faça la mesió de regonèxer o garbellar aquella alquena, com axí sia estat acus-
tumat e·s deu fer per lo profi t de les calònies que n’ixen e s’esguarden al offi ci de 
la mustaceffi a.

De les quals calònies damunt dites serà lo terç del senyor rey, lo terç del 
comú de la ciutat e lo terç del acusador.

Los quals establiments e ordenaments volen los dits jurats e consellers que 
duren d’ací a la festa de Cinquagèsima primera vinent.

Et aquells foren preconizats e publicats per les places de la ciutat ||22v, ço és 
a saber, per en Ramon Açchó, públich coredor, en lo dia de dijous, en lo qual 
comptava hom quarto kalendas novembris anno predicto.

194.

||23v DE VI

Die lune XVIº kalendas decembris fon feyta la següent crida:

Ara ojats què us fan saber los jurats e prohòmens consellers de la ciutat:
Que per privilegi del senyor rey en Jacme, de feel recordació, çahenrere rey 

d’Aragó, és vedat que de la festa de sent Michel de setembre en qualsevol ayn tro 
a la festa de Cinquagèsima, null hom, de qualque condició sia, no gos metre o fer 
metre en la ciutat o en los ravals d’aquella, ne en alcun loch contigües o confi nes 
a aquella, vi que no sia de tal persona que en lo comú de València deja metre e 
posar. Et qui contrafarà, perda tot lo vi per pena per quantesque vegades contra-
farà. Per què us fan saber que tot hom se guart que d’aquí a avant no meta vi en 
la ciutat ne en los lochs damunt dits, contra la ordenació del dit privilegi. E, qui u 
farà, perdrà tot lo vi, axí com dit és.
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195.

DE LA CAÇA E VOLATERIA

Die veneris XIIº kalendas decembris

Ara ojats què us fan saber los jurats e prohòmens consellers de la ciutat:
Que ordenat e establit és que null hom o fembra, de qualque condició sia, 

d’ací a avant no gos vendre o fer vendre, manifestament o amagada, la caça e vo-
lateria dejús escrita a més del preu dejús posat, mas pusca-la vendre a meyns si·s 
volrà: 

||24r Et primerament, una carn de conill ...............  IIII diners.
Una perdiu ........................................................  VII diners.
Una fotja ...........................................................  III diners e mealla.
Un ànet .............................................................  VI diners.
Un xibert ..........................................................  V diners.
Un box .............................................................  VII diners.
Un colom .........................................................  II diners.
Un todó ............................................................  IIII diners.
Un morell .........................................................  III diners.
Un cisó .............................................................  IIII diners.
Una carancha ....................................................  III mealles.
Un parell de cucales ..........................................  III mealles.
Et qui contrafarà, perda tota la caça o volateria e pach per pena V sous per 

quantesque vegades contrafarà.
Encara us fan saber que tot hom o fembra qui haja conills vestits a vendre, 

e traga aquells venals, sia tengut d’escorjar o fer escorjar ||24v aquells e vendre al 
damunt dit preu. E, si fer no u volrà, sia legut a cascú de pendre e escorjar aquells 
tornan-li les pells e pagan lo dit preu. Emperò, si d’allò clams seran feyts al muda-
çaff, lo venedor perda los conills o lo preu d’aquells se perda. Et semblantment sia 
legut a cascú de fer de la damunt dita caça o volateria damunt expresada.

Encara us fan saber que null hom o fembra, de qualque condició sia, d’ací 
a avant no gos vendre o fer vendre de la damunt dita caça o volateria en nengun 
loch de la ciutat o en los ravals d’aquella sinó tant solament al portxe lo qual és en 
lo mercat de la ciutat e deputat a la caça a vendre. Ne alcú no gos tenir la damunt 
dita caça o volateria en casa, sinó en aytal cas que si aquella los serà aportada del 
sol post tro al sol exit, mas encontinent lo sol exit faça aportar aquella al dit portxe. 
Et qui contra les dites coses o alcuna d’aquella farà, perda tota la caça o volateria e 
pach per pena V sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que null revenedor o revenedriu no gos comprar o fer 
comprar de la damunt dita caça o volateria, ||25r ço és a saber, dins los térmens de 
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la ciutat. E qui contrafarà, perda tota la caça o volateria e pach per pena V sous 
per quantesque vegades contrafarà.

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú 
de la ciutat e lo terç del acusador, ço és a saber, d’aquella quantitat que per los ju-
rats serà tatxada e declarada.

196.

||27r [DE NO LLANÇAR IMMUNDÍCIES EN LA SÈQUIA]

Die mercurii Vº idus decembris

Ara ojats què us fan saber lo justícia de València en lo civil e los jurats e mudaçaff 
de la dita ciutat:

Que null hom o fembra no sia osat de dia o de nuyt gitar o fer gitar al-
cunes sutzures o inmundícies qualssevol, ne lavar escudelles ne draps ne alcunes 
basures que inrunen lo decoriment de la cèquia que partex de la porta d’En Ta-
llada e ve al abeurador, o ensutcear l’aygua que discore per la dita cèquia. E qui 
contrafarà, pach per pena V sous per quantesque vegades contrafarà. E d’açò seran 
creeguts los guardians per lur sagrament. Per què us fan saber les dites coses per 
tal que us guardets que no incoregats en la dita pena ne al·legar igno-||27Vrància o 
no saber de les dites coses.

De la qual pena serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciutat e 
lo terç del acusador.

197.

||29r DE TENIR SECRET ÇO QUI·S FA EN CONSELL

Die lune pridie kalendas decembris

Com per privilegis atorgats a la ciutat de València los jurats, ab consell dels pro-
hòmens d’aquella metexa ciutat, pusquen fer cots e stabliments, per ço, en Jacme 
Escrivà, en Berthomeu Mathoses, en Domingo de Claramunt e en Pere Mercer, 
jurats de la dita ciutat en l’ayn present, ab consell dels prohòmens consellers de la 
damunt dita ciutat e a ben comú, ordenaren e feeren los següens ordenamens e 
stabliments.

Et primerament, stabliren e ordenaren que, si alcú o alcuns dels jurats, con-
sellers e prohòmens de la ciutat qui seran appellats a Consell revelaran o desco-
briran a alcú o a alcuns qui no seran estats en lo col·loqui o Consell haüt sobre 
negocis o affers de la ciutat aquelles coses que en lo dit Consell o col·loqui seran 
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dites per alcú o per alcuns, o lo fi nal consell o acort que sobre aquells affers o 
negocis serà haüt, e sobre lo qual consell, e acort, e paraules e tractament d’aquèn 
haüt e feyt, manament serà feyt que secret sia tengut e servat. O si alcú qui alcu-
nes paraules en Consell dirà demanarà se-||29vcret de ço que dirà e aprés serà reve-
lat, que aytal revelador, dexellador o descobridor sia punit de sa culpa, ço és, que 
si és jurat o conseller, o altre hom qui sia appellat a Consell, que encontinent sia 
remogut del offi ci en què serà, et que enaprés, en alcun offi ci de la ciutat o Con-
sell no sia reebut o appellat. E la prova de la revelació del dit secret sia reebuda 
per los jurats e per VI prohòmens de la ciutat, ço és a saber, II de mà major, e II de 
mijana, e II de la menor, elegedors per los jurats summàriament e sens scriptura. 
E, si serà a ells cert de la dita revelació, serven e facen servar lo dit stabliment en 
la persona d’aquell qui haurà dexellat lo secret. E, a memòria, lo nom d’aquell e 
la remoció sien scrits en lo Libre dels jurats; e cascun ayn, en les eleccions dels dits 
offi cis faedores, la remoció de la persona que en lo dit cas, per sa culpa, vendrà, 
sia lesta públicament als jurats e al Consell.

198.

ORDINACIONS QUE MISSATGERS QUI PER PART DE LA CIUTAT IRAN 
AL SENYOR REY O A SON PRIMOGÈNIT, QUE NO IMPETREN 
NI IMPETRAR FACEN ALCUNA COSA A LUR PROPRI PROFIT O 
D’ALTRI, SINÓ PER FETS DE LA CIUTAT

Ítem, stabliren e ordenaren que, can misatger o misatgers seran elets per anar al 
senyor rey ho a son primer engendrat per affers de la ciutat, que aquell misat-
ger o misatgers juren e sien tenguts de jurar que alcuna cosa no parlen ne parlar 
facen de llurs affers ne d’altres ab lo senyor rey o son primer enjendrat ne em-
petren o empetrar facen d’aquell o d’alcú d’aquells alcuna cosa ||30r a lur propri 
profi t o d’altre, sinó ço que empetrar poran dels affers per què seran trameses tant 
solament. E qui contrafarà, sia punit segons la forma del primer stabliment, com 
sia averat en la forma del dit primer stabliment. Açò enadit, que null temps no sia 
elet o reebut en misatgeria.

199.

QUE OFICIAL DEL SENYOR REY NO PUXA TENIR OFICI DE LA CIUTAT

Ítem, stabliren e ordenaren que alcú offi cial del senyor rey o tinent cura o ami-
nistració per aquell senyor rey, ne encara null altre qui sia de son consell o de sa 
casa, o sia escrit en ració, no sien elets ne reebuts en los dits offi cis de juraderia, 
misatgeria, mustaceffi a, conseller, ne sia en lo Consell de la ciutat.
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E que·ls jurats qui ara són, encontinent e aprés los qui elets seran cascun 
ayn, feyt lo sagrament que an a fer per lo dit offi ci, juren sobre los sants IIII Evan-
gelis de Déu servar e fer servar en lur ayn los dits stabliments, segons lur conti-
nència e tenor, salva en totes coses e per totes la feeltat e regalies del senyor rey.

Los dits jurats, en lo dit dia e ayn, en presència del Consell appellat e ajustat 
en les cases de la confadria de Sen Jacme ||30v apòstol per negocis de la ciutat, ju-
raren sobre los sants IIII Evangelis de Déu, en mà e poder d’en Berthomeu Ben-
najam, notari, servar e fer servar dins lo temps los dits stabliments, segons lur con-
tinència e tenor, salva en totes coses e per totes la feeltat e regalies del senyor rey.

200.

||34v ORDINACIONS QUE TOT PESCADOR DE MAR PUXA VENDRE LO 
PEIX DE MAR SENS PES, EMPERÒ VENENT AQUELL A LA PESCA-
TERIA

Die veneris XVº kalendas aprilis

Ara ojats què us fan saber los jurats e prohòmens consellers de la ciutat:
Que tot pescador o muller d’aquell pusca vendre lo pex de mar sens pes, 

axí com porà. Lo qual establiment volen que dur d’ací a la primera vinent festa 
de Pasqua de la Resurrecció de Nostre Senyor.

Encara us fan saber que tot pescador sia tengut de vendre o fer vendre lo 
pex de mar en la pescateria o en les taules de carneceria e no en nengun altre 
loch. E qui contrafarà, perdrà lo pex e pagarà per pena X sous per quantesque ve-
gades contrafarà.

Encara us fan saber que nengun revenedor o revenedriu no gos comprar 
ne vendre nengun pex de mar dins ||35r los térmens de la ciutat. E qui contrafa rà, 
perdrà tot lo pex e pagarà per pena LX sous per quantesque vegades contrafarà.

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú 
de la ciutat e lo terç del acusador, d’aquella quantitat emperò que per los jurats 
serà tatxada e declarada.

201.

||48r DE LA ORDENACIÓ DE LA AJUDA DEL BLAT

Die veneris IIIIº idus iunii anno predicto, fon feyta la crida infrascrita solempnialment 
per les places de la ciutat de València, ço és saber, per en Ramon Açchó, públich 
corredor d’aquella metexa ciutat, en la forma que·s segueix:

Ara ojats què us fan saber los jurats e prohòmens consellers de la ciutat:
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Fan-vos saber que per lo Consell de la ciutat, a profi t e a ben comú, és 
ordonat que a tot hom privat ho estrayn, de qualque condició sia, qui per mar 
aportarà ho aportar farà forment o ordi a la ciutat de València, ço és saber, de Si-
bília, o de Sicília, o de Cerdenya o de qualssevol altres parts fora la senyoria del 
senyor rey d’Aragó, e aquell forment o ordi vendrà o vendre farà en l’almudí de 
la dita ciutat, los jurats per nom de la dita ciutat daran a aquell per ajuda, ço és 
saber, per kafís de forment XII diners, e per kafís d’ordi VI diners.

Encara us fan saber que és ordonat que tot hom qui aportarà ho aportar farà 
forment o ordi, ço és saber, de Tortosa o de la terra la qual lo senyor rey ha de Se-
xona a enlà, ço és saber, per mar, daran ||48v a aquell per ajuda, ço és saber, per kafís 
de forment VI diners e per kafís d’ordi III diners. La qual ajuda, segons que dessús és 
declarada, serà a aquells pagada per los dits jurats com lo forment o ordi serà venut 
en lo dit almudí, ço és saber, en la taula d’en Bernat Dezmàs, cambiador.

202.

DEL GUIATGE DEL SENYOR REY A AQUELLS QUI APORTARAN BLAT
 
Die iovis XIIº kalendas augusti fon feyta e publicada per en Ramon Azchó, públich 
corredor, per la ciutat de València la crida infrasegüent:

Ara ojats què us fan saber los jurats de la ciutat:
Que·l molt alt senyor rey n’Amfós, a supplicació dels prohòmens e de la 

universitat de la ciutat, ab carta sua ha atorgat que qualsevol persona de la sua 
senyoria o de qualssevol altres parts aportants forment o altre blat a la ciutat sien 
salvus e segurs, et sots special guiatge del senyor rey, enaxí que, per rahó de quals-
sevol marques de penyores per lo senyor rey ho per sos predecessors atorgades ho 
atorgadores, no pusquen ésser penyorats ne marcats ne en alcuna manera embar-
gats, si donchs en culpa d’aquells aquelles marques no eren posades. Aquesta em-
però concessió vol lo senyor rey que dur tro aquella per ell sia revocada, e encara 
per IIII meses aprés que aquella revocació en la ciutat de València serà publicada. 
Del qual assegurament e guiatge special del dit senyor rey los dits jurats vos certi-
fi quen ab aquesta present pública crida.

203.

DEL BAN DEL BESTIAR

||49r En lo dia de divendres, en lo qual comptava hom VIº kalendas augusti anno pre-
dicto, fo appellat e ajustat Consell en les cases de la cort de la ciutat, ço és, en la 
cort civil, en lo qual consell foren exposats los dampnatges que·l bestiar dóna e fa 
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en la orta de la ciutat; e per obviar e esquivar aquells dampnatges, lo dit Consell 
ordonà e establí los següents establiments.

Stabliren e ordenaren los jurats e prohòmens consellers de la ciutat que 
null hom ho fembra, de qualque condició sia, no gos tenir o fer tenir de dia o de 
nuyt bestiar en la orta de la ciutat, ço és a saber, del riu sech de Cataroja axí com 
devalla tro a la mar e puja e va tro a la cèquia de Quart, e de la dita cèquia de 
Quart tro a la cèquia de Monchada, e de la dita cèquia de Monchada devallan tro 
a la creu la qual és posada en lo camí de Morvedre aprop Meliana e devalla tro a 
la mar. Et qui contrafarà, perda tot lo bestiar.

Emperò, lo dit Consell de gràcia atorgà a aquells qui an bestiar dins les 
dites limitacions que aquell n’agen treyt o feyt trer per dicmenge tot dia primer 
vinent, sots la dita pena.

Encara stabliren e ordonaren que·ls carnicers no gosen tenir o fer tenir bestiar 
de nuyt en la orta de la ciutat. E qui contrafarà, perda lo bestiar entegrament.

||49v Et lo dit Consell atorgà de gràcia als carnicers qui assíduament e con-
tínua tayllaran o faran tayllar carn de moltó que, per cascuna taula en la qual as-
síduament taylaran, pusquen tenir dins les dites limitacions L cabeces de moltons, 
ço és, de dia, sots aytal condició, que cascun ramat de L moltons vage per si ab 
covinent guarda e no sia major folch o ramat dels dits L, e aquells no gosen metre 
per vinyes, o camps o per orts. Et qui contrafarà, pach lo dan entegrament a co-
neguda de prohòmens. Et si bestiar de nodriment, lo qual no sia covinent a tay-
llar, tendran dins les dites limitacions de dia o de nuyt, perden aquell.

Encara establiren e ordenaren que·ls vehins de la ciutat qui han bestiar ca-
briu pusquen aquell metre e tenir en la devesa de la Albuffera del senyor rey, per 
rahó que la ciutat sia provehida de leyt, ab los tempraments emperò següents, ço és 
saber, que no donen ne facen dampnatge a exàrcies ho a barraques de pescadors, 
ne pendre del peix d’aquells, ne cremar lenya per aver cendra a obs de vendre, ne 
fer lenya per vendre o aportar a lurs alberchs, ne caçar. Et qui contra alcuna de les 
dites coses fara, pach per pena LX sous per quantesque vegades contrafarà.

Et a esquivar que molt bestiar cabriu no pogués ésser mès en la dita devesa 
sots color del dit ordonament, lo dit Consell comanà que a bona arbitració o co-
neguda dels jurats fos lexat e per aquells provehit quanta quantitat de bestiar ca-
briu fos mès per los vehins de la ciutat en la dita devesa, e açò per tal que la dita 
ciutat fos provehida de leyt, axí com dit és.

204.

||50v QUE RAYMS DE VINYES NO SIEN VENUTS

Encara stabliren e ordonaren que de huy a avant null hom ho fembra, de 
qualque condició sia, privat ho estrany, no gos vendre ho fer vendre en la ciutat 
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ho ravals d’aquella, de dia ne de nuyt, rayms de vinyes, palesament o amagada. Et 
qui contrafarà, perda los rayms e pach V sous per pena per quantesque vegades 
contrafarà. E, si la dita pena pagar no porà, serà pres e estarà en la presó de la cort 
per V dies.

205.

QUE LA FRUYTA SIA APORTADA DE SOL A SOL O TRO A LES LLUMS 
ENCENENS

Encara stabliren e ordonaren, a squivar fraus e dampnatges que·s fan sots color 
d’aportar fruyta de ço del lur ho d’altre, que null hom ho fembra, de qualque 
condició sia, de huy a avant no gos aportar ho fer aportar alcuna fruyta de ço 
del seu ho d’altri sinó de sol a sol ho, al pus tart, tro a les lums encenents. Et qui 
contrafarà, pach la pena en Fur de València stablida. Et, si serà persona sospitosa, 
sostendrà pena de ladronici, segons que serà faedor.

206.

DE LES ABELLES, QUE NO SIEN EN LA ORTA

Encara stabliren e ordonaren que null hom ho fembra, de qualque condició ho 
estament sia, no gos acullir ho tenir buchs d’abeylles en la orta de la ciutat. E qui 
contrafarà, perda les abeylles e pach per pena LX sous. Emperò, de gràcia atorgà 
lo Consell que les n’agen treytes per dicmenge tot dia primer vinent, sots la dita 
pena. Et, passat lo dit dia, cascú dins ço del seu per aquella manera que mils porà 
o volrà puscha sens tota pena donar don a les dites abeylles, a esquivar dampnatge 
de si e d’altre. De les quals penes pecuniàries damunt declarades serà lo terç del 
senyor rey, lo terç del comú de la ciutat e lo terç del acusador. D’aquella, emperò, 
quantitat que per los jurats de la ciutat serà tatxada e declarada.

||51r1 Los quals establiments e ordonaments damunt dits foren publicats per 
la ciutat per en Ramon Azchó, públich corredor, per tal que alcú de ignorància 
simulada no·s pogués escusar no saber les dites coses.
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207.

||51v ORDENAMENT DE LA CIVADA, E ORDI E AVENA

Ara ojats què us fan saber los jurats e prohòmens consellers de la ciutat:
Que per rahó de la venguda del senyor rey és ordenat, com sia cosa con-

sonant a rahó, que de huy a avant null hom ho fembra, axí privat com estrany, de 
qualque condició ho estament sia, no gos vendre ho fer vendre, manifestament 
ho amagada, en la ciutat ho ravals d’aquella, ordi espriu, ho civada ho avena, en 
gros ho en menut, a més dels preus infrascrits, ço és saber, ordi espriu a rahó de 
XV sous lo kaffís, e civada meytadencha a rahó de XIIII sous lo kaffís, et avena solia 
ho que sia alcun poch ordiosa, a rahó de XII sous lo kaffís, mas pusquen vendre lo 
dit ordi, civada e avena a menys dels dits preus si·s volran. Et qui contrafarà, perda 
l’ordi, o civada ho avena qui a més dels damunt dits preus vendran.

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú 
de la ciutat e lo terç del acusador, ço és saber, d’aquella quantitat que per los ju-
rats serà tatxada e declarada.

208.

[CRIDES PER RAÓ D’UNA RIUADA]

||53r En lo dia de dimecres, en lo qual comptava hom IIIIº kalendas octobris, e fo la 
vespra de sent Miquel del any MCCCXXVIII, lo riu de Godalaviar vench tan gran 
que pujà sobre los ponts de la ciutat e enderrochà aquells, e los raytgs d’aquell riu 
prengueren e discorregren per lo raval de Roteros, devallan al Mercat, e s’om-
pliren los valls de la ciutat, per occasió dels quals la aygua del dit riu entrà en la 
ciutat, ço és, per los albellons, los quals sobrexiren, e altre raytg del dit riu per 
la Exerea. Per les quals coses, molts alberchs ne són enderroquats en los ravals ho 
suburbis de la dita ciutat. Et per aquesta rahó, foren feytes les crides infrasegüents:

Die veneris pridie kalendas octobris

Ara ojats què us fan saber lo justícia en lo criminal de la ciutat, e los jurats e pro-
hòmens conseyllés de la ciutat:

Que null hom ho fembra, privat ho estrany, de qualque condició ho es-
tament sia, no gos pendre o levar, desar o amagar nengunes robes o coses dels 
alberchs o cases que són caüts e caüdes per roïna del riu de Godalaviar, sens vo-
lentat dels senyors d’aquelles robes o coses. Et qui contrafarà, serà-li pres per la-
dronici e portarà la pena que merexerà segons Fur de València.
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Die sabbati kalendas octobris anno eodem

Ara ojats què us fan saber lo justícia del criminal de la ciutat, e los jurats e prohò-
mens consellers d’aquella metexa ciutat:

Que null hom ho fembra, de qualque condició sia, ||53v privat ho estrany, 
no gos trenchar ho fer trenchar nengunes coses que·l riu de Godalaviar per sa 
ruïna se’n ha menades dins la orta de la ciutat, ne traure d’aquèn nengunes robes 
o coses ne pendre algunes robes o coses que sien atrobats enllà lo dit riu ho dins 
la dita orta, si donchs no serà ver senyor d’aquelles. Et qui contrafarà, restituirà 
aquelles robes o coses que furtívolment aurà preses al senyor de qui seran, et serà 
punit del dit furt en les penes en Fur de València establides.

Die dominica VIº nonas octobris

Ara ojats què us fan saber lo justícia en lo criminal de la ciutat, e los jurats e con-
sellers d’aquella metexa ciutat:

Que null hom ho fembra, privat ho estrany, de qualque condició sia, no 
gos pendre o levar ne desar alcunes robes o coses que sien atrobades riba mar, les 
quals lo riu de Godalaviar se’n ha menades o sien estades d’alcuns vexells qui per 
temporal són venguts en terra, si donchs no serà ver senyor d’aquelles coses o ro-
bes. Et qui contrafarà, serà punit axí com a ladre e trencador del Grau de la mar.

Encara us fan saber que, per tal com per lo derroquament dels alberchs o 
cases, los camins ho carreres públiques sien embargats en manera que bonament 
no·n pot hom passar, que tot hom ho fembra qui age pertret, axí com fusta, ra-
jola, teula, per huy e demà tot dia agen desat o feyt desar les dites coses dels dits 
camins o carreres públiques e donat aviament que hom puscha passar per aquells, 
com la ciutat a pròpria messió, complanyén lo dan dels dampnifi cats en la dita 
rahó, farà desar axí com porà la terra perquè los trespassants no sien embargats. Et 
qui contrafarà, la ciutat farà pendre a si tot lo dit pertret a obs de reparació dels 
ponts de la dita ciutat.

209.

[NETEJA DELS VALLS I DE LES SÈQUIES MARES]

||54r En lo dia de dissapte, en lo qual comptava hom kalendas octobris anno predicto, 
fo appellat e ajustat Consell en les cases de la confraria del benaventurat Sent Jac-
me apòstol en València, en lo qual Consell fon tractat e ordonat en qual manera 
los valls de la dita ciutat fossen escombrats e mundats, e semblantment les boques 
de les mares majors que discorren en aquells, a esquivar perylls e dampnatges que 
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per l’enrunament e embargament d’aquells no·s pogués enseguir als habitants en 
la ciutat de València, e a esquivar que d’aquí a avant semblants perylls e dampnat-
ges no·s poguessen enseguir e donar als dits habitants, segons que dimecres pri-
mer passat, vespra de sent Miquel archàngel, se esdevengueren e·s donaren per 
occasió del riu de Godalaviar, lo qual no és memòria d’hòmens que vengués tan 
gran. E, per les multiplicacions d’aygües e granea d’aquell, espargí los seus raigs, 
ço és, la una partida que entrà en los valls de la ciutat, e per aquella occasió axí 
com de rahó los albellons de la ciutat degren discórrer en los valls per los dits al-
bellons entrà l’aygua del dit riu en la ciutat, per la qual cosa la ciutat fo exposada 
a perill de diruir e ésser deserta. Los altres raigs escampà per los ravals o suburbis 
de la ciutat, en los quals molts alberchs ha enderroquats. Emper açò, volents do-
nar remey que semblants dampnatges d’aquí avant no pusquen ésser donats a la 
dita ciutat ho habitants en aquella, lo dit Consell ordonà que·ls dits valls a present 
sien escombrats, e semblantment les dites mares majors en les quals discorren les 
fi lloles dels albellons de la dita ciutat. Et com les dites coses no requiren tardança, 
ans per evident necessitat requiren celeritat, de present elegiren e ordenaren a fer 
les dites coses los prohòmens infrascrits, los quals sien sobrestants e veedors a fer 
escombrar los dits valls.

Et primerament, a la partida appellada de Roteros tro a la porta de la Mo-
reria, en Ramon de Ruffes e·n Domingo de Cedrelles; et a la partida, ço és, de 
la porta de la Moreria tro a la porta de la Buatella, en Ramon Muntanyà et en 
Johan de Pina; ||54v et de la porta de la Buatella tro a la porta apellada d’En Esplu-
gues, en Simon de Tona e en Jacme Rocha; et de la porta d’En Esplugues tro a la 
porta del Temple, en Pere Passadores e en Jacme Ricart; et de la porta del Temple 
tro a la porta de Roteros, en Pere Miró e en Maymó Vila; et del loch hon se ajus-
ten los dos braços dels valls, ço és, aprop lo fossar dels juheus, tro al riu de Goda-
laviar, hon engraven los dits valls, en Pere Roig e en Domingo Çaydó.

Encara ordonà lo dit Consell, a esquivar carestia de hòmens per escombrar 
los dits valls, que no fos donat de loguer al hom més de XVI diners lo dia.

Encara ordonà que fossen logadors de les persones necessàries al escura-
ment dels dits valls e mares, per ço que per la multitud dels logadors major ca-
restia de hòmens no poguessen aver, e encara per logar exades e altres coses ne-
cessàries al dit escombrament e per comprar cabaços per la dita rahó, en Jacme 
Samissay e·n Lorenç Salamó.

||55r En lo dia de divenres, en lo qual comptava hom nonas octobris anno Do-
mini MºCCCºXXº octavo, fo appellat e ajustat Consell en les cases de la confraria del 
benaventurat Sent Jacme apòstol en València, on és acostumat d’appellar e con-
gregar Consell per raó dels negocis e affers de la dita ciutat. En lo qual Consell, 
enfre les altres coses e affers de la dita ciutat, fon tractat e deliberat per quals 
maneres, vies e condicions e ab menys càrrech e dan del general se porien repa-
rar e aptar los murs de la dita ciutat e mundar e escombrar los valls e les mares 
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majors dels albellons d’aquella metexa ciutat et construir ponts en lo riu de Go-
dalaviar, per ço car la reparació dels dits murs e mundació dels dits valls e mares 
d’albellons, per evidència d’aquells, era cosa molt necessària ésser feyta, e la dita 
construcció dels dits ponts ésser feyta per raó car lo riu de Godalaviar, per la sua 
granea de multiplicacions d’aygües, ha enderroquats aquells, e encara aptar e ado-
bar los camins generals per raó de moltes passes e ponts perylloses que en aquells 
són. Et, encara, a construir parets en semblant de mur que sia feyt, ço és saber, del 
alberch qui fo d’en Gilabert de Cruylles, en lo qual ara són construïdes adoberies, 
lo qual mur sia continuat tro als molins d’en Arnau Guillem Català, et continuan 
damunt los molins, en aquells lochs on serà necessari ésser faedor per esquivar e 
tolre que d’aquí avant lo dit riu no aja opportunitat de muntar e de donar sem-
blants dampnatges que donats ha als ||55v ravals de la dita ciutat, e mès e posà la 
ciutat a condició de partir e enderroquar, la qual cosa fo en lo dia de dimecres, 
vespra de sent Miquel archàngell, aprop passada. Finalment, aüt acort e plena de-
liberació sobre les dites coses, attenents que la ciutat a present és molt oppressa, e 
encarregada e endeutada per moltes e diverses messions per aquella feytes en los 
anys aprop passats, los quals sens reparació de grans dampnatges no poria covi-
nentment a present pagar per rahó dels pochs guanys e percaços que les gents ha-
bitants en aquella en los dits anys aprop passats an feyts, ans an reportat e sosten-
gudes forts e greus anyades, axí per temporals en mar que han perdut gran res del 
lur com en la terra dels esplets qui·s guastaren per moltes aygües pluvials qui per 
tempestat de pedra, qui per neula, qui per carestia de viandes que han sostengu-
da, e a present les venemes, paniços e adaces, aroços, alquenes e altres esplets que 
per lo dit riu e aygües pluvials són guastades e guastats. Attenén encara als grans 
dampnatges que les gents per derrochaments d’alberchs per occassió del dit riu 
han sostenguts, et per temporal de mar molts e diverses vexells carregats de robes 
e coses ésser venguts en terra, per la qual cosa són trenchats e les robes perdudes, 
he la major partida d’aquelles per la aygua guastades e consumades, per les quals 
coses la ciutat és exposada en fort greu estament, e axí oppressa per aquelles que 
a penes pot espirar. 

Emperò, a donar alcuna via per la qual la dita reparació de murs e munda-
ció de valls e de mares dels dits albellons, e construcció dels dits ponts e aptació 
dels dits camins generals e del dit mur, a obviació del dit riu, com sien coses molt 
necessàries a tots los habitadors de la dita ciutat ésser feytes, axí que no requiren 
alcuna tardança, ans requiren per evidència gran celeritat, emperaçò, lo dit Con-
sell ordenà e establí que cullita appellada «ajuda» a fer les dites coses sia feyta en la 
ciutat e en los lochs qui contribuexen ab aquella, ço és saber, sobre les carns que·s 
vendran en les carniceries de la dita ciutat, axí de crestians com de juheus com 
de sarrahins, com encara en les carniceries dels dits lochs de la dita contribució. 
La qual ordenació és en la forma ||56r que·s segueix:
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Ço és saber, que a la libra de la carn del moltó, del cabró e de la cabra, e de 
la ovella, del porch o truja fresch, sia acrescut I diner ultra lo for que ara és posat a 
les dites carns. Et a la lliura del bou o de la vacha, mealla. E a la lliura del porch o 
truja salprès o salat, I diner. Et, per aquesta rahó e per la rahó infrascrita, los carni-
cers qui en les dites carniceries de les dites carns vendran o vendre faran, paguen 
a obs de la dita ajuda les quantitats que·s seguexen, ço és:

Per cascun moltó, XII diners.
Ítem, per cascun cabró, XIIII diners.
Ítem, per cascuna cabra, XI diners.
Ítem, per cascuna ovella, XI diners.
Ítem, per cascun porch o truja fresch, II sous, VI diners.
Ítem, per cascun bou o vacha, v sous.
Ítem, per cascuna lliura de porch o de truja salspresa o salada, I diner.
Ítem, per cascun vedell o vedella de leyt, de XX tro en XXX lliures, II sous.
Ítem, per cascun cabrit, II diners.
Ítem, cascun anyel, II diners.
Et, si alcun carnicer o altre per ell contra la dita ordenació vendrà o alcuna 

frau farà, perda la carn en la qual la dita frau farà en pagar la dita ajuda, la qual 
carn o preu d’aquella serà de la dita ajuda.

Encara ordonà lo dit Consell que venda o vendes sien feytes de la dita aju-
da e de la ajuda infrascrita, ço és saber, de III en III meses, ço és, per los jurats de 
la ciutat e per alcuns prohòmens d’aquella a si acompanyats, e açò per profi t de 
la dita ajuda. Los quals dits jurats e prohòmens agen autoritat e plena facultat per 
part de la dita ciutat en fer [execució] de la venda o vendes d’aquèn faedores, e 
fermar aquella o aquelles e obligar los béns ||56v de la dita ajuda e encara los béns 
de la dita ciutat, a fer, tenir e aver la venda o vendes al comprador o compradors 
d’aquelles.

La qual ordenació e ajuda lo dit Consell volch e ordonà que dur aytant de 
temps com serà necessari a fer les coses sobredites per les quals la dita ajuda és or-
donada, ço és saber, que la peccúnia que d’aquèn exirà sia convertida en les obres 
d’aquèn faedores a les coses damunt dites.

Encara ordonà lo dit Consell que la ajuda que a present se leva en l’almudí 
de la dita ciutat, ço és saber, dels comprants forment, sia relevada, per tal car tuyt 
no pagaven en la dita ajuda, car alcuns compraven forment fora lo dit almudí e 
térmens e regne de la dita ciutat, e no fos cosa consonant a rahó. Emperçò, fo 
ordonada la ajuda infrasegüent, ço és saber, que tot hom qui habit en la ciutat e 
en los lochs de la contribució d’aquella, pach per rahó del forment que molrà o 
molre farà en los molins de la ciutat e dels térmens d’aquella, ço és, dels lochs de 
la contribució de la dita ciutat e en la forma infrascrita. La qual ajuda sia conver-
tida en pagar ajuda als mercaders qui forment o ordi aportaran o aportar faran 
per mar fora lo regne de València e vendran en l’almudí de la ciutat.
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Primerament, que tot fl equer o fl equera, bescuiter o bescuitera, de la ciutat 
e dels lochs de la contribució d’aquella, pach per cascun sach de VIII faneques de 
forment, XVI diners. Et a aquesta rahó, pach segons més o menys.

Et per la dita paga que d’aquèn farà, sia acrescut II diners per faneca oltra lo 
preu que compraran, e a aquell preu los sia donat pes per lo mudaçaff de la ciutat.

Ítem, que tot hom, de qualque condició ho estament sia, qui habit e estia 
en la ciutat e en los lochs de la contribució d’aquella, pach a rahó de VI diners 
per kaffís d’aytant forment com molrà ho molre farà, en qualsque molins molga.

Ítem, tot hom qui molrà ho molre farà en los dits molins blat appellat mes-
tall, en lo qual aja forment, pach per lo dit forment a raó de I diner per faneca.

||57r Ítem, que tot hom qui habit e estia en la ciutat ho en los lochs de la dita 
contribució, de qualque condició ho estament sia, qui aport ho aportar faça fari-
na de la qual no aja pagada la dita ajuda, pach per aquella a la rahó sobredita. Et, 
si és fl equer o fl equera, bescuyter o bescuytera, pach segons que dessús és ordonat 
e declarat. Et, si alcú contra la dita ordenació de la dita ajuda venrà o alcuna frau 
farà, perda la farina, la qual sia de la dita ajuda o dels compradors d’aquella.

De les quals ordenacions, segons que damunt són ordenades e declarades, 
fon feyta crida públicament per en Ramon Azchó, públich corredor, ço és saber, 
per les places de la ciutat e dels ravals d’aquella, en lo dia de dijous, en lo qual 
comptava hom VIº kalendas novembris anno predicto.

Enaprés, en lo dia de dissapte següent, en lo qual comptava hom IIIIº kalendas 
novembris anno eodem, en Ramon Muntaner, en Berenguer de Ripoll, en Bernat 
Çanou e en Salvador Rich, jurats de la ciutat en l’any present, e n’Arnau Guillem 
Català, en Guillem Rabaça, mercader, en Berthomeu Saranyó, en Simon de Rabi-
nat, en Pere Arnau e·n Bernat Riera, ciutadans de la dita ciutat, acompanyants als 
dits jurats a les vendes de la dita ajuda faedores, e faén d’aquella públich encant en 
la plaça del Cambi e dels Mercaders de la dita ciutat, per tal que més de preu ne 
fos aüt, fon tractat que la següent addició fos feyta en la forma que·s segueix:

Enaixí que cascú o cascuna, ans que molga, sia tengut de reebre albarà en l’al -
mudí de la dita ciutat, ço és saber, dels compradors de la dita ajuda o de ||57v lurs mis -
satges. Et qui contrafarà, perda lo dit blat, lo qual sia dels compradors de la ajuda.

E en lo dit dia de dissapte, en públich encant fon venuda per los dits jurats e 
prohòmens la dita ajuda de les carniceries, ço és saber, a·n Bernat Ballester, carnicer 
e ciutadà de la dita ciutat, a III meses següents, qui començaren en les kalendes de 
noembre e fi niran pridie kalendas februarii anno eodem, per preu de XVI mília DC sous 
reals de València. Et los dits jurats e prohòmens feren venda de la dita ajuda a aquell 
metex en Bernat Ballester, ço és saber, del primer dia de febrer primer vinent entrò 
al dicmenge de Carnestoltes ladonchs següent per tot aquell dia a aquella metexa 
raó, et pagar per setmanes. En aquell metex dia de dissapte, los dits jurats e pro-
hòmens veneren la ajuda dels dits molins senblantment a III meses, ço és saber, a·n 
Bernat Compte, ciutadà de la dita ciutat, per preu de XII mília DC sous, pagadors 
per semanes, segons que per cartes d’aquèn feytes per en Berthomeu Benajam en 
lo dit dia de dissabte largament és contengut, e d’aquelles feyt libre a part.
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210.

||58r [AJUDA DEL FORMENT]

Diluns pridie kalendas novembris

Ara ojats què us fan saber los jurats e prohòmens consellers de la ciutat:
Que ordonat és que la ajuda que·s solia pagar per los compradors del for-

ment en l’almudí de la ciutat sia relevada. Et an ordonat per profi t comú que la 
ajuda infrascrita sia feyta, et la pecúnia que d’aquella exirà sia convertida en asse-
guraments de navades de forment e de ordi a obs de la ciutat o en ajuda pagadora 
als aportants o faents aportar forment o ordi a la dita ciutat per mar, ço és saber, 
fora lo regne de València. La qual ajuda és en la forma que·s segueix:

Ço és saber, que tot fl equer o fl equera, bescuyter o bescuytera de la ciutat 
e dels lochs qui contribuexen ab aquella, qui molrà o molre farà en los molins 
de la ciutat o del terme d’aquella, ço és, dels lochs qui contribuexen ab la ciutat, 
pach per cascun sach de VIII faneques de forment, XVI diners. E a aquesta rahó 
pach segons més o menys.

E tot hom qui habit en la ciutat ho en los lochs de la dita contribució, 
de qualque condició sia, pach a raó de VI diners per kafís d’aytant forment com 
molrà o molre farà, en qualsque molins molga. E axí meteix sia servat en lo for-
ment de les moltures qui·s molran. Et, si és fl equer o fl equera, pach segons que 
dessús és ordonat.

Et per forment que sia mesclat ab altre blat, pach a rahó de I diner per fa-
neca d’aytant forment com hi aurà en lo dit mestayll.

E tot hom qui habit en la ciutat ho en los lochs de la contribució d’aquella 
qui aportarà ho aportar farà farina de la qual no aja pagada la dita ajuda, pach se-
gons que dessús és declarat.

||58v Encara us fan saber que, a esquivar frau, és ordonat que tot hom ho 
fembra, de qualque condició sia, qui habit ho estia en la ciutat ho en los ravals 
d’aquella, ans que·l forment o mestayll en lo qual aja forment gos trametre a 
molí, sia tengut de reebre albarà dels compradors de la dita ajuda o de lurs mis-
satges, ço és saber, en l’almudí de la dita ciutat. Et qui contrafarà, perdrà lo blat, lo 
qual serà dels compradors de la dita ajuda.

Encara us fan saber los damunt dits jurats e consellers que negun moliner 
o traginer de molí ne alcuna altra persona no gos fer o consentir, manifestament 
o amagada, nenguna frau en la dita ajuda pagadora contra ço que dessús és ordo-
nat. Et qui contrafarà, pagarà aytant forment o farina o·l preu o valor d’aquell o 
d’aquella, per quantes vegades contrafarà. Les quals calònies seran dels compra-
dors de la dita ajuda.
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Les quals coses vos fahem saber per tal que alcú de ignorància de les dites 
coses no·s puscha escusar.

Et de les dites coses fon feyta crida pública per en Ramon Açchó, públich 
corredor, ço és saber, per les places de la ciutat e dels ravals d’aquella.

211.

||64r DE LA CAÇA

Die sabbati XIIIº kalendas decembris anno predicto

Ara ojats què us fan saber los jurats e·ls prohòmens consellers de la ciutat de Va-
lència:

Que alcun revenedor o revenedriu no gos comprar ni fer comprar dins la 
ciutat de València e terme d’aquella perdius, conills, lebres, fotges, ànets, boxos, 
sisons, coloms, sexelles, todons ni alcuna altra caça. E qui contra açò farà, pagarà 
per cascuna vegada que serà atrobat LX sous e perdrà la caça.

Encara us fan saber que alcunes persones, privades o estranyes, no gosen te-
nir dins casa la dita caça que serà en València o els ravals d’aquella per raó de ven-
dre sàul de nits, e de nits ni de dia no la gossen vendre dins casa, mas que la sien 
tenguts d’aportar sempre que sie de dia al portxo lo qual és en lo mercat de la 
dita ciutat, on és acostumat vendre la dita caça, e aquí que la tinguen e venen en 
públich. Et qui contra les dites coses o alcuna d’aquelles vendrà, per cascuna ve-
gada que sia sabut pagarà LX sous. La qual pena se partirà enaxí: lo terç del senyor 
rey, e lo terç del comú de la ciutat e l’altre terç del acusador, de la qual calònia 
alcuna gràcia o amor no serà feyta. En açò, emperò, no sie entès que, si alcunes 
persones estranyes ne porten per les places o carreres de la dita ciutat caça e que 
sia lur pròpria per a vendre, que u puxen fer, et a la dita caça no és posat alcun 
cot ni cert preu.

212.

[DE LA VENDA DE LA CAÇA]

Die iovis kalendas decembris anno Domini MºCCCºXXºVIIIº fuit facta sequens preconizatio

Ara ojats què us fan saber los jurats e·ls prohòmens de la ciutat:
Que a audiència lur és pervengut que·ls revenedors e altres persones que 

aporten o aportar facen caça a la dita ciutat, per lur tractament e maestria desen e 
amaguen la dita caça dins los térmens ||64v de la ciutat e enaprés, a poch a poch ho 
en la manera que mils los plau, fan aportar de la dita caça a la dita ciutat, la qual 
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cosa fan en gran dampnatge de la dita ciutat. Per què us fan saber los dits jurats e 
prohòmens que null revenedor o revenedriu ne alcuna altra persona, privada ho 
estranya, de qualque condició sia, de huy a avant no gos desar o amagar o fer de-
sar o amagar nenguna caça dins los térmens de la ciutat, ans pus que dins los dits 
térmens la dita caça serà, aquella dret camí aporten o facen aportar a la dita ciutat 
e vendre al loch ja ordonat. Et qui contrafarà, perdrà tota la caça sens tot remey.

De la qual calònia serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciutat e 
lo terç del accusador.

213.

[DEL PREU DE LA CAÇA]

Die veneris Vº idus decembris anno predicto

Ara ojats què us fan saber los jurats e consellers de la ciutat de València:
Que ordonat és que alcuna persona, de qualque condició sia, dins la ciutat 

de València e en tot lo terme d’aquella, no gos vendre ne fer vendre, manifesta-
ment ni amagada, la caça següent sinó al cot o preu dejús escrit, mas a menys o 
puxa vendre si·s volrà.

Iª carn de conill ...............................................  v diners.
Iª perdiu ..........................................................  VII diners.
Iª fotja .............................................................  III  diners, mealla.
I ànet ..............................................................  VI  diners.
I xibert ............................................................  VII  diners.
I colom ...........................................................  II  diners.
I todó ..............................................................  IIII  diners.
I morell ...........................................................  III  diners.
I sisó ...............................................................  IV  diners.
Iª carrancha .....................................................  III  mealles.
I parell de cucales ............................................  III  mealles.
I cugullo .........................................................    [en blanc]

||65r Et que la dita caça degen vendre al portxe que és en lo mercat de Va-
lència, segons que ja és establit en lo mes proppassat, salvu cervo e cabró muntès, 
lo qual se vena a la carniceria, segons que és acostumat, a V diners la lliura e no 
pus. Et si alcú o alcuna tendrà a vendre alcun conill vestit, que aquell sia tengut 
de scorxar e vendre la carn al dit for de V diners la carn. Et qui contrafarà, per 
cascuna vegada que serà atrobat, perdrà la caça e encara pagarà per pena LX sous. 
Dels quals aurà lo terç lo senyor rey, lo terç lo comú de la ciutat e lo terç l’acusa-
dor. E d’açò no aurà alcuna amor.
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Encara és ordonat que si alcú o alcuns d’aquells qui vendran la dita caça sa-
bran que alcunes persones vinguen contra lo stabliment sobredit, que sien tenguts 
de manifestar e dir aytals persones als dits jurats o mudaçaff, sots la dita pena.

Encara us fan saber que·l establiment feyt en la dita caça en lo mes proppas-
sat, roman en son estament, exceptat en ço que ara és ordonat e damunt declarat.

214.

||69r [DE BARALLES, LLADRES I PROSTITUTES]

Die mercurii pridie nonas ianuarii anno Domini MºCCCºXXºVIIIº

Ara ojats què us fan saber lo justícia de la ciutat en lo criminal, los jurats e pro-
hòmens conseyllers d’aquella metexa ciutat:

Que, com en los temps passats moltes e diverses contençons e baralles sien 
estades en la dita ciutat, les quals alcuns a penes s’entrameten de departir e per 
aquella raó o occassió moltes nafres e morts se·n sien enseguides, volents esquivar 
que semblants dampnatges d’aquí a avant en la dita ciutat no·s pusquen esdeve-
nir, fan-vos saber que és ordonat que tot hom qui habit en la dita ciutat o en los 
ravals d’aquella sia tengut de tenir e tinga un gran bastó, o barra o bastó forrat 
derrera la sua porta, axí en alberch o casa com en obrador, per tal que, si en lo 
vehinat baraylla se esdevenia, aquells qui pus aprop seran de la dita baraylla en-
continent isquen ab los dits bastons o barres per departir la baraylla. E, si departir 
no la poran e d’aquèn nafres o morts esdevengudes seran entre los baraylladors, 
que retinguen lo malfeytor, lo qual sia menat a la presó. Et, si aquell en aquell ins-
tant retenir no poran, seguesquen aquell cridan «prenets-lo, prenets-lo, que aytal 
malefi ci ha feyt». E com pres serà, sia menat a la dita presó, per ço que prenga la 
justícia que merexerà segons fur e raó. Et qui contrafarà, pagarà per pena V sous 
per quantesque vegades contrafarà. De la qual calònia serà lo terç del senyor rey, 
lo terç del comú de la ciutat e lo terç del accusador, axí que alcú no puscha de-
manar sa part de la dita calònia, exceptat de ço que per los jurats e Consell de la 
dita ciutat serà declarat e tatxat.

Et semblantment sia feyt dels ladres, per tal que sien preses e aturats e por-
ten la pena que merexeran, ab cor e exempli dels qui fautes assajarien de fer. E 
açò per bona fama e estament de la ciutat.

||69v Lo qual establiment e ordinació ha ordonat lo Consell de la ciutat que 
dur aytant de temps com conexerà ésser faedor e no pus a avant.

Encara us fan saber que a audiència dels dits justícia, jurats e prohòmens 
consellers, per relació de persones dignes de fe, és pervengut que les fembres pec-
cadrius que públicament estan a peccats a fer, són molt encarregades e dampniffi -
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cades per raó del loguer que paguen o·ls convé a pagar per vestedures que porten 
com per altres arreus de ligar, de cínyer, de calçar e d’abrigar, com per robes de lits 
a jaure, per los quals càrrechs dels dits loguers fan més de peccats que no farien, 
aventuran lur cors de prendre justícia peccan ab hòmens d’altra lig o nació. Emper-
açò, volens obviar e esquivar los perylls que se’n porien seguir, vos fan saber que 
és ordonat que d’aquí a avant null hom o fembra, privat ho estrany, de qualque 
lig, condició o estament sia, no gos logar o fer logar a les dites fembres nengunes 
vestedures o altres arreus de lur cap, a cínyer o al calçar o abrigar o a jaure. Et qui 
contrafarà, perdrà totes les vestedures, o altres arreus, o capes o roba de lit que lo-
gades aurà, e pagarà per pena XX sous per quantesque vegades contrafarà. De les 
quals coses alcuna gràcia no atrobaran ne·ls serà feyta.

Encara us fan saber que és ordonat que alcun hom ho fembra appellat 
hostaler o hostalera no gos habitar ho estar entre les dites fembres peccadrius o 
aprop d’aquelles, a esquivar molta frau e dampnatges que per occasió d’aquells an 
sostenguts les dites fembres pecadrius. Et aquells o aquelles qui ara hi habiten o 
estan, ne sien fora per digmenge tot dia primer vinent, sots pena de XX sous e de 
traure-[les de] les portes de les cases dels dits hostals e de gitar lur ||68r roba en la 
dita carrera, e açò sens tot remey. Exceptats aquells qui hi han cases pròpies, axí 
que aquells no gosen usar de les dites coses o d’alguna d’aquelles, ne acullir alca-
vots o bagasses en los dits hostals, sots la pena damunt dita.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciu-
tat e lo terç del acusador.

Encara us fan saber que a audiència dels dits justícia, jurats e prohòmens 
és pervengut, per relació de persones dignes de fe, que alcuns hòmens o alcunes 
fembres, no temén Déu ne vergonyan la honor del segell, tenen a loger o a certa 
soldada alcunes fembres que lur cors liuren a peccats e estan ab les altres fembres 
públiques. Et, volents les dites coses esquivar, correger e castigar, fan-vos saber 
que d’aquí avant null hom ho fembra, de qualque condició sia, no gos tenir a 
loger o a soldada o a cert preu aytals fembres peccadrius en nenguna manera. Et 
qui contrafarà, lo senyor o dona que aytal serventa o misatge tendrà, e semblant-
ment aquella que a aytal cosa a fer estarà, segons que dit és, seran batuts e açotats 
nuus per les places de la ciutat axí com a alcavots.12

¶ 12 Un mal relligat del manuscrit fa que el foli LXVI de la numeració antiga 
porte ara el número 68 de la moderna.
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215.

||82r ORDINACIONS DEL PEIX

Die martis pridie idus martii

Ara ojats què us fan saber los jurats e prohòmens consellers de la ciutat:
Que per raó del temps de la Quaresma e per lo poch pex que·s pren en les 

mars aprop la ciutat, e per tal que·l pex que·s pren en mar fora lo terme de la ciu -
 tat pux volenterosament aporten aquell a la ciutat, e que la cort del senyor rey e 
altres gents privades e estranyes atroben suffi ciència de pex de mar en la ciutat, 
fan-vos saber que an tractat e ordenat que·l pes e preu qui era ordenat en vendre 
lo pex de mar és revocat e foragitat del tot, ço és, d’ací a la festa de Pasqua de la 
Resurecció de Nostre Senyor primera vinent, sots les condicions infrasegüents:

Ço és a saber, que null pescador, o altre per ell ho comprador de pex per 
revendre a menut e no en gros, que tot lo pex de mar que aja, sia tengut aquell 
aportar o fer aportar a la pescateria o taules de carneceria de la ciutat, e venen allí 
lo dit pex públicament sens pes; així, emperò, que no gosen vendre lo dit pex per 
cases o lochs amagadament sinó en públich en la dita pescateria e carneceria. Et, 
si contrafaran, perdran lo pex e pagaran X sous per calònia per quantesque vega-
des contrafaran.

Encara us fan saber que·ls compradors o revenedors de pex de mar ||82v 
no gosen aquell revendre en gros a altres revenedors, ans sien tenguts de vendre 
aquell pex en la dita pescateria e taules de carneceria en menut, públicament. Et 
qui contrafarà, perdrà lo pex e pagarà de calònia per quantesque vegades contra-
farà.

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú 
de la ciutat e lo terç del acusador.

216.

||83v PER LO PEIX DE MAR

Ara ojats què us fan saber los jurats e prohòmens de la ciutat:
Que null revenedor o revenedriu no gos comprar o fer comprar, manifes-

tament o amagada, dins los térmens de la ciutat nengun pex de mar. Et qui con-
trafarà, perda lo pex e pach per pena XX sous per quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciu-
tat e lo terç del acusador.
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217.

[DE L’APROVISIONAMENT DE CARN]

En lo dia de divendres, en lo qual comptava hom pridie kalendas aprilis anno Do-
mini millesimo CCCºXXºIXº, los dits jurats manaren e feeren appellar per Johan de 
Sòria, satg o misatge lur, los prohòmens ||84r carnicers qui usen de tallar e vendre 
carns de moltó en la ciutat, e comparegueren davant aquells en Pere de Falç, en 
Jacme Draper, en Bernat Mir, en Garcia Xichot, en Ramon Bru, en Bertomeu 
Costantí, en Michel Baral, n’Andreu de Cubla, en Domingo Verdú, en Pere Tió 
e en Bernat Bru, carnicers. Et los dits jurats, de part del senyor rey e de la dita 
ciutat, manaren e requeriren als dits carnicers que, per tal com lo senyor rey és 
present en la ciutat e moltes gents estranyes e privades, que de tot lur poder se 
aparellen ab acabament de donar suffi ciència de carns de moltó e d’altres carns 
per aquells acustumades de tallar e vendre a la instant festa de Pasqua de la Resu-
recció de Nostre Senyor, e enaprés contínuament. En altra manera, que serà im-
putat contra aquells e serien-ne punits per la via que fos faedora.

Et en aquell instant, los dits jurats, de part del senyor rey e de la ciutat, ma-
naren als dits carnicers, per si e per lurs companyons, que no venen los moltons o 
altre bestiar que han a nengunes persones ni·l traguen o traure facen dels térmens 
o del regne de València, ans lo bestiar que an a present, o auran, amenen o facen 
amenar a la ciutat per raó de tallar e vendre en la ciutat a la dita festa de Pasqua e 
enaprés, en pena de C morabatins d’or pagadors de lurs béns aquell qui contrafa-
rà, e perdrà lo bestiar.

||84v Encara requeriren als dits carnicers que ab sagrament encontinent de-
gen dir e manifestar lo bestiar que a present han.

Et los dits carnicers per sagrament dixeren si aver lo bestiar infrascrit:
En Pere de Falç e sos companyons .......................  CCC  moltons
En Bernat Mir e sos companyons.........................  CCV

En Garcia Xichot ................................................  CCCXX

En Bertomeu Costantí e sos companyons ............  D
En Michel Baral e n’Andreu de Cubla .................  CCLXXXVIII

En Bernat Bru .....................................................  CCCC

Et los dits carnicers respongueren al primer capítol e dixeren que, salva la 
honor dels dits jurats, ells no s’obligarien per res de abundar la ciutat de carns, 
com allò fer no porien, mas que y faran lur poder. Quant al àls, que·ls plau.

Testimonis en Bertomeu Mathoses, en Guillem Tholsà e en Ramon 
Constantí, ciutadans de València.
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218.

||85r QUE NEGUN CARNICER, PRIVAT O STRANY, NO GOS TRAURE 
DEL TERME DE LA CIUTAT O DEL REGNE MOLTONS, CABRONS, 
O VAQUES O PORCHS

Ara ojats què us fan saber los jurats e prohòmens de la ciutat:
Que null carnicer, privat o estrany, o comprador de bestiar per aquells o a 

revendre a carnicers, de qualque condició sia, no gos trer o fer trer, de dia o de 
nuyt, manifestament o amagada, del terme de la ciutat o del regne de València 
moltons, cabrons, bous o vaques o porchs, per tal que la cort del senyor rey e les 
altres gents que són en la ciutat per la venguda del senyor rey e per la cort gene-
ral pusquen aver suffi ciència de carns a la instant festa de Pasqua e enaprés. Et qui 
contrafarà, perdrà lo bestiar sens alcuna gràcia.

De les quals penes serà lo terç del senyor rey, e lo terç del comú de la ciu-
tat e lo terç del acusador, segons que per los jurats e prohòmens de la ciutat serà 
tatxat e declarat.

219.

||89v [DE SEGUIR LA SENYERA DEL REI]

Die martis VIº nonas madii

Ara ojats què mana lo senyor rey:
Que tot hom a cavall e a peu sia aparellat ab ses armes e ab pa a dos meses 

per seguir la senyera là on lo senyor rey manará.

Die mercurii Vº nonas madii

Ara ojats què us fan saber lo jurats e prohòmens consellers de la ciutat:
Fan-vos saber que han haüt manament del senyor rey ab carta sua que tot 

hom de cavall e de peu sia aparellat ab ses armes e pa a IIII meses a seguir la se-
nyera per deffensió del regne encontinent que requests ne seran. 
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220.

||92r [DEL FORMENT DE L’ALMODÍ]

Die lune XIº kalendas iunii

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens conseyllers de la ciutat:
Que han ordenat, a esquivar dampnatges o pèrdua per rahó del forment 

asegurat e comprat per la ciutat, que encontinent d’aquell forment sia partit per 
parròquies e alberchs o cases d’aquelles, et encara per raó de la moltitut del dit 
forment que les fl equeres, axí blanqueres com roseres, sien tengudes de reebre o 
fer reebre del dit forment, ço és saber, les blanqueres IIes faneques al sach, e les ro-
seres IIIIe faneques al sach; lo romanent a compliment del dit sach pusquen com-
prar en l’almodí de la ciutat e no en nengun altre loch, d’aquell forment que·s 
volran. Et, si alcuna fl equera contra la present ordenació vendrà e alcuna frau farà 
o farà fer, perdrà lo blat en què la frau serà feyta.

Encara us fan saber que an ordenat que tot hom qui habit fora los térmens 
de la ciutat, que sia del regne de València o d’altre loch de la senyoria del senyor 
rey, qui volrà comprar o fer comprar forment en la ciutat, no·n gos comprar sinó 
en l’almudí de la ciutat, et sia tengut comprar o fer comprar del forment asegurat 
per la ciutat pagan lo preu que·s ven, e per aquell no pagaran alcuna ajuda. Et qui 
contrafarà, perdrà lo forment.

Encara us fan saber los damunt dits jurats e prohòmens conseyllers de la 
ciutat que han ordenat que tot hom de la ciutat, de qualque lig o condició sia, 
qui compre forment o comprar farà, sia tengut de comprar aquell ||92v del for-
ment asegurat, ço és, la meytat pagan lo preu a què·s ven, e l’altra meytat puscha 
comprar en l’almodí tant solament d’aquell forment que·s volrà. Et qui contrafa-
rà, perdrà lo forment.

De les quals calònies serà el terç del senyor rey, lo terç a pagar la ajuda pro-
mesa a aquells qui forment han aportat a la ciutat e lo terç del acusador.

221.

||90r DELS CORDERS

Com en lo dia de dimecres, en lo qual comptava hom pridie nonas ianuarii anno 
Domini MºCCCºXXºVIIIº, fos appellat e ajustat Consell en les cases de la confadria 
del benaventurat apòstol Sent Jacme per rahó de negocis e affers de la ciutat de 
València, en lo qual Consell en Garcia Ferran e en Bertran Çatallada, axí com a 
misatgers de la universitat de la vila de Líria, exposaren que·ls corders e singu-
lars de la dita universitat havien sostenguts e sostenien grans afayns e dapnatges, 
ço és a saber, per raó de un establiment feyt en lo temps qui foren jurats de la 
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dita ciutat en Maymó Çaplana, en Bertomeu Mathoses, en Bernat Planell e en 
Ramon Maschó, ço és, en lo dia que fon comptat XI kalendas de noembre del 
ayn MCCCXI, en lo qual establiment se conté que la cama del fascar fos feyta de 
XII brins fi ns en XV brins, e no meyns de XII brins ne de XV brins a ensús, sots 
certa pena en lo dit establiment apposada. Lo qual establiment, salva la honor dels 
constituens o ensegüens aquell, no és cosa consonant a raó que·l dit establiment 
sia o deja ésser servat, com sia inposíbil havén ||90v esguart a la confecció o orde-
nació d’aquell e a les persones ignorants e puerils, per les quals les cames o fascars 
se fan, per la qual cosa de evident necessitat lo dit establiment deu ésser coregit 
e millorat en aquella manera que·l dit Consell conexeria ésser fahedor. On nós, 
en Ramon Montaner, en Berenguer de Ripoll, en Bernat Çanou e en Salvador 
Rich, jurats de la dita ciutat en lo present ayn, e n’Arnau Ferrer, mudaçaf d’aque-
lla metexa ciutat, e lo dit Consell, enteses les rahons dels dits misatgers, e vist e 
entès lo dit establiment, fi nalment, haüt col·loqui ab prohòmens mercaders e de 
la art de la mar e de cordés de la dita ciutat, qui han esperiència de les dites coses, 
fo del·liberat e ordenat que·l dit establiment sia revocat, anul·lat e cassat del Libre 
dels Establiments de la dita ciutat e semblantment del Libre del Mustaçaf, per ço que 
per a avant alcú dubte no se’n pogués seguir. Et de novell fo ordenat lo següent 
establiment e ordenament:

Stabliren e ordenaren los dits jurats e prohòmens consellers, ab consell del 
dit mudaçaf e de prohòmens mercaders e de la art de mar e de cordés de la dita 
ciutat, que de huy||91r a avant les cames del fascar sien feytes, axí per persones pri-
vades o estranyes, de qualque edat, lig o condició sien, ço és a saber, que la cama 
del fascar no sia feyta de deu brins a avall egualment, ans sia feyta de deu brins fi ns
en deeset brins, mas no sia feyta de XVI brins a ensús egualment. Açò declarat, 
que en la mirva dels dits X brins a avall no sia entès quant és al començament de 
la cama del fascar tro a mija alna de València, e semblantment en la fi  del fascar 
o là on serà creuada la cama del fascar. Et qui contrafarà, lo fascar o fascars seran 
cremats, e lo senyor del fascar pach per pena aytantes cames o fascars dels bons o 
just preu per aquells.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, e lo terç del comú de la 
ciutat e lo terç del acusador.

222.

[CONVOCATÒRIA DE CORTS GENERALS]

Die mercurii VIº idus madii

Ara ojats què us fan saber los jurats e·ls prohòmens de la ciutat:
Que·l senyor rey començarà demà matí, que serà dijous, celebrar Cort Ge-

neral en la esgleya de la Seu de València, per què us fan ||91v saber que tots los 
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consellers e altres persones que ésser-hi volran, sien demà matí a la dita Seu. E les 
dites coses vos signifi quen de part del dit senyor rey.

223.

[IMPOSICIONS SOBRE LA CARN I LA MÒLTA]

Die sabbati XIIIº kalendas iunii

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens conseyllers de la ciutat:
Que com imposició sia estada ordenada per ells, per la necessitat dels ponts, 

dels camins generals e dels vaylls de la dita ciutat, sobre les carns que·s venien en 
les carniceries de la ciutat e dels lochs de la contribució d’aquella et encara sobre 
el molrre del forment, per la ajuda ordenada e atorgada a aquells qui forment han 
aportat per mar a la dita ciutat, et a les dites necessitats sia aadés alcun remey do-
nat, haüt esguart a la necessitat e pobrea de le gents, e volén a aquelles sostentar e 
comportar en lurs necessitats quant a ara, los dits jurats e prohòmens e conseyllers 
releven la dita imposició, manan per la present crida a tots e sengles carnicers que 
venen les carns axí com ans de la dita ordenació les carns venien, et semblant-
ment a aquells qui cuyllien la ajuda dels molins que no reeben res d’aquella. Et 
per la present crida vos fan saber que han relevada la ajuda que ordenada era de 
fer a aquells qui forment o ordi aportaven o aportaran a la ciutat.

224.

||93v DE LA VENDA DEL FORMENT

Ara ojats què us fan saber los jurats e los prohòmens consellers de la ciutat:
Que, haüt esguart a la gran quantitat de blat asegurat per la ciutat, lo qual 

és en botigues, e al temps present del estiu e de messes, et haüt esguart a la parti-
ció departida del dit forment feyta per paròquies e cullites de la ciutat, encara ro-
man la major partida del dit forment, lo qual de gran necessitat se convé de aviar 
e espeegar, per les dites rahons declarades e a esquivar major pèrdua e dampnatge 
a la ciutat, vos fan saber que an ordenats los següents establiments:

Primerament, que null hom o fembra no gos vendre o fer ||94r vendre de dia 
o de nuyt, manifestament o amagada, forment en botigues o en cases o en alcú 
altre loch fora l’almudí de la ciutat. Et qui contrafarà, lo venedor per pena perdrà 
lo forment, e lo comprador pagarà aytant com valrà lo dit forment.

Ítem, que tot hom o fembra qui compre o comprar farà forment en lo dit 
almudí, sia tengut de comprar la meytat del forment assegurat per la dita ciutat, e 
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l’altra meytat pusca comprar de qualsevol altre blat en lo dit almudí. Et qui con-
trafarà, per pena perdrà lo dit forment.

Ítem, que tot hom o fembra qui vulla molre forment que haja o aurà en 
casa, sia tengut de comprar del forment asegurat la meytat d’aquell que volrà 
molre, e ans que aquell trameta a molí sia tengut de reebre albarà en l’almodí 
d’aquells prohòmens qui per lo Consell de la ciutat són elets e ordenats, los quals 
albarans los seran dats franchs. E açò, per tal que sia sabut si del dit forment ase-
gurat aurà en lo sach o taleca segons que és ordenat. Et qui contrafarà, ||94v per 
pena perdrà lo forment. E en la recepció del dit albarà sia tengut de fer sagrament 
si y ha en lo sach la meytat del dit forment asegurat. Emperò, si serà tal persona 
que honestament e leguda no pusca anar al dit almodí per reebre lo dit albarà, 
que en aytal cas sia tengut de trametre persona convinent a fer lo dit sagrament. 
Així, emperò, que cascú pusca molre lo forment que ara li és donat en la partició 
ab atretant d’altre forment que ja aja en casa, mesclat o no mesclat, e sia tengut 
de fer lo dit sagrament e reebre lo dit albarà en la forma damunt dita.

Et certifi quen-vos per la present crida, que, si alcú o alcuna en les dites 
penes o en alcuna d’aquelles caurà, que no trobarà amor, car sagrament és estat 
feyt de no fer gràcia de les dites coses. Et açò, per tal que·l dit forment sia abans 
espeegat.

225.

||102v QUE·LS CONSELLERS SIEN TENGUTS VENIR EN CERTA ORA A 
CONSELL

Die mercurii XIº kalendas iulii anno Domini MºCCCºXXº nono

Stabliren e ordenaren los damunt dits jurats e prohòmens consellers de la ciutat 
que tot conseller o altre qui sia appellat a Consell a certa ora sia tengut de venir 
a Consell, si donchs per evident necessitat no serà excusat, axí que duran lo palm 
de candela creman tuyt sien ajustats en Consell. E qui contrafarà, pach XII diners 
a la obra dels ponts de la ciutat.

Encara stabliren e ordenaren, per aviament e espeegament dels afers, que 
alcú no gos parlar en Consell si no·s leva, e los altres tenguen cilensi, per raó que·ls 
afers sien mils examinats e en bon estament posats. E qui contrafarà, pach XII di-
ners, los quals sien a la obra dels dits ponts.

Encara stabliren e ordenaren, per aviar e espeegar lo forment asegurat per 
la ciutat, que les fl aqueres blanqueres sien tengudes de comprar e reebre del dit 
forment, ço és, ||103r tres faneques al sach de VIII faneques e miga, e les roseres un 
kafís al sach; lo romanent a compliment del sach pusquen comprar de qualsevol 
blat en lo almodí. E qui contrafarà, perda lo forment.
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Encara establiren e ordenaren per la multitut de forment que és asegurat e 
per lo temps del estiu, per lo qual lo dit forment se guastava, que d’aquell fos feta 
partició per paròquies, alberchs e cases per les cullites de la orta de la ciutat.

Encara establiren e ordenaren que de huy a avant null hom o fembra, privat 
o estrany, de qualque condició o estament sia, que aport blat a vendre a la ciutat, 
no gos aquell vendre sinó en lo almodí de la ciutat. E qui contrafarà, lo venedor 
perdrà lo blat, e lo comprador pach lo preu o valor del blat qui aurà comprat per 
quantesque vegades contrafarà.

Encara stabliren e ordenaren, a esquivar carestia de ordi e civada, que null 
hom, privat o estrany, de qualque condició sia, no gos ||103v vendre o fer vendre, 
manifestament o amagada, ordi a més de XII sous lo kafís, civada meytadenca, XI 
sous lo kafís, avena solia, IX sous lo kafís.

226.

ORDINACIONS DELS RAYMS DE VINYES E DE PARRES

Die veneris pridie nonas augusti

Stabliren e ordenaren los jurats e prohòmens consellers de la ciutat, a esquivar 
roberia e dampnatge que malvades gents feyen de nuyt e de dia, que·s plevien de 
rayms de vinyes e de pares e d’altra fruyta, la qual venien amagadament a revene-
dors de fruyta, que nengun revenedor o revenedriu no gos vendre o fer vendre 
en la ciutat o ravals d’aquella, manifestament o amagada, rayms de vinyes ne de 
pares d’ací al dia de sent Michel de setembre primer vinent. E qui contrafarà, 
perda los rayms e pach per pena LX sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara establiren e ordenaren que null hom o fembra, de qualque ||104r 
condició sia, qui estia en alcun loch dins los térmens de la ciutat o fora los dits 
térmens que no contrebuesca ab la ciutat, no gos aportar per vendre rayms de vi-
nyes o de pares en la ciutat o ravals d’aquella. E qui contrafarà, perda los rayms e 
pach V sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara establiren e ordenaren que alcun vinyògol, o muller, o concupina, o 
fi lls d’aquels o altra persona per aquell, no gos vendre rayms de vinyes o de pares 
ne alcuna altra fruyta en la ciutat o en los térmens d’aquella, a esquivar roberia e 
dampnatges. E qui contrafarà, serà pres axí com a ladre e sostendrà les penes en 
Fur de València establides. Semblant pena sostenga aquell o aquella qui aportarà 
rayms o fruyta de vinya o camp o ort que no sia seu, si donchs clarament no pro-
varà que aquella fruyta li és estada donada.

Encara establiren e ordenaren, a bé e profi t dels habitans en la ciutat e dels 
lochs de la contribució d’aquella qui volran vendre o fer vendre rayms de vinyes 
en la ciutat o en los dits lochs de la contribució, que u puxa fer sens alcun em-
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barch. ||104v Axí, emperò, que aquell o aquella primerament vinga denant los jurats 
en les cases de la confadria de Sent Jacme e manifest-ho a aquells e jur en llur 
poder o de llur scrivà que aquells rayms que vendre vol són de la sua vinya o vi-
nyes, declaran lo terme e la persona que aquells rayms vendrà, a esquivar tota frau. 
La qual manifestació serà escrita a memòria e francament, e açò per tal que los 
dits habitants se pusquen secòrrer e ajudar de ço de llur, e les gents que comprar-
ne volran, ne pusquen atrobar a compra per lurs diners.

227.

QUE ABELLES NO PUXEN TENIR DINS L’ORTA DE VALÈNCIA

Encara establiren e ordenaren que tot hom, privat o estrany, de qualque lig, o 
condició o estament sia, qui haja abelles en la ciutat o en la orta d’aquella, que 
les n’aga tretes o feytes trer de la ciutat e de la orta per dicmenge tot dia primer 
vinent, sots pena de perdre aquelles, e pach per pena LX sous.

Semblantment, tots aquells qui han cabres o ovelles de nodriment dins la dita 
orta, que les n’agen tretes per aquell ||105r metex dia, sots pena de perdre aquelles.

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú 
de la ciutat, lo terç del acusador. Açò, emperò, declarat, que alcú no pusca dema-
nar lo terç de la pena ne aja aquella, sinó d’aquella quantitat que per los jurats de 
la ciutat serà declarada e tatxada.

228.

[DE LA COMPRA I EL PASTAMENT DEL BLAT ASSEGURAT]

Die martis VIº idus augusti

Stabliren e ordenaren los jurats e prohòmens consellers de la ciutat que, a tolre 
vexacions e treballs a les fl aqueres que cascun dia no aguesen a reebre del for-
ment asegurat segons que per sach los pervenia de comprar e reebre, segons la 
ordenació ja d’aquèn feta, que per setmana degen reebre ço que per tota aquella 
setmana los convendria reebre singularment o especial per cascun dia, e lo preu 
que·l forment per setmana muntarà, que la fl aquera pach lo mercader en lo di-
lluns de la següent setmana, e axí seguesca’s fi ns ||105v que·l dit forment sia aviat e 
venut. E, si contrafarà, pach per pena LX sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara establiren e ordenaren que, si alcuna fl aquera, sots color o disimu la-
ció que no agués a reebre del dit forment, cessarà a present o dins lo temps que·l 
dit forment durarà a vendre que no vulla pastar, que aytal fl equera qui aurà cessat 
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de pastar per la dita raó no gos pastar en la ciutat o en son terme, ço és, per un 
ayn següent aprés que·l dit forment asegurat sia venut. E açò sens tot remey o 
gràcia, que no atrobarà.

De les quals calònies sobredites sia lo terç del senyor rey, lo terç del comú 
de la ciutat e lo terç del acusador.

229.

QUE TOT HOM QUI APORTARÀ BLAT PER MAR O PER TERRA SIA 
ASSE GURAT E ALTRES ORDINACIONS DE BLATS QUE ES VENEN 
EN L’ALMODÍ

Die veneris IIIº idus augusti

Stabliren e ordenaren los justícia, jurats e prohòmens consellers de la ciutat que 
tot hom qui aportarà blat per mar o per ||106r terra a la ciutat venga salvu e segur, 
vinén, estan e tornan sens tot enbarch, si donchs no serà deutor per si o fermança 
per altre obligat.

Encara establiren e ordenaren que null hom o fembra, privat o estrany, de 
qualque condició sia, no gos comprar o fer comprar en la ciutat o en son terme 
nengun blat per revendre, a esquivar carestia e dampnatge a les gents. E qui contra-
farà, perda lo blat e pach per calònia LX sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara establiren e ordenaren que negun revenedor o revenedriu no gos 
comprar o fer comprar en lo almodí blat a obs de lur mengar sens licència e co-
neguda del guardià del almodí, a esquivar a frau, ne gosen comprar ordi o civada 
tro migdia sia pasat, e ladonchs pusca comprar mig kafís; així, emperò, que no gos 
pus comprar tro que aquell ordi o civada haja venut. E qui contrafarà, perda l’ordi 
o civada e pach per pena XX sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara establiren e ordenaren que null hom o fembra, de qualque ||106v con-
dició sia, no gos reebre procuració de vendre alcun blat en lo almodí, a esquivar 
carestia e frau. E qui contrafarà, pach de calònia LX sous per quantesque vegades 
contrafarà.

Encara establiren e ordenaren que si alcun hom o fembra, privat o estrany, 
de qualque condició sia, qui haga alcun blat en lo almodí e aquell aurà començat 
a vendre a cert preu o for, que a·quell preu sia tengut de vendre e no a més per 
tot aquell dia, mas a menys si·s volrà. Emperò, si s’esdeven drà que·l venedor se 
absentarà o·s desarà per ço que·l blat no·s pusqués vendre en aquell dia, per tal 
que en l’endemà lo muntàs de for, que en aytal cas lo guardià del almodí pusca 
fer vendre aquell blat al for o preu que era començat de vendre e delliure la pe-
cúnia al senyor del blat que d’aquell serà exida.
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Encara establiren e ordenaren que null mesurador o escagera no gos com-
prar alcun escatg de blat, sots pena de V sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara establiren e ordenaren que null revenedor o revenedriu ||107r no gos 
tenir garbell en l’almodí ne encamarar blat, ço és, que la mostra sia bella e dejús 
no tan bell, ans sia tot lo blat, axí de oró, com de sach com en taleca, tot un. E si 
contrafarà, pach per pena X sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara establiren e ordenaren que null moliner, o sobrestant o traginer no 
gos caregar nengun sach ab blat sens ligar, a esquivar perills e dampnatges que ja 
se’n són enseguits. E qui contrafarà, pach per pena V sous per quantesque vegades 
contrafarà.

Encara establiren e ordenaren que null hom, privat o estrany, de qualque 
condició o estat sia, no gos vendre blat banyat ne I blat per altre, ço és, que no sia 
tan bell dejús com és damunt, o de una taleca per altra. E qui contrafarà, lo blat 
banyat sia secat segons raó, e lo blat encamarat reebe13 lo venedor e restituesca lo 
preu si reebut l’aurà. E, ultra açò, pach de calònia X sous per quantesque vegades 
contrafarà.

Encara establiren e ordenaren, a esquivar discensions e contrasts, que nen-
guna persona gran o pocha no gos agranar o aplegar ||107v blat en lo almodí contra 
volentat dels senyors qui venen blat en lo dit almodí. E qui contrafarà, pach per 
pena V sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que nengun mesurador no gos fer preu o mercat de 
blat ab les gents que·n volen comprar, mas lo senyor del blat faça lo preu ab los 
comprans, ne gos exir a carera a alcú venedor de blat. E qui contrafarà, pach per 
pena V sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que és ordenat, a donar major pati o amplea en lo al-
modí, que nengun revenedor o revenedriu no gos vendre ordi o civada en azto-
res sinó en oró o en sach, ço és, en lo pati del almodí, mas en los portges d’aquell, 
exceptat lo portge asignat als estrangés, pusquen vendre lur blat. E qui contrafarà, 
pach per pena o calònia X sous per quantesque vegades contrafarà.

||108r De les quals calònies damunt dites serà lo terç del senyor rey, lo terç del 
comú de la ciutat e lo terç del acusador.

¶ 13 «reenbre» a l’original.
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230.

QUE NENGÚ QUE NO CONTRIBUEX AB LA CIUTAT EN TALLES E AL-
TRES EXACCIONS NO PUXA METRE VI DINS AQUELLA, E ALTRES 
ORDINACIONS TOCANT LO FET DEL VI

Die sabbati pridie idus octobris anno predicto

Ara ojats què us fan saber los jurats e prohòmens consellers de la ciutat:
Que és ordenat que null hom o fembra, de qualque condició sia, no gos 

aportar o fer aportar, de dia e de nuyt, manifestament o amagada, nengú vi que 
sia de persona que no contribuesca per aquelles vinyes, de les quals aquell vi serà 
exit, ab la ciutat en quèsties e en altres exaccions e serviis, ne metre aquell vi en 
la ciutat ne en los ravals d’aquella ne en alcun loch del realench. E qui contrafarà, 
perdrà lo vi entegrament e pach LX sous de calònia per quantesque vegades con-
trafarà.

Encara us fan saber que nengun traginer o altra persona no gos aportar vi 
que no sia del realench, ço és, de persona que no contribuesca ab la ciutat per 
aquelles vinyes. E qui contra-||108vfarà, pach per calònia XX sous per quantesque 
vegades contrafarà. Et, si alcú decebrà lo traginer dién que aquell vi és de rea-
lench e ab veritat no u serà, que en aytal cas lo traginer no encorega en la dita 
pena, mas aquell qui fraudulentment l’aurà logat pach la dita calònia, e, ultra ço, 
perda lo vi entegrament per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber, a esquivar a frau, que nengun taverner o tavernera no 
gos vendre vi sinó en sa casa pròpria o logada, ço és, en aquella hon habitarà e 
estarà. E qui contrafarà, perdrà lo vi e pach de calònia LX sous per quantesque ve-
gades contrafarà. 

Encara us fan saber que nengun taverner o tavernera no gos vendre o fer 
vendre nengú vi en gros a nengun altre taverner o tavernera. E qui contrafarà, per-
drà lo vi e pagarà per pena e calònia LX sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que nengun taverner o tavernera no gos ||109r fer nen-
guna avinença ab alcuna persona que li vena vi en sa casa, sots color que aquell vi 
sia del senyor de la casa. E qui contrafarà, perdrà entegrament tot lo vi e pagarà 
per pena o calònia LX sous per quantesque vegades contrafarà. E, si lo senyor de 
la casa qui aytal frau consentrà, pagarà de calònia LX sous per quantesque vegades 
contrafarà.

Encara us fan saber los damunt dits jurats e prohòmens consellers que nen-
gun coredor no gos fer mercat d’alcun vi que·l taverner aurà vist, e aprés que ab 
tractament del taverner faça mercat d’aquell vi a alcuna altra persona que·l vena 
per lo dit taverner. E qui contrafarà, lo coredor pagarà per pena LX sous, e aquell 
qui aytal vi comprarà, pach de calònia LX sous per quantesque vegades contra-
faran.
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De les quals calònies damunt dites serà lo terç del senyor rey, lo terç del 
comú de la ciutat e lo terç del acusador. Açò, emperò, declarat que alcú no pusca 
demanar o aver lo terç de les calònies, exceptat d’aquella quantitat que per los ju-
rats serà tatxada e declarada.

231.

||112r [QUE ELS JURATS NOUS PAGUEN ELS DEUTES DE L’ANY ANTE-
RIOR]

[XVII kalendas iunii annno Domini millesimo CCCº tricesimo]

Ítem, fo ordenat per lo dit Consell que qualsque sien elets en jurats en lo present 
dia, fet primerament lo sagrament acustumat per privilegi, sien tenguts de jurar en 
poder de mi, notari, reebent axí com a pública persona, en loch e en nom d’aquells 
de qui·s pertany o pertànyer deu o pot, que dels béns de la ciutat pagaran e satis- 
||112v faran e compliran tots e sengles deutes per qualssevol raó deguts per los jurats 
del primer ayn pasat a qualssevol persones, e compliran totes e sengles provisions, 
covinences e obligacions per los dits jurats o per certs prohòmens obligats per la 
ciutat covengudes e fetes per aquells a qualssevol persones, per ço com los dits ju-
rats del ayn pasat per religió de sagrament sien restrets a complir les dites coses.

232.

||117v PER LOS BRUNATERS E OFFICI D’AQUELLS

Die veneris XII kalendas augusti

Com a audiència dels honrats micer Guillem de Jàfer, micer Pere de Vilarasa, 
doctors en leys, d’en Francesch de Monpalau e d’en Andreu Guillem Escrivà, 
cavallers, e d’en Jacme de Celma e d’en Bertomeu Çaranyó, jurats de la ciutat de 
València en l’ayn present, e dels prohòmens consellers d’aquella metexa ciutat, e 
d’en Bernat Redon, mudaçaf de la dita ciutat, sia pervengut que en l’offi ci de la 
brunateria de la dita ciutat se fan alcuns fraus, ço és, en fer los drabs groses mirves 
de pes d’estam e de lana, en gran dampnatge de la pública utilitat. On, com a tot 
regidor de ciutat, vila o loch se pertanga de encercar e de procurar vies e mane-
res per les quals los habitadors de la ciutat o vila viven en justícia e veritat, la qual 
cosa és plaent a Déu e útil e profi tosa a aquells qui habiten e estan en la ciutat, 
e deu esquivar e foragitar les dites fraus. Attenens que per fur o privilegi certa 
forma de pes no és declarada, ço és, quantes liures entre estam e lana deja hom 
metre ||118r en la peça del drab gros, exceptat que per privilegi del senyor rey en 
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Pere apar e és contengut que en la ciutat e en lo regne de València pusquen ésser 
fets drabs groses, ço és, de sisa e de pes de Leyda, de Valls e de Monçó, en lo qual 
privilegi no és expresat cert pes. Emperaçò, los dits jurats e consellers, de assenti-
ment e volentat d’en Berenguer Dos, en Guillem Pujol, en Guillem Cesarugues, 
Andreu Pedrós, en Ponç de Rovelat, en Pere Marull, en Pere Desplà, en Pere 
Çabella, Andreu de Guardasivenen, en Domingo Salas, en Pere Pujol, Andreu del 
Box, en Pere de Sobirats, en Pere Ferrer, en Johan Serra e d’en Guillem d’Eston-
panyà, qui són del offi ci de la brunateria, a bé de la cosa pública ordenaren e esta-
bliren que d’aquí a avant en la ciutat e en los térmens d’aquella tot hom o fembra 
qui farà o farà fer dels dits drabs groses sia tengut de metre o fer posar e metre, ço 
és, entre estam e lana en la peça del drab gros cruu almenys cent liures, mas pus-
quen hi metre més de CC liures en la peça. Et si alcú o alcuna metrà menys de les 
dites C liures en la peça, pach de calònia XII diners per cascuna liura que falrà del 
||118v dit pes de C liures, e açò per quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciu-
tat e lo terç del acusador.

Açò, emperò, declarat que per lo present establiment e ordenament no en-
tenen en alcuna cosa innovar en l’establiment fet en fer e adobar los dits drabs o 
en larguea o amplea d’aquells, ans romanga en la sua plenera força e valor.

De la qual ordenació fon feta crida públicha per la dita ciutat, e mesa en 
escrit en lo Libre del dit mudaçaf e donat translat als majorals del offi ci dels bru-
naters, ço és, a aver memòria de les dites coses:

Ara ojats què us fan saber los jurats e los prohòmens consellers de la ciutat:
Fan-vos saber que, a esquivar a fraus e dampnatges, han ordenat e establit 

que null hom o fembra, de qualque condició ho ley sia, no gos fer en la ciutat ho 
en ||119r sos térmens, manifestament o amagada, alcuna corega que sia ordida de fi l 
e texida de seda. E qui contrafarà, aquella corega serà cremada, e aquell o aquella 
que feta la aurà axí encamarada pach de calònia X sous per quantesque vegades 
contrafarà.

Encara fan saber que tot hom o fembra qui obrarà o obrar farà en la ciutat 
o en sos térmens coreges de seda, o de fi ladiç, o de fi l, o d’estam o de lana, sia 
tengut de fer la corega axí en l’ordir com en texir que tot sia de seda, o de fi ladiç, 
o de li, o d’estam o de lana, axí que una cosa ab altra no sia encamarada. E qui 
contrafarà, la corega o coreges axí falses e encamarades seran cremades, et aquell 
qui fetes les aurà, pagarà de calònia X sous per cascuna corega per quantesque ve-
gades contrafarà.

Encara us fan saber que és ordenat que alcun argenter, de qualque condi-
ció o ley sia, no gos guarnir o fer guarnir d’obra d’argent alcuna corega que sia 
encamarada, ço és, fi l o fi ladiç ab seda o fi l ab fi ladiç. E qui contrafarà, perdrà la 
corega que haurà guarnida e pagarà de calònia X sous per quantesque vegades 
contrafarà.
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Encara us fan saber, per esquivar a frau, que tot argenter qui haja [...] ||119v 
[...] coreges encamarades sia que sien guarnides ne [...] en tres dies següents les 
haja mostrades e manifestades a·n Bernat Redon, mudaçaf de la dita ciutat, a sa-
ber qui ha de les dites coreges e lo nombre d’aquelles, per tal que sots color 
d’aquelles no se’n pusquen pus fer d’aquí a avant. Et, si alcú contrafarà e les core-
ges seran atrobades, les quals no hagen manifestades, lo senyor d’aquelles les per-
drà entegrament e per cascuna de aquelles pagarà de calònia X sous.

Encara us fan saber que, a esquivar major dampnatge a aquells qui han de 
les dites coreges, han ordenat que aquelles hagen tretes o fer trer de la dita ciu-
tat e de sos térmens d’ací a la festa de nostra dona santa Maria del mes d’agost 
primera vinent. E qui contrafarà, perdrà totes les coreges entegrament sens alcun 
remey.

Encara us fan saber los dits jurats e prohòmens consellers que, a esquivar a 
frau, han ordenat per bé de la cosa públicha que alcuna obra grosa d’argent, axí 
com són bacins, talladors, pitxers, copes, anaps, taces, escudelles, greals e culleres 
que sien fets fora lo regne de València, que aquells no sien senyats o marcats ab lo 
senyal de la ciutat, mas si alcuna...14

233.

[DE LA VENDA DE BLATS]15

||5v Die veneris pridie idus iunii

Ara ojats què us fan saber lo justícia, els jurats e los prohòmens consellers de la 
ciutat:

Que null revenedor o revenedriu, de qualque condició sia, no gos comprar 
negun blat per cases o alqueries o heres dins los térmens de la ciutat. Et qui contra  -
farà, perda lo blat e pach per calònia LX sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que, a obviar a carestia de ordi, e de civada e d’avena, 
és ordenat e establit que null hom o fembra, de qualque lig o condició sia, no gos 
vendre ordi aespriu a més de XII sous lo kafís, e civada a XI sous lo kafís e avena a 
X sous lo kafís, e açò per tal car lo senyor rey ab grans gents era en la ciutat. E, si 
alcú a més dels dits preus ordi, o civada o avena vendrà, perda lo blat venut a més 
del dit for per quantesque vegades contra-||6r farà.

De les quals calònies sia lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciutat 
e lo terç del acusador, ço és, d’aquella quantitat que per los jurats serà conegut, 
tatxat e declarat.

¶ 14 El manuscrit A2 s’interromp ací bruscament, en el foli 119v, últim del volum, 
i per tant, també l’establiment 228, que queda axí incomplet.

¶ 15 El canvi de la numeració dels folis és perquè comença un nou registre, l’A3.
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234.

[SOBRE EL FINANÇAMENT D’UNA ARMADA CONTRA ELS GENOVESOS]

Die martis nono kalendas iulii

Fo appellat e ajustat Consell en lo palau de la confadria del benaventurat Sent 
Jacme apòstol per tractar de afers comuns de la ciutat, e entre los altres afers fon 
tractat sobre l’armament de X galees e dues barques contra los malvats genoveses, 
enemichs del senyor rey e dels seus sotsmeses. Finalment, lo dit Consell, avén es-
guart als grans dampnatges donats per mar per los dits enemichs als vasalls e sots-
meses del senyor rey en persones e en béns, e per donar dampnatges ||6v en manera 
de vendicta contra los dits enemichs en honor de la corona real e per bé dels sots 
[sic] d’aquella, atorgà al senyor rey que lo senyor rey, arman del seu propri V ga-
lees e una barcha e prestan de la pecúnia de la imposició la quantitat que altres V 
galees e una barcha costarien d’armar, ensemps ab les universitats de les viles reals 
del regne armarien contra los dits enemichs, sots condició que, si la part del guayn 
pertanyent a les dites V galees complia a la quantitat prestada per la dita raó, que 
fos satisfet al senyor rey. En altra manera, que per manera de imposició fos satisfet 
al senyor rey, segons que en cartes d’aquèn fetes largament és con tengut.

235.

ORDENAMENT DEL SECRET A TENIR PER CONSELL

Lo Consell de la ciutat, certifi cat dels establiments fets en temps que en Jacme 
Escrivà, en Bertomeu Mathoses, en Pere Mercer e en Domingo de Claramunt, 
ladonchs jurats ||7r de la dita ciutat, en lo dia de dilluns, en lo qual fon comptat 
pridie kalendas septem bris16 anno Domini MºCCCºXXºVIIº, la tenor dels quals són en la 
forma següent:

«Com per privilegis atorgats a la ciutat de València los jurats ab consell 
dels prohòmens d’aquella metexa ciutat pusquen fer cots e establiments, per ço, 
en Jacme Escrivà, en Berthomeu Mathoses, en Pere Mercer e en Domingo de 
Claramunt, jurats de la dita ciutat en l’ayn present, ab consell dels prohòmens 
consellers de la damunt dita ciutat e a ben comú, ordenaren e feeren los següens 
ordenamens e establimens:

¶ 16 Per decembris. Vid. núm. 197.
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236.

ORDINACIONS FETES PER CAUSA DEL REGIMENT DE LA CIUTAT

Primerament, stabliren e ordenaren que, si alcú o alcuns dels jurats, consellers e 
prohòmens de la ciutat qui seran appellats a Consell revelaran o descobriran a 
alcú o a alcuns qui no seran estats a Consell o en lo col·loqui haüt sobre ||7v ne-
gocis o affers de la ciutat aquelles coses que en lo dit Consell o col·loqui seran 
dites per alcú o per alcuns, o lo fi nal consell o acort que sobre aquells afers o 
negocis serà haüt, e sobre lo qual consell e acort e paraules e tractament d’aquèn 
haüt e feyt, manament serà feyt que secret sia tengut e servat, o si alcú qui alcu-
nes paraules en Consell dirà, demanarà secret de ço que dirà e aprés serà revelat, 
que aytal revelador, dexalador o descobridor sia punit de sa culpa, ço és, que si és 
jurat o conseller o altre qui sia appellat a Consell, que encontinent sia remogut 
del offi ci en què serà. Et que enaprés, en alcun offi ci de la ciutat o Consell no sia 
reebut o appellat. E la pena de la revelació del dit secret sia reebuda per los jurats 
e per VI prohòmens de la ciutat, ço és, II de mà major, e II de mijana, e II de me-
nor, elegedors per los jurats sumàriament e sens escriptura. E, si serà a ells cert ||8r 
de la dita revelació, serven e facen servar lo dit establiment en la persona d’aquell 
qui aurà dexellat lo secret. E, a memòria, lo nom d’aquell e la remoció sien escrits 
en lo Libre dels jurats, e cascun ayn, en les eleccions dels dits offi cis faedores, la re-
moció de la persona que en lo dit cas per sa culpa vendrà sia lesta públicament als 
jurats e al Consell.

237.

QUE NEGUN MISSATGER QUI SERÀ TRAMÈS AL SENYOR REY NO 
PARLEN NI PARLAR FACEN DE LURS AFERS NE D’ALTRES AB LO 
SENYOR REY E SON PRIMOGÈNIT, NI EMPETREN ALTRES COSES 
SINÓ PER LOS FETS QUE HI SERAN TRAMESOS

Ítem, establiren e ordenaren que, can misatger o misatgers seran elets per anar al 
senyor rey o a son primer engendrat per affers de la ciutat, que aquell misatger o 
misatgers juren e sien tenguts de jurar que alcuna cosa no parlen ne parlar facen 
de lurs affers ne d’altres ab lo senyor rey o son primer engendrat, no empetren o 
empetrar facen d’aquell o d’alcú d’aquells alcuna cosa a lur propri profi t o d’altre, 
sinó ço que enpetrar poran dels affers per què seran trameses tant solament. Et 
qui contrafarà, sia punit segons la forma del primer esta-||8v bliment, com sia ave-
rat en la forma del dit primer stabliment. Açò enadit, que null temps no sia elet o 
reebut en misatgeria e, ultra açò, que del lur propri paguen totes les messions a la 
ciutat, e que per null temps no sien en alcun offi ci ne en misatgeria.
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238.

QUE NEGUN OFFICIAL DEL SENYOR REY O DE CASA SUA SCRIT EN 
RACIÓ NO SIEN ELETS EN OFFICIS DE LA CIUTAT

Ítem, establiren e ordenaren que alcun offi cial del senyor rey o tinent cura e 
aministra ció per aquell senyor rey, ne encara null altre qui sia de son consell o de 
sa casa, o sia escrit en ració, no sien elets ne reebuts en los dits offi cis de juraderia, 
misatgeria, musta ceffi a [e] conseller, ne sia en Consell de la ciutat.

Ítem, que els jurats qui ara són, encontinent e aprés los qui elets seran, cascun 
ayn, feyt lo sagrament que an a fer per lo dit offi ci, juren sobre los sants IIII Evvan-
gelis de Déu servar e fer servar en lurs temps los dits establiments, segons lur conti-
nència e tenor, salva en totes coses e per totes la feeltat e regalies del senyor rey».

||9r Los dits en Jacme Escrivà, en Berthomeu Mathoses, en Pere Mercer e 
en Domingo de Claramunt, jurats sobredits, juraren en poder d’en Berthomeu 
Benajam, notari, axí com a públicha persona reebén lo dit sagrament en nom de 
tots aquells de qui·s pertayn e pertànyer pot o deu.

Lo dit Consell, enteses los dits capítols e establiments, loans e aprovans e 
confi rmans en totes coses e per totes los dits establimens e ordenacions, acresque-
ren e melloraren als dits ordenamens los següens ordenamens:

En lo dit dia de dimarts nono kalendas iulii anno predicto.
Com tenir los secrets del Consell de la ciutat de València sia cosa loable e 

molt profi tosa a ben comú, e descobrir lo dit secret sia fort cosa odiosa, dampnosa 
e perillosa ||9v a la cosa pública e al bon estament del general de la dita ciutat, com 
experiència haja mostrat en los temps passats que per revelar lo dit secret se són 
enbargades alcunes bones obres e profi toses al dit general, et per ço en los temps 
pasats, ço és, die lune pridie kalendas septembris17 anno Domini MºCCCºXXºVIIº, los ju-
rats e Consell de la dita ciutat haguesen ordenats alcuns capítols de tenir secret lo 
Consell de la dita ciutat, e per los dits capítols no sia encara plenerament proveyt 
a tenir lo dit secret. Per ço, los dits jurats e Consell de la dita ciutat, ajustats en lo 
palau de les cases de la confadria de Sent Jacme apòstol a Consell, mellorans los 
dits capítols, enadens a aquells, feeren e ordenaren los següens capítols e estatuts, 
salvu en totes coses la feeltat del senyor rey e sots esperança que a aquells sia do-
nada per aquell senyor auctoritat:

Primerament, establiren e ordenaren que lo secret que serà ||10r manat e or-
denat en lo dit Consell sia tengut fermament e per totstemps, ço és, que les per-
sones del dit Consell null temps no sien revelades ni descubertes de ço que hau-
ran dit o parlat o serà comanat en secret, ni d’açò no puxa ésser donada alcuna 

¶ 17 Per decembris.



219

licència per jurats ne altres en lo dit Consell, e que les coses que·s acordaran e 
es parlaran en lo dit Consell no sien revelades per paraula, ne per escrit, ni per 
senyal ne per alcuna altra manera a alcuna persona que no sia del Consell, ne 
encara als consellers de la ciutat qui no seran estats al dit Consell, si donchs no·s 
feya en altre Consell en lo qual se parlàs d’aquell secret. Et, si alcú revelarà lo dit 
secret contra la forma desús ordenada, o vendrà contra lo present stabli ment, ipso 
facto sia infamis e publicat per perjur, e que null temps no sia reebut en alcú offi ci 
ne en Consell ni en misatgeria ne alcuns afers o negocis de la dita ciutat. Et que 
los jurats de la dita ciutat com a audiència ||10v d’ells serà pervengut que alcú haja 
fet contra lo dit establiment, acompanyants a si VI prohòmens del Consell –II de 
la mà major, de la mà mijana II, e de la menor II–, prohòmens notaris puxen ree-
bre testimonis sobre la revelació del dit secret sens alcuna escriptura, si donchs no 
u feyen a memòria, sens kalandari. Et com a ells serà cert legítimament que·l dit 
secret sia revelat, que·n facen relació al Consell de la ciutat. Et, feta la dita relació, 
encontinent sia feta crida pública per la dita ciutat per places e lochs acustumats, 
ab trompes e ab tabals, que aquell ha revelat lo Consell de la ciutat, e que roman 
infamis e perjur. E que null temps no sia reebut a offi cis, consells o altres coses 
desús declarades. Et que cascun ayn, en les eleccions dels justícies, jurats e de 
mustaçaff, sia nomenat públicament en lo dit Consell aquell qui aurà revelat lo 
dit secret, per tal que per ignorància ||11r no sia posat en alcú offi ci. Et que lo no-
tari dels jurats haja a jurar que en la elecció dels dits offi cis cascun ayn legir [sic] 
los presents capítols.

Ítem, ordenaren e establiren que, si alcú qui no serà estat en Consell dirà 
que ell sap lo secret d’aquell Consell o les coses que en aquell se són tractades, 
que aquest aytal sia costret per sagrament per los dits jurats a dir e a revelar qui és 
aquell qui li aurà dit lo dit secret, e axí dels altres entrò que hom vinga a aquell 
qui aurà revelat lo dit Consell. Et, si lo dit sagrament e revelació fer no volrà, cay-
ga en les penes desús dites, salvu que la dita crida no haja loch en aquest cas.

Ítem, si alcú del dit Consell qui oja dir a alcú qui no sia conseller que ell 
sap ço que s’és tractat en lo secret del dit Consell, e en especial alcuna cosa se-
creta, o revela als jurats ||11v de la ciutat que ells degen tenir secreta la persona que 
açò los aurà dit per lo sagrament del Consell. 

Et los dits statuts duren dementre que al Consell de la ciutat serà benvist 
ésser duradors.

Et enaprés, en lo dia de dijous, en lo qual comptava hom VIIIº idus octobris 
anno predicto, lo Consell de la ciutat fo appellat e justat en lo dit palau de les dites 
cases de la confadria, corigén als dits capítols e establimens que los jurats e conse-
llers, e altres prohòmens qui al Consell seran estats, pusquen fora les dites cases e 
Consell entre si tractar e parlar en loch separat, en manera que altra persona no·ls 
pusca hoyr ne entendre, per ço que·l Consell no pusca ésser dexellat, ço és, dels 
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affers qui en Consell ||12r serà estat tractat per bé dels afers, e diguen aquelles coses 
que conexeran ésser profi toses a la ciutat als jurats e al Consell de la ciutat. En al-
tra manera, caiguen en les penes desús declarades.

239.

QUE NENGUN REVENEDOR O REVENEDRIU NO GOSASSEN COM-
PRAR NI VENDRE PEIX FRESCH NI SALAT DE MAR

Die martis, nonas iuli[i] anno predicto

Com en lo dia de divendres, en lo qual fon comptat IIIº kalendas marti[i] anno Do-
mini MºCCCºXXXº primo, lo justícia, jurats e prohòmens consellers de la ciutat de 
València haguesen ordenat certs capítols que alcuns revenedors o revenedrius no 
gosasen com prar ne vendre alcun pex de mar en la ciutat ne en los térmens de 
la ciutat, et per los dits capítols no fos ||12v plenerament provehit als dits capítols. 
Per ço, lo justícia, jurats e Consell de la ciutat, appellat e justat en lo palau de la 
confadria de Sent Jacme apòstol, mellorans los dits capítos e anadens a aquells per 
bén de la cosa pública, feeren e ordenaren los següens capítols:

Primerament, ordenaren e establiren que en [en blanc] Borull, en Vicent Pe-
relló, n’Anthoni Gaya, en [en blanc] de Pontons e en [en blanc] Miralles, revenedors 
de pex, no gosen comprar ne vendre, ne fer comprar ne fer vendre, alcun pex en 
la ciutat o terme d’aquella, ne que hagen companyia ab alcuns pescadors ne ab 
altres persones venens pex. Et aquell qui contrafarà, pach per pena LX sous per 
quantesque vegades contrafarà.

Ítem, que alcun altre revenedor o revenedriu no gos ||13r comprar ne fer 
comprar, ne vendre alcun pex fresch, o salprès o salat de Calp, dins la ciutat o 
térmens de aquella, ne aver companyia ab alcuns pescadors ne ab altres persones 
venens pex. Et qui contrafarà, pach per pena LX sous per quantesque vegades 
contrafarà. Emperò, puscha comprar e vendre tot altre pex salat.

Ítem, que los jurats pusquen eleger II prohòmens per aquell temps e per 
quantes vegades a ells benvist serà qui·s prenguen guarda d’aquells qui contrafa-
ran, per tal que los contrafaens pusquen ésser punits segons forma dels dits capí-
tols.

De les quals penes o calònies sia lo terç del senyor rey, lo terç del comú de 
la ciutat e lo terç del acusador. Et qui la dita pena o calònia pagar no porà, estarà 
pres en la presó comuna de la ciutat per LX dies contínuament.

||13v Encara ordenaren, conferman lo establiment e ordenament fet en l’ayn 
prohixmament passat, ço és, que a tot hom, privat o estrany, qui per mar, ço és, 
fora lo regne de València o partida d’aquell, aportarà o portar farà forment, o ordi, 
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o civada o avena a la ciutat de València, e vendrà o vendre farà aquell forment, 
o ordi, o civada o avena en lo almodí de la ciutat, los jurats de la dita ciutat los 
daran e pagaran per la ciutat com aquell blat auran venut en lo dit almodí, és a 
saber, per kafís de forment, e de ordi o de civada, XII diners a mesura de València, 
e per kafís d’avena, VI diners.

240.

DE NO VENDRE RAYMS SENS ALBARÀ DELS JURATS

Die iovis IIIº kalendas augusti

Ara ojats què us fan saber los jurats e los prohòmens consellers de la ciutat:
Que ordenat és que null hom qui habit en alcun loch que no sia de realench 

situat dins los térmens de la ciutat, o fora los dits térmens, no gos vendre o fer 
vendre ||14r en la ciutat o ravals d’aquella rayms de vinyes o de pares. E qui contra-
farà, perda los rayms e pach de calònia V sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que, a profi t de les gents de la ciutat e dels lochs de la 
sua contribució qui hagen vinyes dins los térmens de la ciutat que sien del rea-
lench, pusquen vendre o fer vendre rayms de vinyes en la dita ciutat. Axí, empe-
rò, que, ans que gosen vendre rayms de les dites vinyes, sien tenguts de manifestar 
als jurats de la ciutat, ço és, en les cases de la confadria de Sent Jacme apòstol, de 
qual vinya e de qual terme volrà vendre rayms, e degen nomenar lo nom de la 
persona que·ls vendrà. E, açò, a tolre frau.

Encara us fan saber que, a esquivar a fraus, és ordenat que nenguna revene-
dora de fruyta, de qualque lig o condició sia, no gos vendre o fer vendre rayms de 
vinyes o de pares en la ciutat o en los ravals d’aquella ||14v d’ací a la festa de sent 
Michel instant. Et qui contrafarà, perda los rayms e pach de calònia XX sous per 
quantesque vegades contrafarà. Et, si la dita pena pagar no porà, serà presa e estarà 
presa per XX dies contínuament en la pressó comuna de la cort.

Encara us fan saber que, a foragitar a frau e roberia, és ordenat que null 
vinyògol, o muller, o fi ll o fi lla d’aquell, o alcuna altra persona per aquell, no gos 
vendre, amagadament ho manifesta, rayms de vinyes, o de pares, ne alcuna altra 
fruyta pròpria ne d’altre. E, si contrafarà, perda qualsevol fruyta que vena, o lo 
preu d’aquella si venuda serà, e, ultra açò, la persona que la fruyta del vinyògol 
vendrà serà presa e mesa en la dita presó, e sostendrà les penes en Fur de València 
contengudes, a coneguda del justícia e del Consell de la ciutat.

Encara us fan saber que, per esquivar tales e dampnatges de la orta, és or-
denat que null hom, privat o estrayn, no sia osat, ||15r de dia ne de nuyt, entrar en 
vinyes, camps o orts d’altre, ne pendre o trer d’aquèn nenguna fruyta ne lenya. E 
qui contrafarà, serà enantat contra aquell segons fur.
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Encara us fan saber que és ordenat que null hom, privat o estrayn, de qual-
que condició sia, no gos tenir en la ciutat ne en la orta de la ciutat buchs d’abe-
lles. E, si alcú té o ha buchs d’abelles en la dita ciutat o orta, los n’agen trets per 
dilluns tot dia primer vinent, sots pena de perdre les dites abelles, e pach de calò-
nia LX sous.

Encara us fan saber que, per esquivar tales e dampnatges de la orta, és orde-
nat que null hom, privat o estrayn, no gos tenir en la dita orta nengun bestiar la-
nar o cabriu, ço és, del riu sech de Cataroja a ençà, axí com devalla tro a la mar e 
puja tro a la cèquia de Quart e de Moncada, e davalla tro a la creu que és posada 
en lo camí de Murvedre, aprop Meliana, e devalla tro a la mar.||15v Et qui contra-
farà, perda lo bestiar. Emperò, de gràcia és atorgat als senyors dels dits bestiars que 
d’ací al dit dia de dilluns lo n’agen tret.

De les quals penes pecunàries damunt declarades sia lo terç del senyor rey, 
lo terç del comú de la ciutat e lo terç del accusador, ço és, de ço que per los ju-
rats de la ciutat serà declarat e tatxat.

241.

||16v DE VENDRE CAÇA

Die iovis VIIIº idus octobris

Ara ojats què us fan saber los jurats e·ls prohòmens consellers de la ciutat:
Que, a bé de la cosa pública, han ordenat e establit que null hom o fembra, 

privat o estrayn, de qualque condició sia, no gos vendre o fer vendre la caça o 
volateria dejús escrita a més de preu que és ordenat, segons que·s seguex:

||17r Ço és, una carn de conill ..............................  cinch diners
Una perdiu ........................................................  set diners
Una fotxa ..........................................................  tres diners e mealla
Un ànet .............................................................  sis diners
Un xibert ..........................................................  cinch diners
Un box .............................................................  set diners
Un colom .........................................................   dos  diners
Un thodó ..........................................................   quatre  diners
Un morell .........................................................   tres  diners
Un sisó ..............................................................   quatre  diners
Una carrancha ...................................................   tres mealles
Un parell de cucales ..........................................   tres mealles
Encara us fan saber que null hom o fembra, de qualque condició sia, no 

gos vendre de la caça o volateria desús declarada sinó en lo portxe del Mercat 
tant solament. ||17v Lo qual portxe és asignat per vendre la dita caça e volateria 
desús dita.
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Encara us fan saber que null hom o fembra, privat o estrayn, de qualque 
condició sia, no gos vendre o fer vendre de la caça o volateria damunt dita sinó 
en lo dit portxe del Mercat.

Encara us fan saber que nengun revenedor o revenedriu no sia osat com-
prar de la caça o volateria desús declarada, ço és, dins los térmens de la ciutat.

Et qui contra les dites coses o alcuna d’aquelles farà, perda la caça o volate-
ria e pach per pena V sous per quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies dessús declarades serà lo terç del senyor rey, lo terç del 
comú de la ciutat e lo terç del acusador.

242.

||19r [DE REVENEDORS]

Die sabbati quinto idus iulii

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens consellers de la ciutat:
Que nengun revenedor o revenedriu, de qualque condició sia, no gos com-

prar en la ciutat o ravals d’aquella oques, o gallines, o pollastres, o ànades, o coloms 
o qualsevol altra volateria, tro migdia sia pasat. E qui contrafarà, perda tota la volate-
ria que aurà comprada e pach per pena V sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que nengun revenedor o revenedriu,||19v de qualque 
condició sia, no gos comprar, manifestament o amagada, nenguna fruyta que 
les gents aporten a la ciutat, tro que tèrcia sia pasada. Et qui contrafarà, perda la 
fruyta o la valor d’aquella, e pach XII diners de calònia per quantesque vegades 
contrafarà.

De les quals penes o calònies sia lo terç del senyor rey, lo terç del comú de 
la ciutat e lo terç del acusador.

243.

||23r [DE LA VENDA DE SAL]

Die sabbati VIIº kalendas ianuarii

Ara ojats què us fa hom saber de part del senyor rey:
Que lo senyor rey, a supplicació dels prohòmens de la ciutat de València, ha 

proveyt e ordenat, per secórer a la necessitat e mirva e carestia de sal que és en 
la dita ciutat, que a tot hom, privat e estrayn, sia legut que pusca per mar e per 
terra, de quals sevol parts, aportar e metre sal en la ciutat, a ús propri e per vendre, 
d’ací e per tot lo mes de matg primer vinent, sens tot enbarch e calònia en què 
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no encórregua. Axí, emperò, que tot venedor de sal sia tengut de vendre aquella 
a rahó de tres mealles l’almut, e no a més. E qui contrafarà, perda la sal e pag de 
calònia V sous per quantesque vegades contrafarà. De la qual sal e calònia sien les 
dues parts del senyor rey e la terça del acusador. Açò declarat que, si passat lo dit 
temps, sal a alcú sobrarà per vendre, que lo gabellot de la sal sia tengut de reebre 
aquella sal al dit preu. E, si lo dit gabellot aquell preu donar no hi volrrà, que en 
aquest cas sie legut a aquell de qui serà la sal que la puscha vendre al dit preu e a 
no a més, sots la dita pena.

244.

||23v [DE LA VENDA DEL PEIX VERMELL]

Die dominice idus decembris

Ara ojats què us fan saber los jurats e·ls prohòmens conseyllers de la ciutat:
Que, per aver major abundància de diverses lochs de pex vermell, axí com 

pagells, o pagueres, o dentols, o sarchs o molls grosos e altre consemblant pex que 
sia pres ab palangre ho ab enansa, que aquest pex pusquen vendre en la ciutat 
sens pes, a ull o a ben vista, ço és, en les taules de la pescateria o de la carniceria 
de la ciutat, e no en altre loch, segons que ab los compradors d’aquells peyx se 
poran convenir, no contrastan lo establiment çaenrere fet del pes e preu del dit 
pex. Aquesta, emperò, ordenació vos fan saber que volen que dur per aytant de 
temps com als jurats e al Conseyll de la ciutat plaurà e conexerà ésser útil e profi -
tós, a bé de la cosa pública.

Declaran-vos ab la present pública crida que en tot altre pex acustumat de 
vendre a pes e a cert preu, roman que·s vena al pes e preu ordenat e acostumat 
de vendre, per bé de les gents. E qui contrafarà, perda lo pex e pach XX sous de 
calònia per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que tot pescador e venedor dels dits pexs, fresch o sal-
près, sia tengut de tenir lo dit pex palesament a vendre en les dites taules de pes-
cateria o de la carniceria, e no·l gosen tenir amagadament, sots la dita pena.

Açò matex se faça e·s serve en tot pex real de tall, sots la dita pena.
Encara us fan saber que tot pescador o venedor de pex real de tall qui haja 

del dit pex sia tengut de vendre la meytat d’aquell pex en menut a lliura o II lliu-
res, a la lliura de XVI onces e al preu o for ||24r ja ordenat, e açò per bé de les gents, 
e l’altra meytat puscha vendre a quarter d’aquell pex. Et, si contrafarà, caja en la 
calònia damunt declarada.

Encara us fan saber que tot revenedor de pex pusca vendre tot pex que aja 
comprat fora los térmens de la ciutat, e no en altra manera. Et, si contrafarà, perda 
lo pex e pach XX sous per quantesque vegades contrafarà.



225

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú 
de la ciutat e lo terç del acusador.

245.

QUE TOT MERCADER O REVENEDOR DE PEIX PUXA COMPRAR QUAL-
 SEVOL PEIX DINS LOS TÉRMENS DE LA CIUTAT

Die sabbati IIIIº nonas ianuarii anno Domini MºCCCºXXXº secundo

Establiren e ordenaren los jurats e prohòmens de la ciutat de València, e açò per 
tal que major abundància de pex fos haüda en la dita ciutat, que, no contrastan 
qualsevol stabliment o ordenació ça ab enrere feyt, tot mercader o revenedor de 
pex leerívolment puscha comprar qualsevol pex dins los térmens de la dita ciutat, 
ço és saber, en la plaja de la ciutat o en l’Albufera tant solament, e no per camins 
ne per cases ne en la pexcateria de la ciutat. E qui contrafarà, perdrà lo pex e pa-
garà de calònia V sous per quantesque vegades contrafaent serà atrobat.

Encara stabliren e ordenaren, a tolrre que·l pex que·s pren per pexcadors 
ab bolitgs e ab exàvegues en mar no fos portat per los lochs dels térmens de la 
ciutat o fora aquells, per lo càrrech de pes donat a la lliura del dit pex, que és de 
XVI onces, e per tal que major abundància del dit pex fos haüda en la dita ciutat, 
remouen de tot en tot la lliura de XVI onces, e que sia tornada a la lliura de dotze 
onces, ab la qual ||24v lliura de dotze onces pusquen vendre e pesar lo dit pex pres 
en bolix o ab exàvegues, exceptat pex real de tall e pex bestinal, que en tot cas se 
vena a la lliura de XVI onces, axí, emperò, que tot venedor del dit pex sia tengut 
de vendre aquell pex al for o preu d’aquèn ordenat.

246.

||25r [DE LA VENDA DE VI]

Die mercurii Vº kalendas martii

Ara ojats què us fan saber los jurats e los prohòmens consellers de la ciutat:
Que és ordenat que d’aquí a avant, dementre que la imposició durarà, null 

hom o fembra, de qualque condició o estament sia, de huy a avant no gos vendre 
o comprar vy en gros en la ciutat ne dins los térmens d’aquella sinó ab lo quarter 
nou de XXIX lliures ordenat per rahó de la dita imposició. Et qui contrafarà, lo 
venedor pach per pena XX sous per quantesque vegades contrafarà; et en sem-
blant pena encórega lo comprador per quantesque vegades contrafarà. Et, si co-
redor farà mercat de vy en gros entre venedor e comprador a mesura de quarter 
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major, sinó tant solament al quarter de XXIX lliures, pach de calònia XX sous per 
quantesque vegades contrafarà. De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, e 
lo terç del comú de la ciutat e lo terç del acusador.

Die iovis Vº kalendas martii

Ara ojats què us fan saber los jurats e prohòmens consellers de la ciutat:
Que, a esquivar dampnatges a la orta, han ordenat ||25v que null hom o fem-

bra, de qualque condició sia, no sia osat de tenir nengun bestiar cabriu ne de 
moltons ne de ovelles ne lurs nadiços en la orta de la ciutat, de dia ne de nuyt, 
sots pena de perdre tot lo bestiar sens alcú remey. Lo qual dit bestiar agen tret de 
tota la dita orta d’ací per tot lo dia de dicmenge primer vinent, sots la dita pena.

Encara us fan saber que tot hom qui dins la dita orta haja bèsties aregues o 
cereres sia tengut tenir aquelles bèsties en la sua pròpria eretat e no en eretat d’al-
tre, sots pena de V sous per cascuna bèstia, per quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, e lo terç del comú de la 
ciutat e lo terç del acusador.

247.

||47r ORDINACIONS DE AJUDA DE FORMENTS

En lo dia de divendres en lo qual comptava hom pridie nonas iunii anno predicto, fo 
appellat e ajustat Consell en lo palau de les cases de la confadria del benaventurat 
Sent Jacme apòstol per affers comuns de la ciutat, e entre·ls quals fon tractat dels 
afers dejús declarats. Finalment, los dits jurats e Consell ordenaren e feeren per 
pública utilitat los ordenaments següens:

Primerament, ordenaren que a tot mercader e qualsevol altra persona, de 
qualque condició o nació sia, qui aportarà o aportar farà forment o ordi de les 
parts de Scicília o Romania, de les plages o de les parts de Sibília, e aquell des-
caregarà o descaregar farà en la plaja de València, seran donats per lo comú de la 
ciutat en ajuda, ço és, de cascun kafís de forment dos sous, e de cascun kafís d’or-
di dotze diners. Los quals li seran pagats en aquesta forma, ço és, que encontinent 
que·l dit forment o ordi serà descaregat en la plaja de València e mesurat, li serà 
feta dita de pla en pla en la taula d’en Bernat Desmàs, cambiador de València, de 
la quantitat que deguda li serà||47v per la dita raó, a pagar aquella encontinent e 
sens al [...] que lo dit forment o ordi serà venut en l’almodí de la [ciutat.]

Ítem, que a tot mercader e qualsevol altra persona, de qualque condició o 
nació sia, qui aportarà o aportar farà forment [o ordi de les] parts de Cerdenya 
e de Barberia, e aquell descaregarà o descaregar farà en la plaja de València, se-
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ran donats [...] de la ciutat en ajuda, ço és, de cascun kafís de forment [...] e de 
cascun kafís d’ordi XII diners. Los quals li seran [conce]dits e assegurats en la dita 
taula en la forma [desús dita.]

Ítem, a cascun mercader o qualsevol altra persona qui [de les parts de] 
Proen ça, de Catalunya, de Torthosa e de la partida [...] dellà Sexona aportarà o 
aportar farà per mar forment o ordi e aquell descaregarà o descaregar farà en la 
[plaja] seran donats per lo comú de la ciutat en ajuda [segons dit] és, ço és, de 
cascun kafís de forment XII diners, e de cascun kafís d’ordi XII diners. Los quals li 
seran pagats dits [diners] en la dita taula en la forma desús dita.

||48r Ítem, ordenaren que la dita ordenació de donar la dita ajuda dur e·s ser-
ve e haja loch d’ací a la festa de Cinquagèsima primera vinent.

Ítem, ordenaren que quant a ara, tro que en altra manera sia proveyt per los 
jurats e prohòmens consellers de la ciutat, sien levats e cullits dels blats qui·s ven-
dran en lo dit almudí en ajuda de pagar les dites ajudes dels compradors d’aquells 
blats, ço és, de cascun kafís de forment XII diners, de cascun kafís d’ordi, de civa-
da, de avena XII diners, e de cascun kafís d’adaça VI diners, e de cascun kafís de 
paníç XII diners, e de cascun kafís de mestall feyt de paniç e de daça VI diners. Et 
que aquesta col·lecta e ajuda sia levada axí dels blats qui vendran per mar com 
d’aquells qui vendran per terra.

Ítem, ordenaren que en botigues ne en alcuns altres lochs de la ciutat ne 
dels ravals d’aquella ne encara en la orta per heres ne en camps ne en cases, alcú 
o alcuns, de qual que condició sien, no sien osats vendre ne comprar dels dits blats 
o d’alcun d’aquells a qualssevol persones de ||48v qualque condició o estament sien 
sinó tant sola ment dins la casa del almodí, per tal que la dita ajuda no sia defrau-
dada, e que ente grament puxa ésser cullita. Et qui contrafarà, sia cert que perdrà 
sens tot remey lo blat venut o pagarà la valor o estimació d’aquell per calònia e 
pena de la inobediència. E lo comprador pagarà per pena aytant de preu com lo 
blat comprat muntarà. De la qual calònia haurà lo senyor rey la terça part, e lo 
comú de la ciutat l’altre terç e l’acusador lo romanent terç.

En aquell matex dia e instant fon feta la següent crida ensemps ab los da-
munt dits ordenamens:

Encara us fan saber que lo senyor rey, ab carta sua, ha asegurades qualssevol 
persones, de qualque condició, nació o loch sien, que aportaran o portar faran 
blats a la ciutat de València, de totes licències per sos antecessors e per ell atorga-
des e atorgadores de qualsevol marcha o penyores.

Encara us fan saber que lo molt alt senyor rey n’Amfòs, ||49r ara regnant, en 
la general cort per lo dit senyor rey celebrada en la dita ciutat, establí e ordenà 
ab carta sua e jurà que blat alcú d’aquí a avant no fos tret de la dita ciutat ne del 
regne d’aquella, deçà ne dellà Sexona, ne d’açò pogués o degués licència alcuna 
donar dementre que hagués guerra ab sarrahins.
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Ítem, en la dita general cort atorgà e donà licència e plen poder als jurats 
e prohòmens de la dita ciutat que duran la inibició damunt dita poguesen ar-
mar leyns o qualssevol altres vexells contra los extraens blats del regne, axí deçà 
com dellà Sexona, e contra aquells axí com a transgressors de la dita inhibició 
enantar en persones, barques e altres vexells en los quals lo dit blat seria treyt e 
portat, e aquell blat encara e totes altres coses pendre e retenir. Et, per tal que 
alcú ignorància de les dites inhibició e licència no pogués al·legar, los dits jurats e 
prohòmens ab la present pública crida notifi quen e fan saber les dites inhibició e 
licència.

||49v De les quals coses fon feta solepnial crida ab trompes e tabals per les 
places de la ciutat en lochs acostumats per en Ramon Açcó, públich coredor de 
la dita ciutat, és a saber, en lo dia de dilluns en lo qual comptava hom VIIº idus iu-
nii anno predicto.

Et enaprés, de totes les dites ordenacions altra vegada fon feta altra crida 
solempnial semblant per lo dit en Ramon Açcó per les dites places e lochs acus-
tumats de la dita ciutat, ço és, en lo dia de dijous, en lo qual comptava hom XVº 
kalendas iulii anno predicto. Et encara de les coses següens:

Encara us fan saber novellament que en Bernat Desmàs, cambiador de Va-
lència, ha promès e s’és obligat ab carta pública feta per n’Andreu d’Espígol, no-
tari de la dita ciutat, tertio idus iunii ||50r del ayn present, de pagar de pla en pla les 
dites ajudes als portans o faens aportar a la dita ciutat dels blats damunt dits se-
gons la forma de la dita crida.

248.

DE NO TENIR BESTIAR EN LA HORTA

Encara us fan saber que los jurats de l’ayn pasat ab consell dels prohòmens con-
sellers feeren l’estatut e ordenació següent, ço és, que per esquivar tales e damp -
natges de la orta, ordenaren que null hom, privat o estrayn, no gos tenir en la dita 
orta bestiar alcú, lanar o cabriu, ço és, del riu sech de Cataroja a ençà, axí com 
devalla tro a la mar e puja tro a la cèquia de Quart, e de la cèquia de Moncada 
a avall tro a la creu prop Meliana, e axí com devalla tro a la mar. Et qui contra-
faria, perdés lo bestiar, de la qual pena hagués lo senyor rey lo terç, e lo comú 
de la ciutat lo terç e l’acusador lo terç, segons que per los jurats la dita pena 
seria declarada et tat[xada]. Et per tal que alcú per ignorància no·s pogués escusar 
[...]lament, fan publicar lo dit estatut.

||50v Encara us fan saber que nenguna revenedora o altra persona no gos 
vendre agraç de vinyes. E qui contrafarà, perdrà l’agraç e pagarà de calònia V sous 
per quantesque vegades contrafarà. La qual calònia serà partida en la forma desús 
declarada.
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249.

COM PER PENÚRIA DE BLATS QUE ERA EN LA CIUTAT FOREN FETES 
MOLTES ORDINACIONS

En lo dia de divendres, en lo qual comptava tertio idus iunii anno Domini 
MºCCCºXXXº tertio, fo appellat e ajustat Consell en lo palau de les cases de la confa-
dria de Sent Jacme apòstol, en València, per tractar d’on porien haver forment e 
ordi a obs de la universitat de la ciutat de València, a obviar e esquivar carestia de 
blats, com ja en messes valia en la dita ciutat kafís de forment de XL a XLII sous, 
e kafís d’ordi de XVII a XVIII sous, et paníç de XXXV a XXXVI sous lo kafís et daça 
kafís XXX sous. Finalment, lo dit Consell, veén e conexén que la ciutat e regne de 
València era posat en greu estament e perillós per raó de la dita carestia, e per bé 
de la cosa pública, ordenà que n’Andreu Bonmacip, mercader e ciutadà de la dita 
ciutat, ||51r axí com a síndich e procu rador de la ciutat damunt dita, anàs a la ciutat 
de Mallorques per assegurar o comprar forment e ordi a obs de la dita universitat, 
és a saber, de les parts ultramarines e de Sibília, per manera d’ajuda o per compra.

Et, semblantment, ordenà que en Pere d’Almenar, mercader e ciutadà de 
la dita ciutat, axí com a síndich e procurador de la damunt dita ciutat, anàs en les 
hilles de Cerdenya e de Scicília per la raó desús declarada. Sots aytal condició e 
forma: que nengú dels dits síndichs, per si o per altre, no gosàs comprar forment 
o ordi ne haver part en aquell. E d’açò feeren sagrament en poder del honrat en 
Domingo de Claramunt, jurat, en presència del dit Consell.

Lo dit Consell, per bé dels affers, ordenà e donà licència al dit en Pere 
d’Almenar que pogués reebre comandes de [...] de la dita ciutat. Axí, emperò, que 
les quantitats de les dites comandes en tot cas sia tengut de esmerçar en forment 
e en ordi per trametre a la dita ciutat tant solament, ço és, a la ajuda ordenada. La 
qual negociació lo dit en Pere d’Almenar sia ||51v tengut de fer e faça francament, 
no demanat o reebut d’aquèn quart diner del guayn ne altre qualsevol servii, pus 
que ell reeb certa pensió de la dita ciutat.

Et lo dit Consell ordenà e constituí salari cert als dits síndichs en aquesta 
forma, ço és, al dit n’Andreu Bonmacip set sous per cascun dia e al dit en Pere 
d’Almenar deu sous per cascun dia. Lo qual salari los fos pagat del dit dia que 
partirien de llurs alberchs e tornats a aquells, comptant a la dita raó.

Açò declarat que en les dites quantitats de provisió tatxades als sobredits 
síndichs no són enteses les mesions que·ls covendrà fer en barques armades, en les 
quals hiran e tornaran, o trametran a alcunes parts o vexells per haver gra ne en 
coreus, o cartes o altres escriptures faens al negoci, ans en tot cas los és atorgat lo 
dit salari sens alcuna retenció.



230

És axí enprès e avengut enfre los jurats e lo Consell de la ciutat, ab los dits 
n’Andreu Bonmacip e en Pere d’Almenara [sic], ||52r que lo dit n’Andreu haja a 
estar en Mallorcha e en la hilla d’aquella per espay de IIII meses, e lo dit en Pere 
d’Almenara en les hilles de Cerdenya e de Scicília per espay de VI meses per la 
raó desús declarada, si donchs per letres e manament dels dits jurats abans no·ls ne 
covenia tornar. En lo qual cas, si·s convé, que los dits n’Andreu Bonmacip e en 
Pere d’Almenar hagen e·ls sia pagat per la ciutat complidament tot lur provisió e 
salari per lo temps desús declarat. Et, si los dits síndichs o la I d’aquells covendrà a 
estar més del dit temps, que·ls sia pagat per lo temps que estaran per la dita raó, a 
la raó damunt declarada per cascun dia.

Als quals síndichs e procuradors fon liurat memorial en scrit en la forma 
infrascrita:

Memorial fet a·n Andreu Bonmacip de part dels jurats de la ciutat de Va-
lència sobre·ls afers per los quals és tramès a la ciutat de Mallorques.

La ordenació de la ajuda és en la forma següent:
||52v És a saber, per kafís de forment de les parts de Scicília, de Romania, de 

les plages e de Sibília ............................................................................. dos sous.
Et per kafís d’ordi ..................................................................  dotze diners.
Et per forment de Cerdenya o de Barberia ..........  deehuyt diners per kafís.
Et per ordi .............................................................. dotze diners per kafís.
Primerament, que ab tota aquella diligència e cura que ell porà e com pus 

ivaçosament pusca procur que haja forment e ordi per trametre a València per les 
maneres dejús escrites, ço és, que si pot haver alcuna quantitat de forment e d’or-
di tro en suma de X mília kafi ssos e que li sia legut de enadir a la ajuda ordenada 
per kafís de forment de I diner fi ns en VI diners.

E al ordi, de I diner fi ns en III diners per kafís.
Et, si per aquest preu no·n podia aver, sia-li legut de allargar-se quant al 

forment tant solament de I diner fi ns en XII diners per kafís, axí que la ajuda per 
cascun kafís de forment sia entre tot tro en tres sous tant solament quant al for-
ment de Scicília, de Romania, de les plages e de Sibília.

||53r Et al forment de Cerdenya e de Barberia dos sous e sis diners, tant sola-
ment.

Ítem, si açò no porà atrobar per manera de la dita ajuda, que·n pusca com-
prar de due mília a tree mília kafís e donar de preu de XXX a XXXVI sous lo kafís 
posat en l’almodí de València. Axí, emperò, que en tot cas lo forment o ordi vinga 
e estia a reech e ventura del venedor tro venut serà et prena com pus larch temps 
porà ab lo venedor de la paga faedora.

És ver que lo dit n’Andreu Bonmacip partí de la ciutat de València dilluns, 
XIIII dies anats del mes de juyn del ayn MCCCXXXIII.
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Et enaprés, fo acordat per los jurats e per companya de prohòmens ajustats 
en la esgleya de Senta Katerina, que per bé dels afers lo dit n’Andreu romangués 
en Mallorcha tro per tot lo mes de noembre primer vinent. Lo qual acort fo haüt 
dimarts a V dies del mes de octubre.

||53v Memorial feyt a·n Pere d’Almenar de part dels jurats de la ciutat de Va-
lència sobre los afers per los quals és tramès a les parts de Cerdenya e de Scicília.

La ordenació de la ajuda és en la forma següent:
És a saber, per forment de les parts de Scicília, de Romania, de les plages o 

de Sibília, per cascun kafís ......................................................  II sous.
Et per kafís d’ordi .........................................................  XII diners.
Et per forment de Cerdenya e de Barberia, per kafís .....  XVIII diners.
Et per kafís d’ordi .........................................................  XII diners.
Primerament, que ab tota aquella diligència e cura que ell porà, e com pus 

hivaçosament pusca, procur que haja forment e ordi per trametre a València per 
les maneres dejús escrites, ço és, que si pot aver alcuna quantitat de forment e 
d’ordi tro en suma de X a XX mília kafi ssos, que li sia legut de enadir a la ajuda 
ordenada per kafís de forment de I diner fi ns en VI diners. Et al kafís d’ordi, de I 
diner fi ns en III diners.

Et, si per aquest preu no u podia aver, sia-li legut de ||54r alargar-se quant al 
forment tant solament de I diner fi ns en XII diners per kafís, axí que la ajuda per 
cascun kafís de forment sia entre tota tro en III sous tant solament quant al for-
ment de Scicília, de Romania, de les plages e de Sibília.

Et al forment de Cerdenya e de Barberia, per kafís, II sous, VI diners, tant 
solament.

Ítem, si açò no porà atrobar per manera de la dita ajuda, que·n pusca com-
prar tro en VI mília kafi ssos e donar de preu de XXX a XXXIII sous kafís de for-
ment posat en l’almodí de València. Axí, emperò, que en tot cas lo forment e ordi 
vinga e estia a càrech e ventura del venedor tro venut serà, e prena com pus larch 
temps porà ab lo venedor de la paga faedora.

Ítem, és atorgat e donada licència al dit en Pere d’Almenara [sic] per lo 
Consell de la dita ciutat que pusque reebre comandes de vehins de la ciutat e que 
la quantitat d’aquelles comandes sia tengut e deja esmerçar en forment o en ordi, 
lo qual ||54v sia aportat en tot cas a la ciutat a la ajuda ordenada, axí que·l dit en 
Pere d’Almenar no deman ne prena quart diner del guayn que·s farà en les dites 
comandes ne altre qualsevol servii, ans en tot sia tengut de procurar les dites coses 
francament pus que reeb certa provisió o pensió de la ciutat.

És ver que lo dit en Pere d’Almenar, procurador de la ciutat, dilluns, XXI 
dia anats del mes de juyn del ayn MCCCXXXIII.

Enaprés, dimarts, a V dies a la entrada del mes de octubre del ayn damunt 
dit, fo acordat per los dits jurats e per companya de prohòmens ajustats en la es-
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gleya de Senta Katerina, que per bé dels afers que lo dit en Pere d’Almenar deja 
exivernar en Sicília per tal que mils puxa procurar que en la primavera, ab la aju-
da de Déu, pusca trametre com més navades de gra porà a la ciutat de València.

Lo dit en Pere d’Almenar tornà en València dijous, XVI dies del mes de 
juyn del ayn MCCCXXXIIII.

250.

||62r QUE NEGÚ NO GOS TENIR EN LA ORTA BESTIAR

Die iovis XVº kalendas iulii

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens consellers de la ciutat:
Que los jurats del ayn pasat, ab consell dels prohòmens consellers, feeren 

l’estatut e ordenació següent, ço és, que per esquivar tales e dampnatges de la 
orta, ordenaren que null hom, privat o estrayn, no gos tenir en la dita orta bestiar 
alcú, lanar o cabriu, ço és, ||62v del riu sech de Cataroja a ençà, axí com devalla tro 
a la mar e puja tro a la cèquia de Moncada a avall tro a la creu que és posada en 
lo camí de Murvedre, aprop Meliana, e axí com devalla tro a la mar. Et qui con-
trafaria, perdés lo bestiar. De la qual pena hagués lo senyor rey lo terç, e lo comú 
de la ciutat lo terç e l’acusador lo terç, segons que per los jurats la dita pena seria 
declarada e tatxada. Et, per tal que alcú per ignorància no·s pogués escusar, nove-
llament fan publicar lo dit estatut.

Encara us fan saber que nenguna revenedora o altra persona no gos vendre 
agraç de vinyes. E qui contrafarà, perdrà tot l’agraç e pagarà de calònia V sous per 
quantesque vegades contrafarà. La qual calònia serà partida en la forma desús de-
clarada.

251.

||63r QUE NEGÚ NO GOS TENIR BUCHS D’ABELLES

Die mercurii XIIº kalendas augusti

Ara ojats què us fan saber los jurats de la ciutat:
Que per los jurats e consellers del ayn pasat fo establit e ordenat que null 

hom, privat o estrayn, de qualque condició fos, no gos osat tenir buchs d’abelles 
en la ciutat o en los ravals d’aquella, ne encara dins la orta de la ciutat. Et, si alcú 
contrafaria, que perdés tots los buchs d’abelles e que pagàs LX sous de calònia. 
De les quals penes seria lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciutat e lo 
terç del acusador, segons que en la dita ordenació és contengut. Per què los dits 
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jurats, ab la present pública crida, notifi quen e fan saber que tot hom, de qualque 
condició sia, qui haja abelles en la ciutat o en los ravals d’aquella o en la dita orta, 
que d’ací a disabte primer vinent, per tot dia, les n’aja tretes o fetes trer sots les 
dites penes. Les quals penes se partiran en la forma desús dita.

Die mercurii pridie nonas augusti

Ara ojats què us fan saber los jurats de la ciutat en ||63v lo present ayn:
Que per los jurats e prohòmens consellers de la ciutat en temps pasat foren 

fets e ordenats los establiments següents:

252.

DELS CEPS DE LENYA

Ara ojats què us fan saber lo justícia, els jurats e prohòmens consellers de la ciutat:
Que null podador o cavador, ne encara nulla altra persona logadera, no 

gosasen aportar de dia o de nuyt ceps o altra lenya de vinyes o camps o orts, per 
nenguna manera. Et qui contrafaria, que pagàs V sous per quantesque vegades 
contrafeés, e qui la dita pena pagar no poria que fos detengut pres en la presó co-
muna per X dies.

253.

DEL LIGAR DE CANS

Encara us fan saber que tot hom o fembra qui estia en la orta de la ciutat qui haja 
ca o cans sien tenguts de ligar o fer ligar als dits cans al coll I ganxo de covinent 
larguea e grosea per tal que no poguesen donar dampnatge a les vinyes. E qui 
contrafaria, pagaria V sous per quantesque vegades contrafeés.

254.

DE LA FRUYTA

Encara establiren e ordenaren, a esquivar fraus e dampnatges que·s fan sots color 
de aportar fruyta ||64r de ço del lur o d’altre, que null hom o fembra, de qualque 
condició sia, no gos aportar o fer aportar alcuna fruyta de ço del seu o d’altri, 
sinó de sol a sol o al pus tart tro a les lums encenens. Et qui contrafaria, pagàs la 
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pena en Fur de València contenguda. Et, si serà persona sospitosa, sostendrà pena 
de ladronici, segons que serà faedor.

Los quals ordenaments e establimens los dits jurats vos notifi quen ab la 
present crida per tal que alcú de ignorància no·s pusque escusar.

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú 
de la ciutat e lo terç del acusador.

255.

[DE LLEUDA, PORTATGE, PEATGE, PES I MANCÚS]

Die iovis nonas augusti

Ara ojats què us fan saber los jurats de la ciutat de València:
Que, entre los altres furs que·l molt [alt] senyor rey en Jacme, de benaven-

turada recordació, rey d’Aragó, qui conquerí lo regne de València e tolch a mans 
dels infeels, atorgà e donà a la dita ciutat e regne d’aquella sí és lo fur següent: 

«En Líria, Xiva, Turís, Macastra, Bunyol, Montroy [...] ||64v Olocau, Pater-
na, Quart, Serra, Cullera, Alcàcer, Picacén, Espioca, Sollana, Madrona, Dues Ay-
gües, Cortes, Terrabona, el Puig de Senta Maria et els castells, viles, alqueries, tor-
res e tots altres lochs establits e a establir de Murvedre tro a Algezira e entrò a 
Requena, no sia presa leuda alcuna o portatge, sinó tant solament en la ciutat de 
València. Jasia ço que molts noms sien de peatge, per nós e per tots los nostres 
successors, dehim e jutjam que una metexa cosa és peatge e portatge e pes».

Lo qual fur, per la present pública crida, vos notifi quen los dits jurats, per 
tal com a audiència lur és pervengut que alcú o alcuns en los dits lochs o en alcú 
d’aquells temten o s’esforcen demanar en los dits lochs o alcú d’aquells leuda o 
peatge, sots mutació de nom, ço és, que al nom de leuda o peatge meten o posen 
aquest nom: mancuç. Per què, ab la present pública crida, per tal car per igno-
rància del dit fur les gents porien ésser decebudes en pagar leuda o peatge sots 
nom del dit mancuç en los dits lochs o alcun d’aquells, fan publicar lo dit fur a 
informació de les gents, per ço que sia [...] era temptat o asajat fer o usar contra 
la forma ||65r del dit fur, haguesen recors als dits jurats e·n poguesen demostrar a 
aquells qui han jurat defendre e salvar les regalies del senyor rey, furs e privilegis, 
franquees e bons uses de la dita ciutat.
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256.

DELS COMPTADORS DELS JURATS

Die veneris VIIIº idus augusti

En lo dit dia de divendres fo appellat e ajustat Consell en lo palau de les cases de 
la confadria de Sent Jacme per afers comuns de la ciutat, en lo qual Consell lo 
damunt dit en Domingo de Claramunt, axí com a jurat e clavari de la ciutat, re-
querí instantment lo dit Consell que en descàrech seu e per bé de la ciutat que li 
fes una carta aytal, ço és, que un mes ans de la festa de Cinquagèsima primera vi-
nent lo dit Consell en tot cas degués eleger certs prohòmens de la ciutat, los quals 
elets, aprés la dita festa, dins un mes següent fosen tenguts en tot cas de hoyr e re-
ebre lo compte per ell en lo dit nom donador e retedor per raó de la aministració 
per ell, ensemps ab los altres jurats companyons seus, feta per part de la ciutat, als 
quals lo dit Consell atorgàs e donàs plenera facultat, reebut lo dit compte, de fer 
per part de la universitat de la ciutat, a ell e a sos companyons carta de deffi nició 
e d’absulució de la dita aministració. En altra manera, que ell e sos companyons 
romanguesen ||65v e fosen quitis e absolts en tot cas, axí com si carta de absulució 
e de deffi nició lo se’n fos feta per aquells qui poder e auctoritat n’aguesen de la 
universitat de la ciutat.

Et lo dit Consell, attenens a les dites coses requestes e demanades per lo dit 
en Domingo de Clarmunt ésser justes, rahonables, útils e profi toses a la dita uni-
versitat, ordenà e féu lo següent ordenament e establiment:

Establiren e ordenaren los jurats e els prohòmens consellers de la ciutat 
que d’aquí a avant los jurats e Consell de la ciutat degen e sien tenguts, ans de la 
festa de Cinquagè sima, de eleger certs prohòmens de la ciutat per hoyr e reebre 
cascun ayn lo compte dels jurats de la aministració feta per la dita universitat. Lo 
qual compte los jurats sien tenguts en tot cas de redre dins un mes aprés la dita 
festa següent, e que aquells qui a açò elets seran sien tenguts e forçats si·s coven-
drà que hogen e reeben en tot cas lo dit compte dins lo dit mes. E, deffi nit lo dit 
compte, los prohòmens qui elets seran estats per la dita raó sien tenguts per part 
de la universitat de la ciutat de fer carta de absulució e de diffi nició als jurats e 
clavari del ayn passat, a memòria perdurable, en testimoni de veritat. E axí·s se-
guesca cascun ayn.
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257.

||66r [SOBRE LA VENDA DE BLATS EN L’ALMODÍ]

Die veneris tertio nonas septembris

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens consellers de la ciutat:
Que, per esquivar frau a la ajuda del almudí, han ordenat que null hom, 

privat o estrayn, de qualque condició o estament sia, no gos comprar o fer com-
prar forment al Grau de la mar, ne en botigues ne en nengun altre loch, sinó tant 
solament dins la casa del almudí de la ciutat. Ne encara no gos comprar paniç, o 
daça, per heres o cases dins los térmens de la ciutat, sinó en lo dit almodí. Et qui 
contrafarà, perdrà qualsevol blat que dels dits blats haurà comprat, e pagarà de ca-
lònia LX sous per quantesque vegades contrafarà, sens tot remey, que d’aquèn no 
atrobarà. E noresmeyns, pagarà la ajuda ordenada e ordenadora.

Encara us fan saber que han ordenat que nengun mesurador no gos mesu-
rar alcun blat, de qualque natura sia, que sia venut, sinó tant solament dins la casa 
del dit almodí. Et qui contrafarà, serà privat del offi ci e pagarà per pena LX sous. 
Et, si pagar no·ls porà, estarà pres en la presó de la cort per LX dies.

Encara us fan saber que, per esquivar e foragitar engan e ||66v frau, han orde-
nat que, si serà atrobat que alcun mesurador menysprean la religió del sagrament 
que d’aquell serà reebut, que haja dita falsia de la quantitat del blat que mesurat 
haurà per alcun mercader o altra qualsevol persona, als quals la ciutat ha a respon-
dre e a pagar certa ajuda per kafís, que aytal mesurador falsador e trencador de 
segrament serà haüt per ladre e serà punit axí com a ladre en les penes en Fur de 
València contengudes.

Encara us fan saber que han ordenat, per esquivar frau del dret de la ajuda, 
que nengú moliner o sobreestant ne traginer de molí no gos pendre albarà del 
comprador de la imposició per qualsevol blat sinó del senyor del blat o de son mi-
satge. Et qui contrafarà, pach per pena V sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que han ordenat que nengun senyor de molí o moliner 
o traginer o sobreestant o qualsevol altra persona no gos ajustar los remigs o tale-
ques ab blat dins l’almodí, ans sien tenguts aquells remigs o taleques trer departi-
dament del almodí a braç o a mans e caregar fora lo dit almodí. E qui contrafarà, 
pagarà per pena V sous per quantesque vegades contrafarà.

||67r Encara us fan saber que nengun moliner o traginer no gos portar sinó 
l’albarà o albarans que pertanyen a la càrega. Et qui contrafarà, pagarà per pena V 
sous per quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciu-
tat, aplicador al comú de la ajuda, e lo terç del acusador.



237

Die martis tertio nonas octobris

En lo dit dia de dimarts del ayn damunt dit, fo appellat e ajustat Consell en lo 
palau de les cases de la confadria de Sent Jacme apòstol en València sobre alcuns 
afers comuns de la ciutat, enfre·ls quals fon tractat la manera per la qual la ciutat 
pogués pagar aquells XLVII mília sous que la ciutat deu per raó de manleutes que 
ha aüdes a fer per pagar la ajuda pagada a aquells qui blat per mar havien portat a 
la ciutat, als quals pagà per ajuda de forment e d’ordi per cascun kafís XII diners, 
e no·n reebé per la ajuda sinó VI diners per kafís en lo almodí, per la qual cosa lo 
dit deute és esdevengut e crescut. Finalment, per esquivar usures e per tal que·l 
dit deute fos pagat e en- ||67v cara ço que·s deu pagar per la ajuda del forment que 
la caravana dels vexells qui per destret de la armada de la ciutat avien aportat e 
descaregat en la plaja de València, e per pagar encara la ajuda del altre forment qui 
sots confi ança de la ajuda aportaran a la dita ciutat, lo dit Consell féu lo següent 
ordenament e establiment:

Ço és, que tot comprador de ordi, e de civada e de avena que comprarà en 
l’almudí de la ciutat, pach per kafís XII diners.

Ítem, per kafís de paníç, pach XII diners.
Ítem, per kafís de adaça, pach VI diners.
Ítem, per mestall fet de paníç e de daça, pach per kafís VI diners.
Ítem, que tot hom, de qualque ley, condició, dignitat, manera e estament 

sia, do e pach e donar e pagar sia tengut en l’almodí de la ciutat dos sous per 
cascun kafís de forment que comprarà, axí del forment de la terra com d’aquell 
qui ve per mar. Et, si alcú molrà forment del qual no haja pagat la dita ajuda en 
l’almodí, pach semblantment dos sous per kafís per molre.

Ítem, tot hom qui aportarà farina de forment fora la ciutat de la qual no 
haja pagada ajuda en la ciutat, pach semblant ajuda que·s paga ||68r per compra de 
forment ho mòlta d’aquell, segons que damunt és ordenat.

Lo qual ordenament e establiment fon publicat ab crida pública solempnial-
ment ab trompes e tabals per les places de la ciutat e dels ravals d’aquella, ço és a 
saber, en lo dia de digous aprés següent, en lo qual comptava hom nonas octobris 
anno predicto.

Die sabbati XVIIº kalendas novembris

Ara ojats què us fan saber los jurats e·ls prohòmens consellers de la ciutat:
Que, per esquivar frau de la paga faedora per raó de la novella imposició 

ordenada sobre blats e per molre de farina de forment aportada fora la ciutat per 
pública utilitat, que tot hom qui no haurà pagada la ajuda segons que ordenat és, 
perdrà lo blat ho farina en què aurà comesa la frau. De la qual pena seran les dues 
parts del comú de la dita ajuda e la terça del acusador.
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258.

ORDINACIONS DE ORFERTA DE COSSOS O ALBATS

Die martis VIIº kalendas novembris

Ara ojats què us fa hom a saber:
Que·l Consell general de la ciutat, appellat per públich coredor a son de 

trompe ta, segons que és ||68v acustumat de appellar Consell general en la dita ciu-
tat, e ajustat en les cases de la confadria de Sent Jacme apòstol, lo dit Consell ge-
neral ha ordenats los següents establimens e ordenamens:

Ço és, que si alcun hom o dona voldrà oferir moneda, haja a offerir un 
fl orí d’or. Et, si volrà offerir pa, vy [e] cera, haja a oferir les dites coses o alcuna 
d’aquelles valén X sous o més, si·s volrà. E, a cors o albat o aniversari o cap d’ayn 
d’alcun deffunct o deffuncta, hagen a offerir entre pa, cera e vy valent XX sous, 
e més si·s volran. Et qui contrafarà, encórega en pena e pach per pena e calònia 
LX sous per quantesque vegades contrafarà. Et, si dona maridada contra la dita 
ordenació farà, pagarà la dita calònia del seu exovar; o que sia agermanada ab lo 
marit, de la sua part o de béns parifernals que haja. E la exsequció de la dita pena 
sia feta encontinent per lo justícia de la ciutat, sens escriptura, sumàriament, tota 
solempnitat de fur a part posada.

259.

DELS QUI·S DIEN VEDATS

Ítem, ordenà lo dit Consell general que, si lo rector o vicari manarà a alcú o a 
alcuns dels que·s dien vedats que hisquen de la esgleya, que tot hom o fembra 
que sia en la es gleya que·s diu que ||69r no són vedats, que encontinent hisquen de 
la esgleya ensemps ab los qui·s dien vedats. E qui contrafarà, pagarà per pena o 
calònia XX sous per quantesque vegades contrafarà. E en lo dit cas, la dona mari-
dada pagarà la dita calònia del seu propri, segons que desús és declarat. E que·l dit 
justícia faça la exsequció contra aquells qui faran contra la dita ordenació, en la 
forma en lo primer capítol contenguda.
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260.

QUE NENGÚ NO GOS POSAR EXCEPCIÓ EN SCRIT EN PLEYT DE VET 
CONTRA ALCÚ AB QUI HAJA PLEYT

Ítem, ordenà lo dit Consell general que, si alcú aurà plet ab altre denant qualsevol 
jutge, no gos dir o posar en escrit en lo plet excepció de vet contra aquell ab qui 
haja lo plet. E qui contrafarà, lo demanador perda la demanda e lo demanat pach 
CC sous. Semblant pena de CC sous pach lo savi o notari o altre que en lo dictat 
ho al·legarà e posarà o al·legarà denant lo jutge. E açò per quantesque vegades 
contrafarà. Et, si la dita pena pagar no porà, que sia pres e detengut pres en la 
presó comuna a arbitre del Consell de la ciutat; e la exsequció de les dites penes, 
axí pecuniàries com de la dita presó, si·s covendrà, sia feta per lo dit justícia su-
màriament, segons que en lo primer capítol de la present crida és declarat.

261.

QUE SI ALCÚ DIRÀ A NOTARI QUE·LS CONTRACTES PER ELL REE-
BUTS EN SOS LIBRES, STAN VEDAT, NO HAN VALOR, PACH PER 
PENA CC SOUS

Ítem, ordena lo dit Consell general que, si alcú hom o fembra per sa temeritat 
serà ossat de dir a qualsevol notari que·ls contractes per ells reebuts e fets en sos 
libres que estan vedat no valen, encórega en la dita pena de CC sous, o de presó si 
pagar no·ls porà, per quantesque vegades contrafarà. E lo dit justícia faça la exse-
qució en aquell o aquella qui contra la dita ordenació fet aurà, segons que desús 
és declarat. E gens per açò los contractes fets per los notaris qui·s dien vedats no 
vallen meyns, ans romanguen en lur força e valor, axí com si vedats no·s diguesen.

De les quals penes pecuniàries sia lo terç del senyor rey, lo terç del comú 
de la ciutat e lo terç del acusador.

En aquell matex dia e ayn, e en aquell matex instant e consell, lo dit Con-
sell, conferman un establiment çabenrere feyt sobre los pintes de draps de lana 
prims, et en les viles de Morella e de Sent Matheu no fos estat servat lo dit esta-
bliment e alcuns vehins de les dites viles aguesen aportats dels dits draps en la dita 
ciutat e per aquells fossen estats penyo-||70r rats per lo mudaçaff de la dita ciutat e 
aquells al·legassen ésser ignorants del dit establiment. Per ço, lo dit Consell orde-
nà que ab letra fossen certifi cats los jurats de les dites viles de Morella e de Sent 
Matheu, e tramès translat dels ordenaments feits per la ciutat sobre la ordenació 
dels pintes en què los draps prims són texits, per tal que ignorància d’aquí avant 
no poguessen al·legar. E, per aquesta raó, foren trameses letres als jurats de les di-
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tes viles, certifi can-los de les dites coses e translat de la ordenació de la ciutat feta 
sobre los dits pintes.

Com lo noble en Francesch Carrotz, capità de la armada de València, entre 
los altres vexells que per destrenyiment seu carregats de gra applicaren en la plaja 
de València s’i fo una nau o cocha que fo carregada de forment en les parts de 
Manfredònia, la qual nau o cocha fon descarregada en la plaja de València, de la 
qual nau era patró Andrea Nata, cecilià, lo qual demanava lo nòlit del càrrech del 
dit forment, lo qual forment era veyll e·s guastava tots dies. E la ciutat, en poder 
de la qual lo dit forment era pervengut, per altra via bonament lo dit nòlit pagar 
no podia sinó per venda del dit forment, provehí e ordenà lo dit Consell, per squi-
var major dampnatge e pejorament del dit forment, e encara que per occasió del 
dit nòlit penyores no fossen feites contra los ciutadans de la dita ciutat, que del dit 
forment fos tant venut e al preu que atrobar-se poria que bastàs a la quantitat pa-
gadora per raó del dit nòlit. Lo qual forment que per la dita raó se covenia a ven-
dre pusqués ésser venut en gros e en menut, per ço que abans pusqués ésser pagat 
lo dit nòlit, axí que del dit forment fos venut als vehins de la ciutat qui comprar 
ne volrien en menut, que·ls fos liurat a aquell preu que del dit forment seria venut 
en gros. E, si alcú comprava del dit forment en gros per pagar lo dit nòlit, que no 
encorregués en alcuna pena en qualsevol stabliments de la ciutat d’aquèn aposada.

||70r Die sabbati, intitulata XVIIº kalendas novembris anno predicto

Ara hojats què us fan a saber los jurats e prohòmens consellers de la ciutat:
Que, per esquivar frau de la paga faedora per rahó de la novella imposició 

ordenada sobre blats, e per molre e de farina aportar fora la ciutat per pública uti-
litat, que tot hom qui no aurà pagada la ajuda, segons que ordenat és, perdrà lo blat 
o farina en què aurà comesa la frau. De la qual pena seran les dues parts del comú 
de la dita ajuda e la terça del acusador.

Ara hojats què us fan saber los jurats de la ciutat:
Que nuyl hom de la ciutat ne dels lochs de la contribució de la ciutat 

no gos comprar carns de moltó, de cabró, d’ovella, de cabra, ne de cabrits, ne 
d’anyells, ne de bou o vaca, ne de vedeyla en lochs dins los térmens de la ciutat 
que no sia de realench. E qui contrafarà, perdrà la carn e pagarà per pena LX sous 
per quantesque vegades contrafarà. Dels quals la meytat serà del comú de la im-
posició o ajuda, e l’altra meytat dels compradors de aquella.

Ara hojats què us fan saber los justícies, jurats e prohòmens de la ciutat:
Que, per squivar dampnatges dels esplets de la orta de la dita ciutat, que 

null hom, privat o estrayn, de qualque condició o stament sia, no gos caçar a ca-
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vall o a peu en vinyes, en paniçars o en dacçars, o en arrotz ne en alfaçars o en 
altres terres sembrades. E qui contrafarà, pagarà lo dampnatge donat en qualsevol 
dels dits esplets, e, oltra açò, pagarà LX sous de calònia per quantesque vegades 
contrafarà. De la qual calònia serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la 
ciutat e lo terç del acusador, axí que de la dita calònia leixa alcuna no li serà feyta. 
Actum die iovis, intitulata IIIIº nonas septembris anno predicto.

||71r En lo dia de dilluns, en lo qual comptava hom Xº kalendas decembris anno 
predicto, fo appellat e ajustat Consell en lo palau de les cases de la confraria de Sent 
Jacme apòstol sobre alcuns affers de la ciutat. E, enfre·ls altres, fon tractat si lo for-
ment que les naus de Manfredònia e de Tràpena havien aportat a la dita ciutat, lo 
qual se guastava e s’escalfehia com fos forment veyl, si lo dit Consell, per squi-
var major dampnatge e consumament del dit forment, auria per bo que·s venés 
a aquell preu que·s hi atrobaria, no contrastan que·ls mercaders qui·s dehien ésser 
vers senyors de aquell forment lo demanassen que·ls fos restituït, axí com a hò mens 
qui·s dehien ésser de pau, e·n haguessen protestat contra los jurats. Finalment, 
lo dit Consell provehí e ordonà, per squivar major dampnatge que·l dit forment 
no·s consumàs e guastàs més que aquell, fes hom vendre encontinent ho dins breu 
temps en lo almodí de la ciutat a aquell for o preu per lo qual se pogués vendre.

262.

ARMADA PER A BLAT

Com a audiència de aquell mateix Consell fos pervengut que alcuns vexells de 
present carregaven dins lo regne de València, ço és, de blat e de legums, contra la 
inhibició feta per lo senyor rey, ab privilegi seu, en cort general atorgat e jurat, 
per portar fora lo regne de València. E lo dit Conseyl, attenén que en la ciutat e 
en lo regne havia gran mirva e caristia de blat, attenén encara a la dita inhibició 
e privilegi del dit senyor rey, e attenén encara a la provisió feta per lo dit senyor 
rey, ab carta sua en la dita cort general, per la qual atorgà e donà plenera facul-
tat als jurats e prohòmens de la ciutat que pusquessen armar vexells contra los 
extrahents blat del dit regne contra la dita inhibició e privilegi. Emperaçò, lo dit 
Consell ordenà que dues barches fossen armades, les quals escorreguessen la es-
tarea de mar, ço és, dins lo regne de València dellà e deçà Sexona, per ço que, si 
atrobaven alcun vexell qui carregàs qualsevol blat per portar fora lo dit regne, que 
aquell vexeill o vexells costrenguessen de fer venir a la plaja de València, per tal 
que, exequció en los extrahents blat del dit regne, que en lo vexell e en lo blat fos 
feta la exequció contenguda en la carta e provisió del senyor rey per aquell ator-
gada en la dita cort general. E, per aquesta raó, fon provehit que en Joan Vicent, 
ab dues barches armades, cascuna de XXèn rem, anàs per tots ||71v los ports e plages 
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qui són en la estarea dins lo dit regne de València, dellà e deçà Sexona. Al qual fon 
feit manament de part del dit Consell que, si en alcun port o plaja dins lo dit reg-
ne dellà o deçà Sexona, trobarà alcun vexell carregat de gra o que·n carregàs per 
trer e partir fora lo dit regne de València, que aquell vexell o vexells costrengués 
de fer venir a la dita plaja de València, per ço que·n pogués ésser feita la exequció 
en la dita ordenació real expressada e per squivar que alcuns altres no temptassen 
ho assagassen per lur temeritat fer semblants coses, majorment car de gran neces-
sitat e en tot cas se convenia que la dita inhibició fos servada per la gran mirva e 
caristia de blat que era en la ciutat e en lo regne de València.

263.

DE LEGUMS

E, com lo senyor rey, per pública utilitat, attenén a la gran necessitat de viandes 
que era en lo dit regne, ab carta sua hagués provehit e ordenat que de la ciutat 
ne dels lochs del regne de València nenguns legums no fossen treyts o portats 
fora lo dit regne sots confi schació d’aquells, per aquesta raó fon manat per part 
del dit Consell al dit en Johan Vicent que, si en alcun port o plaja del dit regne 
atrobava alcun vexell ab càrrech de qualssevol legums o en partida carregats, que 
aquells vexells degués emparar, si donchs venir no volien en la plaja de València, 
per posar-se en poder del batle general per lo senyor rey en lo dit regne al qual se 
esguardava la punició, segons la provisió del senyor rey.

Die lune, intitulata tertio kalendas decembris anno predicto

Ara hojats què us fan saber los jurats e prohòmens consellers de la ciutat e la uni-
versitat de aquella:

Que, com en lo dia de dimarts, en lo qual fon comptat septimo kalendas 
novem bris del present ayn, ab crida pública fossen publicats per la dita ciutat los 
següents stabliments, la tenor dels quals és aytal:

Ara hojats què us fa hom a saber:
Que·l Consell general ||72r segons que és ordenat atràs, a IIII cartes et cetera, 

entrò là hon diu: «de les quals penes peccuniàries, et cetera».18

Et los dits jurats e consellers, prohòmens e universtat, sobre los dits capí-
tols se sien avenguts ab lo senyor bisbe e ab son capítol, e los contrasts que sobre 
aquells capítols o establiments eren sien posats en concòrdia, per ço los dits jurats, 
consellers e universitat, ab la present pública crida, revoquen los damunt dits esta-
bliments e les coses en aquells contengudes.

¶ 18 Es refereix a l’establiment 258.
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264.

||78v QUE NENGÚ NO GOS TENIR BESTIAR EN LA ORTA DE VALÈNCIA

Die veneris, intitulata VIIIº idus augusti anno predicto

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens consellers de la ciutat:
Que regonegut un stabliment fet per los jurats e Consell de la ciutat, ço 

és a saber, en lo dia de digous en lo qual fon comptat IIIº kalendas augusti del ayn 
MCCCXXXII, en lo qual és contengut que null hom, privat o strany, no gossàs te-
nir en la orta de la ciutat negun bestiar lanar o cabriu, axí com és del riu sech 
de Catarroga a ençà e devalla tro a la mar, e puja tro a la cèquia de Quart e de 
Monchada e devalla tro a la creu que és posada en lo camí de Murvedre, aprop 
Meliana, e devalla tro a la mar. E qui contrafaria, perdria lo bestiar, segons que 
per los jurats de la ciutat seria declarat e tatxat. E los jurats e Consell, attenens 
que·l dit stabliment era fort rigorós e ponderós, volens moderar e temprar lo dit 
stabliment, per tal que les calònies dejús declarades pus leugerament e a meyns 
càrrech dels pagadors pusquessen ésser levades e haüdes dels contrafahents e a 
squivar dampnatges de la orta, feeren e ordenaren los següents stabliments en la 
forma que·s segueix.

Ara ojats què us fan saber los dits jurats e prohòmens consellers:
Que, a squivar dampnatges de la orta, han ordenat que null hom, privat o 

strayn, de qualque lig o condició sia, no gos tenir negun bestiar, lanar ho cabriu, 
dins la orta de la ciutat, segons que en les limitacions dessús dites és declarat, és a 
saber, en vinyes, camps, alffaçars, paniçars, dacçars, arroçars, de dia o de nuyt, per 
neguna manera. E qui contrafarà, pagarà de dia VI diners per cascuna cabeça, e de 
nuyt XII diners per cascuna cabeça. E, ultra lo dit ban o calònia, pagarà lo damp-
natge d’aquèn donat, segons que per prohòmens dignes de fe serà conegut e tat-
xat. E açò per quantesque ve-||79vgades contrafarà.

Encara us fan saber que nuyl hom de qualque condició sia no gos tenir ne-
gun bestiar gros, axí com bous, egües, bèsties mulars o asnines, o porch o truges, 
de dia o de nuyt, en la dita orta, sinó en la sua heretat pròpria tan solament. E qui 
contrafarà, pagarà de dia, per cascuna de les dites bèsties, XII diners per cabeça, e 
II sous de nuyt per cabeça. E pagarà lo dampnatge d’aquèn donat, a coneguda de 
prohòmens. E açò per quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciu-
tat e lo terç del accusador. Açò declarat, ço és, de la quantitat que per los jurats e 
Consell de la ciutat serà declarat e tatxat.
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265.

||84v QUE NEGUN REVENEDOR O REVENEDRIU EN LA CIUTAT O EN 
LOS TÉRMENS D’AQUELLA NO GOS COMPRAR NENGUN BLAT 
PER VENDRE

Die martis, intitulata nono kalendas iunii anno predicto

Ara hojats què us fan saber los jurats de la ciutat:
Que ja per los jurats e prohòmens consellers de la ciutat és estat ordenat 

que negun revenedor o revenedriu en la ciutat ne dins los térmens d’aquella no 
gosàs comprar negun blat per revendre. E si contrafehia, perdria lo blat e pagaria 
de calònia LX sous per quantesque vegades contrafaria. De les quales pens o ca-
lònies seria lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciutat e lo terç del accu-
sador. Les quals coses vos fan saber ab la present pública crida, per tal que alcú de 
ignorància no·s pusca escusar.

Ara hojats què us fa a saber l’honrat en Bernat Çanou, justícia de València 
en lo civil:

Que·l molt alt senyor n’Amfós, per la gràcia de Déu rey d’Aragó ara reg-
nant, entenén e encercan la utilitat pública, per general manament seu e provisió 
real, ab carta sua, ha cassats e anul·lats e casses e vans ha jutgats tots e sengles con-
tractes que sien estats feyts entre aquells qui han comprat o fet comprar forment, 
civada e altres blats a diners o preu adavantats entrò al present dia de huy. Emperò 
no entén que quant als contractes feits los quals per la present provisió ha cassats 
los venedors perden lo blat ne los compradors lo preu, mas los venedors no sien 
tenguts pagar a aquells compradors los preus de les dites compres dins VIII meses 
primers vinents del dia de la data de la carta damunt dita a avant comptadors. 
Aquells, emperò, assegurans covinentment que en la fi  del dit ||85r temps paga-
ran los dits preus als dits compradors. Encara mana lo dit senyor rey en la dita 
sua carta e provisió real que alcú, de qualque condició sia, no gos d’aquí avant 
fer semblants contractes, car qui d’aquí avant farà semblants contractes sàpia que, 
ultra la pena per dret stablida contra los revenedors o dardanaris, lo venedor per-
drà la cosa venuda e lo comprador lo preu. Les quals penes axí per dret stablides 
com per lo senyor rey aposades seran a aquells demanades. Les quals coses lo dit 
justícia, de part del dit senyor rey, vos fa a saber ab la present sol·lempnial pública 
crida, per tal que alcú de ignorància no·s pusca escusar.

Die martis pridie kalendas iunii anno Domini MºCCCºXXXº quarto

Ara hojats què us fan saber los jurats de la ciutat:
Que, com los jurats e consellers de la ciutat del ayn aprop passat, per ben 

de la cosa pública, hajen procurat de aver blat a ops de la ciutat, per la qual cosa 
ara pochs dies són passats són vengudes dues naus carregades de forment asse-
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gurat per la ciutat. Per ço, han ordenat per profi t de la ciutat que tot fl equer ho 
fl equera que past pan de blanch sia tenguda de comprar del forment de les dites 
naus V barcelles per sach; e tot fl aquer o fl aquera qui past pan de ros sia tenguda 
de comprar IIII faneques del dit forment al sach. E qui contrafarà, pagarà per ca-
lònia XX sous per quantesque vegades contrafarà. De les quals calònies serà lo terç 
del senyor rey, lo terç del comú de la ciutat e lo terç del accusador.

266.

||85v [DE LES FLAQUERES]

Die lune, intitulata octavo idus iunii anno Domini MºCCCºXXXºIIIIº

Ara hojats què us fan saber los jurats e prohòmens de la ciutat:
Que, com dins breus dies hajen e sien tenguts pagar los nòlits de les naus 

e lo preu del forment assegurat, e de necessitat se convenga donar aviament, ço 
és, de vendre lo dit forment per pagar los mercaders e els nòlits, e per esquivar 
dampnatges, han ordenat que totes les fl aqueres de la ciutat, exceptat VIII, sien 
tengudes pastar contínuament pan de ros, ço és, del forment de les naus asse-
gurades per la ciutat, axí que del forment de X sous la faneca prenguen les dites 
fl aqueres IIII faneques al sach, e les romanents IIII faneques e miga a compliment 
de sach prenguen del forment de IX sous VI diners la faneca, e que de negun altre 
forment no gosen comprar tro lo dit forment sia venut. E qui contrafarà, perdrà 
lo blat que aurà comprat o la valor d’aquell e, ultra la dita pena, pagarà de calònia 
XX sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara han ordenat que, dementre que·l dit forment de les dites naus du -
rarà a vendre, que VIII fl aqueres pasten pan de blanch a provisió de la ciutat. Les 
quals VIII fl aqueres per cascuna setmana se mudaran per tal que la condició d’aque -
lles sia egual. Les quals fl aqueres pusquen comprar un cafís de sexa ab la qual pus-
quen e dejen mesclar a compliment de sach dues barcelles del forment de X sous, 
e les III barcelles del forment de IX sous VI diners. E qui contrafarà, encorrerà e 
pagarà les penes o calònies dessús declarades.

||86r Encara han ordenat, a esquivar frau, que neguna fl aquera no gos com-
prar o fer comprar forment alcú fora l’almodí de la ciutat, ne trametre negun sach 
gran o poch a molí sens albarà, lo qual li serà liurat en lo dit almodí franchament. 
E qui contrafarà, encorrerà en les penes o calònies dessús dites.

Encara han ordenat que alcun mesurador no deja ne gos mesurar forment 
a ops de neguna fl aquera, sinó en la forma dessús ordenada. E qui contrafarà, serà 
gitat a totstemps del offi ci e pagarà per pena XX sous.

De les quals dites penes ho calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del 
comú de la ciutat e lo terç del accusador.



246

267.

||87r [SOBRE EL PASTAT DE PA BLANC I PA ROS]

Die lune, intitulata idus iunii anno predicto

Ara ojats què us fan saber los jurats e el Consell de la ciutat:
Que, a esquivar major dampnatge a la ciutat e per donar aviament que·l 

forment assegurat e comprat per part de la universitat de la ciutat ans sia venut, 
han ordenat per ben de la cosa pública que totes les fl aqueres de la ciutat dejen 
pastar pan de ros, excep tades VIII que pasten pan de blanch. Les quals VIII fl aque-
res per cascuna setmana seran mudades, per tal que la condició de totes les fl a-
queres sia egual. Les quals fl aqueres rosseres sien tengudes comprar IX barcelles al 
sach, ço és, del dit forment assegurat, és a saber, del forment de Jacme Ferrar a raó 
de X sous la faneca, e del forment dels dits en Jacme Borrell, en Jacme Pontz de 
Migavila e en Jacme Picó, a raó de IX sous VI diners la faneca; e les romanents VIII 
barcelles a compliment de sach pusquen comprar d’altre forment en l’almodí de 
la ciutat tan solament, e no en altre loch. E qui contrafarà, perdrà tot lo forment 
e, ultra açò, encorrerà en pena de XX sous per quantesque vegades contrafarà.

||87v Encara han ordenat que les VIII fl aqueres que per setmanes seran orde-
nades a pastar pan de blanch sien tengudes de comprar del dit forment assegurat, 
ço és, V barcelles al sach, als dits preus, e el romanent a compliment de sach pus-
quen comprar en lo dit almodí tan solament e no en altre loch d’altre forment 
que comprar volran. E qui contra farà encorrerà en les penes dessús dites.

Encara han ordenat que, si alcuna de les dites fl aqueres per sa temeritat 
cessava de pastar per tal que no volgués servar la ordenació dessús declarada, en 
aquest cas sàpia per cert que no li serà suffert que pusca pastar, ans li serà sospès 
l’offi ci de pastar per un ayn següent comptador aprés que cessarà de usar del dit 
offi ci de pastar.

Encara han ordenat que tot hom habitador en la ciutat o en los lochs de 
la contribució d’aquella e tot altre qualsevol comprador qui comprarà forment o 
volrà fer molre, jassia que·l haja de pròpria col·lecta o renda, sia tengut de com-
prar del forment assegurat als dits preus, aytant com serà aquell altre forment que 
volrà comprar o fer molre. E qui contrafarà, encorrerà en les penes dessús dites.

Encara han ordenat que nuyl hom, de qualque condició sia, no gos aportar 
o fer aportar a la ciutat farina de forment de negun loch que sia fora los lochs de la 
contribució de la ciutat, si donchs primerament e ans no aurà comprat e pres del dit 
forment assegurat als dits preus, ço és, aytant forment com era aquell que mòlt aurà 
o la farina que aportarà. E qui contrafarà, encorrerà en les penes dessús declarades.

||88r Encara us fan saber que negun mesurador no gos mesurar negun for-
ment a alcú comprador tro primerament e abans lo comprador de forment haja 
reebut la quantitat del forment que pendre deu d’aquell assegurat. E qui contra-
farà serà privat del offi ci per totstemps.
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De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú 
de la ciutat e l’altre terç del acusador.

Die martis, intitulata XIº kalendas iulii anno Domini MºCCCºXXXº quarto

Ara hojats què us fan saber los jurats e·ls prohòmens consellers de la ciutat:
Que, a esquivar a frau, han ordenat que nuyl hom o fembra, de qualque 

condició sia, no gos aportar o trametre forment a molí sens albarà d’aquells qui 
estan en l’almodí, e no gos tornar la farina d’aquell forment sens lo dit albarà. Lo 
qual albarà sia tengut de lexar en poder dels guardes que estan per los camins e 
entrades de la ciutat, tornan o metén la dita farina en la ciutat. E qui contrafarà, 
perdrà lo forment o farina e, ultra açò, encorrerà en pena de XX sous per quan-
tesque vegades contrafarà.

Encara han ordenat que nuyl hom o fembra, de qualque condició sia, no 
gos aportar o fer aportar farina d’altres locs a la ciutat sens albarà dels guardians 
del almodí. E qui contra farà, perdrà la farina e pagarà XX sous de calònia per 
quantesque vegades contra farà.

Encara han ordenat que, si alcun fl aquer o fl aquera trametrà forment a 
molí en què no haja del forment assegurat, segons que és ordenat, ço és, IIII fane-
ques ||88v al sach de blanch e IIII faneques e miga al sach de ros, perdrà lo forment 
e pagarà de calònia XX sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara han ordenat, per squivar a frau, que si alcú de les dites guardes con-
sentran ho faran alcun frau en lo dit feyt, pagarà per pena LX sous per quantesque 
vegades contra farà.

Encara han ordenat que nuyl hom o fembra, de qualque condició sia, no 
gos comprar o fer comprar forment a ops de sa provisió en la ciutat o en los 
lochs de la sua contribució, sinó en l’almodí de la ciutat tan solament. E qui con-
trafarà, encorrerà en les penes dessús dites.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciu-
tat e lo terç del accusador.

268.

[ORDENAMENTS SOBRE LA IMPOSICIÓ DE CARNS I VI]

En lo dia de dissapte, en lo qual comptava hom VIº nonas iulii anno Domini 
MºCCCºXXXºIIIIº, fo appellat e ajustat Consell en lo palau de les cases de la confra-
ria de Sent Jacme apòstol en València, segons que és acostumat, ço és, per tractar 
en qual manera la ciutat pogués pagar al senyor rey aquelles quantitats de pec-
cúnia que li deu, axí per lo préstec dels C mília sous com per la armada primera 
de la qual fo capità lo noble en Carrotz, senyor de Rebollet, com encara per la 
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segona armada de la qual fo capità en Francesch Carrotz, fi ll del dit en Carrotz, e 
encara per fer compliment de paga als mercaders de la senyoria del alt senyor rey 
de França per raó del forment que les naus de Manfredònia e de Palerm aporta-
ren a la dita ciutat, com encara a donar aviament al forment assegurat per en Pere 
d’Almenar e per n’Andreu Bonmacip, síndichs de la dita ciutat, per raó del temps 
del stiu en què som, per tal que no·s guastàs o consumàs e per squivar la carestia 
que·s covenia ésser per raó del ||89r forment assegurat, que costava la faneca X sous 
e plus, jassia que·s venés a IX sous VI diners, e a X sous la faneca, per la qual cosa 
lo forment de la terra se regia en major for que no fera. Los quals C mília sous 
lo dit senyor rey, a suplicació dels jurats e prohòmens de la dita ciutat adoncs, los 
prestà dels diners de la imposició antiga per seccórrer a la necessitat e obpressió 
en què era exposada per diversos deutes que devia, e los quals la ciutat pagàs al 
senyor rey per manera de semblant imposició e no en altra manera, e dels quals C 
mília sous la ciutat féu carta debitòria al dit senyor rey en poder de Domingo de 
Claramunt, notari de València, la qual imposició fos posada en la ciutat e en los 
lochs situats dins los térmens de la ciutat per pagar los dits C mília sous, segons 
que en la dita carta real és contengut, e sia cert e notori que la dita imposició 
fení en la dita ciutat lo XIèn dia a la entrada del mes de maig ara aprop passat, per 
la qual cosa lo senyor rey ha fet requerir que·ls dits C mília sous li sien pagats. E 
los jurats e Consell, veén e conexén que la paga dels dits C mília sous en tot cas 
se devia fer al senyor rey, per aquesta raó e encara per pagar les quantitats degudes 
al senyor rey per raon de les dites armades, segons que per carta real los és legut, 
ordenaren e feeren los ordenaments dejús scrits sobre carns e vy, segons que·s se-
guex. Los quals feeren publicar per les places de la ciutat ab pública crida feta per 
en Ramon Azcó, públich corredor, en la forma següent:

Ara hojats què us fan a saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que, per pagar al senyor rey aquells C mília sous qui dels diners de la im-

posició prestà a la ||89v ciutat per pagar la pèrdoa que·s féu en lo forment assegurat 
de Johan de Migavila, de Guillem de Vilargent, d’en Bernat Dezplà e d’en Michel 
Palegre e per pagar les messions que·s feeren per raon dels tractaments de la unió 
dels furs e per pagar encara les quantitats degudes per la ciutat al dit senyor rey 
per raon de les dues armades fetes en la ciutat ara en los ayns aprop passats, per 
auctoritat real han ordenada imposició en la ciutat e en los lochs de la contribu-
ció d’aquella, ço és, sobre carns e vy que venen en menut, és a saber, en la forma 
infrasegüent:

Ço és, que tot carnicer, de qualque lig o condició sia, qui tayl e vena carns 
en menut o en gros en la ciutat o en los locs de la contribució d’aquella, pach per 
imposició, és a saber, per carns de moltó, de cabró, de oveyla e de cabra, I diner 
per lliura de carns, e que·l carnicer pusca reebre I diner de la lliura de les carns, 
ultra lo preu que li serà donat a vendre les carns, les quals sien pesades per los 
compradors de la imposició, segons la forma acostumada en la antiga imposició.

Ítem, de carns de bou o de vacca, pach mealla per lliura de carns, e ultra lo 
preu ordenat a aquelles, lo carnicer prena mealla per lliura de les dites carns.
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Ítem, per cascun vedell e per cascuna vedella de leyt de què serà donada 
licència que·s vena a ull, pach II sous.

Ítem, per cascun vedell o vedella que·s vena a pes, pach I diner per lliura 
de les dites carns, ||90r e ultra lo preu que serà tatxat de vendre, prena I diner de la 
lliura de les carns.

Ítem, per carns de porch, o de truga fresca o salspresa o salada, pach I diner 
per lliura de les dites carns, axí que, ultra lo preu ordenat a les dites carns, lo car-
nicer prena I diner per cascuna lliura de les dites carns.

Ítem, si carnicer vendrà o vendre farà porch o truga salsprès o salat en gros, 
pach XII diners per bacó.

Ítem, per carns de cervo, o de cabró muntès, o de porch o truga, senglar, 
pach I diner per lliura de les dites carns e, ultra lo preu que serà taxat de vendre, 
lo carnicer prena I diner de la lliura de les dites carns.

Ítem, per cascun cabrit o anyell de leyt pach II diners.
Ítem, per anyell, o cordero o cabrit que pes de VI lliures carniceres a ensús, 

pach I diner per lliura de les dites carns, e que no sia venuda a ull, mas pusquen-
la vendre a raó de VI diners la lliura, o a menys si·s volran.

Ítem, que tot hom, de qualque condició sia, qui matarà o matar farà en sa 
casa porch o truga, pach per cascú XII diners.

Ítem, per cascun bou o vacca pach II sous.
||90v Ítem, per cascun vedell o vedella pach XVIII diners.
Ítem, per cascun moltó o cabró pach XII diners.
Ítem, per cascuna oveyla o cabra pach VI diners.
Ítem, per cascun cabrit o anyell pach II diners.
Ítem, que negun carnicer o altre per ell no gos levar o fer levar lo cap del 

moltó, cabró, ovella, cabra, tro al pesar, segons la antiga imposició.19

E, si alcú la dita imposició fraudulosament se retendrà, e aquella segons la 
ordenació dessús dita no pagarà, perda la carn en què cometrà la frau o de què·s 
retendrà o abce garà la dita imposició o col·lecta, o pach la valor o estimació de la 
carn, e ultra açò, pach per pena LX sous. De la qual pena serà la meytat dels com-
pradors de la dita imposició, e l’altra meytat del comú de la ciutat.20

¶ 19 Aquest assentament encapçala el foli 91 (XCIIII 
de la numeració antiga) i una mà posterior ha al-
terat l’ordenació dels capítols, numerant-los amb 
lletres (a, b, c, d) i tatxant parts del text. El text 
original d’aquest capítol, designat ara amb la lle-
tra «a», era: «Encara ordenaren, per esquivar frau 
a la dita imposició, que negun carnicer o altre 
per ell no gos levar o fer levar lo cap del moltó, 
cabró, ovella, cabra, tro al pesar, segons la antiga 
imposició. E qui contrafarà, encorrerà en la pena 
dessús dita departidora, segons que dit és». ¶ 20 El 

text original d’aquest capítol, designat amb la lle-
tra «b», era: «Ítem, ordenaren que, si alcú la dita 
imposició fraudulosament se retendrà, e aquella 
segons la ordenació dessús dita no pagarà, perda 
la carn en què cometrà la frau o de què·s retendrà 
o abce garà la dita imposició o col·lecta, o pach la 
valor o estimació de la cosa comesa. De la qual 
pena serà la meytat dels compradors de la dita 
imposició, e l’altra meytat del comú de la ciutat, 
applicadora e convertidora a la quantitat pagadora 
al senyor rey». 
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E, si alcú contrast entrevendrà entre los compradors de la dita imposició e 
aquell o aquells li deuran pagar la dita imposició, cascun d’aquells sia tengut d’estar 
a la conegu da e determenació dels jurats de la ciutat, tota appel·lació remoguda.21

E, si alcuns dubtes haurà en la dita imposició, aquells dubtes sien declarats 
per los jurats de la ciutat.22

||91r Encara han ordenat que del quarter antich del vy sien levades dues lliu-
res, e a aque lla raó sien mirvades les mesures, ço és, dineral e meallal, e affi nades 
per lo mudaçaf.

Ítem, tot hom qui vendrà o vendre farà vy en menut a taverna o a exeta, 
pach per lliura dels diners que·n exiran a raó de XVI diners per lliura, los quals 
XVI diners pusca abatre ho levar de la lliura dels diners, com ja romanguen en 
poder del venedor per la mirva de les dites mesures.

Ítem, ordonaren que tot hom qui traurà de la ciutat ho de qualsevol loch 
situat dins los térmens de la ciutat vy per mar, sia que·l haja de pròpria col·lecta 
o de pròpries rendes ho per compra, pach XVI diners per lliura de la valor del 
vy. E, si entre lo senyor del vy e los compradors de la dita imposició no·s podien 
covenir del preu ho valor del vy, en aytal cas sia extimat e conegut per persones 
dignes de fe de la valor e preu del vy, a la qual coneguda e determenació hajen 
a estar los compradors de la imposició e lo senyor del vy. E aquell qui la dita 
imposició abcegarà o·s retendrà, pach per pena LX sous per quantesque vegades 
contrafarà.

De les quals serà la meytat dels compradors de la imposició e l’altra meytat 
del comú de la ciutat, applicadora e convertidora a la paga faedora al senyor rey.

||91v Ítem, ordenaren que, si alcú traurà de la ciutat o del terme d’aquella vy 
per mar, del qual no haja pagada la dita imposició ordenada, perda tot lo vy ho la 
valor d’aquell. E, ultra açò, pach per pena LX sous per quantesque vegades contra-
farà. Les quals calònies se partiran en la forma dessús dita.

¶ 21 Aquest capítol, designat amb la lletra «c», no 
apareix en la redacció original, sinó que ha es-
tat escrit per una mà posterior, substituint el text 
anterior: «Ítem, a esquivar frau del dret de la dita 
imposició, han ordenat que alcun hom o fembra, 
de qualque condició sia, no sia osat comprar o 
fer comprar alcunes carns fresques en alcun loch 
que no sia de la ciutat o dels lochs de la contri-

bució d’aquella per portar, despendre o mengar 
en la dita ciutat o en los lochs de la contribució 
d’aquella. E qui contrafarà, perda la carn e, ultra 
allò, pach de calònia LX sous per quantesque ve-
gades contrafarà. Les quals calònies sien partides 
en la forma dessús dita». ¶ 22 El text d’aquest capí-
tol, designat amb la lletra «d», no fi gurava en la re-
dacció original i hi ha estat afegit posteriorment. 
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269.

DELS BLATS E DE LA FARINA23

Ara hojats què us fan a saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que, a esquivar carestia de forment e a tolre que·l forment de la terra, sots 

color del preu del forment assegurat, com cost car, no·s pogués reger en major 
for que fer no·s deu, per lo bon temps que nostre senyor Déus, per la sua pietat 
e misericòrdia nos ha donat, han ordenat que·l forment de les naus assegurat, lo 
qual costa X sous la faneca e plus, per ben de la cosa pública, sia baxat del dit for, 
ço és, a V sous VI diners la faneca.

Encara han ordenat, a donar aviament al dit forment assegurat e a esquivar 
que aquell, per lo temps del stiu en què som, no·s pusca escalfehir o guastar, que 
tot comprador e moledor de forment qui comprarà ho molrà forment en la ciutat 
ho en los lochs de la contribució d’aquella, sia tengut de comprar del forment as-
segurat la meytat d’aquell forment que volrà fer molre. E qui contrafarà, perdrà lo 
forment, e, ultra allò, pagarà de calònia XX sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara han ordenat, a esquivar a frau, e per tal que la condició de tuyt sia 
egual en lo present cas, que tot hom o fembra, de qualque condició sia, no gos 
comprar o fer comprar forment o altre blat en la ciutat o en los ||92r lochs de la 
contribució d’aquella, sinó en l’almodí de la ciutat tan solament. E qui contrafarà, 
encorrerà en les penes dessús dites.

Encara han ordenat que null hom, de qualque condició sia, no gos aportar 
ho fer aportar farina o pan cuyt a la ciutat ne als locs de la contribució d’aquella, 
si doncs primerament e abans no haurà comprat e pres del dit forment assegurat, 
ço és, aytant com serà lo forment del qual serà la farina ho estimació covinent 
per raó del pan cuyt, e que pach la ajuda ordonada per la dita farina o pan cuyt, 
e que no gos aportar ne metre farina en la ciutat ne en los lochs de la sua contri-
bució sens albarà dels compradors o cullitors de la imposició ho ajuda, per squi-
var a frau; lo qual albarà los serà donat franch. E qui contra farà, encorrerà en les 
penes dessús dites.

Encara ordenaren que tot venedor de farina sia tengut vendre aquella, ço 
és, del forment assegurat e del forment de la terra, que sia aytant de la un com de 
l’altre. E qui contra farà, encorrerà en les penes dessús dites.

Ítem, tot fl aquer o fl aquera, bescuyter o bescuytera e tot venedor de farina, 
pach a la dita ajuda a raó de XII diners per faneca de forment.

E fl aquer o fl aquera que past pan de dacça o d’ordi, pach a raó de IIII di-
ners per faneca.

E fl aquer o fl aquera que past pan de panitz, pach a raó de VI diners per faneca.

¶ 23 Escrit al marge un altre títol: «Ordinacions per blats e farina». 



252

||92v Encara us fan saber que, per pagar la pèrdoa que·s fa en lo dit forment 
assegurat per la declinació del preu que costa, ço és, X sous e plus la faneca, e el 
qual és baxat de for a V sous e mig la faneca, e per pagar encara ço que s’és per-
dut en lo forment que les naus de Manfredònia e de Palerm en l’ayn aprop passat 
aportaren a la dita ciutat, han ordenat que tot comprador de forment que compre 
en l’almodí de la ciutat ho en los lochs de la contribució d’aquella sia tengut de 
pagar per ajuda, ço és, per pagar los dits deutes per la pèrdoa feta en lo dit for-
ment, a raó de VI diners per faneca.

Ítem, tot comprador de panitz, pach a raon de IIII diners per faneca.
Ítem, tot comprador de dacça, d’ordi o civada e d’avena, pach a raó de II 

diners per faneca.
Ítem, tot moledor de forment del qual no haja pagada la dita ajuda a la 

compra, pach per lo molre a raó de VI diners per faneca.
Ítem, per panitz que molrà del qual no haja pagada la dita ajuda a la com-

pra, pach per lo molre a raó de IIII diners per faneca.
Ítem, per dacça o ordi que molrà, de la qual o del qual no haja pagada la 

dita ajuda a la compra, pach a raó de II diners per faneca.
Ítem, ordenaren, a esquivar a frau de la dita ajuda, que nuyl hom o fembra 

no gos aportar ho trametre alcun blat a molí sens albarà dels compradors o culli-
tors de la dita ajuda.

||93r Ítem, ordenaren que, si alcun hostaler ho tender o altre per ells com-
prarà ordi o civada o avena fora los térmens de la ciutat, e aquell ordi o civada o 
avena vendrà per menut en la ciutat o en los lochs de la contribució d’aquella, 
pach a la dita ajuda a raó de XII diners per kafís.

E qui contra les dites coses o alcuna d’aquelles farà, perdrà tot lo blat qual-
que sia ho farina o la valor d’aquell, e, ultra allò, pagarà de calònia XX sous per 
quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies serà la meytat dels compradors de la dita ajuda, e l’al-
tra meytat del comú de la ciutat, applicadora e convertidora a la paga faedora per 
raó dels dits deutes.

Ara hojats què us fan saber los jurats e·l Conseyl de la ciutat:
Que, a esquivar major dampnatge a la ciutat e per donar aviament que·l 

forment assegurat e comprat per part de la universitat de la ciutat ans sia venut, 
han ordenat per ben de la cosa pública que totes les fl aqueres de la ciutat dejen 
pastar pan de ros, excep tades VIII que pasten pan de blanch. Les quals VIII fl a-
queres per cascuna setmana seran mudades, per tal que la condició de totes les 
fl aqueres sia egual. Les quals fl aqueres rosseres sien tengudes comprar IX barcelles 
al sach, ço és, ||93v del dit forment asse gu rat, e les romanents VIII barcelles a com-
pliment de sach pusquen comprar d’altre for ment en lo almodí de la ciutat tan 
solament, e no en altre loch. E qui contrafarà, perdrà tot lo forment e, ultra açò, 
encorrerà en pena de XX sous per quantesque vegades con trafarà.
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Encara han ordenat que les VIII fl aqueres que per setmanes seran ordenades 
a pastar pan de blanch sien tengudes de comprar del dit forment assegurat, ço és, 
V barcelles al sach, e el romanent a compliment de sach pusquen comprar en lo 
dit almodí tan sola ment, e no en altre loch d’altre forment que comprar volran. E 
qui contrafarà, encorrerà en les penes dessús dites.

Encara han ordenat que, si alcuna de les dites fl aqueres per sa temeritat ces-
sava de pastar, per tal que no volgués servar la ordenació dessús declarada, en aquest 
cas sàpia per cert que no li serà suffert que pusca pastar, ans li serà sospès l’offi ci de 
pastar per I ayn següent, comptador aprés que cessarà de usar del dit offi ci de pastar.

Encara han ordenat que tot hom habitador en la ciutat o en los lochs de 
la contribució d’aquella e tot altre qualsevol comprador qui comprarà forment o 
volrà fer molre, jassia que·l haja de pròpria col·lecta o renda, sia tengut de com-
prar del forment assegurat, aytant com serà aquell altre forment que volrà com-
prar o fer molre. E qui contrafarà, encorrerà en les penes dessús dites.

||94r Encara han ordenat que null hom, de qualque condició sia, no gos 
aportar o fer aportar a la ciutat farina de forment de negun loch que sia fora los 
lochs de la contri bu ció de la ciutat, si doncs primerament e ans no aurà pres del 
dit forment assegurat, ço és, aytant forment com era aquell que mòlt aurà o la fa-
rina que aportarà. E qui contrafarà, encorrerà en les penes dessús declarades.

Encara us fan saber que negun mesurador no gos mesurar negun forment a 
alcun com prador tro primerament e abans lo comprador de forment haja reebut 
la quantitat del forment que pendre deu d’aquell assegurat. E qui contrafarà, serà 
privat del offi ci per totstemps.

De les quals penes o calònies, serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú 
de la ciutat e l’altre terç del accusador.

270.

[PROHIBICIÓ DE FER ESCORRENTIES]

Die sabbati, intitulata Xº kalendas augusti anno Domini MºCCCºXXXºIIIIº

Ara hojats què·us fan saber los jurats e·ls prohòmens consellers de la ciutat:
Que, com algunes persones per lur pròpria auctoritat hajen fetes e facen 

correnties d’aygües per lurs heretats, continuan de dia e de nuyt, en gran dampnat-
ge dels altres hereters circumvehins, pertorban e mirvan les aygües als altres here-
ters, contra la forma ordenada en Fur de València, per les quals correnties són ap-
pareylats contrasts, odis e males volentats e corrupció de les aygües, e ço que seria 
pus greu, nafres e morts. Per ço, a esquivar los dits perills e dampnatges, vos fan 
saber que han ordenat que d’ací a avant ||94v null hom, de qualque condició sia, no 
sia osat en la orta de la ciutat ne en los térmens d’aquella fer alcuna correntia en 
la sua heretat pròpria o d’altre sots pena de LX sous, ans tots aquells qui dins los 
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térmens de la ciutat hajen fetes correnties per huy tot dia les hajen tallades, sots 
la dita pena. E que d’aquí avant no perturben les aygües als altres hereters contra 
fur, mas reguen les lurs heretats segons que antigament és acostumat e segons fur. 
En altra manera, sàpia per tot cert que encorrerà e pagarà les calònies dessús dites 
per quantesque vegades contrafarà. De les quals alguna gràcia no atrobarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciu-
tat e lo terç del accusador.

271.

[MESURES CONTRA ELS BÀNDOLS]

Die lune, intitulata VIIIº kalendas augusti anno predicto

Ara ojats què us fan saber lo justícia e·ls jurats de la ciutat:
Que a audiència lur per tot cert és pervengut que alcuns, en gran menys-

preu de la senyoria, fan ajustalles de hòmens armats, axí de peu com de cavall, en 
la dita ciutat per offendre uns a altres per pròpria autoritat, no temén senyoria, 
esforçan-se metre torp e divisió en la ciutat, per les quals coses se poria enseguir 
nafres o morts, ço que Déus no vulla. Per ço, a esquivar los dits dampnatges, de 
part del senyor rey manen, per con servació de justícia e per salvar leyaltat al se-
nyor rey, que tot hom, de peu e de cavall, estia apparellat ab ses armes en ajuda de 
la senyoria, axí que los rebel·les a la senyoria sien constrets segons que serà faedor.

||95r Encara us fa saber lo justícia del criminal, de part del senyor rey, que 
null hom, de qualque condició sia, que sia del bando ho faça part en aquell de dia 
o de nuyt, no gos anar per la ciutat a cavall o a peu, ab hòmens ajustats e armats. 
E qui contrafarà, sàpia per cert que li seran toltes les armes en públich e pagarà 
les calònies ordenades.

Encara vos fan saber los dits justícia e jurats, de part del senyor rey, que null 
hom no gos ésser en valença o ajuda a neguna de les parts del bando, sots la feel-
tat en què són tenguts al senyor rey, per tal que occasió sia squivada e la ciutat en 
pau restaurada al senyor rey.

272.

||95v QUE NEGÚ NO GOS TENIR BESTIAR EN LA ORTA

Die iovis, intitulata sexto kalendas novembris anno predicto, fon feta la crida dejús in-
frascrita per en Ramon Azcó, públich corredor, en la forma següent:

Ara hojats què us fan saber los jurats e els prohòmens consellers de la 
ciutat:
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Que, regonegut un stabliment feit per los jurats e Consell de la ciutat, ço 
és a saber, en lo dia de digous, en lo qual fon comptat IIIº kalendas augusti del ayn 
MCCCXXXII, en lo qual és contengut que null hom, privat o estrayn, no gosàs tenir 
en la orta de la ciutat negun bestiar lanar o cabriu, axí com és del riu sech de Ca-
tarroga a ençà e devalla tro a la mar, e puja tro a la cèquia de Quart e de Moncada 
e devalla tro a la creu que és posada en lo camí de Murvedre, aprop Meliana, e de-
valla tro a la mar. E qui contrafaria, perdria lo bestiar, segons que per los jurats de 
la ciutat seria declarat e tatxat. E los jurats e Consell, attenén que·l dit establiment 
era fort rigorós e ponderós, volens moderar e temperar lo dit establiment, per tal 
que les calònies dejús declarades pus leugerament e a menys càrrech dels pagadors 
pusquessen ésser levades e haüdes dels contrafaents e a esquivar dampnatges de la 
orta, feeren e ordenaren los següents stabliments en la forma que·s segueix:

Ara ojats què us fan saber los dits jurats e prohòmens consellers:
Que, a esquivar dampnatges de la orta, han ordenat que null hom, privat 

o strayn, de qualque lig o condició sia, no gos tenir negun bestiar lanar o cabriu 
dins la orta de la ciutat, segons que en les limitacions dessús dites és declarat, és a 
saber, en vinyes, camps, alfaçars, paniçars, dacçars, arroçars, de dia o de nuyt, per 
neguna manera. E qui contra- ||96r farà, pagarà de dia VI diners per cascuna cabeça, 
e de nuyt XII diners per cascuna cabeça. E, ultra lo dit ban o calònia, pagarà lo 
dampnatge d’aquèn donat, segons que per prohòmens dignes de fe serà conegut 
e tatxat. E açò, per quantesque vegades contrafarà.

273.

BESTIAR

Encara us fan saber que null hom, de qualque condició sia, no gos tenir negun 
bestiar gros, axí com bous, egües, bèsties mulars o asnines, o porchs o truges, de 
dia o de nuyt, en la dita orta, sinó en la sua heretat pròpria tan solament. E qui 
contrafarà, pagarà de dia per cascuna de les dites bèsties, XII diners per cabeça, e 
II sous de nuyt per cabeça, e pagarà lo dampnatge d’aquèn donat a coneguda de 
prohòmens. E açò per quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciu-
tat e lo terç del acusador.

Eodem die fuit facta preconizatio infrascripta ad sonum tube sive nafi l per dictum 
Raymundum Azconis, ut sequitur:

Die iovis, intitulata sexto kalendas novembris anno predicto
Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens consellers de la ciutat:

Que, vists e regoneguts los establiments e ordenaments dejús scrits, feyts e 
orde nats en la ciutat per los jurats e consellers ladoncs de la ciutat, los quals orde-
naments són en la forma dejús scrita:
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274.

||96v ORDINACIONS DE NO FER CORREGES QUE·L ORDIMENT SIA DE 
FIL E TEXIDA AB SEDA

Los jurats e prohòmens consellers de la ciutat, per squivar a frau e per profi t de la 
cosa pública, ordonaren que null hom o fembra, privat o strayn, de qualque ley o 
condició sia, no gos fer o fer fer en la ciutat ne en sos térmens, palesament o ama-
gada, neguna correga que·l ordiment sia de fi l e sia texida ab seda. E qui contrafa-
rà, aytal correga o correjes en aytal forma feites, com dit és, seran cremades per tal 
que les gents que aquelles correges comprar volrien no·n fossen decebudes, e, ultra 
la dita pena, aquell o aquella qui aytals correjes farà contra lo dit establiment en-
correrà en pena de X sous per cascuna correja per quantesque vegades contrafarà.

Encara ordonaren que tot hom o fembra, de qualque lig o condició sia, 
que farà o fer farà correja o correges axí de seda com de fi laditz com de estam o 
de lana, sia tengut que·l ordiment e el teximent sia tot de seda o tot de fi laditz o 
tot d’estam, o tot de lana, per tal que sia squivat a frau e que una cosa per altra no 
pusca ésser venuda ne les gents comprants no·n pusquen ésser decebudes. E qui 
contra la dita forma farà o fer farà alcuna correja o corretjes en la ciutat o en sos 
térmens, aquella correja o correjes seran cremades e, ultra la dita pena, pagarà per 
pena o calònia X sous per cascuna correja per quantesque vegades contrafarà.

Los quals stabliments e ordenaments los jurats e·ls consellers del present 
ayn han loats, aprovats e confermats, com sien feyts per bé de la cosa pública.

Encara us fan saber que tot hom o fembra, privat o strayn, de qualque lig 
o condició sia, que entrò al dia de huy haja feites o feytes fer, o comprades alcu-
na correga o correges feytes contra los dits stabliments e ordenaments, d’ací per 
tot lo mes de janer primer vinent haja venudes o treytes de la ciutat e de tot son 
terme totes aquelles correjes, e passat lo dit mes de janer, si alcuna o alcunes ||97r 
d’aquelles correjes seran atrobades en la ciutat o en sos térmens sàpien per cert 
que aquelles correjes vedades de fer seran cremades sens tot remey.

Encara us fan saber que, a esquivar e foragitar que aytals correjes falses 
d’aquí avant no sien venudes en la ciutat o en sos térmens, que alcun hom o 
fembra, de qualque condició, lig o stament sia, no gos comprar d’aytals correjes 
d’alcun qui les aportàs o feés aportar a la ciutat de qualssevol parts. E qui contra-
farà, sàpia per cert que perdrà totes aquelles correjes, les quals seran cremades, a 
tolre e esquivar tota frau, decepció e engan de les gents.
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275.

QUE NEGÚ QUI HAJA ALBERCH CONTIGUU A LA PLAÇA DEL MER-
CAT O A LA PLAÇA DE LES CEBES NO GOS ENBARGAR LO DIA 
DE MERCAT LURS PORTALS

Encara us fan saber que null hom o fembra, de qualque condició sia, que haja al-
berch o casa contigüe o contigua a la plaça del Mercat o a la plaça de les Cebes, o 
en altra qual sevol plaça o carrera pública de la ciutat, no gos embargar o vedar, en 
lo dia en lo qual se té mercat o en los altres dies de la setmana, a alcuna persona, 
estranya o privada, que volrà vendre alcunes coses sues, ne gos reebre alcun servii 
o do d’aquelles persones, pus que roman al senyor del alberch o casa la entrada ab 
espay suffi cient desembargat per tal que les gens que comprar volran alcuna cosa 
del senyor d’aquell alberch o casa se pusquen acostar bonament a les coses que 
d’aquèn comprar volran. E qui contrafarà, encorrerà en pena de V sous per quan-
tesque vegades contrafarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciu-
tat e lo terç del acusador.

Les quals coses los dits jurats e consellers vos fan saber ab la present pública 
crida, per tal que alcú de les dites coses de ignorància no·s pusca escusar.

276.

||97v D’AQUELLS QUI MATARAN EN CASA PORCH O TRUJA, O BOUS O 
VEDELLS

Die iovis, intitulata octavo kalendas decembris anno predicto

Ara ojats què us fan saber los jurats de la ciutat:
Que, en la ordenació e venda de la imposició de les carns, entre les altres 

coses és contengut que tot hom o fembra, de qualque condició sia, qui matarà o 
matar farà en sa casa porch o truga, pach per cascú XII diners als compradors de la 
imposició de les carns.

E, si alcun carnicer, per loguer o pregàries, matarà alcun porch o truga per 
altre en la ciutat o en los lochs de la contribució d’aquella, sia tengut de manifes-
tar-o als dits com pradors, sots pena de XX sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que null carnicer, de qualque lig o condició sia, no gos 
matar o fer matar negun cabrit o anyell en casa, o botiga o corral, sinó en les car-
niceries tan solament, per squivar a frau del dret de la dita imposició.

E, com alcuns carnicers, sots colorada manera, compren e maten vedells e 
vedelles, al·legan que per altres les han comprades, e d’açò se poria enseguir frau 
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al dret de la imposició, la qual frau en tot cas deu ésser squivada, per ço, fan-vos 
saber los dits jurats que tot carnicer, de qualque lig o condició sia, sia tengut pa-
gar per vedell o vedella de leyt que matarà, o si aquella vendrà morta o viva, I di-
ner de la lliura als compradors de la dita imposició, segons la ordenació de la dita 
imposició.

Encara us fan saber los dits jurats que tot hom, de qualque condició sia, 
que mat o matar faça en casa en la ciutat o en los lochs de la con-||98r tribució 
d’aquella moltons, cabrons, cabra, ovella, bou o vacca, vedell o vedella, porch o 
truga, cabrit o anyell, sia tengut de manifestar-ho als dits compradors e pagar la 
imposició ordenada per cascuna de les dites carns.

E qui contra les dites coses o alcuna d’aquelles farà, perdrà la carn en què 
cometrà la frau, per quantesque vegades contrafarà. De la qual calònia ho valor de 
la carn serà lo terç del acusador e les dues parts romanents se partiran enaxí, ço 
és, la meytat a la ciutat e l’altra meytat als compradors de la imposició de les dites 
carns.

Les quals coses vos fan saber ab la present pública crida, per tal que alcú de 
les dites coses de ignorància no·s pusca scusar.

277.

DE VENDRE CAÇA O AVIAM

Die mercurii IXº kalendas decembris anno predicto

Ara ojats què us fan saber los jurats e los prohòmens consellers de la ciutat:
Que, a ben de la cosa pública, han ordenat que null revenedor o revene-

driu, de qualque condició sia, no gos comprar en la ciutat ne en los térmens 
d’aquella perdius, conills, lebres, cervos ne cabrons munters ne porch o truga sen-
glar. E qui contrafarà, perdrà la caça o volateria dessús dita e pagarà de calònia V 
sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara han ordenat que null revenedor o revenedriu, de qualque condició 
sia, no gos comprar en la ciutat ne a la Concha ne a la Albufera ne en negun altre 
loch ||98v situat dins los térmens de la ciutat, boxos, fotges, ànets, xiberts, morells 
ne sisons ne alcun altre aviam. E qui contrafarà, perdrà lo dit aviam e pagarà de 
calònia V sous per quan tesque vegades contrafarà.

Encara han ordenat que tot venedor de la caça o aviam dessús declarat no 
gos vendre en alcun loch de la ciutat sinó tan solament en lo portxe del Mercat 
lo qual portxe és deputat a la venderia de la damunt dita caça e aviam. E qui con-
trafarà, perdrà la caça o aviam e pagarà V sous de calònia per quantesque vegades 
contrafarà.
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Encara han ordenat que tot venedor de la damunt dita caça o aviam no gos 
vendre en sa casa, de dia o de nuyt, ans sia tengut tota la caça o aviam que haja 
fer portar de dia al dit portxe e tenir aquí venderia tot lo dia, e al vespre, si alcuna 
caça o aviam li sobrarà per vendre, aquella caça o aviam en aquest cas tan sola-
ment pusca metre en casa, axí que·l endemà per lo matí sia tengut de fer aportar 
aquella caça o volateria o aviam al dit portxe e aquí tenir-ne venderia. E qui 
contrafarà, perdrà tota la volateria, caça e aviam, e pagarà de calònia V sous per 
quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies o confi scació de caça o aviam dessús declarades serà 
lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciutat e lo terç del acusador, ço és, 
d’aquella quantitat que per los jurats e Consell de la ciutat serà declarat e tatxat.

278.

||99r QUE NENGUN CARNICER NO GOS INFLAR LES CARNS AB LA 
BOCA DE CANÓ O SENS CANÓ SINÓ AB VENT DEL ÀER

Die martis tertio kalendas decembris anno Domini MºCCCºXXXºIIIIº

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens consellers de la ciutat:
Que, en temps passat, fo ordenat per lo Consell de la ciutat que negun 

carnicer, de qualque lig o condició fos, no gosàs infl ar negun moltó o ovella, ne 
cabró, ne cabra, ne anyell o cabrit, sots certa pena. E, com fos dubte entervengut 
de infl ar les dites bèsties, si seria axí entès infl an aquelles ab vent del àer, com lo 
infl ament que·s fahia ab boca d’om per bufament feit ab canó o sens canó. E lo 
mudaçaf de la ciutat entenés que los carnicers, infl an les dites bèsties o alcuna 
d’aquelles ab vent del àer, fossen axí encorreguts en la pena per l’infl ament del 
àer, axí com per l’infl ament de boca d’om. Emper açò los dits jurats e Consell 
han provehit e declarat que alcun carnicer que infl e qualssevol de les bèsties da-
munt declarades ab vent del àer no sia encorregut en alcuna pena, car atrobat 
e provat és stat davant los jurats e consellers que·l dit infl ament del àer no és 
corrupte ne dampnós a les gents, ans se fa per mils escortxar les dites bèsties, e 
han atrobat que per infl ar les dites bèsties o alcuna d’aquelles per boca d’om és 
cosa corrupta e perillosa e dampnosa a les gents. E, a squivar los dits dampnatges 
o corrupció per infl ar les dites bèsties o alcuna d’aquelles per boca ab alè o ab 
buffament, los dits jurats e consellers confermen en aquest cas tan solament l’es-
tabliment ja feit en temps passat sobre infl ar les dites bèsties o alcuna d’aquelles, 
remogut del dit stabliment infl a ment feit a qualssevol de les damunt dites bèsties 
ab vent del àer, segons que dessús és declarat.

||99v Die martis tertio nonas ianuarii anno Domini MºCCCºXXXº quarto
Ara ojats què us fan saber los jurats e los prohòmens consellers de la ciutat:
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Que, com per evidència de feyt se demostre les grans tales e dampnatges 
feits e donats per malvades persones en la orta de la ciutat, temor de Déu e de 
senyoria a part posada, volents a les dites coses provehir, vos fan saber que han 
ordenat que null hom o fembra, privat o strayn, de qualque lig ho condició sia, 
no gos de dia o de nuyt aportar o fer portar neguna lenya que sia de vinyes, de 
camps ne d’orts de la orta de la ciutat, si doncs no serà de la sua heretat pròpria. 
E qui contrafarà, serà pres e d’aquell serà feta justícia axí com de ladre, robador e 
talador. De la qual pena neguna gràcia o amor no atrobarà.

Encara us fan saber que null hom o fembra, privat o strayn, de qualque lig 
o condició sia, no sia osat comprar o fer comprar neguna lenya de la orta de la 
ciutat, si doncs certament no sabrà que sia de pròpria heretat d’aquell de qui la 
comprarà. En altra manera, sàpia per tot cert que la lenya que comprada haurà 
no sàviament li serà presa e donada per amor de Déu e pagarà la valor de la dita 
lenya. E, ultra açò, si autor no porà mostrar del qual la haja comprada, que en 
aquest cas sostendrà la pena que el robador e talador devia sostenir. De la qual 
pena gràcia alcuna no li serà feta.

E de la dita calònia peccuniària serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú 
de la ciutat e lo terç del accusador entegrament.

Les quals coses vos fan saber ab la present pública crida per tal que alcú de 
ignorància no·s pusca scusar.

279.

||100r QUE NENGUN NO LOGUE A FEMBRES PECADRIUS VESTIDURES 
NI ARREUS

Die veneris, intitulata idus ianuarii anno predicto XXXIIIIº

Ara ojats què us fan saber los justícies e los jurats e los prohòmens consellers de 
la ciutat:

Que, com per experiència sia atrobat que les fembres pecadrius públiques 
han portat e porten grans càrrechs per los loguers de lur vestir e per altres arreus 
de lur persona, per les quals coses eren apparellades de fer majors peccats, e a 
squivar los dits càrrechs dels dits loguers e encara a majors pecats, vos fan saber 
que han provehit e ordenat que d’aquí a avant null hom o fembra, privat o strayn, 
de qualque lig o condició sia, no gos logar a les dites fembres negunes vestidures 
o arreus de lur persona per qualsevol nom sien appellats. E qui contrafarà, perdrà 
les vestidures, capes e altres qualsevol arreus que logats haurà a alcuna o alcunes 
de les dites fembres públiques. E, ultra allò, pagarà per pena XX sous per quantes-
que vegades contrafarà.
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Encara us fan saber que null hom o fembra appellat ostaler o ostalera no 
gos estar o habitar entre les dites fembres o aprop del circuhit del loch on aque-
lles stan, si doncs propri estatge no y haurà. E açò per tal que les dites fembres 
públiques hi pusquen mengar e jaure si·s volran, o logar roba de lits. Mas los dits 
hostalers qui aquí cases pròpries auran, no gosen logar a les dites fembres o a al-
cunes d’aquelles roba de vestir o arreus de lur persona, exceptat roba de jaure tan 
solament. E qui contrafarà, encorrerà en les penes en lo primer capítol declarades.

Encara us fan saber que tot ostaler o hostalera qui stia o habit enfre les dites 
fembres públiques qui casa pròpria no y haurà, de huy en X dies següents ne sien 
fora. En altra manera, passats los dits X dies, sàpien per cert que·ls traurà hom la 
roba de la casa e gitar en la carrera a lur pròpria messió e pagar del preu d’aquella 
roba lo loguer al senyor d’aquell hostal o casa.

||100v Encara us fan saber que null hom o fembra no gos tenir a soldada o a 
cert loguer neguna fembra pública. E qui contrafarà, lo hom o fembra qui aytal 
fembra pendrà a soldada o a loguer, e la fembra que per aytals peccats se logarà ab 
altre, tots ensemps correran per la ciutat ab açots que·ls seran donats, ço és, l’om 
nuu en bragues e la fembra nua portan drap entorn les anques a cobrir lurs ver-
gonyes.

280.

QUE NENGUNA FEMBRA PÚBLICA NO GOS ENTRAR EN LA CIUTAT 
ABRIGADA

Encara us fan saber que neguna fembra pública no gos entrar en la ciutat abri-
gada ab capa o ab qualsevol altra cosa, a differència de les bones. Mas si entrar-hi 
volrà, entre-hi en cors tan solament. E qui contrafarà, perdrà la capa o altra qual-
sevol roba que abrich per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que negunes fembres públiques no gosen entrar ballan 
ne ballar en la ciutat ni en los ravals d’aquella, mas si ballar volran, pusquen ballar 
en lo loch que·ls és asignat per habitar e estar tan solament. E qui contrafarà, se-
ran preses e meses en presó, en la qual staran per X dies contínuament.

Les quals coses vos fan saber ab la present pública crida per tal que alcú de 
les dites coses o alcuna d’aquelles de ignorància no·s pusca scusar.
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281.

QUE NEGUNA DONA CHRISTIANA NO GOS STAR NI CONVERSAR EN 
SERRAYNS EN TAVERNES O EN LOCHS SOSPITÓS

Die mercurii, intitulada XV kalendas febroarii anno predicto

Ara ojats què us fa saber lo justícia de la ciutat en lo criminal:
Que lo senyor rey, ab carta sua, ha provehit e ordenat que neguna fembra 

chris tiana no gos conversar o estar ab serrahins en tavernes o en loch sospitós en 
la ciutat ni en alcun loch situat dins los térmens d’aquella. E qui contrafarà, los 
serrahins qui ab aquelles fembres en taverna o en loch sospitós seran, e aquelles 
fembres, tots ensemps, correran ||101r nuus per la ciutat ab açots que·ls seran donats.

Encara us fa saber que negun carnicer o qualsevol altra persona que vena vy 
per menut e tinga taverna en la ciutat o en son terme, no consenta que alcuna fem-
bra christiana estia ab serrahí en la dita taverna. E qui contrafarà, lo taverner o vene-
dor de vy en menut pagarà XX sous de calònia per quantesque vegades contrafarà.

282.

DE TAFFURERIES

Encara us fan saber que és provehit e ordenat per lo senyor rey que en la ciu-
tat ne en los lochs del terme d’aquella alcú no gos tenir taffureria públicament 
o amagada. E qui con trafarà, encorrerà en pena e pagarà per pena LX sous per 
quantesque vegades contrafarà. De la qual pena serà lo terç del senyor rey, lo terç 
del comú de la ciutat e lo terç del accusador, de la qual pena gràcia alcuna no 
atrobarà, e·l acusador qui açò acusarà no·n serà dexelat. E aquell qui la dita pena 
pagar no porà, serà pres e estarà pres en la presó comuna per XXX dies.

Encara us fa saber que, com per taffureries públiques o amagades grans 
dampnatges sien stats donats, e per squivar los dits dampnatges, vos fa saber que 
és provehit e ordenat que alcú en alcuna taffureria pública o amagada no gos 
prestar diners a joch a altre ne sobre qualsevol penyora, ne encara sobre carta de 
comanda o de deute, feta en casa de prestador a joch ne en altre qualsevol loch, 
si doncs no serà en plaça pública o en l’obrador en què lo notari starà ne encara 
sobre promissió de paraula. E qui contra farà, perdrà lo deute e haurà a restituir la 
penyora o carta a aquell a qui los diners aurà prestats e absolvre la promissió que 
alcú li haja feta per la dita raó. E, ultra açò, lo dit prestador encorrerà en pena e 
pagarà per pena LX sous per quantesque vegades contra farà. La qual pena serà 
partida en la forma dessús declarada, e alcú qui açò notiffi carà no·n serà dexelat.

Les quals coses vos fa hom saber ab la present pública crida per tal que alcú 
de les dites coses de ignorància no·s pusca scusar.
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283.

||101v DE LES CORRENTIES DELS ARROÇOS

Die martis pridie kalendas februarii anno Domini MºCCCºXXXº quarto

Ara ojats què us fan saber lo justícia, jurats e prohòmens consellers de la ciutat:
Que, per experiència e evidència de feyt, és atrobat que per les correnties 

novellament feytes en camps d’arrotz se són enseguides contençons e baralles en-
tre los hereters per raó del regar, e affollament de camins e dampnatges donats a 
les heretats convehines a aquelles correnties per ayguamoll, e, ço que és pus greu, 
que les aygües que exien d’aquelles correnties eren infectes e corruptes, per la 
qual infecció e corrupció se són enseguides en lo terme de la ciutat moltes ma-
lalties e morts de persones. E, per squivar los dits dampnatges, contençons e morts 
de persones, han ordenat per ben de la cosa pública, que null hom o fembra, de 
qualque condició sia, d’aquí avant no gos fer neguna correntia en la orta e terme 
de la ciutat. E qui contrafarà, encorrerà en pena e pagarà de calònia LX sous. E, 
ultra açò, la correntia serà desfeyta e l’arrotz de tot arrancat a messió pròpia del 
senyor d’aquella correntia.

Ítem, han ordenat que alcú, sots les dites penes, no gos regar l’arrotz sinó 
de VIII en VIII dies, segons la forma antigament acostumada de regar, e açò per 
quantesque vegades contrafarà.

De la qual pena o calònia serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la 
ciutat e lo terç del accusador entegrament.

Les quals coses vos fan saber ab la present pública crida per tal que alcú de 
les dites coses de ignorància no·s pusca escusar.

284.

||102r [DE LES FLAQUERES]

Die lune VIIIº kalendas martii anno proxime dicto

Ara ojats què us fan saber los jurats de la ciutat:
Que, com per evidència de feyt se demostre lo frau feyt, ço és, en no ree-

bre e comprar del forment assegurat per la ciutat per les fl aqueres, segons la or-
denació d’aquèn feyta, e a foragitar la dita frau e a donar aviament al dit forment, 
segons que·s convé, vos fan saber que han ordenat que de huy a avant alcun 
fl equer o fl equera, bescuyter o bescuytera, no gos trametre sach o talecha ab for-
ment a molí sens albarà dels venedors del dit forment assegurat per la ciutat, per 
tal que sia cert que·ls fl aquers e fl aqueres han pres del dit forment en la forma 
que és ordenada. Lo qual albarà lo traginer sia tengut de portar anant e tornant. 
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E, si lo fl aquer o fl aquera contrafara, perdrà lo forment e pagarà de calònia XX 
sous per quantesque vegades contrafarà, e d’açò lo fl aquer o fl aquera alcuna amor 
no atrobarà.

De les quals calònies entegrament lo terç serà del acusador e les dues parts 
del comú de la imposició.

Encara us fan saber que, a foragitar tota frau de mesuradors, que negun 
mesurador no gos mesurar negun blat fora l’almodí de la ciutat. E qui contrafarà, 
sàpia per tot cert que serà privat del offi ci emper totstemps.

Encara us fan saber que negun fl aquer o fl aquera, bescuyter o bescuytera, 
o venedor de farina no gos comprar forment fora l’almodí, sots les penes damunt 
declarades. Ne alcuna persona, privada o stranya, de qualque condició sia, no gos 
vendre o fer vendre forment fora lo dit almodí. E qui contrafarà, perdrà lo for-
ment o pagarà la valor d’aquell per quantesque vegades contrafarà. Les quals pe-
nes seran departides en la forma damunt declarada.

285.

||102v [SOBRE EL REPARTIMENT DEL FORMENT ASSEGURAT]

Die veneris, intitulata Vº nonas martii anno predicto, fuit preconizata ad sonum tube sive 
naffi l per Raymundum Azconis preconizatio infrascripta, ut sequitur:

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens consellers de la ciutat:
Que, per aviar lo forment assegurat per part de la ciutat, sia estat prove-

hit que partició certa és estada feyta per parròquies e cullites de la ciutat, e com 
encara certa quantitat del dit forment romanga a vendre, per ço, vos fan saber 
que han ordenat que les fl aqueres de la ciutat sien tengudes de comprar e reebre 
certa quantitat, ço és, cascuna del dit forment, segons que en scrit és estat liurat 
a·n Bernat Pagès, venedor del dit forment. E, si alcuna fl aquera no reebrà la part 
tatxada a aquella, no sia osada de pastar en la ciutat ne en los térmens d’aquella. E 
qui contrafarà, perdrà tot lo pa que atrobat li serà, sens alcuna gràcia, que d’aquèn 
no porà atrobar, per quantesque vegades contrafarà.

Del qual pa serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciutat e lo 
terç del accusador. E, ultra açò, serà privada del offi ci de fl aqueria per un ayn se-
güent.

Encara us fan saber que alcun fl aquer o fl aquera no gos pastar tro primera-
ment sia certa de la tatxació que li pertayn del dit forment e haurà reebut aquell. 
E qui contrafarà, encorrerà en les penes dessús declarades.

Les quals coses vos fan saber ab la present pública crida per tal que alcú de 
les dites coses de ignorància no·s pusca escusar.
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286.

||103r DEL PEIX

Fuyt preconizata die iovis, intitulata VIº nonas martii anno predicto

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens consellers de la ciutat:
Que, per bé de la cosa pública, han ordenat que null revenedor o revene-

driu no gos comprar negun peix fresch o salat en la ciutat ne dins los térmens 
d’aquella. E qui contrafarà, perdrà lo peix e pagarà de calònia V sous per quantes-
que vegades contrafarà.

Encara han ordenat que tot peixcador o altre hom qui aportarà pex per 
mar o per terra a la ciutat, que encontinent, o al més per tot aquell dia, haja 
aportat o fet aportar a la peixcateria de la ciutat. E qui contrafarà, encorrerà en 
les penes dessús declarades.

Encara han ordenat que null hom, privat o estrayn, no gos lavar ne mesclar 
alcun pex salsprès o salat a la mar ne en la ciutat. E qui contrafarà, encorrerà en 
les penes dessús dites.

Encara han ordenat, a esquivar pressura de gents volents comprar del dit 
peix salsprès o salat, exceptat congres o merlús, lo senyor d’aquell peix salsprès 
o salat sia tengut de vendre aquell peix en les taules del portxe del mercat on és 
acostumat de vendre conills e altra caça, sots pena de perdre lo peix.

Encara han ordenat, a squivar corrupció a les gents, que ||103v tot pexcador o 
altre hom qui aportarà tonyines o peix bestinal a la ciutat per mar o per terra, sia 
tengut de aportar aquell pex sens la moca o bullada e ganyes, sots pena de perdre 
lo peix.

287.

NEGÚ NO GOS VENDRE PEIX MAL FRESCH

Encara han ordenat, a esquivar malalties e dampnatges a les gents, que negun 
pescador o altre hom o fembra no gos vendre pex mal fresch o podrit. E qui 
contrafarà, pagarà de calònia V sous, e tot aquell pex serà gitat al vall a messió del 
venedor del pex, per quantesque vegades contrafarà.

Encara han ordenat que de huy a avant null hom no gos vendre tonyina 
fresca a més de III diners la lliura, havén en si XVIII onzes. E qui contrafarà, perdrà 
lo pex e pagarà V sous per quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciu-
tat e lo terç del accusador.
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288.

||104r BESTIARS

Die iovis, intitulata VIº idus martii anno Domini MºCCCºXXXIIIIº

Ara ojats què us fa hom a saber:
Que com, per squivar moltes roberies de lenyes, e de ceps e de fruytes e 

d’altres coses fetes per malvades persones en la orta de la ciutat de València, e en-
cara per squivar tales e dans donats per bestiars en la dita orta, lo honrat en Pere 
Colom, cavaller, justícia de la ciutat de València en lo civil, ab consell dels jurats 
e prohòmens de la ciutat dessús dita, a requisició de gran partida de hereters de 
la dita orta e per bon stament de la ciutat, han tengut per bé que sien meses 
IIII prohòmens guardians qui guarden tota la dita orta, ço és saber, un en cascun 
quarter. Los quals juraran en poder de la cort que bé e lealment guardaran tota 
la dita orta e que satisfaran encontinent sens tot migà tot lo dan que·ls dits he-
reters reebran axí de nuyt com de dia, reebut sagrament d’aquell o d’aquells qui 
dan hauran pres o reebut, segons que en Fur de València és contengut, sens que·l 
senyor de la heretat no declar qui li ha dat lo dan e sens que penyores no haja 
preses. E a açò, los dits guardians obligaran tots lurs béns e juraran per Déu e los 
sants Evvangelis que bé e feelment s’i hauran; e serà donat a aquells per lur salari 
e treball, per cascuna caffi çada de vinya, o de terra o d’orta d’aquells qui sots los 
dits guardians volran ésser, IIII diners per cascuna cafi çada.

Emperò, lo dit justícia, jurats e Consell tingueren per bé e volgren que tots 
aquells qui sots la dita guarda volran ser, se vinguen scriure en poder del guardià 
de cascun quarter, e que la dita scriptura sia per mà de notari públich ab testimo-
nis, axí que per la dita scriptura a fer per los hereters alcun salari no sia donat. E 
aquells qui no hi vendran o no s’i volran scriure, no y sien tenguts en res a pagar 
al dit guardià, ne lo dit guardià no sia tengut a aquells de satisfer alcuna tala ni de 
guardar alcuna heretat d’aquells qui ésser no y volran o no s’i volran scriure.

289.

||104v DELS GUARDIANS DE LA ORTA

Die martis, intitulata Vº kalendas aprilis anno Domini MºCCCºXXXº quinto, fuit preco-
nizata ordinatio infrascripta ad sonum tube sive naffi l per Raymundum Azconis, 
publicum preconem civitatis Valentie, die iovis tertio kalendas aprilis eiusdem anni, 
ut sequitur:

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens consellers de la ciutat:
Que, sobre la crida feta de part del honrat en Pere Colom, cavaller, justícia 

d’aquella matexa ciutat en lo civil, d’assentiment dels dits jurats e consellers, per 
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raó de les tales e dampnatges d’aquèn donats en la orta de la ciutat, fo ordenat e 
públicament per la dita crida notiffi cat que certs prohòmens fossen elets e posats 
en guardians en los IIII quarters de la orta, sots aytal emperò condició, que·ls he-
reters qui volrien ésser sots la guarda dels dits guardians de necessitat venguessen 
denant lo guardià de cascun quarter de la orta dins lo qual quarter haguessen 
possessions o heretats per fer-s’i scriure en lo libre d’alcú dels dits guardians, axí 
que la dita scriptura fos feyta per notari públich e ab testimonis; e, si alcú a açò 
scriure no·s volia, que no fos tengut pagar alcuna cosa al dit guardià per guarda 
d’aquella possessió, segons que en la ordenació e crida d’aquèn feyta és conten-
gut. E com ara, per experiència e evidència de feyt, sia atrobat que alcuns dels 
guardians dels dits IIII quarters o missatges d’aquells, no servan la dita ordenació 
en tant com penyoren o penyorar fan alcunes persones per bestiars entrants o 
peixents en alcuna heretat ho possessió erma o altra situada dins qualsevol dels 
dits quarters, ||105r posat que·l senyor d’aquella heretat o possessió no sia scrit en lo 
libre dels dits guardians ne se’n clam, e, ultra açò, los dits guardians o lurs missat-
ges se esforcen de penyorar les guardes de bèsties aregues, jassia que no les atro-
ben en neguna heretetat mas en camins ho sendes no faén alcun dampnatge, e a 
esquivar que sobre açò alcuns perills o dampnatges no·s poguessen enseguir, e a 
foragitar tota dubitació e a declarar la intenció dels dits jurats e consellers, vos fan 
saber per la present pública crida que han ordenat que alcun dels dits guardians 
dels dits IIII quarters de la orta o lurs missatges no sien osats ne·s dejen entrame-
tre de forçar que alcun dels hereters qui no són scrits o no·s volen scriure en lur 
libre de necessitat se hi hajen scriure, com la francha libertat no deja ésser embar-
gada o restreta a alcú ne penyorar alcuna guarda o guardes de alcuns bestiars qui 
seran atrobats per los dits guardians o per alcun d’aquells o per lurs missatges en 
qualsevol heretat o possessió que sia de hom que no sia scrit en lo libre dels dits 
guardians, segons la forma de la crida dessús dita. E molt menys los dits guardians 
o lurs missatges se gosen entrametre de penyorar per bèsties aregues atrobades en 
camins o en sendes de la orta no faents tala, car si tala faran, ja és provehit per Fur 
de València que se’n deu fer e enseguir, e si alcú dels dits guardians ho lurs missat-
ges contra la ordenació e declaració dessús dita vendran ho faran, encorreran en 
pena de LX sous per quantesque vegades contrafaran.

De la qual calònia serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciutat e 
lo terç del accusador.

||105v Encara han ordenat que, a trobar veritat de feyt e saber quals persones 
o hereters de la dita orta se són scrits en lo dit guardiatge, que·ls dits guardians 
hajen e sien tenguts de fer fe en poder del dit justícia civil dins X dies següents 
quals persones se són scrites en lo dit libre del dit guardiatge, sots la pena dessús 
declarada, departidora en la forma sobredita.
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290.

||106r [SOBRE PENYORES I REPENYORES AMB EL SENYOR DE XÈRICA]

Die veneris VIIº idus aprilis anno predicto [anno Domini millesimo CCCºXXXº quinto]

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens consellers de la ciutat:
Que, com lo noble don Jayme, senyor d’Exèricha, en prejudici de les rega-

lies del senyor rey e contra furs, privilegis, franquees, libertats e bons uses atorgats 
e donats a la ciutat, hagués penyorats o fets penyorar alcuns vehins de la ciutat en 
alcuns lochs seus per peatge ho passatge o erbatge. E los dits jurats e consellers de 
la ciutat, per conservació de les dites regalies e dels dits furs, privilegis, franquees, 
libertats e bons uses de la ciutat, e per conservar la possessió en què és estada e és 
de reepenyorar, hajen feit reepenyorar al dit noble don Jayme e a alcuns vassalls 
seus, e a audiència dels dits jurats e consellers sia pervengut que·l dit noble, sens 
alcuna justa causa e raó, se esforç penyorar a vehins de la ciutat en los lochs seus 
per raó de la dita reepenyora a aquell e a alcuns vassalls seus feta per los dits jurats 
e consellers, e los jurats e consellers de la ciutat, per conservació de les regalies 
del senyor rey e del dret que la ciutat ha, axí en proprietat com en possessió, com 
en reepenyorar, entenen e vullen fer més reepenyores dels béns ||106v del dit noble 
e de sos vassals, si emperò lo dit noble fahia o fahia fer penyores a vehins de la 
ciutat contra les dites regalies e furs, franquees, libertats e bons uses de la ciutat, 
per tal, los dits jurats e consellers, ab la present sol·lempnial pública crida, notifi -
quen e fan saber les dites coses.

Fuit preconizata per Raymundum Azconis, videlicet, die iovis, intitulata Vº kalendas madii 
anno Domini MºCCCºXXXº quinto, ut sequitur:

Ara ojats què us fan saber los jurats e prohòmens de la ciutat:
Que negun revenedor o revenedriu no gos comprar en la ciutat ne dins los 

térmens d’aquella neguna caça o volateria qual que sia, ne ous. E qui contrafarà, 
perdrà tota la caça o volateria qual que sia e ous, e pagarà de calònia V sous per 
quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciu-
tat e lo terç del acusador.

Die veneris, intitulata quarto kalendas madii anno predicto, fuit preconizata ad sonum tube 
sive naffi l per dictum Raymundum Azconis, ut sequitur:

Ara ojats què us fan saber los jurats e·ls prohòmens consellers de la ||107r ciutat:
Que, a esquivar dampnatges dels esplets de la orta e contrasts e baralles, 

que null hom, de qualque condició sia, no gos caçar a cavall o a peu en la orta 
de la ciutat. E qui contrafarà, satisfarà entegrament tots los dampnatges que feits 
e donats haurà als senyors de les heretats, e, ultra açò, encorrerà en pena e pagarà 
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per calònia XX sous per quantes que vegades contrafarà. De les quals coses gràcia 
alcuna no atrobarà.

De la qual calònia serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciutat e 
lo terç del acusador.

291.

||107v ORDINACIONS DELS BLANQUERS E ÇABATERS E ALUDERS

Com en los temps passats moltes e diverses vegades sien estats diverses contrasts 
e altercacions entre los prohòmens blanquers, e sabaters e aluders de la ciutat de 
València, axí sobre veedors dels lurs offi cis com sobre l’adob del cuyram, lo qual 
s’adobava en la dita ciutat, e com sobre les dites coses bonament no·s poguessen 
convenir, ans fossen diverses e de diverses enteniments, per les quals coses matè-
ria d’escàndel era appare llada entre aquells per la dita divisió e contrast, axí que 
de feyt se cuydà començar e enseguir ara pochs dies són passats, e los honrats en 
Bertholomeu Matoses, justícia de la ciutat de València en lo criminal, en Pere 
Sànxiç d’Oblites, en Jacme de Castellet, en Johan de Senleys, en Bernat Comte 
e en Berenguer de Codinachs, jurats d’aquella matexa ciutat en lo present ayn 
MCCCXXXV, volents obviar e esquivar los dits contrasts e perills, volents encara 
a la dita divisió fi  e determenació donar. Per ço, de volentat e assentiment dels 
||108r prohòmens consellers de la ditat ciutat, ajustats a Consell en lo palau de les 
cases de la confraria de Sent Jacme apòstol, fon tractat e ordenat que en Matheu 
Roca, tinent loch del honrat en Berenguer Dalmau, mudaçaff de la dita ciutat 
en lo dit ayn, tractàs e concordàs, ensemps ab en Bernat Pineda e en Domingo 
Passanant, blanquers, e ab en Guillem Çariba e ab en Francesch Ràfechs, çabaters, 
e ab en Guillem Bertran e ab en Jacme Lanpart, aluders, e ab en Pere Bosch e ab 
en Bernat Caselles, assaonadors, de la manera e forma que·s devia fer e servar en 
lo cuyram e de assaonar aquell a profi t de la cosa pública, reebut sagrament de 
cascun d’aquells a dir veritat, foragitat de si propi profi t e parcialitat sobe l’adob 
del cuyram, a açò presents en Pere Esteve de Limotges, en Pere Roig, en Ramon 
de Salas e en Bernat Pedrós, ciutadans de la dita ciutat, los quals han experiència 
sobre l’adob del cuyram, dels quals semblantment fon reebut sagrament per lo dit 
lochtinent de mudaçaf a dir veritat sobre l’adob del cuyram e del assahonar, fo-
ragitat e departit de si pregàries, amor, favor e corrupció, consellan a profi t de la 
cosa pública sobre lo dit feit. Finalment, tot ço que cascun dels sobredits dixeren 
per religió de lur sagrament al dit lochtinent de mudaçaff fon posat a memòria 
de scriptura feta per en Salvador de Forès, notari de la dita ciutat, la qual scriptu-
ra fo enaprés lesta en lo dit Consell per en Bertolomeu Benajam, notari d’aquella 
metexa ciutat. E lesta e hoïda la dita scriptura per los dits justícia, jurats e conse-
llers de la ciutat, los dits jurats e Consell, haüt acort e deliberació fi nal sobre lo 
dit feyt, e a donar fi  e determenació sobre aquell per tal que d’aquí a avant odis e 
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contrasts no poguessen suscitar o néxer enfre los dessús dits blanquers, çabaters e 
aluders de la dita ciutat, feeren e ordenaren los ordenaments infrasegüents, cassats 
e anul·lats, en ||108v totes coses e per totes, totes altres ordenacions o establiments 
tro ací fets sobre lo cuyram que d’aquí avant adobarien e assahonarien en la dita 
ciutat e sobre los veedors de cascun dels dits offi cis, en la forma següent:

Die veneris, intitulata IIIIº kalendas madii anno Domini MºCCCºXXXºVº

E, primerament, los dits jurats e consellers, volents servar e enseguir, segons que·s 
con vé, un privilegi del senyor rey en Jacme qui conquerí la ciutat e el regne de 
València, lo qual privilegi fon dat en València Xº kalendas novembris anno Domini 
MºCCº septua gesimo, en lo qual privilegi és contengut que de cascun offi ci o mester 
de la ciutat sien elets dos prohòmens los quals facen sagrament en poder del mu-
daçaf de la ciutat que diligentment encercaran e veuran que frau alcuna no sia feta 
en lur offi ci o mester, e, si alcuna frau atrobaran en lur offi ci o mester, que aquella 
revelaran al dit mudaçaff per tal que no romanga impunida. Per autoritat del qual 
privilegi, a conservació d’aquell, los dits jurats, de consell e assentiment dels pro-
hòmens consellers de la ciutat, ordenaren que·ls prohòmens blanquers de la dita 
ciutat pusquen e degen eleger cascun ayn dos prohòmens del lur offi ci qui sien 
veedors del dit offi ci. Los quals sien tenguts de fer sagrament en poder del dit mu-
daçaf que bé e leyalment se hauran en encerchar, e si fraus alcunes atrobaran en lo 
dit offi ci, aquelles revelaran al dit mudaçaf e conselaran a aquell sobre les fraus fe-
tes en lo dit mester, per tal que·l dit mudaçaff pusca punir aquelles fraus, foragitat 
de si amor, parentesch, ||109r amistat, odi e mala volentat, axí que·ls dits veedors pus-
quen determenar e haver conexença en lo cuyram qui serà adobat per blanquers e 
les qüestions dependents del cuyram adobat per blanquers tan solament.

Encara ordenaren que·ls prohòmens aluders de la dita ciutat semblantment 
cascun ayn pusquen e dejen eleger II prohòmens del lur offi ci, los quals sien ten-
guts de fer semblant sagrament, axí que·ls dits veedors puxen determenar e haver 
conexença en lo cuyram qui serà adobat per aluders e en les qüestions depen-
dents per raó del cuyram adobat per los dits aluders tan solament.

Ordenarem encara que·ls prohòmens çabaters de la dita ciutat semblant-
ment cascun ayn pusquen a degen eleger II prohòmens del lur offi ci, los quals 
sien tenguts de fer semblant sagrament, així que·ls dits veedors puxen determenar 
e haver conexença en lo cuyram qui serà adobat per çabaters e en les qüestions 
dependents per raó del cuyram adobat per los dits aluders tan solament.

Ítem, ordenaren, a esquivar a frau, que, si alcun cuyram serà adobat o assa-
onat fora los térmens de la ciutat e aquell cuyram serà aportat a la ciutat, lo qual 
no serà bé adobat o assaonat, que la conexença de la frau del dit cuyram s’esguart 
e pertanga als dits veedors dels çabaters tan solament. E que lo mudaçaf de la ciu-
tat, haüt consell dels veedors dels dits çabaters, faça la exequció en lo dit cuyram 
e haja la calònia ||109v del senyor d’aquell cuyram.
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Ítem, ordenaren, a esquivar a frau e dampnatge a les gents, que·ls cuyrs que 
seran adobats en la dita ciutat per qualsevol persones no sien massa calquerats e 
sien ben lanats ab coltell, axí de carn com de fl or, bé e leyalment. E qui contrafarà, 
lo senyor d’aquell cuyram pagarà de calònia XX sous e, ultra la dita calònia, perdrà 
los cuyrs, los quals seran cremats, e açò per quantesque vegades contrafaran.

Ítem, ordenaren que pell de cabró, o de cabra, o de moltó, o d’ovella que 
adobaran aposat en la dita ciutat, sien adobades en aquesta forma, ço és, que no 
sien massa calquerades ans romanguen alises e sien ben lanades de fl or e de carn, 
e que·l senyor de les dites pells o adobador d’aquelles no gos fer major tinada 
de III dotzenes en la tinada, mas de menys dotzenes si·s volrà. A la qual tinada 
pusquen ésser meses dues faneques d’erba de lentiscle e no més, mas menys si·s 
volran, ab la qual erba del dit lentiscle donen II o III bayns a la dita tinada, e no 
més. E açò per tal que les dites pells pusquen haver bell cresp e sien pus plaents 
a aquells qui en çabates, o en estivals, o algeveres o en altres obres les calçaran o 
usaran. E, feyts los dits II o III bayns a la dita tinada, enconti nent la dita erba de 
lentiscle sia foragitada de la tinada. E enaprés sien tenguts de metre en la dita ti-
nada V faneques d’erba de roudor ||110r picada, o més si·s volran, mas no menys, ab 
lo qual roudor sien tenguts de donar III bayns a la dita tinada, o més si·s vol ran, 
mas no menys. E qui contrafarà, perdrà totes les dites pells, axí que seran crema-
des, e, ultra la dita pena, lo senyor d’aquelles pagarà de calònia XX sous, e açò per 
quan tes que vegades contrafaran. E per tal que tota frau sia squivada, que lo senyor 
de les pells e los adobadors d’aquelles sien tenguts de fer sagrament en poder del 
muda çaf que més de IIes faneques de lentiscle no són entrades en la dita tinada, 
ni més de III banys ab la dita erba no són feites a la dita tinada, e que V faneques 
d’erba de roudor sien entrades en la dita tinada, e que III banys ab lo dit roudor 
són donats a la dita tinada.

Ítem, ordenaren que erba de lentiscle no sia mesa en negun altre cuyr o 
pell, sinó en les dites pells que adobaran aposat tan solament, segons que dessús és 
declarat. E qui contrafarà, encorrerà en les penes dessús dites.

Ítem, ordenaren que null hom, privat o estrayn, de qualque condició sia, no 
gos aportar defora los térmens de la ciutat de negun loch a la ciutat del cuyram 
damunt declarat, que sia adobat contra la present ordenació. E qui contrafarà, pa-
garà de calònia XX sous, e lo cuyram serà cremat, e açò per quantesque vegades 
contrafarà.

Ítem, ordenaren que, a foragitar tota frau per raó del dit cuyram, que tot 
assaonador sia tengut de scarnar los dits cuyrs o pells que assaonarà e donar com-
pliment de sagí en manera que·l cuyr o pell haja son compliment, en lo qual 
cuyr o pell no gosen metre sèu ni oly, sinó sagí tan solament. E qui contrafarà, 
sostendrà aytals penes, ço és, que, si el cuyr o pell serà del assaonador, aquell pa-
garà de calònia XX sous, e lo cuyr o pell serà cremat; e, si lo cuyr o pell li serà co-
manat per ||110v çabater o per altre a assahonar e l’assaonador no haurà donat son 
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compliment al dit cuyr, e per aquesta raó lo çabater o altra persona en poder del 
qual aquell cuyr o pell serà atrobat e aquell cuyr ho pell en culpa del assahonador 
perdrà e en la dita calònia caurà, en aquest cas, lo assahonador sia tengut satisfer 
lo interesse al çabater o a altra persona de qui era lo cuyram, axí de la valor del 
cuyr o pell com de la dita pena de XX sous, e açò per quantesque vegades con-
trafarà. Açò declarat que, si lo assaonador qui serà en culpa de mal assaonar no 
haurà béns bastants a paga a fer del interès al senyor del cuyram e al mudaçaff per 
raó de la calònia, que en aytal cas lo senyor del dit cuyram qui ja pert aquell no 
encórrega en alcuna calònia pagadora al mudaçaff, car assats seria dampnifi cat per 
la pèrdua del cuyram qui en culpa del assaonador li seria estat cremat. Açò encara 
declarat que, si los béns del dit assaonador no bastaven a la restitució del interès 
al senyor del cuyram e a la calònia del mudaçaff, que en aytal cas ans sia pagat lo 
senyor del cuyram del interès que lo mudaçaf de la calònia.

De les quals calònies peccuniàries dessús declarades serà lo terç del senyor 
rey, lo terç del comú de la ciutat e lo terç del acusador.

292.

||111r [CRIDA DEL JUSTÍCIA SOBRE BÀNDOLS]

Die veneris quarto idus madii anno Domini MºCCCºXXXº quinto

Ara hojats què us fa a saber lo justícia de la ciutat de València en lo criminal:
Que, com alcuns per lur pròpria autoritat, no temén Déu ne la senyoria, se 

es for cen de metre bandos, contrasts e baralles en la ciutat, les quals coses, segons 
Déu e jus tícia, sostenir no·s deuen, ans aquelles en tot cas per justícia deuen ésser 
esquivades per bon estament de la ciutat. Per ço, lo dit justícia, de part del senyor 
rey, mana que null hom, de qualque condició ho estament sia, no gos de dia o de 
nuyt anar per la ciutat ne per los ravals d’aquella guarnit o en altra manera des-
onestament. E qui contrafarà, serà procehit e enantat contra aquell en les penes 
establides en Fur de València.

Encara us fa a saber de part del dit senyor rey que tot hom a peu e a cavall 
estia appare llat ab ses armes, axí que, si alcú per sa temeritat o follia se volia esfor-
çar de metre ta bustol de bandos en la ciutat e volia ésser reebel·le a la senyoria, 
que aquell pusca ésser pres e aturat, a esquivar que perills o dampnatges no·s pus-
quen enseguir en la ciutat.

Encara us fa a saber que tots aquells qui dins lurs alberchs o cases entren les 
cadenes de la ciutat, encontinent que senten alcuna baralla o tabustol, sien ten-
guts sots pena de LX sous levar e fermar les dites cadenes, en tal manera que tot 
malfeytor de cavall o de peu pusca ésser aturat per qualsevol persones, e açò per 
tal que porten e sostenguen la justícia que merexen.
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293.

||111v D’ALQUENA

Die sabbati tertio idus madii anno superius annotato

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens consellers de la ciutat:
Que, a esquivar a frau e per bona fama de la ciutat, han ordenat que null 

hom, privat o estrany, de qualque ley o condició sia, que dins los térmens de la 
ciutat molrà, o molre farà o vendrà alquena mòlta, no gos metre, o ligar o fer ligar 
en alcun odre de la dita alquena sinó una tronyella tan solament, la qual sia de pes 
de III lliures, o de menys si·s volrà, mas no de major pes de les dites III lliures. E 
qui contrafarà, encorrerà en pena o calònia de XX sous per cascun odre per quan-
tesque vegades contrafarà. De la qual calònia serà lo terç del senyor rey, lo terç del 
comú de la ciutat e lo terç del acusador.

Encara han ordenat que, si per alcun mercader o altre lo mudaçaff de la 
ciutat ho son lochtinent request serà que veja los odres ligats d’alquena si hi ha 
més d’una tronyella, e aquella de major pes de les dites III lliures, que en aytal cas 
lo dit mudaçaff o son loch tinent sie tengut de veer e regonèxer les dites coses, 
per tal que sia esquivat a frau e lo senyor de la alquena no sia retardat de trametre 
aquella là on li plaurà. E, si lo dit muda çaf o son loctinent, pus que de les dites 
coses request serà e no o complirà per obra, que en aquest cas lo senyor de la al-
quena no encórrega en alguna pena quant és al pes de la dita tronyella.

La qual ordenació volen que dur d’ací a la festa de sent Miquel primera 
vinent, e ena prés de la dita festa a un ayn següent.

294.

||118v [SOBRE LA IMPOSICIÓ DE LA CARN]

Die mercurii quarto idus iulii anno Domini MºCCCºXXXºVº

Ara ojats què us fan saber los jurats de la ciutat de València:
Que ells, per autoritat real, han feta venda del dret de la imposició de les 

carns que venen en les carniceries de la dita ciutat e dels lochs de la contribució 
d’aquella a certes persones per cert preu a un ayn següent, lo qual començarà lo 
XIXèn dia del present mes de juliol. Per què us fan saber los dits jurats, a esquivar 
frau del dret de la dita imposició, que null hom o fembra qui habit en la dita 
ciutat o en alcun loch de la contri bució d’aquella no gos comprar o fer comprar 
negunes carns escortxadices en alcun loch que no sia de la contribució de la ciu-
tat, ço és, per portar aquelles carns a son alberch o casa. E qui contrafarà, perdrà 
la carn o pagarà la valor d’aquella e encorrerà en pena de LX sous per quantesque 
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vegades contrafarà. De les quals calònies serà lo terç del comú de la imposició, lo 
terç dels compradors de la dita imposició e lo terç del accusador. E, si lo compra-
dor de la imposició o sos missatges seran accusadors, en aytal cas hauran les dues 
parts de la dita calònia.

Les quals coses vos fan saber ab la present pública crida per tal que alcú de 
ignorància no·s pusca escusar.

295.

DELS BLATS E DE LA FARINA

Die veneris pridie idus iulii anno Domini MºCCCºXXXº quinto

Ara ojats què us fan saber los jurats de la ciutat:
Que ells, ab certs prohòmens de la ciutat per lo Consell de la ciutat de-

putats, per autoritat real a ells atorgada e donada, han feyta venda dels drets de 
la imposició orde nats de pagar per compra de blats e per molre e per venda de 
farina en la ciutat e en los lochs de la sua contribució a un ayn següent, lo qual 
començarà dicmenge XVIèn dia del present mes de juliol, a certs prohòmens de la 
ciutat per cert preu. Per què, a instància dels compradors de la dita imposició, e 
segons que de justícia e raó se deu fer, a esquivar frau que no sia feyta en los drets 
de la dita imposició, vos fan saber que null hom o fembra, de qualque condició 
sia, no gos aportar o trametre alcun blat a molí sens albarà dels compradors de 
la dita imposició o de lurs missatges, los quals estan en lo almodí de la ciutat, ne 
gos tornar la farina sens lo dit ||119v albarà, lo qual sia tengut de lexar en poder dels 
guardes que per los dits compradors estan en los camins o entrades de la ciutat, 
tornan o metén la dita farina en la ciutat o en los ravals d’aquella. E qui contra-
farà, perdrà lo blat e farina qual que sia o la valor d’aquella, e, ultra açò, encorrerà 
en pena de XX sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que null hom o fembra, de qualque condició sia, no 
gos aportar o fer aportar farina o pan cuyt de alcun loch que no sia de la contri-
bució de la ciutat, ne metre aquella farina o pan cuyt en la ciutat ni en los ravals 
d’aquella sens albarà dels compra dors de la dita imposició o de lurs missatges. E 
qui contrafarà, perdrà la farina o pan cuyt o la valor de la dita farina o pa, e, ultra 
açò, en pena de XX sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber, a esquivar frau de la dita imposició, que null hom o 
fembra, de qualque condició sia, no gos comprar o fer comprar negun blat en 
la ciutat o en los lochs de la sua contribució sinó tan solament en l’almodí de la 
ciutat, si doncs albarà e licència no havia dels compradors de la dita imposició o 
de lurs missatges. E qui contra farà, encorrerà en les penes dessús declarades.
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Encara us fan saber que, si alcun hostaler o tender de la ciutat o dels lochs 
de la sua con tribució comprarà o comprar farà fora los térmens de la ciutat ordi, 
o civada o avena, e aquell ordi, o civada ho ||120r avena vendrà per menut en la 
ciutat o en los ravals d’aquella o en los lochs de la contribució de la ciutat, pach e 
sia tengut de pagar a raó de XVI diners per cascun cafís per imposició. E qui con-
trafarà, encorrerà en les penes dessús dites.

Encara us fan saber, per esquivar frau del dret de la dita imposició que, si 
alcú o alcuns dels guardes qui estaran per los camins per los dits compradors de la 
dita imposició conssentrà o conssentran alcuna frau en lo dret de la dita imposi-
ció, restituhirà primera ment la quantitat o quantitats que fraudulentment se haurà 
retengudes e pagarà de calònia LX sous e serà privat de la guarda.

Encara us fan saber, a esquivar frau a la imposició, que null casolà o casola-
na no gos comprar o fer comprar negun blat a ops de fl aquer o de fl aquera, o de 
bescuyter o de bescuytera, o de fariner o de farinera. E qui contrafarà, perdrà lo 
blat o farina o la valor d’aquell o d’aquella, e encorrerà en pena de XX sous per 
quantesque vegades contra farà.

Encara us fan saber que negun moliner, o sobrestant o traginer de molí no 
gos reebre albarà dels compradors de la imposició o de lurs missatges sinó a ops 
de fl aqueres tan solament, e açò a esquivar les fraus que se’n fehien en prejudici 
del dret de la imposició. E qui contrafarà, pagarà de calònia X sous per quantes-
que vegades contrafarà.

Encara us fan saber que, com per evidència de feyt sia estat atrobat que 
algunes fl aque res, en frau de la dita imposició, compraven amagadament en nom 
de casolà e no paga ven lo dret de la imposició, axí com a fl aquera, ||120v la qual 
no deu ésser sufferta, e a esquivar que semblant frau d’aquí avant per fl aquer o 
fl aquera no pusca ésser feit, fan-vos saber que tot fl aquer o fl aquera, bescuyter o 
bescuytera, fariner o farinera qui habit en la ciutat, o en los ravals d’aquella o en 
los lochs de la contribució de la ciutat, sia tengut de manifestar-se als compradors 
de la dita imposició qui estan en l’almodí de la ciutat per scriure lur nom en lo 
libre dels compradors damunt dits per saber en quals molins molen e en qual 
forn pasten e cohen. E qui contrafarà, pagarà de calònia V sous.

De les quals calònies serà la meytat del comú de la imposició e l’altra 
meytat dels com pradors de la dita imposició.
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296.

DELS BLATS

La ordenació de la venda de la imposició dels blats e per molre e per venda de 
farina és en la forma següent:

Primerament, que tot fl aquer o fl aquera, bescuyter o bescuytera e tot vene-
dor de farina, pach XII diners per farina de forment.

Ítem, fl aquer o fl aquera que past pan de dacça o d’ordi, pach IIII diners per 
faneca.

Ítem, fl aquer o fl equera que past pan de panitz, pach VI diners per faneca.
Ítem, que tot comprador de forment en lo almodí de la ciutat o en los 

lochs de la con tribució d’aquella, pach a raó de VI diners per faneca.
||121r Ítem, tot comprador de panitz en lo dit almodí e en los lochs de la dita 

contribució, pach a raó de IIII diners per faneca.
Ítem, tot comprador de dacça, d’ordi, o civada e d’avena en lo dit almodí e 

en los lochs de la dita contribució, pach II diners per faneca.
Ítem, tot moledor de forment del qual no haja pagada imposició o ajuda 

per compra, pach a raó de VI diners per faneca, e açò és entès en la ciutat e en los 
lochs de la contri bució d’aquella.

Ítem, per panitz que molrà del qual no haja pagada ajuda o imposició per 
la compra, segons que dit és, pach per molre a raó de IIII diners per faneca.

Ítem, per dacça o ordi que molrà del qual no haja pagada la dita ajuda o 
imposició per la compra, pach a raó de II diners per faneca.

Ítem, ordenaren, a esquivar frau de la dita ajuda o imposició, que null hom 
o fembra no gos aportar o trametre alcun blat a molí sens albarà dels compradors 
o cullitors de la dita ajuda o imposició.

Ítem, ordenaren que, si alcun hostaler o tender o altre per ells comprarà 
ordi, o civada o avena fora los térmens de la ciutat, e aquell ordi, o civada o avena 
vendrà per menut en la ciutat o en los lochs de la contribució d’aquella, pach XII 
diners per kaffi ç.

E qui contra alguna de les dites coses farà, perdrà lo blat qual que sia o 
pagarà la valor d’aquella, e, ultra allò, pagarà de calònia XX sous per quantesque 
vegades contrafarà.

||121v De les quals calònies serà la meytat dels compradors de la dita imposi-
ció o ajuda, e l’altra meytat serà del comú de la ciutat, applicadora e convertidora 
a la paga faedora de ço que és degut per pèrdua de forment assegurat e comprat 
per la ciutat en temps passat.

Ítem, han ordenat, per squivar frau al dret de la dita imposició o ajuda, que 
null hom o fembra de la ciutat, de qualque condició sia, no gos comprar o fer 
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comprar forment o altre blat en la ciutat o en los lochs de la contribució d’aque-
lla sinó en l’almodí de la ciutat tan solament. E qui contrafarà, encorrerà en les 
penes dessús dites departidores en la forma sobredita.

Ítem, han ordenat que null hom o fembra, de qualque condició sia, no gos 
aportar ne metre farina o pan cuyt en la ciutat ni en los lochs de la sua contribu-
ció sens albarà dels compradors de la dita ajuda o imposició, a esquivar frau del 
dret de la dita imposició. Lo qual albarà, pagat lo dret de la imposició segons que 
dessús és declarat per blats o farina, los serà donat franch. E qui contrafarà, enco-
rerà en les penes dessús dites parti dores segons que dessús.

Encara ordenaren que, si alcun contrast entrevendrà entre los compradors 
de la imposi ció e aquell qui deurà pagar la imposició, cascú sia tengut de estar a 
la coneguda e deter menació dels jurats de la ciutat, tota appel·lació remoguda.

297.

||122r QUE NENGÚ NO GOS GITAR EN LO PONT DEL SERRANS O PROP 
D’AQUELL NEGUNES SUTZURES

Die martis, intitulata XVº kalendas augusti anno predicto, fuit preconizata per Raymun-
dum Azconis, ut sequitur:

Ara ojats què us fan a saber lo justícia de la ciutat en lo civil e los jurats de la ciu-
tat:

Que, a esquivar corrupció e pudor de les gents trespassants per lo pont dels 
Sarrans o en lo encircuhit d’aquell, alcú no gos fer basses de les immundícies o 
infeccions que hixen o discorren de les adoberies de Roteros o del vall de la ciu-
tat qui és aprop lo dit pont. E qui contrafarà, encorrerà en pena de LX sous per 
quantesque vegades contrafarà.

Encara han ordenat que null hom o fembra no gos gitar en lo dit pont o 
aprop d’aquell negunes bèsties o volateries mortes, ne encara alcaceriades d’im-
mundícies, ne bullades o ganyes de peixs, ne fer lurs fahenes immundes sobre lo 
dit pont. E qui contrafarà, encorrerà en pena de V sous per quantesque vegades 
contrafarà.

De les quals penes serà lo terç del senyor rey, e lo terç del comú de la ciutat 
e lo terç del acusador.

Die lune XVIº kalendas augusti anno Domini MºCCCºXXXºVº

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens con-||122v sellers de la ciutat:
Que ordenat és que null hom, qui habit en alcun loch que no sia de rea-

lench situat dins los térmens de la ciutat o fora los dits térmens, no gos vendre 



278

o fer vendre en la ciutat o ravals d’aquella rayms de vinyes o de parres. E qui 
contrafarà, perdrà los rayms e pagarà de calònia V sous per quantesque vegades 
contrafarà.

Encara us fan saber que, a profi t de les gents de la ciutat e dels lochs de la 
sua contribu ció, qui hajen vinyes o parres dins los térmens de la ciutat que sien 
del realench, pusquen vendre o fer vendre rayms de vinyes o de parres en la dita 
ciutat. Axí, emperò, que ans que gosen vendre rayms de les dites vinyes o pares, 
sien tenguts de manifestar als jurats de la ciutat o al lur scrivà, ço és, en les cases 
de la confraria de Sent Jacme apòstol, de qual vinya o parres e de qual terme 
volrà vendre rayms, e dejen nomenar lo nom de la persona que·ls vendrà, e açò a 
tolre frau.

Encara us fan saber que, a esquivar a fraus, és ordenat que neguna revene-
dora de fruyta, de qualque lig o condició sia, no gos vendre o fer vendre raïms 
de vinyes o de parres en la ciutat o en los ravals d’aquella d’ací a la festa de sent 
Michel instant. E qui contra farà, perda los rayms e pach de calònia XX sous per 
quantesque vegades contrafarà. E, si la dita pena pagar no porà, serà presa e estarà 
presa per XX dies contínuament en la presó comuna de la cort.

Encara us fan saber que, a foragitar frau e roberia, és ordenat que null vi-
nyògol, o muller, o fi ll, o fi lla d’aquell o alguna altra persona per aquell, no gos 
vendre amagada ment o manifesta rayms de vinyes o de parres ne alguna altra 
fruyta pròpria ne d’altre. E, si contrafarà, perda qualsevol fruyta||123r que vena o lo 
preu d’aquella, si venuda serà, e, ultra açò, la persona que la fruyta del vinyògol 
vendrà serà presa e mesa en la dita presó, e sostendrà les penes en Fur de València 
contengudes, a coneguda del justícia e del Consell de la ciutat.

Encara us fan saber que, per squivar tales e dampnatges de la orta, és orde-
nat que null hom, privat o strayn, no sia osat de dia ne de nuyt entrar en vinyes, 
camps o orts d’altre, ne pendre o trer d’aquèn neguna fruyta ne lenya. E qui con-
trafarà, serà enantat contra aquell, segons fur.

Encara us fan saber que és ordenat que null hom, privat o strayn, de qual-
que condició sia, no gos tenir en la ciutat ne en la orta de la ciutat buchs d’abe-
lles, e, si alcun té o ha buchs d’abelles en la dita ciutat o orta, los n’ajen trets per 
dissapte tot dia primer vinent, sots pena de perdre les abelles, e pach de calònia 
LX sous.

Encara us fan saber que, a esquivar dampnatges de la dita orta, han ordenat 
que null hom, privat o strayn, de qualque lig o condició sia, no gos tenir negun 
bestiar lanar o cabriu dins la orta de la ciutat, axí com és del riu sech de Catarro-
ga a ençà, e devalla tro a la mar e puja tro a la cèquia de Quart e de Monchada, e 
devalla tro a la creu que és posada en lo camí de Murvedre, aprop Meliana, e de-
valla tro a la mar, és a saber, en vinyes, camps, alfaçars, paniçars, dacçars, arroçars, 
de dia o de nuyt, per nenguna manera. E qui contrafarà, pagarà de dia VI diners 
per cascuna cabeça, e de nuyt XII diners per cascuna cabeça. E, ultra lo dit ban o 
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calònia, pagarà lo dampnatge d’aquèn donat, segons que per prohòmens dignes 
de fe serà conegut e tatxat, e açò per quantes que vegades contrafarà.

Encara us fan saber que null hom, de qualque condició sia, no gos tenir 
negun bestiar gros, axí com bous, egües, bèsties mulars o asnines,||123v ho porchs 
o truges, de dia o de nuyt, en la dita orta, sinó en la sua heretat pròpria tan so-
lament. E qui contrafarà, pagarà per cascuna de les dites bèsties XII diners per 
cabeça, e dos sous de nuyt per cabeça, e pagarà lo dampnatge d’aquèn donat, a 
cone gu da de prohòmens, e açò per quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies peccuniàries serà lo terç del senyor rey, lo terç del 
comú de la ciutat e lo terç del accusador.

298.

||124r DEL VY

La ordenació de la venda de la imposició del vy a un ayn següent, qui començà a 
XI dies del mes de setembre (lo qual ayn començà die lune IIIº idus septembris anno 
Domini MºCCCºXXXº quinto), fo feyta en la forma següent:

És a saber, que del quarter del vy antich, qui era de XXX lliures, sia mirvat 
una lliura en lo present ayn d’aquesta venda, enaxí que lo quarter del vy sia de 
XXIX lliures.

E que tot hom que vena vy en gros o en menut en la ciutat o en los lochs 
de la sua contribució, pach VIII diners per lliura, ço és saber, de la quantitat de 
diners que mun tarà la venda del vy. E les mesures del dit quarter, ço és, dineral e 
meallal, sien mirvades segons raó de la lliura mirvada del dit quarter antich.

Lo venedor o venedriu de vy per menut sia tengut en tot cas pagar los dits 
VIII diners per lliura, no retinén ves si alguna cosa de la lliura dels diners, com ja li 
romanga lo dret de la imposició per la mirva del quarter o mig quarter, dineral o 
meallal.

E que tot hom qui dins los térmens o fora los térmens de la dita ciutat 
comprarà vy en gros o·l haurà per donació, e aquell vy metrà en la ciutat o en 
los lochs de la sua contri bució a ops de son beure o de sa companya, pach per la 
valor d’aquell vy a raó de VIII diners per lliura per lo metre d’aquell vy, si donchs 
per aquell vy no és estat ja pagat dret de||124v imposició. E, semblantment, tot hom 
qui metrà vy en la ciutat o en alcun loch de la sua contribució per vendre, lo 
qual vy haurà per compra, per la qual compra no haurà pagada imposició, sia 
tengut pagar VIII diners per lliura de la valor del dit vy, per lo metre d’aquell vy. 
E en açò, emperò, no sia entès vin grech que alcú faça aportar a ops de si, enaxí 
que no se’n vena, e, si obtendrà licència que·l puxa vendre, que en aquest cas sia 
tengut pagar VIII diners per lliura de la valor del dit vy.
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Ítem, que tot hom qui en la ciutat o dins los térmens d’aquella haurà vy de 
pròpria col·lecta o de rendes, e volrà aquell vy navegar per mar, sia tengut pagar 
per imposició IIII diners per lliura, tan solament.

E, si alcú comprarà vy en la ciutat o dins los térmens d’aquella, e aquell vy 
navegar volrà per mar, sia tengut pagar VIII diners per lliura, si doncs per aquell vy 
no serà ja estada pagada imposició.

Ítem, tot corredor o migancer qui haurà feyt mercat de vy en gros en la 
ciutat o en los térmens d’aquella, sia tengut manifestar als compradors de la im-
posició a la taula ordenada per raon de la dita imposició a cúller e levar la persona 
que la venda haurà feyta, e la persona semblantment que la compra haurà feta del 
vy, e la quantitat dels quarters del vy, e semblantment lo preu de cascun quarter. 
La qual manifestació, si la venda és feita en la ciutat, sia tengut de fer dins espay 
de I dia, e, si la ||125r venda serà feta en alcun loch dins los térmens de la ciutat, lo 
dit corredor sia tengut de fer la dita maniffestació dins espay de II dies o de III. E 
qui contrafarà, encorrerà en pena de XX sous per quantesque vegades contrafarà. 
E si venda de vy serà feta en gros, en la qual venda corredor no serà entrevengut, 
que en aytal cas lo venedor del dit vy sia tengut de fer la dita manifestació, sots 
pena de LX sous per quantesque vegades contrafarà.

Ítem, tot corredor qui crit vy en la ciutat sia tengut encontinent de mani-
festar als compradors de la dita imposició lo nom de la persona, e lo loch on ha-
bita e lo preu del vy que cridat haurà. E qui contrafarà, encorrerà en pena de XX 
sous per quantesque vegades contrafarà.

Ítem, lo venedor o venedriu del vy, en gros o en menut, si request serà per 
los compradors de la dita imposició del vy o per lurs missatgers a fer sagrament 
per dir veritat de la venda del vy que feita haurà, sia tengut de fer lo dit sagra-
ment, sots pena de LX sous, a esquivar frau de la dita imposició.

Ítem, si alcú vendrà o comprarà vinagre, lo qual se deja navegar per mar, 
venedor e comprador cascú sia tengut pagar IIII diners per liura per dret de im-
posició.

E, si alcú fraudulosament se retendrà o abcegarà lo dret de la dita imposi-
ció, encorrerà en pena de LX sous per quantesque vegades contrafarà.

De les quals penes o calònies damunt dites serà lo meytat del comú de la 
dita imposició e l’altra meytat dels compradors de la imposició.

||125v E, si contrast o dubte entrevendrà o serà entre lo comprador de la im-
posició e aquell qui deurà pagar la imposició, axí per raon de les dites penes o 
calònies com per qualsevol altra raó, que·l dit comprador de la imposició e aquell 
qui deuria pagar la imposició haja a estar en tot cas a la conexença e determena-
ció dels jurats de la ciutat, tota apel·lació remoguda e foragitada.
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299.

QUE NEGÚ NO GOS TENIR PORCH O TRUJA FORA SON ALBERCH 
PER LEXAR ANAR AQUELLS PER LES CARRERES

Die iovis XVIIIº kalendas octobris anno Domini MºCCCºXXXº quinto

Ara ojats què us fan saber lo justícia e los jurats de la ciutat:
Que ja en temps passat és estat ordenat, a esquivar dampnatges, pudor e 

infecció de les gents, que null hom o fembra, de qualque condició fos, no gosàs 
tenir negun porch o truga fora son alberch, ne lexar anar per les carreres de la 
ciutat, sots pena de XII diners per cascun porch o truga. La qual ordenació e es-
tabliment a present vos declaren per la present pública crida, per ço que tot hom 
se guart que d’ací a avant no gos tenir porch o truga, gran o poch, fora sa casa o 
alberch, ne lexar anar per carreres de la ciutat. E qui contrafarà, pagarà per cascun 
porch o truga XII diners per quantesque vegades contrafarà, la qual pena o calònia 
és donada e atribuïda als saigs per tal que les dites coses sien mils guardades. Em-
però, en aquesta present crida no són enteses porchs de sent Anthoni qui verda-
derament sens fi cció seran donats a honor de sent Anthoni. E, si serà atrobat que 
no o sien, encorreran en la dita pena.

300.

[DE PORTAR ELS PESOS I LES MESURES AL MUSTASSAF]

||126r Die veneris pridie nonas octobris anno Domini MºCCCºXXXº quinto

Ara ojats què us fa a saber lo mudaçaff de la ciutat per esquivar a frau:
Que tot tender o tendera, revenedor o revenedora, sia tengut de portar o tra -

metre al alberch del mudaçaff barcelles, almuts, migs almuts, quarterons, huytavons 
d’almut, arroves, miges aroves, quarterons de arrova, liura, miga liura, onça, march 
d’oli e alnes per regonèxer e saber si les dites mesures són dretes e leals, la qual 
cosa hajen feyta de huy en X dies contínuament següents, sots pena de LX sous.

301.

||126v DE BASTAX. QUE NO GOS EXIR A CARRERA A NEGUN CARBO-
NER NE FER MERCAT DEL CARBÓ

Die iovis XVIº kalendas decembris anno Domini MºCCCºXXXº quinto

Ara ojats què us fan saber los jurats e·ls prohòmens consellers de la ciutat:
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Que negun bastax no gos exir a carrera a negun carboner ne fer mercat del 
carbó, mas can lo venedor e lo comprador se seran avenguts del preu, que ladonchs 
lo pusca portar e pesar. E qui contrafarà, pagarà II sous per quantesque vegades 
contrafarà, e, si la dita pena pagar no porà, estarà pres en la presó comuna V dies.

De la qual pena e calònia serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la 
ciutat e lo terç del acusador.

302.

[DE NO TENIR BESTIAR EN L’HORTA]

VIIIº idus decembris anno Domini MºCCCºXXX quinto

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens consellers de la ciutat:
Que, a esquivar tales [e] dampnatges de la orta, és ordenat que null hom, 

privat o estrayn, de qualque lig o condició sia, no gos tenir negun bestiar lanar o 
cabriu dins la orta de la cituat, ço és, del riu sech de Catarroja a ençà, e devalla 
tro a la mar, e puja tro a la cèquia de Quart e de Moncada, e devalla tro a la creu 
que és posada en lo camí de Murvedre, aprop Meliana, e devalla tro a la mar, és a 
saber, en vinyes, camps, alfaçars, paniçars, dacçars, arroçars, de dia o de nuyt, per 
neguna manera. E qui contrafarà, pagarà de dia VI diners per cascuna cabeça, e 
de nuyt XII diners per cascuna cabeça, e, ultra lo dit ban ||127r o calònia, pagarà lo 
dampnatge d’aquèn donat segons que per prohòmens dignes de fe serà conegut e 
taxat, e açò per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que null hom, de qualque condició sia, no gos tenir 
negun bestiar gros, axí com bous, egües, bèsties mulars o asnines, o porchs o tru-
ges, de dia o de nuyt, en la dita orta, sinó en la sua heretat pròpria tan solament. E 
qui contrafarà, pagarà per cascuna de les dites bèsties, de dia XII diners per cabeça, 
e II sous de nuyt per cabeça, e pagarà lo dampnatge d’aquèn donat a coneguda de 
prohòmens, e açò per quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciu-
tat e lo terç del acusador.

303.

STABLIMENT DEL GUARDIÀ DEL VI

En lo dia de dissapte, en lo qual comptava hom tertio idus novembris anno Domi-
ni MºCCCºXXXº quinto, fo appellat e ajustat Consell en lo palau de les cases de la 
confraria del benaventurat Sent Jacme apòstol en València per raó d’alcuns affers 
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necessaris a la ciutat, en lo qual Consell, enfre les altres coses que en aquell foren 
tractades e ordenades, s’i fo que n’Arnau Ferrer, guardià del vy e de la venema de 
lochs vedats, lo qual guardià era estat creat e elet en lo present ayn per sort de re-
dolins e a esquivar les fraus comeses per guardians dels dits vy e venema, los quals, 
per pregàries en temps passat, eren estat elets. Lo dit guardià explicà en lo dit 
Consell dubtes qui a ell occurien sobre metiment de venema e de vy en la dita 
ciutat per alcunes persones habitants en la dita ciutat e altres ciutadans de la dita 
ciutat qui han vinyes en lo ||127v Pla de Quart, e cases e cellers en lo loch de Al-
daya, on fahien lur vy, e altres ciutadans qui han vinyes situades dins los térmens 
de la ciutat, faén per aquelles vinyes cert cens a persones religioses e generoses, si 
aquells qui aytal venema e vy havien dins. Los térmens de la ciutat si legudament 
o porien metre en la dita ciutat o no. Los quals dubtes lo dit guardià posà en lo 
dit Consell per tal que fos declarat e ell romangués directament escusat del sagra-
ment que feit havia en poder dels honrats en Ramon de Libià, en Guillem Mir, 
n’Arnau Lançol, en Jacme de Celma, en Jacme Calbó e en Jacme Tolsà, jurats de 
la dita ciutat en lo present ayn e en presència del Consell de la ciutat. Sobre los 
quals dubtes fon molt altercat, ço és, pro e contra. Finalment fon lest un establi-
ment per en Berthomeu Benajam, notari, en presència dels dits jurats e Consell, 
lo qual establiment fon feit en temps d’en Berenguer de Ripoll, d’en Matheu 
de Bonescombes, d’en Ramon Canterelles e d’en Arnau Porcell, ladonchs jurats 
de la dita ciutat, és a saber, en lo dia de divenres, en lo qual fon comptat nono 
kalendas febroarii anno Domini MºCCCºXXVº, la tenor del qual establiment és en la 
forma següent: 

«Establiren e ordenaren los dits jurats e Consell que, si alcú ciutadà de la 
dita ciutat qui haja vinyes dins los térmens de la ciutat, les quals sien tengudes 
sots senyoria d’alcú qui no sia del realench dins los térmens de la ciutat, e per 
aquelles contribuirà ab la ciutat, axí que per aquelles vinyes no haja contribuït ne 
d’aquí avant contribuesca al senyor del loch ne ab los vehins d’aquell loch dins 
lo terme del qual aquelles vinyes seran situades, exceptat tan solament que per 
aquelles ||128r ne faça cert cens al senyor del loch, que d’aquí avant pusca metre o 
fer metre venema de les dites vinyes en la ciutat e en los ravals d’aquella tan so-
lament, a esquivar tota frau. E qui contrafarà, perdrà la venema e pagarà per pena 
LX sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara ordenaren e establiren que, si alcun ciutadà ha o haurà vinyes dins 
los térmens de la ciutat en la manera que damunt en lo dit establiment novell és 
declarada, [e la] venema d’aquelles vinyes metrà en loch que no sia del realench, 
que lo vy que d’aquella venema exirà no meta ne gos metre en la ciutat ne en 
alcun loch de realench dins los térmens de la dita ciutat tro a Cinquagesma, a 
esquivar tota frau. E qui contrafarà, perdrà tot lo vy per quantesque vegades con-
trafarà, e encara pagarà LX sous de calònia».
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Sobre los quals establiments lo dit Consell suscità manera de dubte e sobre 
lo qual fon molt altercat per quant en lo metiment de la venema en la dita ciutat 
que fos de vinyes situades dins los térmens de la ciutat en la forma dessús declara-
da, mas [...] era en lo vy qui era mès en loch que no fos del realench, que aquell 
vy [...] ço que fos exit de venema de vinyes per les quals no contribuissen ab alcú 
sinó ab la ciutat tan solament, que no·l gosassen metre en la ciutat ne en alcun 
loch del realench tro a Cinquagesma, del qual establiment, si·s servàs, se entre-
nyoraven [sic] en Nadal Raig, en Francesch de Tena, en Francesch Planell, en Jac-
me Rovira, en Vicent de Bonaventura, en Pere Lobet e altres ciutadans de la dita 
ciutat qui han vinyes en lo Plan de Quart, e cases e celler en lo loch de Aldaya e 
en lo Plan de Quart e en altres partides dins los térmens de la ciutat, car, segons 
forma del dit establiment, lo vy que farien en Aldaya e en lo dit Plan de Quart 
de lur pròpria col·lecta no porien metre en la dita ciutat tro a Cinquagesma per 
temor de la pena en lo dit establiment apposada, del qual establiment no és estat 
usat com tota hora e contínuament los dits ciutadans e altres de la ciutat damunt 
dita hajen acostumat liurament de metre lur vy en la dita ciutat que fehien en Al-
daya e en altres lochs lurs situats en lo Plan de Quart, ||128v la qual cosa era notòria 
per los guardians de la venema e vy en temps passat. E, fi nalment, los dits jurats e 
Consell de la ciutat, certiffi cats de les dites coses, veén e conexén que lo dit es-
tabliment de no metre lo dit vy tro a Cinquagesma era rigorós, per ço revocaren 
lo dit establiment en tot cas, e, continuan la costuma de metre lo dit vy, ço és, 
de lur pròpria col·lecta per los sobredits e altres ciutadans en la dita ciutat en tot 
temps del ayn, loaren, approvaren e confermaren la dita costuma, com fos justa e 
raonable, no contrastan lo dit establiment tractant en contrari, e confi rmaren lo 
damunt dit establiment tractan de metre la dita venema en la ciutat, segons que 
en lo damunt dit establiment és declarat. E, per tal que semblant qüestió d’aquí 
avant no pogués entrevenir entre los guardians de la venema e vy esdevenidors e 
los senyors de les dites vinyes en la forma dessús declarada, los dits jurats e Con-
sell requeriren al dit en Berthomeu Benajam, notari, que les dites coses posàs e 
registràs en lo Libre appellat dels Establiments de la ciutat, a memòria perdurable. 
E, noresmenys, si los damunt dits ciutadans o alcuns d’aquells de la present decla-
ració volien haver translat segellat, que de les damunt dites coses lo’ls liuràs per 
ço que·n poguessen fer fe als guardians del vi e de la venema esdevenidors.

Presents testimonis foren a les dites coses en Berthomeu Matoses, micer 
[Guillem] de Jàfer, micer Johan Ferrànditz, doctors en leys, en Jacme de Tamarit, en 
Francesch de Vallobrega, en Pere de Montblanch, en Domingo de Monçó, juristes, 
en Bernat de Valldaura, en Berthomeu Çaranyó, en Bernat Çanou, en Sanxo Na-
varro, notari, n’Arnau Simó, en Jacme de Monçó e molts d’altres del dit Consell.

E enaprés fon vist e regonegut que en Pere Salelles, ferrater, ciutadan de 
València, pot metre en la ciutat en tot temps del ayn lo vy e venema de un here-
tament que ha en lo terme de Catarroja.
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304.

||133r QUE NENGÚ NO GOS LANÇAR NENGUNES SUTZETATS EN LOS 
VALLS E BARBACANES

Die veneris tertio kalendas octobris anno Domini MºCCCºXXXº quinto

Ara ojats què us fan saber los jurats e los prohòmens consellers de la ciutat:
Que, com algunes persones en temps passat hajen gitat bèsties mortes, peix 

salat, tests, pedres e altres escombradilles de lurs cases en los vaylls e barbacanes de la 
ciutat, per la qual cosa los dits valls en alcuna partida són enrunats, e, a esquivar perills, 
han ordenat que null hom, de qualque condició sia, d’ací a avant no gos gitar o fer 
gitar alcunes de les dites coses en alcun vall de la ciutat. E qui contrafarà, a pròpries 
messions d’aquell les dites coses o alcunes d’aquelles ne seran tretes, e, ultra açò, encor-
rerà en pena de XII diners per quantesque vegades contrafarà. La qual calònia volen 
que sia atribuyda al saig o saigs qui allò atrobaran per tal que açò sia tengut pus aprop.

305.

QUE NENGUN MOLINER O SENYORS DE MOLINS NO GOSEN TE-
NIR VOLATERIES ALCUNES SINÓ EN CORRALS, PER NO DONAR 
DANS ALS SPLETS E FRUITS PROP LOS DITS MOLINS

Die veneris VIº kalendas novembris anno predicto

Ara ojats què us fan saber los jurats e·ls prohòmens consellers de la ciutat:
Que com controvèrsies sien estades entre alcuns hereters de la orta de la ciu-

tat e alcuns senyors de molins, o logadors o moliners d’aquells, per raó de damp-
natge de pahons, o de capons, o de galls, o de gallines, o de oques, o d’ànades, o de 
polles, o de polls, grans o pochs, donat en los esplets o arbres de les heretats circuns-
tants a qualsevol molí situat o construhit dins la orta de la ciutat, ||133v que, a esquivar 
les dites controvèrsies, perills e dampnatges que se’n porien enseguir, han ordenat 
que negun senyor de molí, o logader o moliner no gos tenir les dites volateries o 
alguna d’aquelles sinó dins corral o espay clos, per tal que negun dampnatge no 
pusquen fer o donar en negun esplet o arbres dels vehins circumvehins a les here-
tats aprop de qualsevol molí de la dita orta. E, si alcú contra la dita ordenació tendrà 
de qualsevol volateries dessús declarades, sia legut a qualsevol hereter circumvehins 
al molí situat dins la orta pendre, o fer pendre, matar o fer matar les dites volateries 
o qualsevol d’aquelles que seran atrobades dins la sua heretat, axí pròpria com de 
loguer, sens alguna pena que no·n sostenga lo prenedor o matador de qualsevol de 
les dites volateries, e aquelles o qualsevol d’aquelles, preses o mortes en la forma 
dessús declarada, pusca ves si retenir e d’aquèn fer ses pròpries volentats.
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306.

[QUE LES CORREGES NO SIGUEN GUARNIDES D’ARGENT, EXCEPTE 
LES DE SEDA]

En lo dia de divendres, en lo qual comptava hom VIº kalendas novembris anno Do-
mini MºCCCºXXXº quinto, fo appellat e ajustat Consell en lo palau de les cases de la 
confraria del benaventurat Sent Jacme apòstol en València, ab albarans e per veu 
de públich corredor ab so de trompeta, per alcuns affers necessaris a profi t de la 
ciutat, e enfre les altres coses de què fon parlat e tractat en lo dit Consell s’i fo que 
alcuns prohòmens corregers exposaren en lo dit Consell que I establiment feit en 
temps que en Pere Sànxitz d’Oblites, en Jacme de Castellet, en Johan de Senleys, 
en Bernat Comte e en Berenguer de Codinacs foren jurats de la ciutat, és a saber, 
die iovis sexto kalendas novembris anno ||134r Domini MºCCCºXXXº quarto, lo qual esta-
bliment tracta que null hom o fembra, privat o estrayn, de qualque ley o condició 
sia, no gosàs fer o fer fer en la dita ciutat ne en sos térmens, palesament o amagada, 
neguna correja que·l ordiment d’aquella fos de fi l e lo tiximent fos de seda, ans 
si correja alguna volien fer, axí de seda com de fi laditz, com de stam o de lana, 
que aquella correja fos feta, si era de seda, que·l ordiment e el teximent d’aquella 
fos tot de seda, e si era correja de fi laditz, que·l ordiment e el teximent tot fos de 
fi laditz, e si era correja de stam, que·l ordiment e el teximent d’aquella tot fos de 
stam, e, si era correja de lana, que·l ordiment e el teximent fos tot de lana, per tal 
que una cosa per altra no fos venuda, al·legant que·l dit stabliment fon feyt a bona 
intenció e per squivar frau, mas que la pràticha dels affers d’aquesta raó havia mos-
trat de feyt que·l dit stabliment era pus dampnós a la gent popular que no profi tós, 
ço és, com no podien bastar a la correja de seda guarnida d’argent, e leugerament 
la gent popular bastava a les altres correjes de les quals se podien servir bonament 
e ab pocha messió. E que per aquelles correjes, exceptat de seda ab ordiment de 
fi l, frau alguna no és atrobada en la dita ciutat ne en sos térmens, majorment com 
les viles del regne se fan de les dites correjes, ço és, de fi laditz, de stam e de lana, e 
que apparia que ells, qui eren vehins de la dita ciutat, no deguessen ésser de pijor 
condició que·ls habitants en les dites viles. Dixeren encara, que en temps dels dits 
jurats, en los dits dia e ayn, fon feit I altre stabliment que null hom o fembra, de 
qualque condició fos, qui habitàs en la dita ciutat, no gosàs comprar neguna de les 
dites correjes sots certes penes en los dits stabliment apposades. Dixeren encara, 
que les correjes ||134v guarnides de lautó ho de stayn o de qualsevol metall, excep-
tat or e argent, les quals aportaven de les parts de Montpesler, o de Mallorca o de 
qualsevol altres parts ultramarines o terrenes, eren profi toses a la gent popular, per 
tal car era obra gallarda e parençosa e de poch cost, e de la qual la gent popular 
sentia plaer e profi t. Per les quals coses suplicaren los honrats en Ramon de Libià, 
cavaller, en Guillem Mir, n’Arnau Lançol, en Jacme de Celma, en Jacme Calbó e 
en Jacme Tolsà, jurats de la ciutat, e lo dit Consell que per bé de la gent popular 
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volguessen e deguessen los dits stabliments revocar, anul·lar e cassar, exceptat lo 
cas de fer correges de seda, ço és, que aquelles correges de seda sien fetes, axí l’or-
diment com lo teximent, de seda. E los dits jurats e Consell, hoydes les damunt 
dites raons e altercat e tractat molt sobre aquelles, fi nalment lo dit Consell conech, 
atrobà e determenà que les dites raons al·legades e demostrades per los dits prohò-
mens corregers eren rahonables e consonants a raó, per la qual cosa los dits jurats e 
Consell, per ben de la gent popular, anul·laren, revocaren e cassaren del tot los dits 
stabliments, exceptat la ordenació de les correjes de seda tan solament, e de novell 
feren los stabliments següents:

Los dits jurats e Consell ordenaren que nenguna correja no sia guarnida 
d’argent, exceptat correja de seda, la qual sia feita tota de seda o de qualsevol 
cuyr. E qui contrafarà, la correja o correjes seran cremades, e, ultra la dita pena, lo 
senyor de la correja o correjes encorrerà en pena de X sous per ||135r cascuna cor-
reja per quantesque vegades contrafarà.

De la qual pena peccuniària serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de 
la ciutat e lo terç del acusador.

Encara establiren e ordenaren que tot hom leerívolment pusca comprar en 
la ciutat, o en sos térmens o en qualsevol altre loch fora los térmens de la ciutat 
obra de correjes guarnides de qualsevol metayl, no contrastan alcun stabliment en 
contrari feyt.

307.

DE CAÇA

Die sabbati tertio idus novembris anno predicto

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens consellers de la ciutat:
Que, a ben de la cosa pública, han ordenat e establit que null hom o fem-

bra, de qualque condició sia, no gos vendre la caça o volateria dejús scrita a més 
de preu que ordenat és e·s seguex:

Ço és, una carn de conill ..............................................  cinch diners
Una perdiu .......................................................................  set diners
||136v Una fotga..................................................... tres diners e mealla
Un ànet .............................................................................  sis diners
Un xibert .....................................................................  cinch diners
Un box ............................................................................  set diners
Un colom .......................................................................  dos diners
Un todó ......................................................................  quatre diners
Un morell .......................................................................  tres diners
Un sisó ........................................................................  quatre diners
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Una caranca ..................................................................  tres mealles
Un parell de cucales ......................................................  tres mealles

Encara us fan saber que null hom o fembra, de qualque lig o condició o 
estament sia, no gos vendre de la caça o volateria o aviam desús declarat a més de 
for o de preu que desús és declarat e ordenat, mas ||136r vendre-o a menys del dit 
for si·s volrà, ne encara no gos vendre de la dita caça, volateria o aviam sinó al port-
xe del mercat lo qual és deputat a tenir venderia de la dita caça, volateria o aviam.

Encara us fan saber que nengun revenedor o revenedriu de la dita caça, 
volateria o aviam en nengun cas no·n gos vendre en casa pròpria o altra ne en 
nengun altre loch, sinó al dit portxe, e tenir-ne aquí venderia de dia. E, si al ves-
pre li’n romandrà a vendre, que aquella caça, volateria o aviam, en aquest cas tant 
solament, pusca metre en sa casa e tenir aquí la nuyt, axí que en l’endemà per lo 
matí sia tengut d’aportar o fer portar aquella caça, volateria o aviam que romasa li 
era per vendre lo dia pasat al dit portxe per tenir-ne aquí venderia.

||136v Encara us fan saber que null revenedor o revenedriu no gos comprar o 
fer comprar en la ciutat ne dins los térmens d’aquella de la dita caça, volateria o avi-
am, ne encara de nulla altra volateria o caça per qualque nom sia appellada, ne ous.

Et qui contra les dites coses o alcuna d’aquelles farà, perdrà tota la caça, o 
volateria o aviam, o ous, e, ultra açò, pagarà de calònia V sous per quantesque ve-
gades contrafarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciu-
tat e lo terç del acusador.

308.

[DE LA VENDA DEL VI]

Die iovis quinto idus novembris

Ara ojats què us fan saber los jurats de la ciutat:
Que, com en un capítol dels capítols de la ordenació ||137r de la imposició 

del vy sia contengut que, si alcun hom o fembra habitador en qualsevol loch si-
tuat dins los térmens de la ciutat que sia de la contribució de la ciutat feés venda 
de vy en gros a alcú, a la qual venda coredor o migancer no fos entrevengut, que 
en aytal cas, per esquivar frau de la imposició, que·l venedor del vy en gros fos 
tengut sots certa pena e dins certs dies de manifestar-ho als compradors de la 
imposició. On, com les dites coses fosen en càrech, treball e afayn als prohòmens 
qui habiten en los lochs de la contribució de la ciutat de fer la dita manifestació, 
e per relevar lo dit càrech als dits prohòmens, vos fan saber que, ab volentat del 
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Consell de la ciutat, és estat moderat e temprat lo dit fet, ço és, que axí com lo 
venedor del vy en gros habitador en qualsevol loch de la contribució de la ciutat 
là on coredor no era entrevengut fos tengut de fer la dita manifestació, que d’ací 
a avant lo comprador del vy en gros en qualsevol loch de la dita contribució on 
coredor no sia entrevengut sia tengut de manifestar als compradors de la dita 
||137v imposició la compra que feta aurà del dit vy, és a saber, lo nom de la persona 
de qui·l aurà comprat, e lo loch on habita e lo preu del vy, la qual manifestació 
haja feta dins espay de II dies. Et qui contrafarà, encorerà en pena de LX sous per 
quantesque vegades contrafarà, e, ultra açò, pagarà lo dret de la dita imposició.

Encara us fan saber, a esquivar frau del dret de la imposició, que nengun 
taverner o tavernera, qui habit en la ciutat o en qualsevol loch de la contribució 
d’aquella, no gos reebre comanda de vy d’alcú per vendre. Et qui contrafarà, en-
corerà en pena de LX sous per quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies desús declarades serà la meytat del comú de la impo-
sició e l’altra meytat dels compradors de la dita imposició.

309.

COMENCEN LOS ESTABLIMENTS FEITS EN TEMPS DEL SENYOR REI 
EN PERE

[DE SEGUIR LA SENYERA DEL REI]

||139v Die iovis octava kalendas martii anno predicto

Ara ojats què us fa hom saber de part del senyor rey, lo qual ab carta sua mana 
que, per universal profi t dels habitants en los regnes e terres sues:

Que tot hom sia apparellat a cavall e a peu ab ses armes e altres appare-
llaments, axí com altre manament haurà hom del dit senyor rey que tot hom de 
cavall e de peu sia apparellat a servii del senyor rey.

Encara us fa hom saber que tots los caps de centenars encontinent requiren 
los caps de les deenes, e los caps de les deenes requiren lur Xª, que encontinent se 
apparellen e fer relació del apparellament de la Xª al cap del centenar, lo qual faça 
relació als jurats de la ciutat l’estament del seu centenar, per tal que y pusca ésser 
provehit si mester serà segons que·l negoci o requer.

||139r E en aquell matex Consell e instant los dits prohòmens e consellers, 
haüt esguart als negocis e affers qui són multiplicats per los affers de la ciutat, axí 
per imposicions com per diverses comptes qui d’aquèn naxen e molts altres affers 
tocants lo estament de la ciutat e del regne, als quals bonament per en Bertolo-
meu Benajam no podia complir o provehir, car assats havia que portar en ||139v 
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dictar los affers de la ciutat, als quals contínuament de necessitat havia a treballar 
de maytinades e de dia e de vesprades, no solament en los dies faheners ans en-
cara en la major partida de les festes del ayn, fos necessari que un macip scrivà li 
ajudàs a escriure per espeegament e proffi t dels affers. Per la qual cosa constituhi-
ren salari a Michel de Montalbà, scrivà, per la dita raó dotze diners per cascun dia 
de l’ayn, lo qual ayn començà en la festa de Cinquagesma proixmament passada.

310.

[DE SEGUIR LA SENYERA DEL REI]

||140r Die sabbati VIº kalendas martii anno predicto

Ara ojats què us fa hom saber de part del senyor rey:
Que tot hom, a cavall e a peu, encontinent se apparell ab ses armes e ab 

altres aparellaments per seguir la senyera del senyor rey là on lo procurador del 
regne manarà, en servii del senyor rey e per bon estament del regne.

311.

FORMENT

Die dominica Vº nonas martii anno predicto

Ara ojats què us fa hom saber de part del senyor rey:
Que ell, per pública utilitat e per profi t e bon stament de la ciutat e del 

regne de València, per squivar mirva e carestia de blats, ha provehit e ordenat ab 
carta sua, que fon dada en Saragoça XIº kalendas martii del present ayn, e feita ge-
neral inibició que null hom, de qualque condició o estament sia, no gos trer de la 
ciutat o del regne de València forment o qualsevol altre blat per mar o per terra. 
E si alcú era tan temerari o foll que contra la dita general inibició venia o fahia, 
que perda entegrament tot lo forment o altre qualsevol blat e la bèstia que aquell 
forment o blat portarà, e encara perdrà totes altres coses que seran atrobades en 
càrrech de la bèstia que aquell forment o blat volria trer del dit regne, ço és, per 
terra. E si alcú per mar volia trer forment o altre blat del ||141v dit regne, que perda 
tot lo blat e lo vexell o vexells qui aquell blat volrien trer del dit regne, e·ncara 
perdrien totes altres robes o coses que en aquell vexell o vexells serien atrobades, 
e, ultra allò, les persones e béns d’aquells encorrerien a mercè del senyor rey, se-
gons que les dites coses e altres en la dita carta del dit senyor rey pus largament 
són contengudes.
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312.

DE CAVALLS E ARMES QUE NO SIEN TRETS DE REGNE DE VALÈNCIA

Encara ha provehit e ordenat lo senyor rey ab altra carta sua e feit estatut e inhi-
bició general que null hom, de qualque condició o lig sia, no gos trer negunes 
armes ne cavalls de la ciutat o del regne per portar o menar fora lo regne de Va-
lència o dins lo regne en loch sospitós, e ha dat plen poder als justícies, jurats e 
prohòmens de la ciutat que als contrafahents pusquen punir a lur arbitre. Per què 
us fan saber los justícies, jurats e prohòmens de la ciutat que null hom, de qualque 
condició, estament o lig sia, no gos trer de la ciutat, de dia o de nuyt, nengunes 
armes o cavalls sens special licència dels jurats de la ciutat. E qui contrafarà, encor-
rerà en pena de D morabatins d’or pagadors al senyor rey, et, noresmenys, perdrà 
totes les armes o cavalls, e, ultra allò, les persones seran a la mercè del senyor rey.

De les quals coses lo senyor rey ab cartes sues ha feta especial comissió als 
justícies, jurats e prohòmens de la ciutat, e, semblantment, de la cognició [dels] 
contrafaents, per la qual cosa los justícies, jurats e prohòmens de la ciutat, ab la 
present sol·lempnial pública crida, vos notiffi quen e certiffi quen de les dites coses 
perquè alcú de ignorància no·s pusca escusar.

313.

||141r QUE CORREDOR NO GOS FER MERCAT DE ROBES O COSES 
SINÓ PRESENTS LO VENEDOR E COMPRADOR

Die martis tertio nonas martii anno Domini MºCCCºXXXº quinto

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que en temps passat, per squivar a fraus e dampnatges e a bé de les gents, 

fo ordenat que alcun corredor no gosàs fer alcun mercat de alcunes robes o co-
ses sinó presents lo venedor e comprador; ne encara lo corredor no gosàs buydar 
la roba o cosa, ne d’aquèn fer tara ne compte ab lo mercader o comprador de 
la cosa o roba sinó en presència del venedor d’aquella cosa o roba, ne gosàs lo 
corredor reebre los drets dels mercader o comprador d’aquella roba o cosa, sinó 
tan solament lo venedor d’aquella roba o cosa reebés sos diners del comprador. 
E, si lo mercader o comprador liurava los diners al corredor, e aquell los jugava, 
o malmetia o se absentava, que gens per allò lo comprador de la cosa no romania 
quiti, ans romania obligat a pagar al venedor, no contrastant que follament o ha-
gués liurat al corredor. E que negun corredor no gosàs embargar a altre corredor 
en fer mercat d’alcuna roba o cosa, presents, emperò, venedor e comprador; ne 
dir o al·legar que·l venedor era son paroquià; ne encara negun corredor no gosàs 
fer pesar la roba, si doncs present no era lo venedor d’aquella roba o cosa; ne en-
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cara negun corredor no gosàs pendre o retenir en si alguna pell o pells de conill, 
a la qual cosa per manera fraudulenta24 havien mès nom «benedures»; ne encara 
lo corredor no gosàs pendre negun formatge ne retenir en si la mostra que por-
tava del formatge, ne encara gosàs pendre o retenir en si neguna cosa de les altres 
coses de què seria estat corredor o migancer, car bastar-los devia e deu que hajen 
lur salari establit e ordenat. E, si alcun corredor era tan temerari o foll que contra 
alguna de les dites coses feés, que encorregués en pena de LX sous per quantes-
te ve-||141v gades contrafeés. De la qual pena fos lo terç del senyor rey, lo terç del 
comú de la ciutat e lo terç de l’acusador. E, si lo corredor no podia pagar les ca-
lònies, que fos privat del offi ci enper totstemps.

E com los dits ordonaments sien justs, raonables e profi toses a les gents, per 
ço los jurats e prohòmens consellers de la ciutat han los dits ordenaments con-
fermats, loats e aprovats, per la qual cosa vos notifi quen e fan saber les dites coses 
per la present pública crida per tal que alcú de ignorància no·s pusca escusar.

314.

[DE SEGUIR LA SENYERA DEL REI]

Die martis quarto idus madii anno Domini MºCCCºXXXº quinto

Ara ojats què us fan saber lo justícia de la ciutat en lo criminal e los jurats e pro-
hòmens de la ciutat:

Que tot hom, de cavall e de peu, sia apparellat ab ses armes per seguir la 
senyera del senyor rey e los dits justícia e jurats, encontinent que per altra crida 
ne serets requests de part d’aquells, per conservar les regalies del senyor rey, furs e 
privilegis de la ciutat.

315.

[QUE EL CORREDOR MANIFESTE LES AVINENCES DE CAVALLS DE 
SELLA]

Die mercurii tertio idus martii anno predicto

Ara ojats què us fan saber los jurats de la ciutat:
Que tot corredor, de qualque lig sia, qui haja fet mercat o avinença de 

qualsevol bèstia cavallar de sella, que, encontinent que mercat o avinença ne serà 
feita, sia tengut de venir davant ||140v los dits jurats per manifestar a aquells la per-
sona venedora e la persona compradora de la bèstia cavallar de sella. E qui con-

¶ 24 «fraudulent» a l’original. 
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trafarà, encorrerà en pena de LX sous per quantesque vegades contrafarà, de la 
qual pena gràcia o mercè no atrobarà. Dels quals LX sous serà lo terç del senyor 
rey, lo terç del comú de la ciutat e lo terç del acusador. E, si lo corredor no porà 
pagar la dita pena, serà privat del offi ci.

316.

QUE NEGÚ NO GOS FER CORRENTIES DE ARROÇ

Die lune Vº idus martii anno predicto

Ara ojats què us fan saber lo justícia, jurats e prohòmens de la ciutat:
Que com en l’ayn aprop passat fos ordenat per lo Consell de la ciutat, per 

pública utilitat e per sanitat de les gents e per squivar infecció e corrupció a les 
gents, que null hom dins la orta o terme de la ciutat no gosàs fer correnties al 
arrotç, e qui contrafaria encorreria en pena de LX sous per cascuna vegada que 
la dita correntia faria e, ultra allò, que la correntia seria desfeta e tot l’arrotç seria 
arrancat a messió del senyor del camp e correntia d’arrotç. E com alcuns, sots 
dissimulació, se volguessen escusar que, si sabut o haguessen en temps que hom 
sembra l’arrotç o quasi aprop, que no hageren feites correnties, e a foragitar que 
semblant excusació o al·legació dissimulada e no justa o raonable per alcú pogués 
ésser al·legada, e per experiència e evidència de feyt sia estat conegut que·l dit 
establiment era molt profi tós a les gents, per ço, lo justícia, jurats e prohòmens de 
la ciutat han confermat, loat e approvat lo dit establiment. Per què us fan saber 
per la present pública crida que null hom o fembra, de qualque condició sia, no 
gos fer o fer fer en la orta o terme de la ciutat neguna correntia d’arrotç. E qui 
contrafarà, sàpia per tot cert que pagarà LX sous de calònia per quantesque vega-
des contrafarà, ||143v e, ultra la dita calònia, tot l’arrotç qui serà en la correntia serà 
arrancat a messió del senyor del arrotç e correntia, sens tota amor e gràcia que 
d’aquèn no atrobarà. De la qual pena o penes de LX sous serà lo terç del senyor 
rey, lo terç del comú de la ciutat e lo terç del acusador.

317.

FORMENT

Die sabbati XVIIº kalendas aprilis anno predicto

Ara ojats què us fa hom a saber de part del senyor rey:
Que, jassia ço que d’aquests dies, ço és, dicmenge quinto nonas martii, e en 

lo dilluns següent, quarto nonas martii, del present ayn, ab solempnial e pública 
crida haja hom notiffi cat de part del dit senyor que ell, per pública utilitat e pro-
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fi t e bon estament de la ciutat e regne de València e per squivar mirva e carestia 
de blats, havia provehit e ordenat ab carta sua e feita general inhibició que null 
hom, de qualque condició o estament sia, no gos trer de la ciutat o del regne 
de València forment o qualsevol altre blat per terra o per mar, e si alcú eran tan 
temerari o foll que contra la dita general inhibició venia o fahia, que perda en-
tegrament tot lo blat e la bèstia que aquell blat aportaria per trer fora lo regne e 
totes altres coses que portàs; e si alcú per mar trahia forment o altre blat del dit 
regne, que perdés tot lo blat e lo vexell e totes altres robes que en aquell vexell 
ultra lo blat serien atrobades, e les persones e béns serien a mercè del senyor rey. 
E com alcuns, menysprean lo manament e inibició del senyor rey, vullen assajar 
de trer blat per mar fora lo dit regne, per ço, altra vegada, de part del dit senyor 
rey, vos fa hom saber que null hom, de qualque condició sia, no gos presumir o 
asajar de trer blat del dit regne. E qui contrafarà, sàpia per tot cert que·l vexell ho 
||143r vexells qui blat volrien trer del regne de València seran meses a fons. E, si cas 
s’esdevenia que·l vexell que blat hauria treit del regne a present no fos atrobat e 
seria cert que u hagués feyt, sàpia per tot cert que si enaprés tornava en la plaja 
de la ciutat o en qualssevol ports o plajes del regne, aquell vexell o vexells serien 
cremats, e, ultra allò, les persones que atrobades serien transgressores de la inhibi-
ció e manament del senyor rey encorrerien en pena de cors e d’aver a mercè del 
senyor rey. E per tal que alcú de les dites coses ignorància no pogués al·legar, fa-
us hom saber de part del senyor rey la present inhibició e ordenació.

318.

DE LANES E DRAPS

Die veneris pridie idus aprilis anno Domini MºCCCºXXXº sexto

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens consellers de la ciutat:
Que, com per lo obratge de les lanes e faement de draps en la ciutat, per 

experiència sia atrobat lo gran profi t qui s’és enseguit a les gents e·s pot d’aquí 
avant enseguir, e alcuns no usassen en lo obratge de lanes e faement de draps 
segons que fer-se devia, per la qual cosa se enseguia dampnatge a les gents que 
vestien d’aquells draps no adobats o fets segons que degren, e, ultra açò, en regnes 
estrayns on dels dits draps eren portats no donaven bona fama a la ciutat. Per ço, a 
esquivar dampnatges e fama contrària a la ciutat e per profi t de les gents, vos fan 
saber que han ordenats los capítols següents:

Ço és, que null hom no gos fer negun drap de II estams ne de dues lanes ne 
de més, si donchs los estams e lanes no són ||143v aduytats en tal manera que·l drap 
sia tot unench e següent. E qui contrafarà, lo texidor pagarà de calònia X sous per 
quantesque vegades contrafarà, e lo drap serà trencat e partit en lo loch o lochs 
on no serà següent, e lo senyor del drap pagarà de calònia per cascun trotç X sous.
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E que null hom no gos metre o posar en alcun drap blanc adobat pols de 
guix ne nulla altra pols per enblanquir aquell drap, sots pena de XX sous, e, resno-
menys, que aquell drap sia feit vermell.

E que null hom no gos adobar negun drap faén de envés en dret, sots pena 
de XX sous.

E que tot texidor, perayre e tintorer sia tengut de fer cert senyal en lo drap 
que tixirà, o adobarà o tinyirà, sots pena de XX sous.

E que tot drap qui serà mès o posat al tirador sia en manera tirat, axí que 
ultra XXX alnes no sia tirat, mas a menys si·s volrà, sots pena de XX sous.

E que null texidor no gos texir negun drap en pinte appellat goliart. E si 
contrafarà, pach XX sous e sia cremat lo dit pinte. E si alcú farà fer drap en lo dit 
pinte, pach XL sous, e el perayre qui·l adobarà pach altres XL sous. E si·l drap serà 
del tixidor, pach XL sous.

E que null hom, privat o estrany, no gos aportar a la ciutat negun drap cruu 
o adobat feit en lo dit pinte goliart, et aquell qui·l haurà aportat, o altre en poder 
del qual serà atrobat, pach per cascun drap XL sous, e que·l drap no gos vendre ne 
adobar en la ciutat.

E que null hom no gos fer estella o pinte goliart o tenir, sots pena de XL 
sous.

E que negun drap blanch adobat fort null hom no gos tenyir o fer tinyir 

blau. E qui contrafarà, lo senyor d’aquell drap pagarà XX sous e el tintorer ||144r al-
tres XX sous. E si·l drap serà de tintorer, pach XL sous, e, noresmenys, que sia feit 
lo drap negre.

E l’establiment çaenrere feit de fer ores tortes al drap és revocat, cassat e 
anul·lat, com fos pus dampnós que profi tós.

Negun corredor qui ús de fer mercat o avinença entre venedor e compra-
dor de lanes, o de estams o de draps cruus o adobats, no gos fer o fer fer alcun 
drap o draps ne comprar a sos ops lanes o estams fi lats o per fi lar. E si contrafarà, 
pagarà de calònia LX sous, e, ultra allò, serà privat del offi ci emper totstemps, a 
esquivar a fraus.

E corredor qui ús de fer mercats entre venedors e compradors de lanes, de 
estams, de draps cruus o adobats, no gos haver companyia ab alcú ne comanar sos 
diners a alcú qui ús de comprar o vendre lanes, o estams o draps cruus o adobats. 
E qui contrafarà, pagarà de calònia LX sous, e lo companyó o comandatari del 
corredor altres LX sous.

E que null hom qui arqueig qualsevol lana, no gos mesclar ab aquella pe-
çols, borra, gratusa ne reboll. E si contrafarà, l’arquejador pagarà de calònia XXX 
sous, e lo senyor de la lana qui farà fer aytal mescla pagarà de calònia altres XXX 
sous. E si la lana serà del arquejador, ab la qual farà la dita mescla, pach LX sous. 
E si catiu de alcú qui arqueig farà semblant mescla, lo senyor d’aquell catiu pach 
LX sous. E si l’arquejador qui serà franch e liure no porà pagar la dita calònia, serà 
pres e estarà pres en la presó comuna per espay de XXX dies. Emperò, en tot cas la 
dita mescla sia cremada en loch públich.
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E que·l mudaçaf de la ciutat sia tengut, en cas que drap fals s’aja a trencar 
o a cremar, faça fer la exsequció en la Draperia de València e públicament o en 
altres places a consell dels veedors del offi ci de la perayria.

||144v E que·l mudaçaff de la ciutat no leu calònies alcunes del dit offi ci de la 
perayria tro primerament e ans sia conegut per los veedors del dit offi ci, o per al-
tres prohòmens del offi ci o de perayres, si frau alcuna serà feta contra les damunt 
dites ordenacions.

E que los veedors del dit offi ci de la perayria lerívolment pusquen entrar 
per cases e obradors de perayres e de tintorers per veer e saber si alcú ha feit o fa 
alcunes coses contra la present ordenació. E si alcú o embargarà o contrafarà, en-
correrà en pena de LX sous.

Ítem, que tota la lana de peçols fi lada o per fi lar sia cremada, e pach lo se-
nyor de la lana per calònia XX sous, e l’arquejador qui la haurà arquejada pach per 
pena XX sous.

E que tot habitador de la ciutat qui tinga l’offi ci de la perayria en son al-
berch puxa ésser en veedors, consellers e en tots altres negocis del offi ci de la 
perayria.

E qui contra les damunt dites coses o alcuna d’aquelles farà, pagarà les ca-
lònies ordenades en la forma sobredita per quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciu-
tat e lo terç del accusador.

Les quals ordenacions, emperò, duren dementre que als jurats e Consell de 
la ciutat serà benvist.

319.

[DE NO CAÇAR EN L’HORTA]

||145v Die iovis XIIIIº kalendas madii anno Domini MºCCCºXXXº sexto

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que, a esquivar dampnatges dels esplets de la orta, han ordenat que null 

hom, de qualque condició sia, no gos caçar en la orta de la ciutat a cavall o a peu. 
E qui contrafarà, encorrerà en pena de LX sous per quantesque vegades contrafa-
rà, e, ultra la dita pena, restituirà e pagarà lo dampnatge que donat o feit haurà a 
qualsevol esplet de la orta al senyor de la possessió en la qual l’esplet serà, a cone-
guda de prohòmens.

De la qual pena o calònia serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la 
ciutat e lo terç del acusador.
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320.

||146r CARNS

Eodem die et anno

Ara ojats què us fa hom saber de part del senyor rey:
Que·l senyor rey, per pública utilitat, ab carta sua ha ordenat, vol e mana 

que null hom no sia osat traure moltons, bous o altre qualsevol bestiar de carns 
que són acostumades de vendre per a carns, ço és, del regne de València, sots pena 
de perdre lo bestiar, e, ultra açò, que sia a mercè del senyor rey. La qual ordenació, 
provisió e inibició real vos fa hom saber ab la present solempnial crida per tal que 
alcú de ignorància no·s pusca escusar.

321.

[DE LES IMPOSICIONS DELS BLATS, EL VI I LES CARNS]

En lo dia de dissapte, en lo qual comptava hom quinto idus madii anno Domini 
MºCCCºXXXº sexto, fo appellat e ajustat Consell a son de trompeta o de nafi l per 
en Ramon Azcó, públich corredor de la ciutat, ço és, en lo palau de les cases de 
la confraria del benaventurat Sent Jacme apòstol en València, segons que és acos-
tumat Consell d’apellar e ajustar, és a saber, de cavallers o generoses, de paròquies 
e de offi cis, sobre alcuns affers comuns de la ciutat, en lo qual Consell fon lesta 
la ordenació dels comptes de la ciutat del temps passat, ço és, tro a divendres X 
dies del mes de març del ayn damunt dit. E, vist e regonegut ço que devia la ciu-
tat a present; vist encara e regonegut si les imposicions de blats, de carns e de vi, 
complit l’ayn, ço és, dels blats lo XVèn dia del mes de juliol primer vinent, e de les 
carns lo XVIIIèn dia del dit mes, e del vy lo Xèn dia del mes de setembre primer vi-
nent, totes eren necessàries o partida d’aquelles de romanir a pagar ço que la ciu-
tat deu; vist e examinat diligentment que, complit l’ayn de la imposició dels blats, 
no era cosa necessària que la dita imposició ||146v més a avant duràs, com fos pon-
derosa, dampnosa e de gran restricció e obpressió a les gents; semblantment vist e 
examinat si la dita imposició del vy, complit lo dit ayn, era necessària més a avant 
durar per pagar ço que deu la ciutat, e fo atrobat per la provisió dejús escrita que, 
passat lo dit ayn, més a avant no degués durar, per les quals coses lo dit Consell 
ordenà que, complit l’ayn, de les dites imposicions de blats e de vy en tot cas sien 
relevades. E lo dit Consell, vist e regonegut que la cosa que pus general e egual 
e menys ponderosa és a les gents sí és la imposició de les carns, per la qual cosa e 
per paga a fer de ço que la ciutat deu, ordenà per auctoritat real que la imposició 
de les carns, complit lo dit ayn, romanga e dur per dos anys o per aquell temps 
que serà necessari que bast per pagar ço que deu la ciutat. E que de la dita impo-
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sició de carns sia feta venda al primer ayn pagar a diners primers, e del segon ayn 
pagar per terces, o en aquella manera que pus profi tosament serà atrobat que sia a 
la ciutat a coneguda dels jurats e Consell de la ciutat.

322.

[DE MANIFESTAR EL VI ALS COMPRADORS DE LA IMPOSICIÓ DEL VI]

||147r Die mercurii idus madii anno Domini MºCCCºXXXº sexto

Ara ojats què us fan saber los jurats de la ciutat:
Que, a esquivar fraus a la imposició del vy, ço és, tro a compliment del ayn, 

lo qual fenirà e·s complirà lo Xèn dia del mes de novembre primer vinent, que tot 
hom, privat o estrany, de qualque condició o lig sia, qui ha comprat, o comprarà 
o comprar farà vy en gros dins los térmens o fora los térmens de la ciutat d’ací al 
compliment del dit ayn, sia tengut en tot cas de manifestar als compradors de la 
imposició del vy ans que·l meta o·l faça metre en la ciutat, ço és, al loch o taula 
ordenada a la dita imposició a reebre o cullir, la quantitat del vy que comprat 
haurà o fet comprar, per fer portar a la ciutat o a qualsevol loch de la sua con-
tribució e encara portan o faén portar al Grau de la mar per carregar o en altra 
manera, declaran la persona o loch on l’aurà comprat ||147v e lo preu per lo qual 
haurà comprat. E qui contrafarà, pagarà lo dret de la imposició, e, ultra açò, paga-
rà de calònia LX sous per quantesque vegades contrafarà.

De la qual calònia serà la meytat del comú de la ciutat e l’altra meytat dels 
compradors de la dita imposició.

323.

[DE NO FER CORRENTIES D’ARRÒS]

||154r Die iovis idus iunii anno Domini MºCCCºXXXº sexto

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens consellers de la ciutat:
Que, vist e regonegut l’establiment e ordenació en temps passat feit per 

raon de les correnties que fahien al arrotç, han loat e confermat aquell, e jassia ço 
que del dit establiment en lo mes de martç aprop passat sia estada feyta crida que 
alcú no gosàs fer correnties al arrotç, ara, per la present crida, vos fan saber que, si 
alcú era tan temerari que feés alcuna correntia al arrotç dins la orta o terme de la 
ciutat, sàpia per tot cert que·l arrotç de la correntia serà arrancat a pròpria messió 
del senyor de la correntia, e, ultra açò, encorrerà en pena de LX sous per quantes-
que vegades contrafarà. 

De la qual calònia serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciutat e 
lo terç del accusador.
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324.

FORMENT

Die mercurii quinto nonas iulii anno predicto

Ara ojats què us fan saber los jurats e·ls prohòmens de la ciutat:
Que·l molt alt senyor rey en Pere, ara regnant, ha feit estatut e general in-

hibició ab carta sua que forment ne altre blat no sien trets de la ciutat ne del 
regne de València per portar a altres parts fora lo dit regne per alcunes persones 
de qualque condició o estament sien, posan pena als contrafaents de perdre lo dit 
forment o blat, e encara lo vexell, o vexells o bèsties en què serà navegat o portat, 
e de perdre encara totes altres robes, mercaderies e béns que en los dits vexells e 
bèsties seran atrobades, e que les persones dels contrafaents sien encorregudes a la 
mercè del senyor rey.

Encara us fan saber que lo dit senyor rey, per mils servar la dita inhibició, 
ha atorgada licència als dits jurats e prohòmens que pusquen armar galees e altres 
vexells contra aquells qui assajarien trer lo dit forment o blat del dit regne. Per 
què los dits jurats e prohòmens, jasia que altra vegada hajen les dites coses notif-
fi cades per crida pública, ara novellament, a cautela e per tal que alcú no pusca 
al·legar ignorància, fan saber les dites coses ab la present pública crida.

325.

[DE NO TENIR ABELLES EN L’HORTA]

Die iovis quinto idus iulii anno Domini MºCCCºXXXº sexto

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que, a esquivar dampnatges als fruyts e venema de la orta de la ciutat, han 

ordenat que null hom, de qualque condició o estament sia, no gos tenir buchs 
d’abelles dins la orta de la ciutat, ço és, del barranch de Catarroja a ençà, axí com 
devalla tro a la mar e puja tro a la cèquia de Quart, e s’estén tro a la cèquia de 
Moncada e devalla tro a la creu que és posada en lo camí de Murvedre, aprop 
Meliana, ||155r e devalla tro a la mar, ne encara en negun loch de la alqueria de 
Meliana. E qui contrafarà, perdrà tots los buchs d’abelles e pagarà de calònia LX 
sous.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciu-
tat e lo terç del accusador.

Los quals buchs d’abelles, sots les dites penes, hajen treyts de les dites limi-
tacions d’ací a digmenje primer vinent.
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326.

[DE CARNICERS]

||158v [En lo dia de divendres, en lo qual comptava hom XIIIIº kalendas augusti anno predicto] 

||159r En aquell matex dia e ayn, e en aquell metex Consell, fon feita la ordenació e 
manament als carnicers dejús nomenats:

Com la universitat de la ciutat de València, per urgent necessitat e evident 
utilitat de la ciutat, e per pagar los deutes d’aquella, haüt consell e del·liberació 
plenera moltes vegades ab lo Consell de la dita ciutat, haja ordenat que la impo-
sició de les carns romanga e·s ||159v culla en la dita ciutat e en los lochs de la con-
tribució d’aquella, la qual és ja venuda a I ayn, qui comença en lo present dia de 
huy, com la imposició dels blats sia levada de la dita ciutat e la imposició del vy se 
deja relevar de la dita ciutat en lo mes de setembre primer vinent. E los carnicers 
d’aquella ciutat diguen e hajen dit, manifestat, cominat e protestat, ab escriptura e 
de paraula moltes vegades, que no desfaran ne tallaran carns en la dita ciutat si la 
imposició no és relevada de les carns, o que lo pes acostumat duran la imposició 
sia relevat de les carns, e que cascuna cabeça sia estimada a cert pes. E la dita uni-
versitat, per les raons dessús expressades, no pusca relevar la dita imposició, ni en-
cara pusca ne deja relevar lo pes ne fer les altres coses per los dits carnicers dema-
nades, com per aquelles se seguissen e·s poguessen enseguir moltes fraus e damp-
natges a la dita universitat e als singulars de aquella, segons que ja és estat atrobat 
per experiència. E lo cessament de fer e tallar les dites carns cominat per los dits 
carnicers sia de mal exempli, e dampnós e injuriós a la cosa pública, e manera 
de manopoli, o de gabella o de introduir carestia en la dita ciutat contra pública 
utilitat, majorment com lo senyor rey sia ja en lo regne de València e dins breus 
dies deja ésser en la dita ciutat, e aytals enpreniments injurioses e dampnoses a la 
cosa pública no dejen romanir sens pena e provisió deguda. Per ço, los honrats en 
Berenguer Dalmau, justícia de la ciutat de València en lo criminal, e en Bernat de 
Valldaura, justícia en lo civil, e en Berthomeu Matoses, en Macari Montaner, en 
Domingo de Clarmunt, en Berthomeu Çaranyó e en Guillem d’Espígol, jurats de 
la dita ciutat, ||160r e tot lo Consell de la dita ciutat appellat e aplegat en les cases 
de la confraria de Sent Jacme, segons que és acostumat Consell appellar e ajustar, 
feeren venir denant si en Ponç Corts, en Berthomeu Bellí, en Jacme Draper, en 
Bernat Bru, en Francesch Roig, en Pere de Faltç, en Miquel Barral, en Guillem 
Piquer, en Garcia Figueres, en Pere Comes, en Berenguer Monfar, en Ramon 
Sentjust, en Guillem Martí e en Pere Moollà, carnicers de la ciutat, e manaren a 
aquells, presents, per si e per lurs companyes, que desfacen e tallen carns en la dita 
ciutat contínuament segons que han acostumat, donan compliment de carns a les 
gents, sots pena de cent morabatins d’or pagadors per cascun carnicer qui contra 
lo dit manament vendrà, la meytat al senyor rey e l’altra meytat a la ciutat. E sig-
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nifi caren a aquells que, si lo dit manament no tendran, serà enantat contra aquells, 
oltra la dita pena, per la manera contenguda en certs capítols contra aquells orde-
nats a punir la lur contumàcia e malícia, los quals capítols en lo present dia orde-
naren segons que·s seguexen:

Primerament, ordenaren e establiren los dits justícia, jurats e Consell que si·ls 
dits carnicers cessaran de fer e tallar carns e·l manament damunt dit no compli-
ran, que, ultra la dita pena, sien privats per totstemps, sens esperança de remissió, 
gràcia o perdó, de usar de offi ci de carnicers e de fer e tallar carns en la dita ciu-
tat e en son terme. E que no pusquen haver part ne companyia ab alcun carnicer, 
ne mercader o altra persona qualsevulla que haja part o companyia en los bestiars 
o carns que·s compraran per raó de tallar en la dita ciutat e en son terme, o ús de 
comprar o vendre bestiars. E qualquequal contra lo present statut, amagadament 
o palesa, feés o ||160v vengués, que sia exel·lat de la ciutat e de son terme per tots-
temps.

Ítem, que los carnicers qui cessaran de fer e tallar carns, segons que dit és, 
perden la franquea e franquees que·ls ciutadans e vehins de València han en quals-
sevol parts, e que·n sia feta crida per tot lo regne e que de fet los sien levades les 
cartes que tenen de franquea.

Ítem, que los dits carnicers qui cessaran de fer e tallar carns, segons que dit 
és, e tots lurs béns romanguen e sien obligats a tots dans, messions e interès que 
per lo dit cessament esdevendria a la ciutat e als compradors de la dita imposició. 
E que, encontinent, per haver satisfacció dels dits dans, messions e interès en son 
cas, que·ls béns d’aquells qui cessaran de fer e tallar carns sien escrits e emparats.

Ítem, que los carnicers qui cessaran fer e tallar carns, segons que dit és, sien 
preses en persona e estien preses entrò satisfacció deguda hajen feta.

Presents testimonis en Guillem de Santacoloma, en Ramon Costa, cava-
llers, en Jacme Scrivà, n’Arnau Çamorera, en Berenguer de Codinachs, en Lop 
d’Apiera, en Pere Arnau de Riusech, en Berthomeu de la Cambra, en Guillem 
Gençor, en Guilem Joncar, en Gregori Simó e molts d’altres del Consell.

327.

||161r DE LA ENTRADA DEL SENYOR REY EN PERE

Digous, que hom comptava kalendas augusti anno Domini MºCCCºXXXº sexto, los ju-
rats, appellats cavallers e altres prohòmens de la ciutat, e presents lo portanveus de 
procurador, e lo batle general e la justícia de la dita ciutat en lo criminal, feeren e 
ordenaren ab consell d’aquells los capítols dejús escrits de la forma e manera en 
la qual lo molt alt príncep e senyor en Pere, per la gràcia de Déu rey d’Aragó, et 
cetera, deu ésser reebut.
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Primerament, ordenaren que totes les companyes de peu que deuen exir 
ab armes a la dita recepció, hixquen primerament e abans que los hòmens de ca-
vall, axí que lo digmenge primer vinent, en hora de miga nit, comencen a exir de 
la ciutat e metre’s en camí e vajen los primers tro a la creu del Puig e no passen 
d’aquí enant. E, quan aquí seran los primers, de qualque offi ci o estament sien, 
posen aquí lur penó e facen ordenadament aç en cascun lats del camí, aytant com 
bastarà ves Maçamagrell la companya d’aquell offi ci, o mester o estament de per-
sones. E aquells qui venran aprés los primers, qual que sien, possen lur penó en 
la çaga dels primers e facen lut atç ordenadament a cascun costat del camí ves la 
ciutat, aytant com bast la companya d’aquell offi ci o estament de persones. E axí·s 
seguesca de tots los altres qui aprés venran e per orde continuan lo camí orde-
nament e per aç ves la ciutat. Axí, emperò, que negun penó qual que sia no gos 
passar denan l’altre penó qui davant li serà.

Ítem, ordenaren que les companyes de peu, axí ordenades e posades en aç, 
no·s moguen de lur loch sinó en forma següent, ço és, que esperen e ||161v atte-
nen tro lo senyor rey sia a la dita creu del Puig. E adonchs, ell entrant en lo camí 
general, dos prohòmens de la primera companya, posades les armes, ço és, lança, 
ballesta o escut, se acosten al senyor rey e, faén la reverència, besen a aquell la mà 
per si e per tots los altres de lur companya. E, feit açò, tornen a lur companya, e 
en lur loch, e sens que aquella companya no·s mova, lexen passar lo senyor rey ab 
sa cavalleria. E, can serà en l’altra companya, sia-li feita semblant reverència per 
dos prohòmens d’aquella companya, la qual reverència feita, tornen a lur com-
panya e a lur loch. E axí se seguesca en les altres següents companyes posades en 
aç a lats del camí. E que les dites companyes o alcuna d’aquelles no·s moguen de 
lur loch sinó en aytal manera, ço és, que quan lo senyor rey ab sa cavalleria haurà 
passat e resclòs lo loch de Maçamagrell, la primera companya qui primerament 
serà posada en atç a la creu del Puig moga son penó, e, següent aquell, tinga son 
camí tornan ves la ciutat, axí que l’altra companya qui li serà aprés no·s mova de 
son loch tro la dita primera companya sia passada, e axí se seguesca per orde de 
totes les altres companyes de peu.

Ítem, ordenaren que totes les dites companyes de peu, continuan lur camí, 
se’n vinguen e s’ajusten en la rambla denant lo Real del senyor rey, no entran en 
la ciutat. E aquí, en la dita rambla, aturen tro lo senyor rey, qui deu entrar en la 
ciutat per lo pont appellat dels Sarrans, e deu venir a la esgleya katedral de Nostra 
Dona Sancta Maria per fer-li reverència, e, partén d’aquèn, deu exir per lo portal 
appellat del orde de Montesa, e sia entrat en lo seu Real.

Ítem, ordenaren que tots los hòmens ab cavalls armats e alforrats hisquen 
||162r en la forma següent, ço és, que en lo dit dia de digmenge, en hora de la alba 
clara, sien justats en la rambla denant lo Real del senyor rey, axí que d’aquèn 
partesquen al pus tart en hora del sol exit, ordenadament, ço és, de II en dos, e 
que tinguen lur camí tro en lo riu sech o entrò los II ponts qui són del riu sech a 
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ençà, e aquí aturen e esperen lo senyor rey. E, quan lo senyor rey serà aprop d’ells, 
que IIII o VI de la cavalleria, aquells qui a açò seran ordenats, facen reverència per 
si e per tots los altres al senyor rey, e que, tantost, giren ordenadament, e de dos 
en dos se meten en camí per tornar-se’n a la dita rambla denant lo Real del se-
nyor rey, no entrans en la ciutat. E aquí, en la dita rambla, aturen e·s posen en aç, 
segons que ordenat serà per los capdelladors, e esperen aquí lo senyor rey tro sia 
dins lo dit Real seu.

Ítem, ordenaren que los cavallers o generoses e ciutadans, qui portaran gra-
malles de drap de seda, se ajusten en lo dit dia de dicmenje en la dita ora de la 
alba clara en la plaça que és al cap del pont dels Sarrans, e aquí aturen tro los dits 
hòmens ab cavalls armats e altres sien passats per anar al senyor rey. E, a poch ins-
tant, passada la dita companyia de cavalls armats, los sobredits, vistens gramalles de 
drap de seda, partesquen d’aquèn ordenadament, ço és, de dos en dos, per anar al 
senyor rey, segons que açò ordenaran los jurats e altres prohòmens, e vajen axí or-
denadament tro al real de la alqueria d’en Bernat Cespluges, o a poch ençà, en la 
major amplea del camí, e aquí aturen esperan lo senyor rey tro la dita companya 
de cavalls armats sia tornada e passada. E encontinent, los dits, vistens gramalles 
de seda, tornen de dos en dos en lur orde, e IIII ||162v prohòmens per tots facen 
reverència al senyor rey, la qual feta, giren e tornen denant lo senyor rey tro a 
Sent Julià, e aquí descavalquen, car lo senyor rey se deu aquí posar la corona real. 
E adonchs, los que ordenats són a portar los bordons e draps d’or e a destrar lo 
senyor rey, reebran lo senyor rey, e serviran e destraran aquell de la dita esgleya de 
Sent Julià tro en la Seu, e de la Seu tro en lo Real del senyor rey.

Ítem, és ordenat que null hom, de qualque condició sia, no gos començar 
o moure brega ne baralla alcuna, de la qual nafres o altres perills ho escàndels se 
poguessen enseguir. E qui contrafarà, serà greument punit en persona e en béns 
segons la qualitat del delicte o eccés que fet haurà, e segons que de fur e de raó 
serà faedor.

Encara han ordenat que·l noble en Jofre Guilabert de Croïlles, portanveus 
de procurador en lo regne de València, e los honrats en Bertomeu Matoses e en 
Macari Montaner, jurats de la ciutat, sien capdelladors e govern de la companya 
de cavall. E que tot hom de la dita companya estia a la lur ordenació e manament 
e obeesquen a aquells, axí com farien a la persona del senyor rey.

E és ordenat que·ls honrats en Berenguer Dalmau, justícia de la ciutat de 
València en lo criminal, e en Bernat de Valldaura, justícia de la dita ciutat en lo 
civil, sien capdelladors e govern de la companya de peu. La qual companya estia a 
lur ordenació e manament e obeesquen a aquells, segons que farien a la persona 
del senyor rey.

||163r Per què los dits justícies, jurats e prohòmens de la ciutat, ab la present 
sol·lempnial pública crida, notiffi quen e fan saber les dites coses per tal que alcú 
de ignorància no·s pusca escusar.
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E fo ordenat per los jurats de la ciutat, ab consell de generoses e de ciu-
tadans, que, a servir e a destrar lo senyor rey e aportar los bordons e draps d’or, 
fossen elets XL entre cavallers e generoses e ciutadans: XL, ço és, dels cavallers o 
generoses XV, e dels ciutadans XXV. E los XV generoses són los dejús escrits:

En Gil Exemenis Romeu, en Ramon Costa, en Ramon de Libià, en Pere 
Colom, en Gilabert Çanogera, en Francesch de Luna, en Pere Calderó, en Felip 
de Boyl, en Ramon Colom, en Guillem Serra, en Johan Escrivà, en Gerau Fabra, 
en Bertomeu Fabra, son frare, e, a compliment dels dits XV generoses, fo ajustat 
micer Guillem de Jàffer, doctor en leys.

Los XXV ciutadans són aquests qui·s segueixen: primerament en Jacme 
Scrivà, n’Arnau Çamorera, en Ramon de Soler, en Bernat Johan, en Francesch 
Marrades, en Guillem de Merles, en Jacme d’Arters, major de dies, en Guillem de 
Magencosa, en Jacme Tolsà, ||163v en Berenguer de Codinachs, en Pere de Poblet, 
en Martí Março, en Pere Esteve de Limotges, en Jacme Calbó, en Guillem Raba-
ça, draper, en Johan Ciriol, en Jacme Feliu, en Salvador de Liumanya, en Bernat 
Suau, en Berenguer Suau, en Guillem Caner, en Jacme d’Artés, menor de dies, en 
Pere Fuster, mercader, en Berthomeu Benajam e·n Andreu d’Espígol. 

Dels sobredits cavallers o generoses e ciutadans foren elets a portar los bor-
dons e draps d’or los prohòmens següents, ço és, en Pere Calderó, en Guillem 
Mir, en Ramon de Libià, en Martí Março, en Berenguer de Codinachs, en Ber-
nat Johan, en Pere Colom, en Jacme Tolsà, ||164r en Johan Escrivà e·n Jacme de 
Celma.

Tots los altres generoses e ciutadans damunt declarats ab altres prohòmens 
serviren e destraren lo senyor rey.

328.

||165r ACOSTACIÓ DE BLATS

Die martis tertio kalendas augusti anno Domini MºCCCºXXXº sexto

Com los jurats e prohòmens de la ciutat aguesen reebuda la carta del senyor rey 
desús inserta, ordenaren e manaren fer la ordenació e crida següent:

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que, a audiència lur, és pervengut que revenedors o dardanaris, per cobdí-

cia de gran guany e immoderat, han comprada o feita comprar la major partida 
de ordi, e de civada e d’avena de la ciutat e terme e altres lochs del regne d’aque-
lla, axí que comencen ja a vendre la civada a major for que no deurien. Per què, 
temén que pus a avant no encarissen l’ordi o civada per la venguda del senyor rey, 
e sia cosa leguda e consonant a raó que a aytals persones fre de justícia e raó sia 
imposat per leguts ordenaments e penals, emperaçò fan-vos saber que han orde-
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nat que nul hom, de qualque condició o estament sia, no gos vendre o fer vendre 
en la dita ciutat ne en lo terme d’aquella ordi, civada o avena a més de for o preu 
que és ordenat en la forma dejús declarada:

Ço és, caffís d’ordi a raó de X sous.
Ítem, caffi tç de civada meytadencha a raó de IX sous.
Ítem, avena a raó de VIII sous lo caffís.
Mas a menys de preu si·s volran pusquen vendre lo dit ordi, civada o avena.
E, si alcú contra la dita ordenació a més de for o preu, segons que dessús 

és declarat, vendrà o vendre farà ordi, civada o avena, perdrà lo dit ordi, civada o 
avena, e, ultra açò, encorrerà en pena de LX sous per quantesque vegades contra-
farà. De la qual pena haurà lo senyor rey lo terç, e l’altre terç lo comú de la ciutat 
e lo romanent terç haurà l’acusador.

||165v Encara us fan saber que, per haver major habundància dels dits ordi, 
civada e avena, és ordenat que tot hom qui n’aja comprat dins la dita ciutat o 
terme o altres lochs del regne, procur e faça ab acabament que lo dit ordi, civada 
e avena sia aportat a la ciutat, retenguda a si aquella que necessària haurà a ses 
bèsties pròpries. En altra manera, vos certiffi quen ab la present pública crida que 
hom trametrà al loch o lochs on l’ordi, o civada o avena serà, e·l farà hom aportar 
a la ciutat e vendre en aquella al for o preu dessús ordenat a pròpries messions del 
senyor d’aquell ordi, civada o avena.

329.

[DE NO LLANÇAR COETS VOLADORS]

Die iovis IIIIº kalendas septembris ano predicto

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que, a esquivar dampnatges que·s porien enseguir per voladós ab foch que 

alcuns follament de dia o de nuyt giten, han ordenat que null hom, de qualque 
condició sia, no gos gitar de dia o de nuyt dels dits voladós en la ciutat ne en los 
ravals d’aquella. Et qui contrafarà, satisfarà lo dampnatge d’aquèn follament donat, 
et, ultra açò, encorerà en pena de LX sous per quantesque vegades contra-||166r farà. 
Dels quals LX sous serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciutat e lo 
terç del acusador. E qui la dita pena pagar no porà, sàpia per tot cert que estarà 
pres en la presó comuna per LX dies contínuament.

Les quals coses vos notifi quen e fan saber ab la present pública crida per tal 
que alcú d’ignorància no·s pusca escusar.
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330.

[DE NO VENDRE ORDI, CIVADA I AVENA BANYADES EN L’ALMODÍ]

||166v Die martis tertio nonas semptembris anno Domini MºCCCºXXXº sexto

Ara ojats què us fan saber los jurats e prohòmens de la ciutat:
Que, a esquivar a frau e dampnatge de les gents, han ordenat, per ben de 

la cosa pública, que null hom, de qualque lig o condició sia, no gos vendre ordi, 
o civada meytadenca, o avena banyada, o omorenca o broçosa en l’almodí de la 
ciutat. E, si per alcú o alguna serà attemptat o assajat de fer-o, que·l guardià del 
almodí en tot cas faça pujar en los terrats del almodí aquell ordi, o civada o avena 
banyada o omorenca per exugar o seccar a messió del venedor e, ultra açò, lo se-
nyor del ordi, civada o avena pach per calònia dos sous per cascun kafís. E l’ordi, 
o civada o avena que serà broçós, lo dit guardià faça arerar a messió del venedor, 
en manera que sia vendable, e, ultra açò, pach per calònia per cascun kaffís XII di-
ners per quantesque vegades contrafaran.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat e lo terç 
del accusador.

331.

[DE NO TRAURE CAVALLS, ROCINS NI ARMADURES DEL REGNE]

||167r Die mercurii pridie nonas septembris anno predicto

Ara ojats què manen los jurats e prohòmens de la ciutat:
Manen de part del senyor rey, e per special licència, manament e auctoritat 

que han del dit senyor rey ab carta sua, que null hom, de qualque condició o es-
tament sia, sots pena de cors e d’aver, no gos traure ne fer traure, ne consenta que 
sien trets, de la ciutat de València ne del terme d’aquella cavalls o rocins, ne enca-
ra nengunes armadures per qualsevol nom sien appellades, per menar o portar a 
altres parts sens licència special d’en Jacme Tholsà, ciutadà de València, al qual los 
dits jurats e prohòmens han comanada la cura del present negoci. E, si alcú con-
trafarà, ultra la damunt dita pena de cors e d’aver, perdrà lo cavall, o rocí, o armes 
o lo valor d’aquells o d’aquelles. Dels quals cavalls, o rocins o armes serà lo terç 
del senyor rey, lo terç del comú de la ciutat e lo terç del acusador.
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332.

[DE MANIFESTAR L’ORDI, AVENA I CIVADA]

||167v Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que com ells, per auctoritat del senyor rey, hagen acotada e cert preu im-

posat a ordi, a avena e a civada, per tal que·l senyor rey e la sua cort e les altres 
gents estranyes vinents a aquella aguesen abundància e fertilitat de civada e a co-
vinent for, e los compradors e revenedors d’aquella tenguen aquella civada ama-
gada e no vullen aquella fer aportar al almodí de la ciutat per vendre aquí aque-
lla. Per ço, los jurats e prohòmens de la ciutat han ordenat e manen de part del 
senyor rey, per la auctoritat que han del dit senyor rey, que tot hom, de qualque 
condició o estament sia, qui habit en la ciutat o en los lochs de la contribució 
d’aquella, qui haja comprada o feta comprar en la ciutat o térmens d’aquella o en 
qualsevol altres lochs del regne de València civada, ordi o avena, vulla’s que aque-
lla sia en la dita ciutat o lochs ||168r en què fo comprada o en altres lochs, e vulla’s 
que aquella aja e tenga en poder e mà sua, o aquella haja venuda o transportada 
a altres, si donchs no la avia venuda en l’almodí de la ciutat e aquí mesurada per 
menut, que d’aquí a disabte e per disabte primer vinent hagen manifestada la dita 
civada, ordi o avena als jurats de la ciutat en les cases de la confradria de Sent Jac-
me apòstol. En altra manera, pasat lo dit dia, és ordenat que la civada, ordi e avena 
que manifestats no seran, perden de tot en tot los senyors d’aquell[a] on que la 
agen. De la qual civada serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciutat e 
lo terç del acusador.

333.

||168v DEL GUARDIÀ DEL VI

En lo dia de dimecres, en lo qual comptava hom tertio idus septembris anno Domini 
millesimo CCCºXXXº sexto, fo appellat e ajustat Consell en lo palau de les cases del 
benaventurat Sent Jacme apòstol en la ciutat de València per eleger síndichs e fer 
a aquells sindicat per raó dels affers de la cort general, la qual lo molt alt príncep 
e senyor senyor en Pere, per la gràcia de Déu rey d’Aragó, devia celebrar en la 
dita ciutat, e encara per fer elecció del guardià del vy e de la venema de lochs ve-
dats. E és cert que de cascuna parròquia de la ciutat fo elet I prohom, lo nom del 
qual fon posat e amagat en I redolí de cera, e foren per tot XII redolins, dels quals 
XII redolins per I infant en fon pres I, lo qual redolí vench a sort a la parròquia 
de Sent Esteve, per la qual era estat elet en Guillem Taverner, lo qual en Guillem 
Taverner en lo present dia de huy fo elet per los jurats e Consell de la ciutat en 
guardià de la venema e del vy de lochs vedats per I ayn següent.
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E com en l’ayn aprop passat fos estat elet en guardià del vy e de la venema 
n’Arnau Ferrer, lo qual en lo seu salari e guardes de camins, e per companya que 
afferma ésser-se crescut per raó de la dita guarda, posà diffi cultat, la qual ab treball 
fon posat en cert estament. E, a esquivar que d’aquí avant semblant cas no pogués 
entrevenir, los dits jurats e Consell constituïren per salari e totes altres messions 
faedores per lo dit en Guillem Taverner, axí com a guardià del dit vy e venema, 
ço és, per I ayn següent, mil sous.

E per tal que·l dit guardià se tengués per pus content, e que ab major cura 
e diligència procuràs la dita guarda e per ben dels affers, los dits jurats e Consell, 
ab voluntat e assentiment d’en Aznar de Biescasa, al qual se pertany per concessió 
del senyor rey a violari la meytat de les calònies francament, atorgaren e volgren 
que·l dit guardià, ultra los dits M sous, haja lo terç de les calònies que d’aquèn per 
la dita raó seran haüdes, e les romanants IIes parts ||169r sien partides mig per mig e 
egualment entre la ciutat e lo dit n’Aznar.

E, a esquivar a fraus e dampnatges a la ciutat e al dit n’Aznar, los dits jurats 
e Consell, ab auctoritat del senyor rey que d’aquèn hauran, ordenaren que enfre 
l’ayn los jurats de la ciutat pusquen fer inquisició ho en la fi  del ayn, e encara 
passat l’ayn, dins VI meses aprés següents, contra lo dit guardià. E, si serà atrobat 
que·l dit guardià, per corrupció e servii, aurà presa alguna quantitat de drets o 
altra qualsevol cosa que no u haja mès en compte, que en aytal cas lo dit guardià 
sia condempnat per los jurats de la ciutat en la dobla de la cosa. E per la qual cosa 
los dits jurats pusquen fer e manar fer exequció en los béns del dit guardià, e, ul-
tra açò, que de part dels dits jurats sia feta crida pública per la ciutat, en la qual 
crida sia declarat que aytal guardià del vy e de la venema havia feites aytals fraus, 
e, ultra açò, que aytal guardià corrumput e malvat per null temps no sia en alcun 
offi ci o Consell de la ciutat, a terror dels altres guardians del vy qui per temps se-
rien en la dita ciutat.

334.

||169v DE LES CARNS

Com a audiència dels jurats de la ciutat de València, per recomptament de molts 
e encara per fama pública, fos pervengut que·ls carnicers de la dita ciutat, en 
menyspreu de senyoria e en dan no poch de la cosa públicha, axí dels habitants 
de la dita ciutat com dels estranys vinents a aquella, han venut e·s esforcen a ven-
dre contínuament carns de moltó, de vaca e altres carns a més de for que és estat 
establit e ordenat per los jurats e prohòmens de la dita ciutat de València carns 
de moltó e altres carns, axí que liura de moltó venen a huyt e a IX diners la liura, 
vaca a cinch diners e axí de les altres carns, com segons ordenació de la dita ciutat 
moltó és aforat e deuen vendre a sis diners la liura, e cabró a cinch diners, e vaca 
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a tres diners e mealla, e porch fresch a VI diners, e truja a cinch diners, e ovella 
a tres diners e cabra a tres diners la liura, oltra la imposició ordenada. Per ço, los 
dits jurats, volens ab lo Consell de la dita ciutat proveyr a la dita frau e menyspreu 
de senyoria e a les indempnitats de la cosa pública, appellaren e tengren Consell 
en lo palau de les cases de la confraria de Sent Jacme, on és acostumat de tenir 
Consell, e han tractat e deliberat sobre les dites coses en lo dit Consell. Volents 
provehir a la dita frau, los dits jurats e Consell en lo dia de divenres quarto nonas 
octobris del ayn de nostre Senyor MCCCXXXVI feeren e ordenaren los següents es-
tabliments e ordenaments:

Ara ojats què us fan saber los justícies, jurats e prohòmens de la ciutat:
Que ells, per ben comú e per profi t e bon estament de la cosa pública e 

moguts per les raons damunt dites, han fets e ordenats los establiments e orde-
naments següents, los quals fan publicar ab la present pública e sol·lempnial ||170r 
crida:

Primerament, establiren e ordenaren que tot hom, de qualque condició ho 
estament sia, qui comprarà carns de moltó o altra qualsevol carn que·s ven a pes 
en les carniceries de la dita ciutat, si aprés que aquella haurà comprada lo muda-
çaf de la dita ciutat o sos loctinents volran aquella pesar, e açò requerran aquell 
mudaçaf o sos loctinents, que lo comprador de la carn, sia senyor d’aquella carn o 
sia majordom d’altre, o escuder o qualsevol altre missatge d’alcú, sia tengut liurar 
aquella carn al pes del dit mudaçaff o de sos loctinents, e encara fer sagrament en 
poder d’aquell o de sos loctinents e respondre per lo dit sagrament si han com-
prada aquella carn a més del dit for o preu dessús expressat e que és ordenat, e de 
qui la aurà comprada e a qual for. E, si la dita carn pesar e lo dit sagrament e res-
posta per aquell fer contrastaran o contradiran, aytal inobedient sia encorregut en 
pena de V sous per cascuna vegada que contrastarà e contradirà fer les dites coses.

Ítem, establiren e ordenaren que, si los dits majordom, escuder o qualsevol 
altre missatge d’alcú contrastaran o contradiran a les dites coses, que lo senyor lo 
qual serviran o ab qui estaran, de la soldada que a aquells donar e pagar deurà, 
sia tengut e pusca ésser destret per lo dit mudaçaff de pagar a ell de la dita sol-
dada los dits V sous de calònia. E, si·l dit senyor affermarà per sagrament haver ja 
pagada la soldada a aquells, e el dit escuder o altre qualsevol missatge d’alcú no 
pagarà encontinent los dits V sous o darà penyora bastant al dit mudaçaf o a sos 
loctinents, que·l dit escuder o altre missatge sia pres de manament del dit muda-
çaf o de sos loctinents, o a resquesta d’aquells, e estia pres en la presó comuna de 
la ciutat per V dies contínuament.

||170v Ítem, establiren e ordenaren que si s’esdevendrà que alcú dels sobredits 
sia encorregut en la dita pena e serà persona estranya, que aquest[a] aytal pusca 
ésser retenguda per lo mudaçaff o per sos loctinents [e] la carn que haurà com-
prada en manera de penyora, tro haja pagada la dita pena o donada altra penyora 
o covinent seguretat, si penyora no haurà per la dita pena pagadora.
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Ítem, establiren e ordenaren que, si alcú o alcuns dels dits carnicers qui 
vendran o desfaran carns que venen a pes recusarà o recusaran, contradirà o con-
tradiran o no volran pesar e liurar d’aquelles carns a aquell o a aquells qui com-
prar-ne volran al for o preu dessús expressat, que, eo facto, sia encorregut en pena 
de V sous per cascuna vegada que contrastarà e contradirà vendre e liurar de les 
dites carns a aquell o a aquells qui comprar-ne volran, axí que los volents com-
prar d’aquelles carns sien d’açò creeguts per lur sagrament, haüt, emperò, esguart 
per lo mudaçaf o per sos loctinents a la honestat e condició de la persona.

De les quals calònies peccuniàries serà lo terç del senyor rey, lo terç del 
comú de la ciutat e lo terç del acusador.

335.

||171r [QUE TOTHOM ESTIGA PREPARAT AMB LES ARMES]

Die dominica VIº kalendas novembris anno predicto

Ara ojats què us fa hom a saber de part del senyor rey:
Que tot hom de cavall e de peu estia arreat ab ses armes. Axí, emperò, que 

alcú no sia osat de exir fora la ciutat sense licència e manament del justícia e dels 
jurats, o del centenar o per crida pública. E qui contrafarà encorrerà a la mercè 
del senyor rey.

336.

[AJUDES ALS BLATS]

||176r Die lune tertio idus novembris anno predicto

Ara ojats què us fan saber los jurats de la ciutat:
Que ordenat és que tot hom qui aportarà forment, e ordi o civada per mar 

a la ciutat de València, ço és, de Cerdenya, de Sicília, de Barberia, o de Sibília o 
d’altres parts fora lo regne de València o partida del dit regne, e aquell forment, o 
ordi o civada vendrà en l’almodí de la ciutat, li seran pagats per ajuda en la taula 
d’en Bernat Johan, cambiador, és a saber, per kaffís de forment XII diners, e per 
kaffís d’ordi o de civada VI diners, com aquell forment, o ordi o civada serà venut 
en lo dit almodí. Et les dites coses vos fan saber que·l dit en Bernat Johan com-
plirà e pagarà e a aquelles s’és obligat axí com a pla cambiador. E aquesta ordena-
ció dur d’ací a la festa de sent Johan de juyn primera vinent.



311

337.

[DE PORTAR ELS PESOS I LES MESURES AL MUSTASSAF]

||184r Die mercurii tertio idus decembris anno Domini MºCCCºXXXº sexto

Ara ojats què us fa saber lo mudaçaf de la ciutat:
Que tot tender o tendera, o hostaler o hostalera, de huy en X dies següents 

haja trameses ho portades al alberch del mudaçaf barcelles, almuts, migs almuts, 
quarterons e huytavó de almut, marchs d’oly, arrova, miga arova, quart o terç de 
arrova, liura, miga liura, onça o miga onça, portadores, que són mesura de vy, 
quarter, mig quarter de vy e altres per veer e regonèxer si les dites mesures són 
bones e fi nes per tal que sia esquivat a frau. E qui contrafarà, encorrerà en pena 
de LX sous, dels quals serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciutat e lo 
terç del accusador.

338.

||184v [CAÇA]

Die mercurii VIº idus ianuarii anno Domini MºCCCºXXXº sexto

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que, per ben de la cosa pública, han ordenat que null hom o fembra, privat 

o estrayn, de qualque condició o estament sia, no gos vendre de la caça o volate-
ria dejús escrita a més de for o preu que han ordenat, sots la forma següent:

Ço és, una carn de conill ................................................ VI diners
Una perdiu ..................................................................... nou diners
Una fotga ....................................................................... quatre diners
Un ànet .......................................................................... sis diners
Un xibert ....................................................................... cinch diners
Un boix ......................................................................... huyt diners
Un colom ...................................................................... dos diners
Un todó ......................................................................... cinch diners
Un morell ...................................................................... tres diners
Un sisó ........................................................................... quatre diners
Una carranca .................................................................. tres mealles
Un parell de cucales .......................................................  tres mealles

Encara us fan saber que null hom o fembra no gos vendre de la dita caça 
o aviam dessús declarat en negun loch de la ciutat sinó al portxe del mercat, sots 
pena de perdre la caça o aviam.
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||185r E que negun revenedor o revenedriu de la dita caça o volateria, de dia 
o de nuyt, no gos vendre en casa pròpria o en altre loch sinó al dit portxe tan so-
lament, sots pena de perdre tota la dita caça o aviam per quantesque vegades con-
trafarà. Ans sia tengut de aportar o fer aportar tota la caça o aviam al dit porxe, si 
donchs no era dia de dejuni o al capvespre del dia, en cascun dels quals dits cases 
la pusca metre en sa casa, e en l’altre dia per lo matí sia tengut de aportar-la o fer 
aportar al dit portxe per vendre aquí. E, si s’esdevendrà que·n romanga a vendre, 
que al capvespre la caça que romanrà a vendre pusca metre en sa casa, enaxí que 
en lo següent dia per lo matí la aport o faça aportar al dit portxe per tenir-ne 
aquí venderia.

Encara us fan saber que null revenedor o revenedriu no gos comprar en 
la ciutat o dins los térmens d’aquella neguna caça, volateria o aviam de qualque 
nom sia appellada.

E qui contra alguna de les dites coses farà, perdrà tota aquella caça, o volate-
ria o aviam, e encara pagarà de calònia V sous per quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciu-
tat e lo terç del acusador.

339.

[DE NO TENIR PORCS SOLTS]

En aquell matex dia e ayn fo ordenada la crida següent:
||185v Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que, a esquivar dapnatges que·ls porchs qui van solts per la ciutat han do-

nat o porien donar si d’aquí a avant provisió no y era donada, han ordenat que 
tot hom o fembra qui volrà nodrir porch o truja en la ciutat o en los ravals 
d’aquella, sia tengut tenir lo porch o truja ligat o fermat dins sa casa; e, si fora la 
casa porch ho truga d’alcú serà atrobat solt, tot hom sàpia que·l perdrà e aquell 
porch o truga serà venut, e del preu que·n serà haüt serà lo terç del senyor rey, lo 
terç del comú de la ciutat e lo terç del acusador. Emperò, en aquesta ordenació 
no són enteses porchs o truges appellades de sent Anthoni, si doncs alcú no·ls te-
nia sots color que fossen de sent Antoni, en lo qual cas axí fraudulent encorrerà 
en la pena dessús dita, partidora en la forma dessús declarada.
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340.

QUE NENGUN CARNICER NO GOS COMPRAR EN LO DIJOUS O AL-
TRE DIA QUE·S TINGA MERCAT CARNSALADA TRO LA ORA DE 
NONA SIA PASSADA

Die mercurii XVIº kalendas febroarii anno Domini MºCCCºXXXº sexto

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que han ordenat que null carnicer, o hom per ell, no gos comprar en lo 

digous o altre dia en què·s tinga mercat, o en lo terme d’aquella, carnsalada tro la 
ora de nona sia pasada. E qui contrafarà, perdrà tota la carnsalada.

||186r Encara us fan saber que null hom, privat o estrayn, de qualque con-
dició sia, no gos trer carnsalada de la ciutat o de son terme, per mar o per terra, 
fora los térmens de la ciutat. E qui contrafarà, perdrà tota la carnsalada, la qual 
carnsalada serà venuda, del preu de la qual serà lo terç del senyor rey, lo terç del 
comú de la ciutat e lo terç del acusador.

Encara us fan saber que, a esquivar tala e dampnatge de la orta e als furts 
que fan de la lenya de la orta de la ciutat, que null hom o fembra no gos exocar 
ceps ne tallar arbres. E qui contrafarà, serà pres axí com a ladre e sostendrà la pena 
en Fur de València contenguda.

Encara fan saber que, a foragitar les dites tales e furts de la dita lenya, han 
ordenat que null hom o fembra no gos comprar de la dita lenya de bastaxs o per-
sones sospitoses. E qui contrafarà, pagarà de calònia X sous e perdrà la lenya per 
quantesque vegades contrafarà, e, ultra açò, sia tengut de mostrar lo venedor o ve-
nedriu d’aquella lenya. E, si no u farà, serà-li demanat per furt, axí com a consen-
tidor del furt de la dita lenya, e sostendrà la pena en Fur de València contenguda.

Encara us fan saber que, a esquivar dampnatges a les persones en fets d’ar-
mes, han ordenat que null hom, privat o estrayn, de qualque condició sia, no gos 
vendre en la ciutat ne en sos térmens paveses o escuts, ho dargues o darguetes, 
sinó són forrats de cuyr de paratge dins e defora, ||186v salvu les adargues que hajen 
cuberta d’altre cuyr, mas sien forrades del dit cuyr de paratge. E qui contrafarà, 
perdrà los escuts o paveses, o dargues o darguetes, los quals seran trencats e aprés 
cremats.
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341.

[DE NO TRAURE BLAT DE LA CIUTAT]

||188v [En lo dia de dimarts, en lo qual comptava hom Vº idus martii anno predicto]

||189v En25 aquell matex dia e ayn lo dit Consell establí e ordenà que null hom o 
fembra, de qualque condició sia, no sia osat de trer blat de la ciutat sinó los habi-
tadors dels lochs de la contribució de la ciutat e dels locs dels cavallers o persones 
generoses del terme de la ciutat en los quals la novella imposició és posada. E qui 
contrafarà, perdrà lo blat e, ultra açò, encorrerà en pena de LX sous per quantes-
que vegades contrafarà.

De les quals penes serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciutat 
e lo terç del acusador.

342.

||190v [CRIDA DEL BESTIAR]

En aquell matex dia de dimarts Vº idus martii del dit ayn MCCCXXXVI lo dit Con-
sell ordenà que fos feta la crida del bestiar, a esquivar dampnatge de la orta de la 
ciutat, la qual crida és en lo present libre registrada a avant aprés de aquesta plana 
e VI cartes.26

343.

[LLICÈNCIA PER A TRAURE FORMENT DE LA CIUTAT]

||192r [En lo dia de divendres, en lo qual comptava hom XIIº kalendas aprilis anno 
Domini millesimo trecentesimo trigesimo sexto]

||192v Lo dit Consell, attenén a la habundància de blats que Déus per la sua cle-
mència ha volgut provehir que y sien estats aportats de les parts de Sibília, de 
Barberia, de Càller e de Proença, attenén encara a la suffi ciència de blat qui per 
fama deu ésser encara aportat a la ciutat, e per tal que·ls mercaders pus volentero-
sament d’aquí avant facen aportar blat a la dita ciutat, revocà l’establiment e orde-
nació feit per lo dit Consell ||193r en lo dia de dimarts, en què era comptat quinto 
idus martii anno predicto, e ordenà e establí de novell que tot hom de les viles e 
lochs del regne, exceptat a lochs sospitoses al senyor rey e a la ciutat, pusqua trer 

¶ 25 Al marge esquerre: «Aquest establiment és revocat». 
¶ 26 Vegeu el document 346. 
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de la ciutat forment a ops de lur provisió. Axí, emperò, que mostren letra o albarà 
testimonial dels jurats de la vila o loch que aquella vila o loch lo vol portar a ops 
de sa provisió.

Encara ordenà lo dit Consell que tot hom qui haja feit aportar o aportarà 
forment a la ciutat fora lo regne de València per mar, lo pusca vendre a persones 
habitadores dins lo regne de València, no, emperò, a persones de lochs sospitoses, 
ne encara a persones habitadores fora lo dit regne, a sa voluntat, no contrastan al-
cun establiment feyt o faedor per lo Consell de la ciutat.

344.

||193v ORDINACIONS DEL PEIX

Die iovis kalendas aprilis anno Domini MºCCCºXXXº septimo

Establiren e ordenaren los jurats, e els prohòmens e consellers de la ciutat que 
null revenedor o revenedriu de pex no gos comprar negun peix fresch o salat en 
la ciutat ne dins los térmens d’aquella, sots pena de perdre lo pex e pagar calònia 
de V sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara és ordenat que tot pescador o altre hom qui aportarà pex, per mar 
o per terra, a la ciutat, que, encontinent o al més per tot aquell dia, l’aja aportat o 
fet aportar a la pescateria de la ciutat o a les taules de carniceria, on és acostumat 
tenir venderia de pex, sots les penes dessús declarades.

Encara us fan saber que és ordenat que tot pescador o venedor de peix 
fresch o salsprès és tengut de tenir lo peix palesament a vendre en les taules de 
pescateria o de carniceria, e no·l gos tenir amagadament, sots les dites penes.

Encara us fan saber que tot pescador sia tengut de aportar o trametre lo 
peix a les taules de pescateria o de carniceria, e tenir aquí venderia del dit pex, e 
no gos vendre lo pex en sa casa, sots pena de perdre lo peix e pagar de calònia V 
sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara és ordenat que null hom, privat o estrayn, no gos lavar ne mesclar 
alcun peix salsprès o salat a la mar ne en la ciutat, sos les penes damunt dites.

||194r Encara és ordenat, a esquivar e tolre corrupció a les gents, que negun 
pescador, o altre hom, no gos portar o fer portar tonyines o pex bestinal a la pes-
cateria ab la moca o bullada, sots les penes damunt dites.

Encara han ordenat, a esquivar malalties e dampnatges a les gents, que nen-
gun pescador, o altra persona, no gos vendre pex malfresch o podrit, sots pena de 
V sous, e aytal peix serà gitat al vall de la ciutat.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciu-
tat e lo terç del acusador.

Los quals establiments e ordenacions foren publicats ab crida pública en lo 
dit dia per les places de la ciutat.
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345.

BLAT

Ara ojats què us fan saber lo justícia, los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que, per ben de la cosa pública, han ordenat que null hom o fembra, de 

qualque lig o condició sia, no gos trer blat de la ciutat ne dels lochs de la con-
tribució d’aquella, ne encara dels lochs dels cavallers o generoses situats dins los 
térmens de la ciutat, en los quals les imposicions són imposades, per portar a 
nenguns altres lochs, si·s vol dins los dits térmens o fora aquells. E qui contrafarà, 
perdrà lo blat e encorrerà en pena de LX sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que, a esquivar enrunament dels valls de la ciutat, han 
ordenat que null hom o fembra, de qualque lig o condició sia, no gos gitar en al-
cun dels dits valls pedres, tests ne altres coses embargants lo ||194v decorriment dels 
dits valls. E qui contrafarà, a pròpria messió o haurà a trer o fer trer, e gitar en 
loch on dampnatge no faça, e, ultra açò, encorrerà en pena de V sous per quan-
tesque vegades contrafarà.

De les quals calònies serà la meytat del acusador e l’altra meytat serà partida 
mig per mig entre lo senyor rey e lo comú de la ciutat.

346.

||196r DEL BESTIAR LANAR E CABRIU E GROS E DEL BAN D’AQUELL

Die martis Vº idus martii anno Domini MºCCCºXXXºVIº 

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens consellers de la ciutat:
Que, a esquivar dampnatges de la orta, han ordenat que null hom, privat 

ho estrayn, de qualque lig o condició sia, no gos tenir negun bestiar lanar o ca-
briu dins la orta de la ciutat, axí com és del riu sech de Cataroja a ençà, e devalla 
tro a la mar e puja tro a la cèquia de Quart e de Moncada e devalla tro a la creu 
que és posada en lo camí de Murvedre, aprop Meliana, e devalla tro a la mar, és 
a saber, en vinyes, camps, alfaçars, paniçars, dacçars, arroçars, de dia e de nuyt, per 
neguna manera. E qui contrafarà, pagarà de dia VI diners per cascuna cabeça, e de 
nuyt XII diners per cascuna cabeça, e, ultra lo dit ban o calònia, pagarà lo damp-
natge d’aquèn donat, segons que per prohòmens dignes de fe serà conegut e tat-
xat. E açò, per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que null hom, de qualque condició sia, no gos tenir ne-
gun bestiar gros, axí com bous, egües, bèsties mulars o asnines o porchs o truges, 
de dia o de nuyt, en la dita orta, sinó en la sua heretat pròpria tan solament. E qui 
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contrafarà, pagarà de dia per cascuna de les dites bèsties XII diners per cabeça, e 
II sous de nuyt per cabeça, e pagarà lo dampnatge d’aquèn donat, a coneguda de 
prohòmens. E açò, per quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciu-
tat e lo terç del acusador.

Axí que·l bestiar lanar o cabriu qui és dins les dites limitacions que per 
demà tot dia, que serà dijous, lo’n hajen treyt, sots la dita pena.

347.

[DE NO TRAURE BLAT I DE NO TIRAR PEDRES ALS VALLS]

||196v Die iovis VIIIº kalendas madii anno Domini MºCCCº septimo

Ara ojats què us fan saber lo justícia, los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que, per ben de la cosa pública, han ordenat que null hom o fembra, de 

qualque lig o condició sia, no gos trer blat de la ciutat ne dels lochs de la con-
tribució d’aquella, ne encara dels locs dels cavallers o generoses situats dins los 
térmens de la ciutat, en los quals les imposicions són imposades, per portar a 
neguns altres lochs, si·s vol dins los dits térmens o fora aquells. E qui contrafarà, 
perdrà lo blat e encorrerà en pena de LX sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que, a esquivar enrunament dels valls de la ciutat, han 
ordenat que null hom o fembra, de qualque lig o condició sia, no gos gitar en al-
cun dels dits valls pedres, tests ne altres coses embargants lo decorriment dels dits 
valls. E qui contrafarà, a pròpria messió o haurà a trer o fer trer, e gitar en loch 
on dampnatge no faça, e, ultra açò, encorrerà en pena de V sous per quantesque 
vegades contrafarà.

De les quals calònies serà la meytat del acusador, e l’altra meytat serà parti-
da mig per mig entre lo senyor rey e lo comú de la ciutat.

348.

[AJUDA ALS BLATS I FARINA]

||197r Die mercurii pridie idus madii anno Domini MºCCCºXXXº septimo

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que, com en l’ayn prohismament passat, lo Consell de la ciutat hagués or-

denat que a tot hom qui aportaria o aportar faria forment, o ordi o civada, per 
mar a la ciutat, de Cerdenya, de Sicília, de Barberia, de Sibília o de altres parts 
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fora lo regne de València o partida del dit regne, e aquell forment, o ordi o civada 
vendria en l’almodí de la ciutat li serien pagats per ajuda en la taula d’en Bernat 
Johan, cambiador de la ciutat, ço és, per caffi tç de forment dotze diners, e per 
caffi tç d’ordi o civada sis diners, venut aquell forment, o ordi o civada en lo dit 
almodí, la qual ordenació duràs tro a la festa de sent Johan del mes de juyn pri-
mera vinent, e lo Consell de la ciutat, haüda conexença e atrobat per experièn cia 
de fet que la dita ordenació és estada molt profi tosa a la cosa pública, per ço, los 
dits jurats e prohòmens de la ciutat, de exprés consell e assentiment del Consell 
de la dita ciutat, han confermada, loada e approvada la dita ordenació e aquella 
allongada, ço és, de la dita festa de sent Johan primera vinent en I ayn, sots la for-
ma damunt dita. Açò enadit, que tot hom qui de les damunt dites parts aportarà 
avena o farina li seran pagats per ajuda de cafi tç d’avena VI diners, e per quintar 
de farina quatre diners. La qual ajuda, ordenada de pagar per los dits blats e farina 
a quant que munt, los serà pagada de pla en pla en la taula del dit en Bernat Jo-
han, cambiador, lo qual ha promès pagar axí com a plan cambiador la dita ajuda 
en la forma dessús declarada. La qual ordenació de la dita ajuda duradora ferma-
ment dins lo temps damunt dit, los jurats e prohòmens de la ciutat vos certifi -
quen e notifi quen ab la present sol·lempnial pública crida.

349.

[DE REVENEDORS DE BLATS I DE MANIFESTAR LA COMPRA D’ORDI I 
CIVADA ALS COMPRADORS DE LA IMPOSICIÓ]

||197v Die lune XIIIIº kalendas iunii anno Domini MºCCCºXXXºVIIº

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que null revenedor o revenedriu no gos comprar o fer comprar negun 

blat en la ciutat ne en la orta, o locs del terme de la ciutat, palesament o amagada. 
E qui contrafarà, perdrà lo blat e encorrerà en pena de LX sous per quantesque 
vegades contrafarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciu-
tat e lo terç del acusador.

Encara us fan saber, per esquivar frau al dret de la imposició, que tot hom 
qui comprarà o comprar farà ordi o civada en eres, alqueries o lochs de la orta o 
terme de la ciutat, a ops de provisió de ses bèsties, sia tengut de manifestar-o als 
compradors de la imposició del blat dins espay de III dies. E qui contrafarà, perdrà 
l’ordi o civada en lo qual cometrà la frau, e, ultra açò, encorrerà en pena de LX 
sous per quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies serà lo terç del comú de la imposició, lo terç dels 
compradors d’aquella e lo terç del acusador.
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350.

||203r QUE NENGUN NO GOS TENIR BESTIAR EN L’ORTA

Die mercurii VIIº kalendas iulii anno Domini MºCCCºXXXº septimo

Ara ojats què us fan saber los justícies en lo criminal e en lo civil, jurats e prohò-
mens de la ciutat:

Que han atrobat establit e ordenat alcuns ordenaments de les coses infras-
crites, los quals establiments e ordenaments, axí com a justs e profi toses a la cosa 
pública, han loats, approvats e confermats. Per la qual cosa vos fan saber ab la pre-
sent pública crida que null hom, privat o estrayn, de qualque lig o condició sia, 
no gos tenir negun bestiar lanar o cabriu dins la orta de la ciutat, ço és, del riu 
sech de Catarroja a ençà, e devalla tro a la mar e puja tro a la cèquia de Quart e 
de Monchada, e devalla tro a la creu la qual és posada en lo camí de Murvedre, 
aprop lo loch de Meliana, e devalla tro a la mar. E en açò son enteses totes les 
pertinències del dit loch de Meliana, és a saber, en vinyes, camps, alfaçars, pa-
niçars, dacçars, arroçars, de dia o de nuyt, en neguna manera. E qui contrafarà, 
pagarà per cascuna cabeça, de dia sis diners e de nuyt XII diners, e, ultra la dita 
calònia, pagarà lo dampnatge d’aquèn donat, segons que serà conegut e tatxat per 
prohòmens dignes de fe, per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que dins les dites limitacions null hom no gos tenir 
bous o vaques, egües, rocins, bèsties mulars o asnines, o porchs o truges, de dia o 
de nuyt, sinó en la heretat o casa pròpria tan solament. E qui contrafarà, pagarà 
per cascuna de les dites bèsties, de dia XII diners per cabeça, e II sous de nuyt, e, 
ultra açò, pagarà lo dampnatge d’aquèn donat, a coneguda de prohòmens. E, açò, 
per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que null hom, privat o estrayn, no gos cullir o pendre agratç 
de vinyes o de parres ne alcuna altra fruyta, ne pendre lenya, contra voluntat del 
senyor o logader de vinyes, camps o orts. E qui contrafarà, serà punit axí com a ladre.

||203v Encara us fan saber que null revenedor o revenedriu de fruyta o de 
lenya, ne alguna altra persona, no gos comprar agratç de vinyes o de parres, ne 
alcuna altra fruyta, o raïms o lenya, sinó del senyor de la proprietat, o de muller o 
missatge d’aquell, e que açò deja averar e declarar, a esquivar furts e dampnatges. 
E qui contrafarà, encorrerà e sostendrà pena de ladre o robador, e, ultra açò, satis-
farà al senyor de la proprietat la valor de la cosa robada.

Encara us fan saber que null hom, privat o estrayn, de qualque lig o condi-
ció sia, no gos tenir en la ciutat o en los ravals d’aquella, ne encara dins la orta de 
la ciutat, buchs d’abelles. E qui contrafarà, perdrà tots los buchs d’abelles, e, ultra 
açò, encorrerà en pena de LX sous. Los quals buchs d’abelles sia tengut de trer de 
la dita orta per dicmenge tot dia primer vinent, sots la dita pena.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciu-
tat e lo terç del acusador.
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351.

[DE NO FER CORRENTIES D’ARRÒS]

Die sabbati XIIIIº kalendas augusti anno Domini MºCCCºXXXº septimo

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que, com en los ayns aprop passats, sia estat ordenat per lo Consell de la 

ciutat, a esquivar corrupció e malalties a les gents, que null hom no gosàs fer cor-
renties al arrotç en la orta de la ciutat ne dins los térmens d’aquella, sots pena de 
LX sous e l’arrotç de la correntia seria arrancat, la messió del qual arrancament 
del arroç pagaria lo senyor d’aquell arrotç e correntia, de la qual pena de LX sous 
seria lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciutat e lo terç del acusador, la 
qual ||204r ordenació lo Consell de la ciutat, axí com a justa e profi tosa, ha confer-
mada, loada e approvada. Per què us fan saber ab la present pública crida que null 
hom, de qualque condició sia, no gos fer correntia de arrotç en la dita orta ne en 
los térmens de la dita ciutat, sots les penes dessús declarades.

352.

CRIDA DE RAYMS I VEREMA

Die iovis, intitulata IXº kalendas augusti anno predicto

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que han atrobat, establit e ordenat alcuns ordenaments e establiments de 

les coses infrascrites, los quals establiments e ordenaments, axí com a justs e pro-
fi toses a la cosa pública, han loats, approvats e confermats. Per la qual cosa vos fan 
saber ab la present pública crida que null hom qui habit en alcun loch qui no sia 
del realench, situat dins los térmens de la ciutat o fora los dits térmens, no gos 
vendre o fer vendre en la ciutat o ravals d’aquella rayms de vinyes o de parres. E 
qui contrafarà, pedrà los raïms e pagarà de calònia V sous per quantesque vegades 
contrafarà.

Encara us fan saber que, a profi t de les gents de la ciutat e dels locs de la 
sua contribució qui hajen vinyes o parres dins los térmens de la ciutat que sien 
del realench, és ordenat que pusquen vendre o fer vendre rayms de vinyes o de 
parres en la dita ciutat. Axí, emperò, que ans que gosen vendre raïms de les dites 
vinyes o parres, sien tenguts de manifestar als jurats de la ciutat o al lur escrivà, 
ço és, en les cases de la confraria de Sent Jacme apòstol, de qual vinya o parres, e 
de qual terme o loch, volrà vendre raïms, e dejen nomenar lo nom de la persona 
que·ls vendrà. E açò, a tolre tota frau.
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Encara us fan saber que, a esquivar a fraus, és ordenat que neguna revene-
dora de fruyta, de qualque lig o condició sia, no gos vendre o fer vendre rayms 
de vinyes o de parres en la ciutat, o en los ravals d’aquella, d’ací a la festa de sent 
Michel instant. E qui contrafarà, perda los rayms e pach de calònia ||204v XX sous 
per quantesque vegades contrafarà. E, si la dita pena pagar no porà, serà presa e 
estarà per XX dies contínuament en la presó comuna de la cort.

Encara us fan saber que, a foragitar frau e roberia, és ordenat que null vi-
nyògol, o muller, o fi ll, o fi lla d’aquell o alguna altra persona per aquell, no gos 
vendre, amagadament o manifesta, raïms de vinyes o de parres, ne alguna altra 
fruyta pròpria ne d’altre. E si contrafarà, perda qualsevol fruyta que vena o lo 
preu d’aquella si venuda serà, e, ultra açò, la persona que la fruyta del vinyògol 
vendrà serà presa e mesa en la dita presó, e sostendrà les penes en Fur de València 
contengudes, a coneguda del justícia e del Consell de la ciutat.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciu-
tat e lo terç del accusador.

353.

[DE LLIGAR ELS GOSSOS]

||206r Die iovis, intitulata XIXº kalendas septembris anno Domini MºCCCºXXXºVIIº

Ara ojats què us fan saber los jurats de la ciutat:
Que és establit e ordenat per lo Consell de la ciutat, a esquivar dampnatges 

a la orta de ciutat, que tot hom o fembra qui estia en la dita orta qui haja ca o 
cans, sien tenguts de ligar o fer ligar als dits cans al coll I ganxo de covinent lar-
guea e grossea, per tal que no pusquen donar dampnatge a les vinyes. E qui con-
trafarà, pagarà cinch sous per quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciu-
tat e lo terç del accusador.

354.

[DE NO ARRANCAR ESTAQUES O CANYISSOS NI TIRAR BASSURES]

Die mercurii tertio nonas septembris anno predicto

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que null hom o fembra, de qualque condició o lig sia, no sia osat de ar-

rancar nenguna estaca, o canyiç o posts posades en la riba dels valls de la ciutat. E 



322

qui contrafarà, serà punit axí com a ladre e sostendrà les penes en Fur de València 
contengudes.

Encara us fan saber que null hom o fembra no sia osat de gitar bassures, 
tests o broces en los dits valls, a esquivar enrunament d’aquells. E qui contrafarà, 
encorrerà en pena de X sous per quantesque vegades contrafarà, e, ultra açò, a 
pròpria messió sua, ne serà treyt e portat a loc on no faça embarch.

||206v De la qual pena de X sous serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú 
de la ciutat e lo terç del acusador.

355.

[CÀSTIG CONTRA CARNISSERS FRAUDULENTS]

In eodem die

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que·l senyor rey, a supplicació de la ciutat, ha provehit e ordenat ab carta 

sua, a esquivar fraus e dampnatges, que, si alcun carnicer serà tan temerari o foll 
e vendrà carns de ovella per carns de moltó, o carns de truja per carns de porch, 
o carns de cabra per carns de cabró, que, ultra les penes en Fur de València con-
tengudes e aquelles pagades per lo carnicer, que, ultra açò, lo carnicer qui serà 
atrobat faén la dita frau sostenga aytal pena que, nuu en bragues, córrega la ciutat 
públicament a son de trompeta, portant I trotç d’aquella carn ligada al coll, dient 
lo corredor: «Aquest és lo carnicer qui per frau venia unes carns per altres, e qui 
aytal farà, axí li pendrà». Les quals coses vos fan saber ab la present pública crida 
per tal que alcú de ignorància no·s pusca escusar.

356.

[DE LES MEALLES]

In eodem die

Ara ojats què us fan saber lo justícia en lo criminal, e els jurats e prohòmens de la 
ciutat:

Que, com a ells sia cert que alcunes persones, no temens Déu ne senyoria, 
mogudes de pròpria avarícia temporal, trien les mealles, per tal cor per la mirva 
d’aquelles qui palesament no·s poden atrobar n’an cert cambi de les persones que 
aquelles mealles han mester. On, com la dita cosa sia de mal exemple e dampnosa 
a la pública utilitat, la qual en tot cas deu davant anar al singular profi t. Per ço, 
fan-vos saber ab la present pública crida, que alcuna persona, de qualque lig, con-
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dició o estament sia, no gos reebre nengun ||207r cambi o servii de liura de mealles, 
ne encara de alguna partida de liura o sou d’aquelles, ne en alguna altra manera. 
E qui contra açò farà, perdrà totes les mealles, e, ultra açò, encorrerà en pena de 
LX sous per quantesque vegades contrafarà, no havén esperança de atrobar sobre 
açò alguna gràcia o mercè.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciutat 
e lo terç del accusador.

357.

BESTIAR

||208v Die iovis XVIº kalendas novembris anno Domini MºCCCºXXXº septimo, fuit preconi-
zata per Iacobum Azcó, publicum preconem civitatis Valentie, ad sonum tube:

Ara ojats què us fan saber los justícies en lo criminal e en lo civil, jurats e prohò-
mens de la ciutat:

 Que null hom, privat o estrayn, de qualque lig o condició sia, no gos 
tenir negun bestiar lanar o cabriu dins la orta de la ciutat, ço és, de la cèquia 
de Quart e de Moncada, e devalla tro a la creu la qual és posada en lo camí de 
Murvedre, aprop lo loch de Meliana, e devalla tro a la mar. E en açò són enteses 
totes les pertinències del dit loch de Meliana, és a saber, en vinyes, camps, alfaçars, 
paniçars, dacçars, arroçars, de dia e de nuyt, en nenguna manera. E qui contrafarà, 
pagarà per cascuna cabeça, de dia VI diners e de nuyt XII diners, e, ultra la dita ca-
lònia, pagarà lo dampnatge d’aquèn donat, segons serà conegut e tatxat per pro-
hòmens digne de fe, per quantesque vegades contrafarà.

 Encara us fan saber que per gràcia és atorgat als carnicers, qui assídua-
ment e contínua tayllaran o faran tallar carn de moltó, que per cascuna taula en 
la qual contínuament tayllaran, pusquen tenir dins les dites limitacions L cabeces 
de moltons, ço és, de dia, sots aytal condició: que cascun ramat de L moltons vaja 
per si ab covinent guarda e no sia major folch o ramat dels dits L. E qui contrafa-
rà, perdrà tots los moltons.

 Encara us fan saber que dins les dites limitacions null hom no gos tenir 
bous o vaques, egües o rocins, bèsties mulars o asnines, porchs o truges, de dia o 
de nuyt, sinó en la heretat o casa pròpria tan solament. E qui contrafarà, pagarà 
per cascuna de les dites bèsties, de dia XX diners per cabeça e dos sous de nuyt, 
e, ultra açò, pagarà lo damnatge d’aquèn donat ||209r a coneguda de prohòmens, e 
açò per quantesque vegades contrafarà.

 Encara us fan saber que negun senyor o guardià no gos portar nengunes 
armes vedades, sots pena de perdre aquelles e pagar LX sous de calònia per quan-
tesque vegades hi serà atrobat.

 De les quals calònies serà lo terç al senyor rey, lo terç al comú de la ciutat 
e lo terç del acusador, sens esperança de gràcia atrobar.
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358.

||210v [DE REVENEDORS I ALTRES ODENAMENTS]

Die lune XIIIº kalendas novembris anno predicto

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que null hom o fembra, de qualque lig o condició sia, qui habit en lo 

Mercat o en la plaça de les Cebes, o en qualssevol places públiques o carrers pú-
blics de la ciutat, ne en los ravals d’aquella, no gos vedar, ne aygua gitar, ne reebre 
negun servii o salari de neguna persona qui aprop lurs alberchs o cases volran 
vendre lurs coses en la cosa pública. E qui contrafarà, encorrerà en pena de XX 
sous per quantesque vegades contrafarà. Salvat, emperò, al senyor del alberch o 
casa la entrada del portal del alberch o casa e espay de la taula atinent del dit por-
tell, que una pesona se pusca acostar per demanar ço que comprar volrà.

Encara us fan saber que null revenedor o revenedriu no gos comprar ne-
guna caça, volateria o aviam o ous dins los térmens de la ciutat. E qui conrafarà, 
perdrà tota la caça, volateria o aviam de qualque natura sia e ous, e, ultra açò, en-
correrà en pena de V sous per quantesque vegades contrafarà.

E, sots les dites penes, que tot hom qui de les dites caça, volateria o aviam 
volrà ||211r vendre, sia tengut de vendre en lo portxe del mercat.

Encara us fan saber que negun revenedor o revenedriu no gos comprar o 
fer comprar en lo dia del dijous o en altre dia en què·s tinga mercat capons, galli-
nes, pollastres, oques, ànedes ne ous ans de ora de nona. E qui contrafarà, perdrà 
la volateria o ous que comprat haurà.

Encara us fan saber, per esquivar dampnatges de creatures poques e d’al-
tres coses, que null hom o fembra no gos lexar anar negun porch o truja, gran 
o poch, soltament per la ciutat ne en los ravals d’aquella, mas qui porch o truja 
nodrir volrà, sia tengut de nodrir aquell dins casa sua. E qui contrafarà, perdrà lo 
porch o porchs, o truja o truges, e encorrerà en pena de V sous per quantesque 
vegades contrafarà, sens remey d’alguna gràcia que d’aquèn no atrobarà. E en açò 
no són enteses los porchs de sent Anthoni, los quals deuen ésser en nombre de 
XXIIII, per totes les parròquies de la ciutat. E si alcú o alcuns, sots color de sent 
Anthoni, aquell porch o truja, e en frau de contrasemble senyal de sent Anthoni, 
lexarà anar per la ciutat, encorrerà en la pena dessús dita.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciu-
tat e lo terç del accusador.
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359.

[PORTAR ELS PESOS I LES MESURES AL MUSTASSAF]

Eodem die fuit preconizata

Ara ojats què us fa a saber lo mudaçaf de la ciutat:
Que, per esquivar a frau e dampnatge de les gents, que tot revenedor, e 

hostaler, o revenedriu, o tender, o tendera o mesurador en l’almudí, de huy en 
XX dies següents sia tengut, ||211v sots pena de LX sous, portar o trametre al alberch 
del dit mudaçaf barcelles, almuts, migs almuts, quarterons e huytavons d’almuts, 
marchs d’oli, quintar, dues arroves, arrova, miga arrova, liura e liures, miges liures, 
onça e onces e miges onces, per regonèxer e saber si les dites coses són fi nes e 
leyals.

Encara us fan saber que tot revenedor de draps de ly, de estopa o de lana, 
dins los dits XX dies, sia tengut d’aportar o trametre les alnes al alberch del dit 
modaçaf, sots la dita pena, per saber si són fi nes e leals. 

Encara us fan saber que tot taverner o venedor de vy, dins los dits XX dies, 
sots la dita pena, sia tengut de portar o trametre al alberch del dit mudaçaf lo 
quarter o mig quarter de vy, si·s vol sia d’aram, de fust o de terra, per regonèxer si 
són drets ne leals.

Encara us fan saber que tot hom qui loch portadores closes per reebre vy, 
o taverner o traginer qui haja de les dites portadores, sien tenguts, dins los dits XX 
dies, sots la dita pena, portar o trametre aquelles al alberch del dit mudaçaf per 
regonèxer e saber si aquelles són dretes e leals.

De les quals penes serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciutat 
e lo terç del acusador.

360.

||213v [DE SEGUIR LA SENYERA DEL REI]

Die dominica IXº kalendas decembris anno predicto

Ara ojats què us fan saber e manen los justícies en lo criminal e en lo civil, els ju-
rats e els prohòmens consellers de la ciutat de València:

Que tot hom a cavall e a peu siats apparellats ab vostres armes per seguir la 
senyera del senyor rey e de la ciutat per mantenir e deffendre les regalies del se-
nyor rey e la possessió en la qual la dita ciutat és dels aemprius e altres libertats e 
drets d’aquella, e per raó dels dits aemprius e drets, contra alcuns qui·s s’esforcen 
perturbar les dites regalies del senyor rey e la dita ciutat en les dites coses, e pa a 
X dies.
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361.

[DE LA VOLATERIA]

Die sabbati tertio kalendas decembris anno predicto

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que, per ben de la cosa pública, han feites les ordenacions següents:
Primerament, que alcun hom o fembra, privat o estrany, de qualque condi-

ció o estament sia, ||214r no gos vendre de la caça o volateria dejús escrita a més de 
for o preu que han ordenat sots la forma següent:

Ço és, una carn de conill ..................................  v diners.
Una perdiu .......................................................  set  diners.
Una fotja ..........................................................  tres diners e mealla.
Un ànet ............................................................  sis diners.
Un xibert .........................................................  cinch diners.
Un boix ...........................................................  set diners.
I colom ............................................................  dos diners.
I thodó .............................................................  cinch diners.
I morell ............................................................  tres diners.
I sisó ................................................................  quatre diners.
Iª carrancha ......................................................  tres mealles.
I parell de cucales .............................................  tres mealles.

Ítem, que null hom o fembra no gos vendre de la dita caça o aviam dessús 
declarat en alcun loch de la ciutat sinó al portxe del mercat.

Ítem, que alcun revenedor o revenedriu de la dita caça o volateria, de dia o 
de nuyt, no gos vendre en casa pròpria o en altre loch sinó al dit portxe del mer-
cat tan solament, ans sia tengut de portar o fer portar tota la caça o aviam al dit 
portxe, si donchs no era dia de dejuni o el capvespre del dia, en cascú dels quals 
dos cases la pusca metre en sa casa, e·n l’altre dia per lo matí sia tengut de portar-
la o fer portar al dit portxe per vendre aquí. E, si s’esdevendrà que·n romanga a 
vendre al capvespre, la caça que romandrà a vendre pusca metre en sa casa, enaxí 
que en lo següent dia per lo matí la aport o faç aportar al dit portxe per tenir-ne 
aquí venderia.

Ítem, que algun revenedor o revenedriu no gos comprar en la ciutat o dins 
los ||214v dits térmens d’aquella alcuna caça, o volateria o aviam, per qualque nom 
sia appellada.

E qui contra les dites ordenacions o alcuna d’aquelles farà, quant als conills 
pagarà per pena LX sous per quantesque vegades contrafarà, e no perdrà los dits 
conills, mas lo mustaçaf farà vendre los dits conills al for e en lo loch ordenat, e el 
preu que·n serà haüt serà del senyor dels dits conills. E quant a la volateria e altra 



327

caça, exceptats conills, pagarà per pena per quantesque vegades contrafarà V sous, 
e, ultra açò, perdrà tota la dita caça.

Encara us fan saber que han ordenat que tot hom de qualque condició o 
estament sia qui comprarà de la dita caça, o volateria o aviam, si aprés que haurà 
comprada la dita caça lo mudaçaf de la ciutat o sos loctinents volran aquella veer, e 
açò requerran lo mudaçaf o sos loctinents, que lo comprador de la caça o volate-
ria o aviam, sia senyor d’aquella caça comprada, o majordom d’altres, o escuder o 
qualsevol altre missatge d’alcú, sia tengut mostrar aquella caça al dit mostaçaf o a sos 
loctinents, e encara fer sagrament en poder d’aquell o de sos loctinents e respondre 
per lo dit sagrament a qual for o preu e en qual loc hauran comprada la dita caça 
e de qui la haurà comprada. E, si la dita caça o volateria mostrar e lo dit sagrament 
e resposta per aquell fer contrastarà o contradirà, aytal inobedient sia encoregut en 
pena de V sous per cascuna vegada que contrastarà o contradirà fer les dites coses.

Ítem, han ordenat que si los dits majordom, escuder o qualsevol altre mis-
satge contrastarà o contradirà a les dites coses, que lo senyor lo qual servirà o 
ab qui [està], de la soldada que a aquells donar e pagar deurà, sia tengut e pusca 
ésser destret [per lo] dit mustaçaf e pagar a ell de la dita soldada los dits V sous 
de calònia; [e si el] dit senyor afermarà per sagrament haver ja pagada la soldada 
a aquell, e el [dit] escuder o altre qualsevol missatge d’alcú no pagarà enconti-
nent los dits [V sous] o no darà penyora bastant al dit mustaçaf o a sos loctinents, 
que·l dit e[scuder o] altre missatge sia pres de manament del dit mudaçaf o de sos 
loct[inents] o a requesta d’aquells, e estia pres en la presó comuna de la ciutat per 
[...] contínuament.

362.

||300 [DE LA VOLATERIA]

Ítem, han ordenat que, si s’esdevendrà que alcú dels sobredits compradors serà 
encorregut en la dita pena, e serà persona estranya, que a aquest aytal pusca ésser 
retenguda per lo mudaçaf o per sos loctinents la caça o volateria que haurà com-
prada en manera de penyora tro haja pagada la dia pena, o donada altra penyora o 
covinent seguretat si penyora no haurà per la dita pena pagadora.

Ítem, han ordenat que si alcú d’aquells qui vendran la dita caça o volateria 
en lo dit portxe recusarà o contradirà vendre e liurar d’aquella caça o volateria a 
aquells que comprar ne volran al for o preu dessús expressat, que encontinent sia 
encorregut en pena de V sous per cascuna vegada que contrastarà e contradirà ven-
dre e liurar de la dita caça o volateria a aquells qui comprar-ne volran, axí que los 
volents comprar la dita caça sien d’açò creeguts per lur sagrament, haüt, emperò, 
esguart per lo mudaçaf o per sos loctinents a la honestat e condició de la persona.
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De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú 
de la ciutat e lo terç del acusador.

En lo dia de dimecres, en lo qual comptava hom IXº kalendas ianuarii anno 
Domini MºCCCºXXXºVIIº, fo appellat e ajustat Consell en lo palau de les cases de 
la confraria de Sent Jacme apòstol per affers de la ciutat. E, entre altres coses, fon 
tractat de la mirva de les carns que a present era en la dita ciutat. E, per tal que 
l’acord del senyor rey e dels senyors infants e les gents populars ne fossen mils pro-
vehides, lo dit Consell provehí e ordenà que·ls carnicers de la dita ciutat pusquen 
venre carns de moltó e de porch fresch a VIII diners la liura, e carn de cabró a VII 
diners la liura, e carns de bou e vaca a IIII diners e mealla la liura, e carns de ovella 
e de cabra, a mealla, més la liura que no tenien. La qual ordenació lo dit Consell 
ha ordenat e vol que dur d’ací a la festa d’Apparici primera vinent per tot dia.

363.

||300v [DEL PREU DE LA CARN]

Die sabbati tertio nonas ianuarii anno predicto

Ara ojats què us fan saber los jurats e prohòmens consellers de la ciutat:
Que han ordenat que, d’ací al dia de Carnestoltes primer vinent, los carni-

cers venen e pusquen vendre carns de moltó e altres carns al preu ordenat per los 
dits jurats e prohòmens consellers, que fossen venudes les dites carns de la vigília 
de Nadal proppassada tro a la festa de Apparici primera vinent. E qui a més preu la 
vendrà, pagarà per pena per quantesque vegades contrafarà XX sous.

Ítem, han ordenat que alcun carnicer no vena o liure a alcunes persones 
alcunes de les dites carns sens pes e sens preu. E qui contrafarà, pagarà per cascun 
dels dits cases per quantesque vegades contrafarà XX sous.

Ítem, han ordenat que en les dites carns no sien enteses moltons o borregos 
de pes de VII liures a avall, ne moltons magres, a coneguda del mustaçaf, e que ay-
tals moltons e borregos de tan poch pes e moltons magres sien venuts a VII diners 
la liura tan solament, sots la dita pena. Axí, emperò, que aytals moltons o borregos 
de tan poc pes ab los moltons magres o grasses no sien mesclats, sots la dita pena.

Ítem, han ordenat que tot comprador de carns, o aquell a qui serà atrobada, 
sia tengut de jurar en poder del mustaçaf e de sos loctinents e de dir per lo dit 
sagrament de qui ha haüda la carn, e què pesa e a quin preu. E si no u volrà jurar 
e dir, que perda la carn.

Ítem, han ordenat, per tolre corrupció a les gents, que carn de porch o 
truja salada o frescha que sia pudent o mesella, alcú non gos vendre en la ciutat 
ne en son terme. E qui contrafarà, pagarà per pena per quantesque vegades con-
trafarà XX sous, e, ultra açò, perdrà la carn, la qual serà gitada al vall per tal que no 
pusca dar corrupció a les gents.
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364.

||302r [DE LA VOLATERIA]27

Encara us fan saber que han ordenat que d’ací al dit dia de Carnestoltes cascú 
pusca vendre una carn de conill, sis diners; ítem, una perdiu, huyt diners; ítem, 
una fotja, quatre diners, ítem, un boix, huyt diners. E que la altra caça o aviam sia 
venuda al preu ja ordenat e sots les penes sobre açò imposades.

Ítem, que tot hom sia tengut de portar o fer portar al portxe del mer-
cat, axí de nuyt com de dia, e no en casa pròpria o altre loch, tots los conills e 
tota altra caça, axí que en lo dit portxe sia venuda e no en altre loch. E, si en [lo 
ca]pvespre no serà venuda, que romanga la nuyt en lo dit portxe la dita caça. E 
qui contrafarà, pagarà la pena d’aquèn ja ordenada en l’establiment feit de la dita 
caça en lo present ayn.

Ítem, per esquivar frau, han ordenat que null hom no gos vendre o liurar co-
nills vestits a alguna persona, sots pena de V sous per quantesque vegades contrafarà.

Ítem, que null hom no sia tan osat de pendre per sa pròpria auctoritat nen-
guna caça ni aviam contra volentat del venedor. E qui contrafarà, perdrà la caça 
ho aviam que haurà presa, o pagarà lo preu d’aquella per pena.

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú 
de la ciutat e lo terç del accusador.

365.

||302v [URBANISME O NETEJA DELS ALBELLONS]

Die mercurii XVº kalendas aprilis anno Domini MºCCCºXXXº septimo

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que han ordenat que tot hom o fembra que haja feit o feit fer ribes ati-

nent de lurs alberchs, les quals ribes donen restricció a les carreres públiques e 
embargament als trespassants per aquelles, que dins X dies següents cascú e cas-
cuna haja desfetes o feites desfer les dites ribes e aplanades en les dites carreres. E 
qui contrafarà, sàpia per cert que·l mudaçaf de la ciutat les farà desfer e aplanar, e 
pagaran lo doble de la messió per calònia.

Encara us fan saber que, per utilitat comuna, han ordenat que a present les 
mares generals dels albellons de la ciutat sien escombrades e mudades, com sia de 
gran necessitat. Per què manen a tots los frontalers de les dites mares de albellons 

¶ 27 El foli 302r de la numeració moderna del vo-
lum A-3 correspon al CCXVIII de la numeració an-

tiga, i una mala enquadernació l’ha posat al fi nal del 
volum. Nosaltres, ací, el resituem al seu lloc original.
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generals que dins X dies següents hajen començat a fer escombrar les dites mares, 
e que comencen a la exida de les valls de la ciutat continuan a ensús per la ciu-
tat, e que sia continuat de escombrar aquelles per la ciutat fi ns que sien acabades 
d’escombrar, sots pena de LX sous.

366.

||218r [DE PORTAR VI A LA CIUTAT]

Anno Domini millesimo CCCº tricesimo octavo

Com en lo present ayn fos gran mirva de vy en la ciutat e en lo regne de Valèn-
cia, e semblantment en Aragó e en Catalunya, per la qual cosa gran carestia de 
vy se poria enseguir en la dita ciutat si remey covinent no y era donat. Per ço, a 
esquivar la dita carestia, los jurats e Consell de la ciutat, attenén que per privilegi 
del senyor rey en Jacme, qui conquerí lo dit regne, era vedat que vy, lo qual fos de 
persona que en lo comú de la ciutat no contribuís, no·l gosàs metre en la ciutat 
ans de la festa de Cinquagesma, sots certa pena; attenén encara que·l senyor rey 
en Pere, fi ll que fo del dit senyor rey en Jacme, ab privilegi seu donà licència e 
atorgà plenera potestat als jurats e prohòmens de la ciutat de ordenar e examinar 
lo privilegi atorgat per lo dit senyor rey en Jacme sobre lo feit del vi, que si alcun 
dubte o contrari a la ciutat atrobat seria en lo dit privilegi, que aquell dubte o 
contrari pusqués per los jurats e prohòmens de la ciutat ésser corregit e esmenat 
e fer ésser observat. Per auctoritat del qual privilegi, los jurats e Consell de la ciu-
tat, per esquivar carestia de vy e per ben de la cosa pública, declaran e esmenan al 
dit privilegi del dit senyor rey en Jacme, ordenaren que tot hom del terme de la 
ciutat habitador en loc qui no fos realench e encara tot hom habitador en qual-
sevol vila o loch del dit regne leerívolment e sens alcuna pena pusqués aportar 
e metre vy en la ciutat, per mar o per terra, ans de la dita festa de Cinquagesma, 
la qual ordenació manaren ésser publicada ab crida pública per la dita ciutat en la 
forma següent:

Die iovis, intitulata Vº idus aprilis anno predicto

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat :
Que per la ||218v auctoritat a ells atorgada per privilegi del senyor rey en 

Pere, de alta recordació, rey d’Aragó, que a profi t de la ciutat pusquessen corregir 
e esmenar lo privilegi atorgat per lo senyor rey en Jacme, pare que fon del dit se-
n yor rey en Pere, de no metre vy en la ciutat que fos de persona que no contri-
buís en la comunitat de la ciutat ans de la festa de Cinquagesma, sots certa pena, 
que, a utilitat de la dita ciutat e a esquivar carestia de vy, han ordenat que tot hom 
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leerívolment pusca metre vy en la ciutat de qualsevol vila o loc del regne de Va-
lència ans de la festa de Cinquagesma.

Encara us fan saber que·l senyor rey en Pere, ara benaventuradament reg-
nant, a supplicació dels dits jurats e prohòmens de la ciutat, ab carta sua ha pro-
vehit e ordenat, a esquivar carestia de vy, per pública utilitat, que tot hom, privat 
e estrayn, pusca aportar leerívolment de qualsevol parts e metre vy en la ciutat, 
axí per mar com per terra, per vendre aquell vy en la dita ciutat d’ací a la festa de 
sent Michel primera vinent, no contrastan lo privilegi en contrari parlant, car lo 
senyor rey ab carta sua ha salvat que·l dit privilegi no·n valla menys, ans romanga 
en la sua força e valor.

367.

||222v [DE NO BLASFEMAR I ALTRES ORDENAMENTS]

Les crides davall escrites foren feites de part dels justícies en lo criminal e en lo 
civil, ço és, que alcú no sia osat ensutzear sa lengua dién mal de Déu e de la Ver-
ge, mare sua, sots pena de C sous e córrer la vila açotan e de estar per tot I dia en 
lo costell; e que, si alcú, havén muller viva, altra scientalment ne pendrà, que, ultra 
la pena de mil sous, sia penjat; e dels curadors dels òrfens e dels garduixs; e que·ls 
jutges, aprés que hauran reebut lur salari, que dins XXX dies donen les sentències; 
e que, si alcú contrastarà a la carta del senyor rey, que conté que sobre los con-
tractes de compres e de vendes sia enantat sens escrit sumàriament e de pla, sia 
encorregut en pena de C morabatins d’or, en la forma que·s seguex:

Ara ojats què us fa saber l’onrat en Berthomeu Fabra, tinent loc del onrat 
en Guerau Fabra, justícia de la ciutat de València en lo criminal:

Que per part de la dita ciutat li són estades presentades III cartes del senyor 
rey, en la una de les quals és contengut que aquells qui diran mal de Déu e de la 
benahuyrada nostra dona sancta Maria, mare sua, oltra les penes contengudes en 
Fur de València, les qual són que pach cent sous e que estia I dia en lo costell, lo 
hom tot nuu en bragues, e la fembra tota nua ab drap de ly entorn les anques, 
córreguen la vila açotan, per tal que la offensa, la qual a nostre senyor Jesucrist e a 
la benahuyrada Mare sua hauran feita, per lur leges paraules torn e sia convertida 
en infàmia de aquells.

En l’altra carta és contengut que, si alcú hom, havén muller viva, altra scien-
talment ne pendrà, o si alcuna fembra, havén marit viu, scientalment altre ne pen-
drà, que, oltra la pena de mil sous contenguda en Fur de València, sens tota mercè 
sia penjat, enaxí que muyra, la qual provisió dur tro a la primera Cort General als 
habitadors del regne de València celebradora.

Et en altra carta és contengut que·l senyor rey mana que dos prohòmens 
de la ciutat sien assignats en curadors als òrfens e òrfenes de la cita ciutat, qui van 
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||223 acaptan o mendicant, los quals affermen aquells ab maestres o ab senyors per 
tal que puxen passar honestament lur temps e guanyar lur vida, e que no hajen 
a acaptar e mendicar. E que aquells qui [no] voldran servir senyors, que aytantes 
vegades com aquells seran atrobats en la ciutat ne sien gitats ab açots.

Per què lo dit justícia ab la present pública e sol·lempnial crida notifi ca a 
tuyt les dites coses.

368.

QUE QUALSEVOL JUTGE E ÀRBITRE QUI SERÀ PAGAT DEL SALARI DE 
DONAR SENTÈNCIA O INTERLOCUTÒRIA L’AJA DONADORA 
DINS XXX DIES

 
Ara ojats què us fa saber l’onrat en Vicent Desgraus, tinent loc del honrat en Ro-
meu Guerau, justícia de la ciutat de València en lo civil: 

Que·l senyor rey ha ordenat e manat ab carta sua que qualsevol jutge dele-
gat o subdelegat, e encara àrbitre o arbitrador, als quals per la sentència diffi nitiva 
o interloqutòria per aquell donadora en lo pleyt o pleyts que davant aquell se 
menaran serà pagat del salari que li pertanyerà, sia tengut de donar aquella sen-
tència interloqutòria o diffi nitiva dins XXX dies comptadors del dia que li serà 
pagat lo dit salari per aquella. En altra manera, per qualsevol sentència, en pena 
de cent morabatins d’or, ço és, la meytat al tresor del dit senyor rey applicadora e 
l’altra a la part pledejant que haurà pagat lo salari, conegue ésser encorregut sens 
alcun remey, e, noresmenys, per aquell feit del offi ci de la advocació e de judica-
tura per I ayn contínuament sia privat, manan que en la exequció de les damunt 
dites coses sens alcuna oblació de libell e sens pleyt sie procehit. Dementre, em-
però, que per àpocha o scriptura feta per lo notari de aquell e en públiques actes 
mesa, apparega per lo kalendari d’aquelles los dits XXX dies ésser passats.

Encara us fa saber lo dit loctinent de justícia que, com lo dit senyor rey 
hagués establit e ordenat ab carta sua que en los contractes de les compres de les 
vendes de béns mobles o seents, o d’altres qualssevol mercaderies, en els quals per 
covinença feta entre les parts devie ésser liurat encontinent lo preu e la cosa com-
prada, sie estat contrastat lo dit establiment per alcunes persones. Per tal, mana lo 
dit senyor rey ab carta sua a qualssevol advocats, procuradors o altres que contra 
la dita provisió de paraula o per escrit alcunes raons no propòs, en pena de cent 
morabatins d’or pagadors per pena per la dita raó, ço és, la meytat al dit senyor 
rey e la romanent a la part contra la qual les dites raons seran proposades.
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369.

||228r D’AQUELLS QUI VENDRAN BLATS

Die iovis, intitulata pridie nonas iunii anno predicto

Ara ojats què us fan saber los jurats de la citutat e los aministradors de la imposició:
Que tot hom qui volrà vendre ordi, o civada o forment en eres o alqueries 

de la orta que sien de la contribució de la ciutat, que dins espay de dos dies aprés 
de la venda sia tengut de maniffestar-o als compradors de la imposició dels blats, 
a esquivar a frau del dret de la dita imposició. E qui contrafarà, ultra la paga de la 
dita imposició, encorrerà en pena de LX sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que null hom, de qualque condició sia, no gos comprar 
o fer comprar negun blat en la ciutat o en los ravals d’aquella, sinó tan solament 
dins l’almodí de la ciutat, a esquivar frau del dret de la imposició. E qui contrafa-
rà, encorrerà en les penes dessús dites.

Encara us fan saber que null mesurador no sia osat de mesurar nengun blat 
en botigues ne en alcun altre loc de la ciutat sens especial licència dels compra-
dors de la dita imposició, a esquivar a frau del dret d’aquella, si donchs no era que 
mer cader lo feés mesurar per regonèxer. E qui contrafarà, encorrerà en pena de LX 
sous per quantesque vegades contrafarà. E, si·l dit mesurador no porà pagar la dita 
pena, estarà pres en la presó comuna per LX dies, e, ultra açò, serà privat del offi ci.

De les quals calònies dessús dites serà lo terç del comú de la imposició, lo 
terç dels compradors d’aquella e lo terç del accusador.

370.

||228v [SOBRE L’AJUDA DEL BLAT I LA FARINA]

Die lune, intitulata VIº idus iunii anno predicto

Ara ojats què us fan saber los jurats de la ciutat de València e los aministradors de 
la imposició:

Que la ajuda dels blats e farina atorgada de pagar als aportants blats e farina 
per mar a la ciutat fora lo regne de València e partida de aquell matex regne, la 
qual ajuda devia durar per ordenació d’aquèn feta tro a la festa de sent Johan de 
juyn primera vinent, los dits jurats e aministradors, de volentat del Consell de la 
ciutat, per ben de la cosa pública, han ordenat que la ajuda de blats e de farina sia 
allongada, ço és, de la dita festa de sent Johan en I ayn aprés següent, la qual ajuda 
és aytal, és a saber, per caffi ç de forment dotze diners, e per caffi ç d’ordi, civada o 
avena sis diners, e per quintar de farina quatre diners. La qual ajuda se paga venut 
lo blat o farina en l’almodí de la dita ciutat.
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371.

||231v [QUE FLEQUERS I BESCUITERS COMPREN FORMENT DE LA CIU-
TAT]

Com en lo dia de divenres, en lo qual fon comptat XIIIIº kalendas iulii del ayn da-
munt dit, entre les altres coses que per lo Consell de la ciutat ladonchs foren or-
denades, sí fo provehit e ordenat que les fl aqueres de la ciutat que pastaven pan de 
ros fossen tengudes de reebre e comprar de aquell forment assegurat per la ciutat 
a ops del bescuyt de les galees, ço és, per cascun sach de VIII faneques e miga dues 
faneques del dit forment, e les fl aqueres que havien acostumat de pastar pan de 
ros cessassen de pendre del dit forment, sots color com se eren mudades en pastar 
pa enfent [sic] de blanch, per tal que la compra e recepció del dit forment fossen 
escusades, los jurats exposaren en Consell, appellat e ajustat en lo palau de les ca-
ses de la dita confraria en lo dia de dimarts, en lo qual comptava hom Xº kalendas 
iulii anno predicto, lo dit feit. Finalment, lo dit Consell provehí e ordenà, a esquivar 
contrast, que totes les fl aqueres de la ||232 ciutat sien tengudes de comprar e reebre 
del dit forment tres barcelles per cascun sach, o aquella raó segons la quantitat de 
què faran sach, e que a·çò pusquen ésser constretes sots certa pena per tal que·l 
dit forment ans sia aviat.

Die iovis, intitulata VIIº kalendas iulii anno predicto fuit preconizata

Ara hojats què us fan saber los jurats e prohòmens de la ciutat:
Han ordenat que tot fl aquer o fl aquera, bescuyter o bescuytera, sia tengut 

de comprar e reebre d’aquell forment assegurat per la ciutat III barcelles per sach 
de VIII faneques e miga. E qui contrafarà, pagarà per pena X sous per quantesque 
vegades contrafarà.

Encara us fan saber que negun mesurador no gos mesurar a negun fl aquer 
o fl aquera, bescuyter o bescuytera, negun blat tro primerament e ans hajen pres 
les dites III barcelles del dit forment. E qui contrafarà, pagarà de calònia X sous 
per quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciu-
tat e lo terç del accusador.

Encara us fan saber que han ordenat, a esquivar tala e dampnatge de les 
vinyes, que null revenedor o revenedriu o altra persona, de qualque condició sia, 
no gos vendre agraç de vinyes sots pena de perdre l’agraç, e, ultra açò, encorrerà 
en pena de XX sous per quantesque vegades contrafarà. 

De les quals [penes] serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciutat 
e lo terç del acusador.
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372.

||233r [DE LES CORRENTIES DE L’ARRÒS]

Die mercurii, intitulata pridie kalendas iunii anno Domini MºCCCº tricesimo octavo

Ara ojats què us fan saber los justícies, jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que null hom o fembra, de qualque condició o estament sia, no gos fer 

correnties de arroç dins la orta o térmens de la ciutat, per esquivar corrupcions 
e malalties a les gents. E qui contrafarà, tot l’arroç de la correntia serà arrancat a 
messió del senyor de la correntia, e, ultra açò, lo senyor de la correntia encorrerà 
en pena de LX sous.

De les quals [penes] serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciutat 
e lo terç del accusador.

373.

CRIDA DELS RAYMS

Die iovis, intitulata IIIº kalendas augusti anno predicto

Ara hojats què us fan saber los jurats e els prohòmens consellers de la ciutat:
Que han atrobat establit e ordenat alcuns ordenaments e establiments de 

les coses infrascrites, los quals establiments e ordenaments, axí com a justes e pro-
fi toses a la cosa pública, han loats, approvats e confermats. Per la qual cosa vos fan 
saber ab la present pública crida que null hom, qui habit en alcun loc que no sia 
del realench situat dins los térmens de la ciutat o fora los dits térmens, no gos 
vendre o fer vendre en la ciutat o ravals d’aquella rayms de vinyes. E qui con-
trafarà, perdrà los raïms e pagarà de calònia cinch sous per quantesque vegades 
contrafarà.

Encara us fan saber que, a profi t de les gents de la ciutat e dels locs de la 
sua contribució que hajen vinyes dins los térmens de la ciutat que sien del re-
alench, ||233v és ordenat que pusquen vendre o fer vendre raïms de vinyes en la 
ciutat. Axí, emperò, que per tolre tota frau, ans que gosen vendre raïms de les 
dites vinyes sien tenguts de manifestar-o als jurats de la ciutat o al lur escrivà ab 
sagrament, ço és, en les cases de la confraria de Sent Jacme apòstol, de qual vinya 
e de qual terme o loc volrà vendre rayms, e dejen nomenar lo nom de la persona 
que·ls vendrà.

Encara us fan saber que, a esquivar fraus, és ordenat que neguna revenedora 
de fruyta, de qualque lig o condició sia, no gos vendre o fer vendre rayms de vi-
n yes en la ciutat o en los ravals d’aquella d’ací a la festa de sent Miquel instant. E 
qui contrafarà, perda los raïms e pach de calònia vint sous per quantesque vegades 



336

contrafarà. E, si la dita pena pagar no porà, serà presa e estarà presa per XX dies 
contínuament en la presó comuna de la cort.

Encara us fan saber que, a foragitar frau e roberia, és ordenat que null 
vinyògol, o muller, o fi ll, o fi lla d’aquell o alguna altra persona per aquell, no gos 
vendre amagadament o manifesta raïms de vinyes ne alguna altra fruyta pròpria 
ne d’altre. E, si contrafarà, perda qualsevol fruyta que vena o lo preu d’aquella, si 
venuda serà. E, ultra açò, la persona que la fruyta del vinyògol vendrà, serà presa e 
mesa en la dita presó, e sostendrà les penes en fur de València contengudes, a co-
neguda del justícia e del Consell de la ciutat.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciu-
tat e lo terç del accusador.

374.

[QUE PORCS NO VAGEN SOLTS I ALTRES ORDENAMENTS]

[VIº kalendas septembris anno Domini millesimo CCCº tricesimo octavo]

||236r Ara ojats què us fan saber los justícies, jurats e prohòmens de la ciutat:
||236v Que, a esquivar dampnatges que per porchs appellats de sent Anthoni, 

e altres que sots color de aquells anaven per la ciutat, són estats donats a creatures 
poques e en altres coses, han ordenat que d’ací a avant null hom o fembra no sia 
osat de lexar anar solt negun porch o truga per la ciutat ne per los ravals d’aque-
lla, ne semblantment porchs de sent Anthoni, ans tots los dits porchs, axí de sent 
Anthoni com altres, los senyors d’aquells per huy e demà que serà dissabte per tot 
dia hajen cercats o feits cercar cascú son porch o truja e encloure dins lur casa. En 
altra manera, vos fan saber ab la present pública crida, que, si alcun porch o truga, 
passat lo dit dia de dissabte, serà atrobat en la ciutat o en los dits ravals, perdran 
los porchs o truges sens tot remey que d’aquèn no atrobaran. Los quals porchs o 
truges confi scats per la dita raó seran venuts, del preu dels quals serà lo terç del 
senyor rey, lo terç del comú de la ciutat e lo terç del accusador.

Encara ordenaren que·ls senyors dels carros ab los quals han portada fusta a 
mar, e els quals carros han destrohits los ponts que són en lo camí de la Mar, sien 
costrets de reparar e adobar los dits ponts, com per colpa de aquells los dits ponts 
són estats afollats.

Encara ordenaren que·ls hereus d’en Mathia d’Esplugues, o lur tudor o cu-
rador, sia forçat per n’Andreu Caner, mudaçaf de la ciutat en lo present ayn, que 
faça retornar la cèquia dels molins dels dits hereus per lo loc antigament acos-
tumat, per tal que la aygua dels dits molins que de present va per loc on no deu 
anar, per què destroex lo camí de la Mar, ço que fer no deu.
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375.

||245v DE LA FESTA DE SENT DIONÍS

Die martis tertio kalendas octobris anno predicto

En lo dit dia de dimarts, festa de sent Miquel Archàngel, fo appellat e ajustat 
Consell en lo palau de les cases de la confraria del benaventurat Sent Jacme apòs-
tol en València, per raó de fer elecció de mudaçaff, segons que per privilegi e cos-
tuma fer-se deu, en lo qual Consell fon tractat que, com en lo dia de divendres 
per a avant, festa de sent Dionís, en lo qual dia se comptava VIIº idus octobris anno 
predicto, lo centenar d’ayns se compliria de la presó de la ciutat de València si·n se-
ria feta festa e caritat donada.

Finalment, lo dit Consell aquí ajustat, axí de generoses com de paròquies e 
de offi cis, tuyt concordantment faén Consell per la dita ciutat, feeren les provisi-
ons e ordenacions infrasegüents:

Primerament, que en lo dit dia de sent Dionís, que serà lo IXèn dia del mes 
de octubre del present ayn MCCCXXXVIII, se faça processó general de clergues e 
de religioses que són en la dita ciutat, la qual processó ab los prohòmens e poble 
de la ciutat partesca ab creus de la esgleya catedral de Nostra Dona Sancta Maria, 
e anar a la esgleya del benaventurat màrtir Sent Vicent, lo qual, per mantenir e 
exalçar la fe cathòlica, volch sostenir e sufrir martiri e la sua sanch ésser escampa-
da e mort sufrir en la dita ciutat, per fer laors e gràcies al nostre senyor Déus, e a 
la Verge gloriosa nostra dona sancta Maria, mare sua, e a tots los sants de paradís 
de la conquesta de la ciutat, la qual lo molt alt senyor ||246r en Jacme, de bona me-
mòria, rey d’Aragó, pres e trasch de mans dels infeels e liurà aquella a feels cris-
tians, per tal que·l nom del nostre senyor Jesuchrist e de la benaven turada Verge, 
mare sua, e dels sants de paradís hi fos benehit e loat. E, encara, com per la mi-
sericòrdia de Déu, lo dit centenar d’ayns era complit per feels cristians en la dita 
ciutat, e per clamar mercè a la bonea e misericòrdia de Déu e a la Verge, mare 
sua, e als sants de paradís que per avant vulla la dita ciutat conservar al seu servii e 
exalçar e ampliar la fe catòlica.

Encara ordenà lo dit Consell que per totstemps cascun ayn, ço és, en lo 
novèn dia del mes de octubre, se faça semblant processó a honor de Déu e de la 
Verge, mare sua, e de tota la cort celestial.

Encara ordenà lo dit Consell per tal que fos plaent a Déu, que en lo se-
güent dia de la dita processó se faça e·s don caritat a tot cristià qui volrà reebre 
almoyna de la caritat en les esgleyes parroquials de la ciutat, e que sia donat a cas-
cun cristià que de la dita caritat reebre volrà tres diners, axí al poch com al gran. 
E que als pobres vergonyants de les parròquies sia donat lo doble, ço és, a cascuna 
persona de la casa sis diners.
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Encara ordenà lo dit Consell que de la dita caritat sia donada a religioses, 
e a dones de religió, e a espitals e als preses de la cadena que viuen de almoyna 
segons que en altres caritats fetes per la ciutat és estat acostumat.

Encara ordenà lo dit Consell que tot ço que seria donat per raó de la dita 
caritat fos pagat dels diners de la present imposició ordenada en la dita ciutat, 
com les dites coses sien generals.

Encara ordenà lo dit Consell que per totstemps en lo endemà de la dita 
processó sia feita caritat en la ciutat, per la forma que per los jurats e Consell de 
la ciutat se ordenarà.

Die mercurii nonas octobris anno predicto

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que divendres primer vinent se complirà lo centenar d’ayns de la presó 

de la ciutat de València, la qual, per la misericòrdia de Déu, lo molt alt senyor en 
Jacme, rey d’Aragó, conqués e trasch de poder dels infeels, següents la secta del 
abominable Maffumet, e la dita ciutat liurà a feels cristians per tal que·l nom de 
Déu e de la Verge, gloriosa nostra dona sancta Maria, mare sua, hi fos loat, servit e 
benehit. Per què us fan saber que, a laor de Déu e de la sua beneyta Mare, és pro-
vehit e ordenat que en lo dit dia de divenres per lo matí se farà processó general, 
la qual partirà de la Seu e hirà a la esgleya del benaventurat màrtir Sent Vicent per 
fer laors e gràcies de la dita victòria. Axí que tots aquells o aquelles que hiran a la 
dita processó vajen honestament, per tal que lurs oracions sien pus agradables al 
nostre senyor Déus Jhesuchrist e a la benaventurada Verge, mare sua; e que en lo 
dit dia de divenres null hom o fembra no gos tenir ubert negun obrador o tenda 
parada tro la processó sia tornada a la dita Seu.

Encara us fan saber que és ordenat que en lo següent dia de dissabte primer 
vinent aprés la missa matinal, a honor de Déu e de la beneyta Verge, mare sua, se 
farà caritat en la dita ciutat, la qual se donarà per cascuna de les parròquies de 
la ciutat, a esquivar major pressura de gents e dampnatge d’aquelles. Per què tot 
christià que volrà reebre de la dita caritat en lo dit dia de dissabte vaja ||247 a la sua 
esgleya parroquial, que aquí seran los prohòmens que elets seran per donar la dita 
caritat, la qual serà donada axí al poch com al gran. Enaxí que, com lo seyn de 
la Seu haurà tocat tres treyts, tot hom qui de la dita caritat reebre volrà, sia en sa 
esgleya parroquial recullit.
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376.

||250r [DE LA VOLATERIA]

Die iovis nonas novembris anno Domini MºCCCºXXXºVIIIº

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que, per ben de la cosa pública, han acotada la caça e aviam dejús decla-

rat e fets los ordenaments infrasegüents, ço és, que null hom o fembra, privat o 
estrayn, de qualque condició sia, no gos vendre la caça o volateria dejús escrita a 
més de preu que dejús és declarat:

És a saber, una carn de conill ....................................... cinch diners.
Una perdiu .................................................................. huyt diners.
Una fotja ..........................................................  tres diners e mealla.
Un ànet ............................................................................ sis diners.
Un xibert .................................................................... cinch diners.
Un boix ........................................................................... set diners.
Un colom ........................................................................ dos diners.
Un thodó .................................................................... cinch diners.
Un morell ........................................................................ tres diners.
Un sisó ........................................................................ quatre diners.
Una carrancha ................................................................ tres mealles.
Un parell de cucales ....................................................... tres mealles.
Una sarceta .......................................................  dos diners e mealla.

Ítem, que null hom o fembra no gos vendre de la dita caça o aviam dessús 
declarat en alcun loch de la ciutat sinó al portxe del mercat, segons que és estat 
acostumat fi ns ací.

Ítem, que alcun revenedor, et cetera supra est en CCXVI cartes del present libre 
atràs,28 e són VII capítols tro al capítol que diu axí:

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de 
la ciutat e lo terç del accusador.

¶ 28 Correspon al foli 214r.
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377.

||251v DE LES LEXES O GRÀCIES QUE POT FER LOS [sic] MOSTAÇAF

[Die veneris, intitulata idus novembris anno Domini MºCCCºXXXº octavo]

Quant és a les raons proposades per lo dit mudaçaff sobre lo feit de les lexes o grà-
cies de les calònies de la almudaçafi a, lo dit Consell, en tant com en ell era, provey e 
ordenà per justa causa que·l dit mudaçaf pot fer gràcia e lexa de calònies a sa bona 
coneguda, segons que per altres mudaçaffs de la ||252r ciutat en temps passat és acos-
tumat de fer, majorment car les calònies de la almudaçafi a se pertanguen a·n Gui-
llem de Pertusa en lo temps de la sua vida per concessió del senyor rey, és a saber, de 
la terça part, e aprés la mort del dit en Guillem de Pertusa a·n Guillemó de Pertusa, 
fi ll d’aquell, per concessió del senyor rey a si e als seus emper totstemps; e lo terç a 
la ciutat e lo romanent terç al mudaçaf present e qui per temps serà en la ciutat.

Emperò, a superhabundant cautela e a esquivar tot contrast, que del dit feyt 
per los jurats e prohòmens damunt dits sia feita paraula al senyor rey e d’aquell 
impetrada e obtenguda carta, per tal manera que al dit mudaçaf, e als altres muda-
çafs qui per temps seran en la ciutat, no pusca ésser feita inquisició per la dita raó 
contra aquell ne als altres mudaçafs en aprés elets en la dita ciutat.

Ítem, lo dit Consell, a esquivar contrasts entre lo mudaçaf e los carnicers 
venents vedells o vedelles en les carniceries de la ciutat, atorgà e plenera facultat 
donà al damunt dit n’Andreu Guillem Escrivà, mudaçaf de la ciutat, que dins lo 
temps de la sua ministració a sa bona coneguda pusqués atorgar e donar for o 
preu a la liura de vedell o de vedella.

378.

||260r [AJUDA DE LA CIUTAT PER CAFÍS DE FORMENT]

Die iovis pridie nonas febroarii anno Domini MºCCCºXXXº octavo

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que dissabte primer vinent, en ora del sol exit, serà fi nida la imposició que 

era ordenada sobre forment, ordi, paniç, dacça e farina aportada per mar a la ciu-
tat, per relevar de carga a les gents. Emperò, fan-vos saber que, per pública utilitat, 
romandrà ajuda tan solament sobre forment, pagan per compra o per molre XII 
diners per caffi ç. La qual ajuda de XII diners per caffi ç de forment se convertirà 
e·s pagarà en la ajuda promesa als aportants blat e farina per mar a la ciutat e no 
en altres uses, la qual ajuda ||261v de forment durarà dementre que serà necessària e 
profi tosa e al Consell de la ciutat serà benvist.

E la imposició del vi serà fi nida dimecres primer vinent en ora del sol exit.
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379.

||270v [QUE NINGÚ TRAGA CARNS DE LA CIUTAT]

Die iovis VIIIº kalendas aprilis anno Domini MºCCCºXXXº nono

Ara ojats què us fan saber los jurats e los prohòmens de la ciutat:
Que, per ben de la cosa pública, han ordenat que null hom, privat o es-

trayn, de qualque condició sia, no gos trer de la ciutat ne de sos térmens carns de 
porch o de truja salada, ne sagí de les dites carns per mar o per terra. E qui con-
trafarà, perdrà tota la carn o sagí, e, ultra açò, encorrerà en pena de LX sous per 
quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciu-
tat e lo terç del accusador.

380.

[DE LES AJUDES ALS BLATS I ALTRES ORDENAMENTS]

||272v En lo dia de dilluns, en lo qual comptava hom nonas aprilis anno Domini 
MºCCCºXXXº nono, fo apellat e justat Consell en lo palau de les cases de la confra-
ria del benaventurat Sent Jacme apòstol en València, axí de cavallers o persones 
generoses com de parròquies, com encara de offi cis o mesters de la dita ciutat, ab 
albarans e ab crida pública, sobre alcuns affers de la ciutat.

En lo qual Consell los jurats exposaren la necessitat e mirva de forment, e 
de civada, e de carns de moltons e de cabrons que, a present, és en la ciutat.

E lo dit Consell, entesa la dita necessitat de forment e de civada, havén es-
guart a les gents de cavall e de peu que haurien a venir a la ciutat de les parts de 
Catalunya e d’Aragó, si·l fi ll del rey del Algarp ab son poder venia en lo regne de 
València, al qual menaça, per la qual cosa provisió de viandes deu ésser procurada. 
Havén encara esguart a la mirva de les aygües pluvials e a la sequetat del temps 
que a present és en les terres, per ço lo dit Consell, volens provehir en tant com 
en ells és, ordenà e stablí que d’ací a la festa de Cinquagesma primera vinent sia 
donat per ajuda a cascuna persona que aportarà forment, ordi o civada de locs 
fora los térmens de la ciutat, ço és, per kafi z de forment dotze diners, e per kafi z 
d’ordi, civada o avena, sis diners, com la ajuda pagadora per forment e ordi apor-
tat per mar deu durar, per ordenació e covinença d’aquèn feta, d’ací a la festa de 
sent Johan del mes de juyn primera vinent.

||273r Encara lo dit Consell provehí e ordenà que d’ací a la dita festa de Cin-
quagèsima carns de moltó pusquen vendre a huyt diners la liura; e carns de cabró 
a set diners la liura; e carns de ovelles e de cabres I diner més la liura que en lo 
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carnal passat solien vendre, e carns de bou o de vaca a IIII diners e mealla la liura. 
A negunes altres carns no acrexen alcuna cosa, sinó que les venen al for que ja 
són ordenades. Enaxí que si alcú o alcuns dels carnicers vendran a més de for ne-
gunes de les dites carns, que contra los contrafaents sia rigorosament proceyt.

E com lo dit modaçaf exposàs en lo dit Consell que com alcuns candelers 
de la ciutat obrassen caneles de sèu encamarat, ço és, que·l sèu de la candela de 
baix era groch o fosch, e en la cuberta sobirana de la candela era feta cohobertura 
de sèu blanch, per la qual cosa la dita frau jusana era amagada, en gran dampnatge 
de les gents, per tal car les dites caneles de sèu eren abans consumades e ab menys 
||274v servii dels compradors o havents servii en aquelles. Per ço los jurats e Consell 
de la dita ciutat, volens obviar, esquivar e tolre la dita frau, attenents que a nove-
lla malaltia, novella medicina se havie a trobar, emperamor d’açò, los dits jurats 
e Consell establiren e ordenaren que d’ací a avant nengun candeler que obre de 
obra de sèu en la ciutat o en sos térmens, o alguna altra persona per ell, no gos 
fer o fer fer o obrar canela o caneles de sèu si donchs lo sèu no serà aytal dejús 
com dessús en la cuberta o casa de la canela. E qui contrafarà, totes les caneles 
que contra la present ordenació seran feites, per pena seran fuses e lo sèu d’aque-
lles serà confi scat e perdut als senyors d’aquelles. E, ultra açò, encorrerà en pena 
de LX sous per quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciu-
tat e lo terç del accusador.

381.

||274r [AJUDA DE LA CIUTAT ALS QUE PORTEN BLATS]

Die martis VIIIº idus aprilis anno Domini MºCCCºXXXº nono

Ara ojats què us fan saber los jurats e los prohòmens de la ciutat:
Que, per ben de la cosa pública, han ordenat que a tot hom, privat o es-

trayn, de qualque lig o condició sia, qui aportarà forment, ordi, civada o avena 
per terra o per mar a la ciutat de loc o locs fora los térmens de la ciutat, ço és, del 
regne de València o de partida del dit regne, e aquell forment, ordi, civada o avena 
manifestarà als jurats de la ciutat encontinent que·l hajen venut en l’almodí de la 
ciutat, los serà pagat de ajuda per kaffís de forment XII diners, e per kafís d’ordi, 
civada o avena, VI diners. La qual ajuda durarà d’ací a la festa de Cinquagesma 
primera vinent.

La ajuda, emperò, ordenada e promesa pagar als aportants blat per mar a la 
ciutat fora lo regne de València o de partida d’aquell, deu durar d’ací a la festa de 
sent Johan del mes de juyn primera vinent.
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382.

||276r DE PEGA. QUE NENGÚ NO·N GOS PORTAR QUE HAJA SÒL DE 
TERRA

[Die sabbati idus madii anno predicto]

Com sobre lo fet de la pega aportada a la dita ciutat per vendre gran frau fos 
comesa, per ço lo dit Consell, volén esquivar la dita frau, ordenà los establiments 
següents:

Primerament, ordenaren e establiren que, si [sic] alcun hom, privat o es-
trayn, de qualque condició sia, no gos aportar ne vendre en la ciutat pega que 
haja sòl de terra, et d’ací a la festa de sent Miquel primera vinent. E qui contrafa-
rà, la dita pega serà cremada, e, ultra açò, lo venedor d’aquella encorrerà en pena 
de II sous per cascun pan de pega per quantesque vegades contrafarà.

||276v Encara ordenaren que, passada la dita festa de sent Michel, tot hom qui 
aportarà pega e aquella vendrà en la ciutat, cascun pa de pega deja haver sòl de cen-
ra tan solament, ço és, gruix de caç de coltell, sots les penes en lo proïxme capítol 
contegudes. E les dites coses contengudes en los dits II capítols sien a coneguda 
dels prohòmens mercaders.

Ítem, com per experiència sia atrobat que la ordenació feta que en l’odre 
de la alquena no fos ligat sinó una corda e miga, de pes de III liures la corda, e 
qui contrafaria fos encorregut en certa pena, la qual ordenació era temporal. Per 
ço, lo dit Consell, veén e conexén la dita ordenació ésser útil e profi tosa, ordenà 
que d’aquí a avant la dita ordenació sia perpetuada e servada. E qui contrafarà, 
encorrerà en pena de V sous per cascun odre per quantesque vegades contrafarà, 
a coneguda dels dits prohòmens mercaders.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciu-
tat e lo terç del acusador.

383.

||278r [AJUDA DE LA CIUTAT ALS QUE PORTEN BLATS]

Die iovis pridie nonas febroarii anno Domini MºCCCºXXXº octavo

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que dissabte primer vinent, en ora del sol exit, serà fi nida la imposició que 

era ordenada sobre forment, ordi, paniç, dacça e farina aportada per mar a la ciu-
tat per relevar de carga a les gents. Emperò, fan-vos saber que per pública utilitat 
romandrà ajuda tan solament sobre forment, pagan per compra o per molre dotze 
diners per caffi ç. La qual ajuda de XII diners per cafi ç de forment se convertirà e·s 
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pagarà en la ajuda promesa als aportants blat e farina per mar a la ciutat e no en 
altres uses, la qual ajuda de forment durarà dementre que serà necessària e profi -
tosa e al Consell de la ciutat serà benvist.

E la imposició del vy serà fi nida dimecres primer vinent, en ora del sol exit.

384.

||280r [DEL PES I FARINES DEL PA]

En lo dia de divenres, en lo qual comptava hom quinto kalendas iunii anno Domini 
millesimo CCCº tricesimo nono, fo appellat e justat Consell en lo palau de les cases 
de la confraria de Sent Jacme Apòstol en València, axí de cavallers o generoses 
com de parròquies, com encara de offi cis o mesters de la dita ciutat, ab albarans 
e ab crida pública, per raó de alcuns affers de la ciutat, en lo qual Consell los dits 
jurats proposaren les coses dejús declarades.

Ço és, que les fl aqueres que pasten pan de blanch o mofl et, per pròpria 
avarícia de guany, en dan de les gents, és a saber, que la major quantitat de for-
ment appellat fort mesclaven ab sexa o candeal en lo sach, pastan pan de blanch 
o mofl et, per la qual cosa defraudaven les gents en lo pes del pa, en ço que del dit 
forment appellat fort se deu pastar pan de ros e no de blanch, per tal car en la di-
nerada del pa de ros deu haver III onzes més que en la dinerada del pan de blanch 
o mofl et, e en açò defraudaven les gents en III onces la dinerada. E lo dit Consell, 
enteses les dites coses, volents provehir e esquivar la dita frau, ordenà, per ben de 
la cosa pública, que tot fl aquer o fl aquera que past pan de blanch o de mofl et 
en tot cas sia tengut de pastar lo dit pa de farina que sia de sexa o de candeal, 
o candeal ab sexa mesclat. E que·l mudaçaf de la ciutat deja donar pes al fl aquer o 
fl aquera segons lo for o preu que sexa o candeal valrà. E que·l fl aquer o fl aquera 
qui past pan de blanch o mofl et no gos metre o mesclar forment appellat fort ab 
sexa o candeal. E qui contrafarà, perdrà tot lo pa sens tot remey. E lo mudaçaf de 
la ciutat qui aytal frau atrobarà, sia tengut de fer vendre públicament lo dit pa a 
pes de pa de ros, a exempli e terror dels contrafaents.

||280v Encara ordenà lo dit Consell que les fl aqueres que pasten pan de ros 
en tot cas sien tenguts donar compliment de pes a la meallada, dinerada o doble-
ra del dit pa, segons que per lo mudaçaf de la ciutat los serà donat pes, segons lo 
for o preu que·l forment se vendrà en l’almodí de la ciutat. E qui contrafarà, que 
perdà tot lo pa sens tot remey.

||282v Die sabbati IIIIº kalendas iunii anno Domini MºCCCºXXXº nono

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que han ordenat per ben de la cosa pública que tot fl aquer o fl aquera que 
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past pan de blanch o de mofl et sia tengut de pastar pan de blanch o mofl et de 
farina de xexa o de candeal, o de farina de candeal ab farina de sexa mesclada 
tan solament. E lo mudaçaf de la ciutat darà pes al fl aquer o fl aquera segons lo 
for que la sexa o candeal costarà. E lo fl aquer o fl aquera no gos mesclar ab la dita 
sexa o candeal forment appellat fort, si·s vol sia de la terra o aportat per mar. E 
qui contrafarà, perdrà tot lo pa per pena o calònia. E lo dit mudaçaf farà vendre 
lo dit pa a pes de pan de ros, a esquivar e tolre la frau.

E el fl aquer o fl aquera qui past pan de ros sia tengut de donar compliment 
de pes a la meallada, dinerada o doblera, segons que per lo dit modaçaf, haüt es-
guart al preu que forment valrà. E qui contrafarà, perdrà tot lo pa, de la qual cosa 
no haja esperança de atrobar gràcia o mercè.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciu-
tat e lo terç del acusador.

385.

||283r [QUE NINGÚ NO COMPRE BLATS]

Die lune pridie kalendas iunii anno Domini MºCCCº tricesimo nono

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que null revenedor o revenedriu no gos comprar ne fer comprar forment, 

ordi, civada o avena en la ciutat, ne en la orta ne en lo terme de la ciutat. E qui 
contrafarà perdrà tot lo blat, e, ultra açò, encorrerà en pena de LX sous per quan-
tesque vegades contrafarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciu-
tat e lo terç del acusador.

386.

||283v DE L’AGRAÇ [I ALTRES ORDENAMENTS]

Die veneris XIIIIº kalendas iulii anno Domini MºCCCºXXXº nono

Ara ojats què us fan saber los justícies, jurats e prohòmens de la ciutat:
Que, a esquivar dampnatge e roberia de la orta de la ciutat, han ordenat 

que null hom o fembra, de qualque lig o condició sia, no gos vendre agraç de vi-
n yes. E qui contrafarà, perdrà l’agraç, e, ultra açò, encorrerà en pena de V sous per 
quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que null hom o fembra, de qualque lig o condició sia, 
no gos pendre o cúller nenguna fruyta ne pendre e trer lenya de vinyes, o de 
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camps o de orts contra volentat del senyor de la possessió o logader de aquella. E 
qui contrafarà, encorrerà en les penes en Fur de València establides per quantes-
que vegades contrafarà. E aquell o aquelles qui les damunt dites penes peccunià-
ries, o alcunes d’aquelles, pagar no porà, serà pres e estarà pres en la presó comuna 
de la ciutat per espay de X dies, sens gràcia e amor que no atrobarà.

Encara fan saber que null hom o fembra, de qualque lig o condició sia, no 
gos vendre lenya de vinyes, o de camps o de orts que sua no sia. E qui contrafarà, 
encorrerà en les penes en Fur de València establides. E aquell o aquella qui les 
dites penes pagar no porà, serà pres e estarà pres per X dies en la dita presó. Sem-
blant pena o penes sostendrà aquell o aquella que de la dita lenya comprarà.

||284r Encara us fan saber que han ordenat que null hom, privat o estrayn, 
de qualque lig o condició sia, no gos tenir en la ciutat ne en la orta de la ciutat 
buchs de abelles. E, si alcú n’i ha o té, que d’ací a X dies següents les n’aja treytes 
o fer trer, sots pena de perdre tots los buchs d’abelles, e, ultra açò, encorrerà en 
pena o calònia de LX sous.

Encara us fan saber que null hom, privat o estrayn, de qualque lig o con-
dició sia, no gos tenir bestiar lanar o cabriu en la orta de la ciutat, ço és, del riu 
sech de Catarroja ençà e devalla tro a la mar, e puja tro a la cèquia de Quart e de 
Monchada, e devalla tro a la creu que és posada en lo camí de Murvedre, aprop lo 
loch de Meliana, e devalla tro a la mar. E en aquestes limitacions són compreses e 
enteses totes les pertinències del dit loc de Meliana, és a saber, en vinyes, camps, 
alfaçars, paniçars, dacçars e arroçars, de dia o de nuyt, en neguna manera. E qui 
contrafarà, pagarà per cascuna cabeça del dit bestiar, ço és, de dia VI diners e de 
nuyt XII diners, e, ultra la dita calònia, pagarà lo dampnatge d’aquèn donat, segons 
que serà conegut e tatxat per persones dignes de fe.

Encara us fan saber que, dins les damunt dites limitacions o affrontacions, 
null hom no gos tenir bous o vaques o altres bèsties aregues o cerreres, ne porchs 
o truges, sinó en casa o heretat pròpria. E qui contrafarà, pagarà per calònia per 
cascuna de les dites bèsties, ço és, de dia XII diners, e de nuyt II sous, e, ultra açò, 
pagarà lo dampnatge d’aquèn donat segons que dessús és dit.

Emperò, per haver convinentea de carns de moltó, de gràcia és atorgat als 
carnicers que de dia pusquen tenir dins les dites limitacions e affrontacions L ca-
beces de moltons per taula en què contínuament tallaran, axí, emperò, que no sien 
més de L moltons per ramat, los quals hajen covinent guarda per tal que ||284v damp-
natge no pusquen donar. E qui contrafarà, ço és, que si més dels dits L moltons 
per ramat hi seran atrobats, que aquells perden, e, ultra açò, paguen lo dan donat a 
coneguda de prohòmens.

Encara us fan saber que han ordenat, a esquivar pudor o corrupció a les 
gents, que lo pescador o altre per ell pusca portar o fer portar tonyines o pex bes-
tinal a la pescateria ab la moca o bullada. E com aquí serà, traguen-ne la bullada, la 
qual encontinent facen gitar a la rambla e no als valls. E qui contrafarà, perdrà lo 
pex e pagarà V sous per calònia per quantesque vegades contrafarà.
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Encara us fan saber que, per esquivar infecció d’aygües, e malalties e morts 
de gents, han ordenat que null hom o fembra no gos fer correntia al arroç dins 
la orta e terme de la ciutat. E qui contrafarà, sàpia per tot cert que·l arroç de la 
correntia serà arrancat a pròpria messió del senyor del camp on serà la correntia, 
e, ultra açò, encorrerà en pena de LX sous.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciu-
tat e lo terç del acusador.

Les quals coses damunt dites los damunt dits jurats e prohòmens vos noti-
fi quen e fan saber ab la present pública crida per tal que alcú de ignorància no·s 
pusca escusar.

387.

[QUE NINGÚ NO COMPRE FORMENT SINÓ EN L’ALMODÍ]

Die sabbati, intitulata VIº kalendas iulii anno Domini MºCCCºXXXº nono

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que negun fl aquer, o fl aquera, o casolà o altra persona no gos comprar o 

fer comprar forment en la ciutat, ne en la orta, o molins, o térmens de la ciutat 
ne en botigues, sinó en l’almodí de la ciutat tan solament. E qui contrafarà, perdrà 
tot lo dit blat e encorrerà en pena de LX sous per quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciu-
tat e lo terç del acusador.

388.

||285v [QUE NINGÚ NO COMPRE FORMENT SINÓ EN L’ALMODÍ I 
D’AJUDES A LA IMPORTACIÓ DE BLATS]

Die iovis kalendas iulii anno predicto

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que negun fl aquer, o fl aquera, o casolà o altra persona no gos comprar o 

fer comprar forment en la ciutat, ne en els molins, o en la orta, o térmens de la 
ciutat ne en botigues, sinó en l’almodí de la ciutat tan solament. E qui contrafarà, 
perdrà tot lo dit forment e encorrerà en pena de LX sous per quantesque vegades 
contrafarà. ||286r Semblants penes o calònies sostendrà lo venedor o venedriu de 
forment que·l vendrà fora l’almodí, per esquivar a frau.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciu-
tat e lo terç del accusador.
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Encara us fan saber que per ben de la cosa pública han ordenat que a tot 
hom, privat o estrayn, qui aportarà o aportar farà forment o ordi per mar a la ciutat, 
ço és, de Cerdenya, de Sicília, de Barberia, de Sibília o d’altres parts ultramarines 
o citramarines, és a saber, fora lo regne de València o partida d’aquell regne, ço és, 
de Sexona a enlà, li seran pagats per la ciutat de ajuda per kaffís de forment dotze 
diners, e per kaffís d’ordi, civada o avena sis diners, ço és, per kaffís de València. 
La qual ajuda li serà pagada com lo forment, ordi, civada o avena haurà venut en 
l’almodí de la ciutat.

E lo dia següent, que fon divenres, en lo qual comptava hom VIº nonas iulii 
anno predicto, fon feita la següent crida:

Ara ojats què us fan saber los jurats e prohòmens de la ciutat:
Que, jassia ço que en lo dia de hir, que fon dijous primer dia del mes de 

juliol del ayn damunt dit, fo estada feita crida per la ciutat que pagaria hom per 
ajuda de ordi, civada o avena que per mar seria aportada a la ciutat fora lo regne 
de València o partida d’aquell VI diners per kaffís de mesura de València, que és 
estat regonegut que la dita ajuda la ciutat no deu pagar, per tal car per ordi, civa-
da o avena alcuna ajuda o imposició no és demanada ni presa en l’almodí de la 
ciutat, sinó tan solament sia pagada ajuda als ||286v aportants forment per mar a la 
ciutat fora lo dit regne de València o partida del dit regne de Sexona a enlà, per 
ço com los comprants forment en l’almodí són tenguts pagar per kaffís de for-
ment XII diners per convertir e pagar la ajuda als aportants forment per mar fora 
lo dit regne.

389.

[DE LA IMPOSICIÓ DE LA CARN]

Die veneris VIº nonas iulii anno predicto

Ara ojats què us fan saber los jurats de la ciutat:
Que ordenat és que la imposició ordenada sobre les carns de les carniceries 

de la ciutat e dels locs de la contribució d’aquella, passats los IIII ayns, de la qual ja 
és feta venda, e los quals IIII ayns se compliran a XVIII dies del mes de juliol del ayn 
esdevenidor, en lo qual comptarà hom MCCCXLII, sia venuda a dos ans, los quals co-
mençaran a XIX dies del mes de juliol del ayn en lo qual comptarà hom MCCCXLII, 
e fi niran los dits dos ayns a XVIII dies del mes de juliol del ayn MCCCXLIIII. Perquè 
us fan saber que tot hom que vulla comprar la dita imposició de les carns de les 
dites carniceries de la ciutat e dels lochs de la sua contribució als dits dos ayns, que 
demà que serà dissabte, en ora de la primera esquella de vespres, sia en la plaça dels 
Mercaders, que aquí seran los jurats qui la dita imposició del dits II ayns vendran 
e fermaran al més donant, pagan lo preu, per lo qual se vendrà encontinent o a 
diners adavantats.
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390.

||289v [DIVERSOS]

[Die martis tertio nonas augusti anno Domini MºCCCºXXXº nono]

Per lo qual Consell foren fetes les ordenacions infrasegüents:
Ço és, que dóna plen poder a·n Andreu Guillem Escrivà, mudaçaf de la 

ciutat en lo present ayn, que, a esquivar contrast del preu de les vedelles, que, no 
contrastan qualssevol establiments çaenrere feits sobre lo preu de la venda de les 
vedelles venudes a tall, que·l dit mudaçaf a sa bona coneguda pusca donar preu al 
qual la vedella o vedelles pusquen ésser venudes.

Encara ordenaren en Ramon de Soler, justícia de la ciutat en lo criminal, e 
los dits jurats e Consell que, com per fur e ordenació les fl aqueres són tengudes 
donar certes onces de pa a la dinerada o meallada de blanc, o de ros, o de migans, 
o de sedaç e pan de paniç, e a les vegades les dites fl aqueres, no obeén lo mana-
ment del modaçaf de la ciutat, cessen de pastar. Per la qual cosa ||290r han ordenat, 
per pública utilitat, que tot fl aquer o fl aquera sia tengut de pastar o fer pastar de 
cascú del dit pa al pes que per lo modaçaf de la ciutat los serà donat, segons for-
ma de fur e de ordenació. E, si contrafarà, pagarà X sous de calònia per quantes-
que vegades contrafarà. E qui pagar no·ls porà, deja cessar del tot de pastar per I 
ayn següent. E, si alcun fl aquer o fl aquera tornarà dins l’ayn, que en lo dit cas li 
serà entredit de no pastar, e, si pastarà, perdrà tot lo pa e pagarà de calònia X sous. 
E, si los dits X sous pagar no porà, estarà presa en la presó comuna de la ciutat per 
X dies contínuament; de les quals penes o de alcuna d’aquelles gràcia alcuna no 
atrobarà.

Encara ordenaren que negun fuster o altra persona, en lo dia del dijous o 
en altre en què mercat se tinga, no gosen tenir fusta en lo mercat, per tal que no 
sia embargat a les coses que les gents aporten al mercat. E qui contrafarà, perdrà 
la fusta, la qual serà donada a la obra dels ponts de la ciutat.

391.

DELS BARBERS

Encara ordenaren que, a esquivar corrupció, oy e desplaer de les gents, que negun 
barber, lo dia que sagnarà, no gos tenir a la porta de la entrada de lo obrador o 
casa salvu II o III escudelles ab sanch. Totes les altres escudelles ab sanch sien ten-
guts tenir dins l’obrador o casa, e versar en loch d’on corrupció seguir o donar 
no·s pusca a les gents, ne en altre dia que sagnarà no gos tenir neguna escudella 
ab sanch a la porta. E qui contrafarà, pagarà de calònia V sous per quantesque ve-
gades contrafarà.
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E que·ls menescals no gosen sagnar alguna bèstia sinó en casa lur, o fora la 
ciutat o en loch d’on corrupció no se’n pusca enseguir, sots la dita pena.

Encara ordenaren, per esquivar corrupció a les gents, que negun carnicer no 
gos degollar o fer degollar alguna bèstia o bèsties en les carreres de les carniceries 
de la ciutat ||290v sinó en gamelles. E encontinent que la bèstia o bèsties hauran de-
gollades, sien tenguts fer buydar la sanch de les dites gamelles en loc on corrupció, 
pudor e infecció no pusca ésser donada a les gents. E qui contrafarà, encórrega en 
pena de V sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara ordenaren, per esquivar a frau, que tot carnicer, de qualque lig sia, 
sia tengut tenir balances, liura, miga liura, dineral e meallal. E qui contrafarà, en-
correrà en pena de V sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara ordenaren, per ben de la cosa pública, que null hom qui habit en 
alcun loch que no sia del realench situat dins los térmens de la ciutat, o fora los 
dits térmens, jassia que sia de realench, no gos vendre o fer vendre en la ciutat o 
ravalls d’aquella raïms de vinyes. E qui contrafarà, perdrà los raïms e pagarà de ca-
lònia V sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara ordenaren, per profi t de les gents de la ciutat e dels lochs de la sua 
contribució que hajen vinyes dins los térmens de la ciutat que sien del realench, 
pusquen vendre o fer vendre raïms de vinyes en la ciutat. Axí, emperò, que per 
tolre tota frau, ans que gosen vendre raïms de lurs pròpries vinyes, sien tenguts 
manifestar als jurats de la ciutat o a lur escrivà per sagrament de qual vinya e de 
qual terme volrà vendre rayms, e sia tengut de nomenar lo nom de la persona 
que de casa sua los vendrà. E qui contrafarà, perdrà los rayms e pagarà de calònia 
V sous per quantesque vegades contrafarà. 

Encara ordenaren, per esquivar a frau, que negun revenedor o revenedriu 
de fruyta, de qualque lig o condició sia, no gos vendre o fer vendre rayms de vi-
nyes en la ciutat ne en los ravals d’aquella d’ací a la festa de sent Miquel primera 
vinent. E qui contrafarà, perdrà los rayms e pagarà de calònia XX sous per quan-
tesque ||291r vegades contrafarà. E, si la dita calònia pagar no porà, serà pres o presa 
e estarà en la presó comuna de la ciutat per XX dies contínuament.

Encara ordenaren, per esquivar e foragitar frau e roberia de la orta, que ne-
gun vinyògol, o muller, o fi ll, o fi lla, o viuda d’aquell ne alcuna altra persona per 
aquell, no gos vendre amagadament o manifesta raïms de vinyes ne alcuna altra 
fruyta pròpria ne d’altre. E qui contrafarà, perdrà los raïms o altra fruyta que vena 
o lo preu d’aquella si venuda serà, e, ultra açò, la persona que·ls raïms o fruyta del 
vinyògol vendrà, pagarà per calònia XX sous per quantesque vegades contrafarà. E 
qui la dita calònia pagar no porà, serà pres e mès en la presó comuna de la ciutat 
e sostendrà les penes en Fur de València establides, a coneguda del justícia, e dels 
jurats e dels prohòmens consellers de la ciutat.

De les quals penes o calònies dessús dites serà lo terç del senyor rey, lo terç 
del comú de la ciutat e lo terç del accusador.
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392.

[DE PEGA I ALQUENA]

Die veneris idus augusti anno predicto

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que null hom, estrayn o privat, no gos aportar d’ací a avant pega en la ciutat 

que haja sòl de terra, sinó sòl de cenra tan solament; lo qual sòl de cenra sia de grux 
de I caç de coltell e no de més, ne aquella vendre en la dita ciutat. E qui contrafarà, 
pag II sous de calònia per cascun pan de pega per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que null hom, privat o estrayn, de qualque lig o con-
dició sia, no gos metre o fer metre sinó una tronyella de miga en ligar l’odre de 
alquena, la qual tronella sia de pes de III liures e no de més. E qui contrafarà, en-
correrà en pena de V sous per cascun odre per quantesque vegades contrafarà.

||291v De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la 
ciutat e lo terç del accusador.

393.

||293r [DE NO FER CÓRRER LES BÈSTIES PER LA CIUTAT]

[XVIº kalendas septembris anno Domini MºCCCºXXXº nono]

Ítem, com alcuns traginers de plaça e de molins, per lur temeritat alcunes de 
vegades fan córrer les bèsties cavalgan en aquelles per la ciutat, e, encara, aquells 
que tiren blat de mar a la ciutat, a la torna, anan buyts, fan-los córrer per la ciutat, 
e encara fematers corren per la ciutat ab los àsens, per la qual cosa dampnatges 
ne sien estats donats a creatures poques e a persones velles, e a esquivar los dits 
dampnatges, lo dit Consell establí e ordenà que negun dels damunt dits traginers 
o fematers d’ací avant no gosen córrer per la ciutat alcuna o alcunes de les dites 
bèsties. E qui contrafarà, encorrerà en pena de XII diners per quantesque vegades 
contrafarà, e, ultra açò, sia tengut satisfer lo dan donat.
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394.

[DE LA VENDA DE BLAT EN L’ALMODÍ I D’ANIMALS SOLTS PER LA 
CIUTAT]

Die martis XVIº kalendas septembris anno Domini MºCCCºXXXº nono

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que negun venedor o comprador de forment dins la ciutat o térmens 

d’aquella no gos fer venda o compra de forment sinó en l’almodí de la ciutat tan 
solament. E qui contrafarà, lo venedor perdrà lo forment e encorrerà en pena de 
LX sous, e lo comprador pagarà lo preu del forment, e, ultra açò, encorrerà en 
pena de LX sous, e açò per quantesque vegades contrafarà.

Semblants penes o calònies sostendrà mercader o altre qualsevol persona 
qui, fora lo dit almodí, vendrà, liurarà o baratarà forment ab qualssevol coses, axí 
ab béns seens o semovents com movents.

||293v Encara us fan saber que, a esquivar dampnatges que per porchs se do-
nen de nuyt e de dia, axí a creatures poques com a sachs en què està blat e, enca-
ra, en botigues de blat, han ordenat que null hom o fembra no gos lexar anar solt 
alcun porch o truja per la ciutat ne per los ravals d’aquella, de dia ne de nuyt. E 
qui contrafarà, perdrà lo porch o truja sens tot remey, la exequció de les quals és 
comanada al modaçaf de la ciutat.

Encara us fan saber que, a esquivar perills e dampnatges a creatures po-
ques e a persones velles, han ordenat que negun traginer, logader de plaça o de 
molins, o que tiren blat de mar, ne troters ne fematers no gosen córrer nenguna 
bèstia per la ciutat o ravals d’aquella. E qui contrafarà, encorrerà en pena de XII 
diners per quantesque vegades contrafarà e, ultra açò, sia tengut de satisfer lo dan 
d’aquèn donat segons fur.

Semblants penes sostendran aquells qui alguna bèstia correran per los ponts 
de la ciutat.

Encara us fan saber que, a esquivar perills e dampnatges de les gents, han 
ordenat que negun carnicer o altra persona no gos acaniçar alcun bou o vacca 
per la ciutat o per los ravals d’aquella, sots pena de XX sous per quantesque vega-
des contrafaran, e, ultra açò, satisfaran lo dampnatge que se’n enseguirà segons fur.

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú 
de la ciutat e lo terç del accusador.
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395.

||10v [ORDI]NACIONS [DELS] RAYMS. [QUE] NENGÚ NO GOS VENDRE 
RAYMS [DE] VINYES QUE HAGEN DINS LOS TÉR MENS DE LA 
CIUTAT QUE SIEN DEL REALENCH SENS LICÈNCIA DELS JURATS 
DE LA CIUTAT29

Die lune pridie kalendas augusti anno Domini MºCCCºXLº

Ara ojats què us fan saber los justícies en lo criminal e en lo civil, jurats e prohò-
mens de la ciutat:

Que han atrobat establit e ordenat alcuns ordenaments de les coses dejús 
escrites, los quals axí com a justs e profi toses a la cosa pública han loats, approvats e 
confermats, per la qual cosa vos fan saber ab la present pública crida que null hom 
qui habit en alcun loch que no sia del realench situat dins los térmens de la ciutat 
o fora los dits térmens, jassia que sia de realench, no gos vendre o fer vendre en la 
ciutat o ravals d’aquella rayms de vinyes. E qui contrafarà, perdrà los rayms e pagarà 
de calònia V sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara ordenaren, per profi t de les gents de la ciutat e dels locs de la sua 
contribució que hajen vinyes dins los térmens de la ciutat que sien del realench, 
pusquen vendre o fer vendre rayms de vinyes en la ciutat. Axí, emperò, que, per 
tolre tota frau, ans que gosen vendre rayms de lurs pròpries vinyes sien tenguts 
manifestar als jurats de la ciutat o a lur escrivà per sagrament de qual vinya e de 
qual terme volrà vendre los rayms, e sia tengut de nomenar lo nom de la persona 
que·ls vendrà. E qui contrafarà, perdrà los rayms e pagarà de calònia V sous per 
quantesque vegades contrafarà.

||11r Encara ordenaren, per esquivar a frau, que negun revenedor o revenedriu 
de fruyta, de qualque lig o condició sia, no gos vendre o fer vendre rayms de vinyes 
en la ciutat ne en los ravals d’aquella d’ací a la festa de sent Michel primera vinent. 
E qui contrafarà, perdrà los rayms e pagarà de calònia XX sous per quantesque ve-
gades contrafarà. E, si la dita calònia pagar no porà, serà pres o presa e estarà en la 
presó comuna de la ciutat per XX dies contínuament.

Encara ordenaren, per esquivar frau e roberia de la orta, que negun vinyò-
gol, o muller, o fi ll, o fi lla d’aquell ne alguna altra persona per aquell, no gos 
vendre amagadament o manifesta rayms de vinyes ne alcuna altra fruyta pròpria 
ne d’altre. E qui contrafarà, perdrà los rayms o altra fruyta que vena o lo preu 
d’aquella si venuda serà, e, ultra açò, la persona que·ls rayms o fruyta del vinyògol 
vendrà, pagarà de calònia XX sous per quantesque vegades contrafarà. E qui la dita 
calònia pagar no porà, serà pres e mès en la presó comuna de la ciutat, e sostendrà 

¶ 29 El canvi de la numeració dels folis és perquè comença un nou registre, l’A4. 
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les penes en Fur de València establides, a coneguda dels justícia, e dels jurats e dels 
prohòmens consellers de la ciutat.

Encara us fan saber que null hom, privat o estrayn, de qualque lig o condició 
sia, no gos tenir en la ciutat o en los ravals d’aquella, ne encara dins la orta de la 
ciutat, buchs d’abelles, sots pena de perdre aquells, e, ultra açò, encorrerà en pena 
de LX sous. Los quals buchs d’abelles cascú sia tengut de trer de la dita orta dins X 
dies primers vinents, sots la dita pena.

De les quals calònies damunt declarades serà lo terç del senyor rey, lo terç 
del comú de la ciutat e lo terç del acusador.

396.

||12v [SOBRE ELS FURTS DE FUSTA DE LA RAMBLA]

Die iovis quarto kalendas octobris anno Domini MºCCCºXL

Ara ojats què us fan saber los honrats maestre Ramon Berenguer Duch, tinent loc 
del honrat en Ramon Çanoguera, justícia de la ciutat de València en lo criminal, e 
los jurats de la dita ciutat:

Que a audiència lur novellament és pervengut, per relació de persones dig-
nes de fe havents fusta en la rambla de la dita ciutat, que alcunes persones de nuyt 
aporten fusta de la dita rambla a altres locs sots colorada manera, per la qual cosa 
los senyors de la dita fusta ne troben menys. Per ço, los dits loctinent de justícia e 
jurats, a esquivar que d’aquí avant semblant cosa no·s pusca o deja fer, manen per la 
present crida que null carrater o traginer o qualsevol altra persona, de nuyt, no gos 
carregar en la dita rambla nenguna fusta ne aquella portar a altre loch. E qui con-
trafarà, pagarà la valor o estimació de la fusta per quantesque vegades contrafarà, e, 
ultra açò, serà enantat contra aquell axí com a ladre segons que en Fur de València 
és contengut. E de la valor o estimació de la fusta serà lo terç del senyor rey, lo terç 
del comú de la ciutat e lo terç del accusador.

397.

||13r [EXEMPCIÓ DE LA QUEMA ALS CASTELLANS QUE PORTEN FOR-
MENT]

Eodem die et anno

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que, per ben de la cosa pública, han ordenat que tot castellà qui per terra 

aport forment a la ciutat de València e aquell vendrà en l’almodí de la dita ciu-
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tat, lo qual castellà serà tengut de pagar quema a la taula del pes del senyor rey, 
que·ls jurats de la ciutat pagaran en nom de la dita ciutat la dita quema per los dits 
castellans segons que dit és, per ço que·ls dits castellans pus volentarosament més 
forment aporten al dit almodí.

398.

ORDINACIONS PER LOS DRAPS DE LANA

Die veneris IIIº kalendas octobris anno Domini MºCCCºXLº

Com en lo temps passat per los jurats e Consell de la ciutat fossen fets alcuns or-
denaments e establiments sobre fer draps grossos, los quals se fehien en la ciutat, als 
quals establiments e ordenaments per evidència de feit és estat atrobat que correció 
e mellorament era necessari de fer als dits establiments, a esquivar a frau e per profi t 
de les gents que dels dits draps han a vestir e usar. E sia cosa rahonable e consonant 
a raó que a malaltia vella, novella medicina sia donada, per ordenació de la qual deu 
ésser posada memòria de escriptura per tal que per oblidança de hòmens no pusca 
deperir en lo temps esdevenidor. Emperamor d’açò, nós, en Francesch de Materó, 
en Jacme March, en Galceran de Riusech, en Ganer del Bosch, en Jacme Calbó e en 
Guillem de Magencosa, jurats de la ciutat de València en lo present ayn MCCCXL, 
de volentat e assentiment e consell dels prohòmens consellers de la dita ciutat e 
de exprés assentiment d’en Andreu del Boix, d’en Ponç de Rovellat, d’en Pere 
Andreu, d’en Francesch Pujol, d’en Jacme Laupart, d’en Domingo de Cedrelles, 
d’en Guillem Gombau, d’en Pere Marull, menor de dies, e d’en Francesch Orto-
neda, brunaters, per si e per tots los altres prohòmens qui fan fer dels dits draps en 
la dita ciutat, ajustan e melloran als establiment e ordenaments çaenrere fets sobre 
fer e adobar los dits draps grossos, han fets e ordenats los següents establiments e 
ordenaments, ||13v dels quals establiments e ordenaments fon feta la crida següent 
per Jacme Azcó, públich corredor de la ciutat, ço és saber, en lo dia de dilluns, en 
lo qual comptava hom VIIº idus octobris anno Domini MºCCCºXLº:

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que, jassia ço que l’altre dia per ben de la cosa pública haguessen fets orde-

naments e establiments sobre lo feit dels draps grossos que fan en la ciutat, e aquells 
ordenaments publicats, aprés de la qual crida e publicació mellorament e correcció 
és estada atrobada a profi t de la cosa pública. Emperamor d’açò, los dits jurats e 
prohòmens de la ciutat ab la present pública crida que la [sic] ordenació feta sobre 
los dits draps grossos és sots la forma següent:

Ço és, que tot texidor que d’ací a avant texirà peça de drap gros, sia tengut 
de tíxer aquella peça en pinte que haja dues alnes de amplea, segons que en Fur 
de València és contengut, e no en pinte de menor amplea. E si contrafarà, pagarà 
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de calònia X sous per cascuna peça per quantesque vegades contrafarà. Emperò, en 
açò no és entès [sayal].

E que tot senyor de fi laça de la qual volrà fer drap gros, sia tengut de liurar 
al texidor enfre estam e lana C liures per cascuna peça, o més si·s volrà. E si lo 
texidor per sa follia reebrà menys de les dites C liures per cascuna peça e, texit lo 
drap e aquell pesat, serà atrobat de menys pes de les dites C liures, pach de calònia 
per cascuna liura que falrà de les dites C liures XII diners per quantesque vegades 
contrafarà.

E, per esquivar a frau, lo mostaçaf francament pusca pesar cascuna de les dites 
[peces], tota hora que ell o volrà e en qualque loch aquell trobarà, la qual peça no 
sia banyada. E si menys pes de les dites C liures en la peça serà atrobat, lo senyor de 
la peça pach per cascuna libra de menys pes XII diners per quantesque vegades con-
trafarà. Emperò, si·l texidor que aquella haurà texida haurà ja pagat per aquella, que·l 
senyor del dit drap no sia tengut altra vegada pagar per aquella la dita calònia.

E que tot pilater sia tengut de adobar la peça o peces dels dits draps bé e le-
alment e cardar o fer cardar ab cardes de ferre que hajen la pua redona, axí que per 
avarícia de la borra lo drap no sia massa cardat. E si lo pilater contrafarà, perdrà lo 
salari del adop. ||14r E, ultra açò, sia tengut de pagar al senyor del drap lo dampnatge 
e interès del drap a coneguda dels veedors del offi ci dels brunaters, dels texidors e 
de pilaters, e encara lo pilater encórrega en pena de XII diners per peça per quan-
tesque vegades contrafarà. Emperò, que de les cardes ab què ara carden, les quals 
no han la pua redona, pusquen cardar ab aquelles tro a la festa de Nadal primera 
vinent, e no d’aquí avant, sots la dita pena, e açò per tal que d’ací a la dita festa 
pusquen haver comprades les cardes ab la pua redona.

E que tot pilater sia tengut de donar compliment d’amplea al drap en lo 
tirador, ço és, de una alna e no més. E qui contrafarà, pagarà de calònia XII diners 
per cascuna peça per quantesque vegades contrafarà.

E, a esquivar contrast entre lo senyor del drap e lo pilater, han ordenat que, 
aportat lo drap o draps de molí a obrador o en altre loch, que dins espay de II dies 
lo mostaçaf o veedors del dit offi ci regoneguen la peça o peces si hauran la alna de 
amplea. E si més de la dita amplea hi serà atrobada, lo pilater encórrega en pena de XII 
diners per peça per quantesque vegades contrafarà. Emperò, si de la dita amplea falrà I 
o dos dits, lo pilater no encórrega en alguna pena, per tal car lo drap n’és pus fort.

Ítem, que cascun pilater sia tengut de fer son senyal cert per tal que sia sabut 
qual pilater ha adobat aquell drap o draps, lo qual senyal faça al cap de la peça del 
drap. E qui contrafarà, pach per pena II sous per quantesque vegades contrafarà.

E si lo pilater fraudulentament contrafarà senyal de altre pilater, encórrega en 
pena de LX sous per cascuna peça per quantesque vegades contrafarà.

E que senyor de obrador o altre no gos cardar o fer cardar en pertxa al-
cun drap ab cardes de ferre aprés que·l drap serà aportat de molí, ans sia tengut 
de cardar lo drap ap [sic] palmars de cardó, a esquivar dampnatge del drap. E qui 
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contrafarà, encorrerà en pena de LX sous per cascuna peça per quantesque vega-
des contrafarà.

Encara ordenaren, per esquivar a frau, que cascun ayn sien elets IIII veedors, 
ço és, II ||14v brunaters e II texidors, los quals sien tenguts de fer sagrament en poder 
del mostaçaf de la ciutat que bé e lealment se hauran en revelar los fraus al mostaçaf 
e donar lur consell a aquell per tal que los fraus sien punits.

E com en temps passat sia estat atrobat per evidència de feit que·ls draps 
grosos que eren texits de nuyt no eren tan ben texits ne tan profi tosament com 
eren los draps que de dia eren texits, per ço, a profi t de les gents que dels dits draps 
han a vestir e usar, han ordenat que d’ací a avant alcun texidor no gos texir de nuyt 
alcun dels dits draps grossos. E qui contrafarà, pagarà de calònia X sous per cascuna 
peça per quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies damunt dites serà lo terç del senyor rey, lo terç del 
comú de la ciutat e lo terç del acusador.

En los dits dia e ayn los dits jurats e Consell de la ciutat ordenaren que d’ací 
a avant lo mostaçaf de la ciutat, present e qui per temps serà, no reeba a si en spe-
cial veedors qui generalment aconsellasen a ell sobre los contrasts de les obres, a 
esquivar pregàries, o corrupcions, o volentat desordenada o dampnatge d’aquells 
que fahien fer les obres, per tal car se havien a reembre e pagar a cascun dels dits 
veedors dos sous per poca hora o temps que estiessen a donar lur [consell] sobre lo 
contrast de la obra. E que·l mostaçaf pusca fer appellar e destrènyer aquells maestres 
que a ell serà benvist que li donen consell sobre·l contrast que serà per raó de 
alcuna obra. E si alcun maestre o maestres, axí appellats per part del dit mostaçaf, 
serà inobedient e rebel·le, que encórrega en pena de V sous per quantesque vega-
des contrafarà. Semblant pena pag lo senyor de la obra, si embargarà o vedarà al 
maestre que no vaja al dit mostaçaf per la dita raó, car açò sia ordenat per pública 
utilitat, la qual deu ésser servada ans que la special.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciutat 
e el terç del accusador.

||15r En lo dia de divendres, en lo qual comptava hom pridie nonas octobris anno 
domini MºCCCº quadragesimo, fo appellat e justat Consell en lo palau de la casa de la 
confraria del benaventurat Sent Jacme apòstol per alcuns affers tocants lo bon esta-
ment de la ciutat, en lo qual Consell en Jacme Calbó e en Guillem de Magencosa, 
jurats de la ciutat, en absència d’en Francesch de Materó, lo qual era anat ensems 
ab en Berenguer de Ripoll en les partides de Alacant e de Oriola per vendre la 
almoyna generalment ordenada per tot lo regne de València e en partida d’aquell 
regne, e en absència d’en Jacme March, de Galceran de Riusech e d’en Guerau del 
Bosch, conjurats d’aquells qui presents eren en la dita ciutat, los quals eren occupats 
per la mort del cors de la dona muller que fon de Jacme de Romaní, fi lla de Jacme 
Escrivà, per tal los dits en Jacme Calbó e en Guillem de Magencosa exposaren en 
lo dit Consell les coses infrasegüents:
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Ço és, que com la ciutat a present de negunes parts, per mar o per terra, no 
pusca haver acorriment de forment sinó en special del regne de València e de les 
partides de la frontera de Castella, de les quals la ciutat havia gran seccós e accor-
riment, per lo qual acorriment del dit forment l’almodí de la ciutat era en bon 
estament, per la qual cosa l’altre dia los jurats e Consell de la ciutat ordenaren que 
negun castellà que sia tengut de pagar quema no pach aquella en la taula del pes de 
la ciutat, per tal que·ls dits castellans aportassen molt més forment al almodí de la 
dita ciutat per ço que major mercat de forment pusqués ésser haüt en lo dit almodí. 
E, jassia ço que alcuns castellans haguessen aportat del dit dia a ençà més forment 
que no solien, sabén la franquea de la dita quema al dit almodí, si lo dit Consell, 
per haver major habundància de forment, hauria per bé que, ultra la dita franquea 
de la dita quema, que·ls dits castellans fossen franchs de no pagar III diners per kaffís 
de almodinatge, lo qual almodinatge, que són III diners per kaffís, pagàs la ciutat per 
haver-ne major habundància e mercat. Finalment, lo dit Consell, enteses les dites 
coses e per la pública utilitat, ordenà que alcun castellà qui sia tengut pagar lo dit 
almodinatge, no pach aquell, ans la ciutat, dementre que benvist li serà, pach lo 
dit almodinatge. E com li serà benvist ||15v de no pagar la dita quema e almodinatge 
per los dits castellans, que·n sia feta crida pública per les places de la ciutat per tal 
que adonchs sia certs als dits castellans de les dites coses.

Ítem, los dits en Jacme Calbó e en Guillem de Magencosa, jurats sobredits, 
exposaren en dit Consell que en Pere Samisay, axí com a guardià de la venema e de 
vy de locs vedats, los havia feta relació que en diverses locs de la ciutat e del Grau 
de la mar havia atrobat vin vell e novell, lo qual [era] de locs vedats, e havien mès 
ans de la festa de sent Michel, lo qual vy vell e novell no havien venut per tot lo 
dia e festa de sent Michel, segons que fer devien per ordenació de la ciutat e sots 
la pena en la dita ordenació contenguda. E, que ans de la dita festa de sent Michel, 
algunes persones havien mès o feyt metre vy novell en la ciutat de locs vedats, lo 
qual no havien venut per tot lo dia de la festa de sent Michel, segons ordenació de 
la ciutat, hoc encara, venema de locs vedats, en qual manera sobre les dites coses e 
en cascun d’aquelles seria provehit per lo dit Consell a descàrrech dels jurats de la 
ciutat e del dit guardià de vy e de venema de locs vedats.

Finalment, lo dit Consell provehí e ordenà sobre les dites coses e en cascuna 
d’aquelles sots la forma següent:

E, primerament, quant al vyn vell qui era estat atrobat en la ciutat e en lo 
Grau de locs vedats, lo qual no era gran quantitat, segons que les gents era neces-
sari a beure, per tal car les venemes del present ayn per gran royna de plujes eren 
guastades, axí que a penes del vy novell que venien en la ciutat no era de color ne 
de sabor covinent, lo dit Consell ordenà que quant al present ayn lo dit guardià no 
deman ne reeba calònia de alcú per lo dit vyn vell per la raó dessús dita.

Quant és al vy novell e la venema mès e mesa en la ciutat o en los locs de 
la contribució d’aquella, ço és, vy novell que venut no sia ans per tot lo dia e festa 
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de sent Miquel, que port lo senyor d’aquell vy la pena en la ordenació de la ciutat 
contenguda. ||16r Semblantment, per la venema de locs vedats.

Com en temps passat per los jurats e Consell de la ciutat fos estat ordenat e 
comanat a alcuns mostaçafs de la ciutat de temps passat que, ab consell e de consell 
de alcuns prohòmens per aquell appelladors o requiridors, pusqués atorgar e donar 
licència special a qualsevol carnicer qui hagués mort alcun vedell ho vedella en la 
carniceria de la ciutat, de assignar-li cert preu per liura de les dites carns, al qual 
preu o for assignat al dit carnicer per lo dit mustaçaf e prohòmens pusqués vendre 
les dites carns e no a major for, mas a menor si·s volria. E com ara novellament 
a audiència dels dits jurats e Consell sia pervengut que alcuns carnicers fraudu-
lentment e enganosa, per pròpia avarícia lur de guany, mataven algunes vaquetes 
moresques, les quals havien enfanades e engrexades, a les quals tollien los caps per 
tal que la malícia dels dits carnicers no fos coneguda e sots colorada manera pus-
quessen dir que eren vedelles per ço que mellor preu los fos donat a la liura. Per tal, 
a esquivar la dita frau, los dits jurats e Consell feeren la següent ordenació:

Ço és, si alcun carnicer, mort qualsevol vedell o vedella de leyt o altre segons 
que dit és, tolrà o levarà o tolre o levar farà lo cap ans que per lo mostaçaf sia feit 
pesar e donat cert preu ab consell de prohòmens, segons que dit és, que aquell car-
nicer sia tengut de vendre la liura de les dites carns a raó de IIII diners la liura.

E per tal que càrrech sia relevat a·n Pere d’Esplugues, mostaçaf del present 
ayn, e donat aviament als carnicers que vedells o vedelles mataran e a donar avi-
nentea a les gents que de les dites carns de vedells o de vedelles comprar volran, 
ordenaren que·l dit mostaçaf, appellats a si alcuns prohòmens qui ab ell ensems 
vejen les carns del vedells o vedelles, que de consell d’aquells pusca assignar ||16v e 
cert preu atorgar e donar a la liura de les dites carns als dits carnicers, enaxí que·ls 
carnicers no gosen vendre les carns dels vedells o vedelles a més del for que per lo 
mostaçaf serà donat, sots pena de LX sous per quantesque vegades contrafaran. 

399.

||18r [LA CIUTAT PAGARÀ LA QUEMA I L’ALMODINATGE ALS CASTE-
LLANS QUE PORTARAN FORMENT A L’ALMODÍ]

Die sabbati nonas mensis octobris MºCCCºXLº

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens consellers de la ciutat:
Que, per ben de la cosa pública, han ordenat que, jassia ço que l’altre dia 

haguessen ordenat e feit publicar ab crida pública per la ciutat, que tot castellà que 
per terra aportàs forment al almodí de la ciutat que fos tengut pagar quema, que 
la ciutat pagaria la dita quema per los dits castellans, e axí o ha complit e ho com-
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pleix de feit. E que, ultra la dita quema, la ciutat pagaria lo dret de almodinatge per 
los castellans qui forment vendran en lo dit almodí, axí que·ls dits castellans seran 
franchs de quema e de almodinatge.

400.

[CELEBRACIÓ DEL DIA DE SANT JORDI]

Fuit preconizata die iovis, intitulata XIIIIº kalendas novembris anno predicto per Iacobum 
Azconis, publicum preconem Valentie

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que lo senyor bisbe de València ab ells ensemps han ordenat, a reverència de 

la sancta passió del Fill de Déu, la qual volch sostenir pacientment en dia de diven-
dres per salvar l’umanal linyatge, e a honor e reverència de la Verge benaventurada 
nostra dona sancta Maria, mare sua, ||18v e del benaventurat sent Jordi e de tota la 
cort celestial, que demà que serà divendres se farà processó general, la qual partirà 
de la Seu e hirà a la esgleya del benaventurat Sent Jordi, e d’aquí tornarà a la dita 
Seu, per fer aquí lo divinal offi ci, e hi haurà sermó. Per què us fan saber que null 
hom o fembra, sots pena de LX sous, no gos tenir obrador ubert ne tenda parada 
tro que lo dit offi ci sia feit.

Encara us fan saber que han ordenat que tot crestià e crestiana vaja ordena-
ment e ab vestimentes honestes en la dita processó, e no vullen parlar mas pregar 
nostre senyor Déus e la benaventurada Verge nostra dona sancta Maria, mare sua, que 
per lur clemència e pietat vullen donar victòria als alts reys de Castella e de Portugal, 
los quals demà o dissabte deuen haver batalla campal ab lo malvat rey Benimarí de la 
secta del malvat Maffumet, axí que Déus exalç crestianisme e abaix paganisme.

Encara han ordenat que, per tal que·l nostre senyor Déus vulla donar victòria 
de dits reys de Castella e de Portugal contra lo dit rey Benimarí, que tot crestià e 
crestiana que sia de edat de dejunar, que per reverència de Déu e de la dita Verge, 
mare sua, vulla e deja dejunar demà que serà divenres, e dir oracions e fer almoynes 
segons que Déus los ministrarà, per tal que nostre senyor Déus per la sua misericòr-
dia vulla donar complida victòria a crestians contra los infeels.
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401.

||23r [D’ALBARDERS I REVENEDORS]

||22v [Divendres, en lo qual comptava hom VIIº kalendas decembris anno Domini 
MºCCCºXLº]

E com per alcuns prohòmens fos proposat en lo Consell que era cosa de mal 
exemple e peccat com en lo dia del dicmenge albardaven bèsties e portaven càr-
regues públicament per la ciutat. Per ço, los dits jurats e Consell, volents esquivar 
peccats e mal exempli, ordenaren que null hom, de qualque condició sia, en lo dia 
de dicmenge no gos albardar o bast posar a bèstia per portar càrrega per la ciutat 
ho ravals d’aquella. E qui contrafarà, pagarà de calònia X sous.

De les quals serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat e lo terç del 
accusador.

Ítem, ordenaren que null revenedor o revenedriu no gos comprar en la ciu-
tat ne dins los térmens de aquella nenguna caça, sots pena de perdre aquella e pagar 
de calònia V sous per quantesque vegades contrafarà.

Ítem, ordenaren que null hom o fembra, de qualque condició sia, no gos 
vendre nenguna caça sinó al portxe del mercat, sots la pena damunt dita.

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat 
e lo terç del accusador.

Die veneris kalendas decembris anno Domini MºCCCºXLº

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que, a esquivar peccats e mal exempli, han ordenat que null hom en lo dia 

del dicmenge no gos albardar o bast posar a alguna bèstia per portar càrrega per la 
ciutat ne per los ravals d’aquella, ne encara alguna bèstia sens albarda o bast portar 
alguna càrrega. E qui contrafarà, pagarà de calònia X sous.

En la qual ordenació no són o deuen ésser compreses persones estranyes qui 
caminan venguen a la ciutat, o passan caminan per aquella.

Encara han ordenat que null revenedor o revenedriu no gos comprar alguna 
caça en la ciutat o dins los térmens d’aquella, sots pena de perdre la caça e de pagar 
V sous de calònia per quantesque vegades contrafarà.

E que null hom o fembra, de qualque condició sia, no gos vendre nenguna 
caça sinó al portxe del mercat, sots la dita pena.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat e lo terç 
del accusador.
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402.

||25r DE VENDA DE LA CAÇA E DELS PREUS

Die martis nonas decembris anno Domini MºCCCº quadragesimo

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que, per ben de la cosa pública, han acotada la caça e aviam dejús declarat, 

sots la ordenació infrasegüent:
Ço és, que null hom o fembra, privat o estrayn, de qualque condició sia, no 

gos vendre la caça o volateria dejús escrita a més de preu que dejús és declarat:
És a saber, una carn de conill ............................  cinch diners.
Una perdiu .......................................................  set diners.
Una fotga .........................................................  tres diners e mealla.
Un ànet ............................................................  sis diners.
Un xibert .........................................................  cinch diners.
Un boix ...........................................................  set diners.
Un colom ........................................................  dos diners.
Un thodó .........................................................  cinch diners.
Un morell ........................................................  tres diners.
Un sisó .............................................................  quatre diners.
Una carranca ....................................................  tres mealles.
Un parell de cucales .........................................  tres mealles.
Una sarceta .......................................................  dos diners e mealla.
E que null hom o fembra, de qualque condició sia, no gos vendre de la dita 

caça o aviam dessús declarat en alcun loc de la ciutat sinó al portxe del mercat.
E que alcun revenedor o revenedriu de la dita caça o aviam no gos, de dia 

o de nuyt, vendre en casa sua pròpria o altre loc de la ciutat sinó al dit portxe del 
mercat, ans sia tengut de portar ||25v o fer portar tota la caça o aviam al dit portxe. Em-
però, si s’esdevendrà que de la dita caça o aviam romangués a vendre al dit portxe 
al capvespre d’aquell dia, la caça o aviam que romandrà a vendre en lo dit portxe 
pusca metre lo venedor en casa sua pròpria o logada, enaxí que en lo següent dia 
per lo matí la aport o faça aportar al dit portxe per tenir-ne aquí venderia.

E que alcun revenedor o revenedriu no gos comprar en la ciutat ne dins los 
térmens d’aquella alguna caça o aviam per qualque nom sia appellada.

E qui contra les dites ordenacions o alguna d’aquelles farà, açò declarat 
quant és als conills, pagarà per pena LX sous per quantesque vegades contrafarà e 
no perdrà los conills, mas lo mostaçaf farà vendre los dits conills al dit for en lo 
dit portxe, e el preu que d’aquèn serà haüt haurà lo senyor dels conills. Quant és a 
la altra volateria o altra caça desús declarada, perdrà la caça e, ultra açò, pagarà de 
calònia V sous per quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat e lo terç 
del accusador.
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403.

||28r [DEL PREU DE LA CAÇA]

En lo dia de divendres, en lo qual comptava hom XVIIIº kalendas ianuarii anno predic-
to, fo appellat e ajustat Consell en la sala de la cort de la ciutat per acordar sentèn-
cies. En lo qual Consell fon proposat que per la mirva de les carns de moltó que ja 
començava seria bo que fos acrescut al cot dels conills, de les perdius, de les fotges 
e de les carranques. Finalment, fo acordat per los jurats e Consell de la ciutat que 
la carn de conill poguessen vendre a sis diners.

Ítem, una perdiu ...............................................  VIII diners.
Ítem, una fotga .................................................  IIII diners.
Ítem, una carranca ............................................  II diners.
Ítem, una sarceta ...............................................  III  diners.
De l’altra caça o volateria roman en son for o cot segons que appar en la 

ordenació que fon feita l’altre dia, sots kalendari de nonas decembris anno predicto.
De la qual cosa fon feta crida per la ciutat per Jacme Azcó, corredor, en 

lo dia de dissabte, en lo qual comptava hom XVII kalendas ianuarii anno Domini 
MºCCCºXLº.

Açò declarat que en dia de divenres o de dejuni leerívolment pusquen metre 
la caça o aviam en lur casa, mas no·n gosen vendre aquí sinó al portxe del mercat, 
sots la pena ja apposada.

404.

||33r [DE LA VENDA DELS BLATS EN L’ALMODÍ]

Die lune XVIIIº kalendas febroarii anno Domini MºCCCºXLº

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que han proveït, per donar ampliació a les persones estranyes, axí crestians 

com sarrayns, que aporten forment al almodí de la ciutat, que los revenedors o 
revenedrius qui tenen enpatxat e embargat la plaça del dit almodí que per demà 
tot dia que serà dimecres hajen desembargat lo dit pati, en lo qual no gosen tenir 
sinó I oró de tres kafi ços de adacça, o de civada o de paniç. E qui contrafarà los 
orons ab lo blat ne serà treit a messió del senyor del blat, et, ultra açò, encorrerà en 
pena de XX sous.

Encara us fan saber que null hom no gos tenir negun oró en lo portxe assig-
nat als estrangers qui aporten blat al dit almodí, sots les penes damunt dites.

Encara us fan saber que tot hom qui haja oró de blat, del qual no té venderia, 
que aquell oró ab lo blat faça metre dins los portxes del almodí atinent de la pared, 
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per tal que lo romanent pati ves la dita plaça del almodí pusca servir als estrangers que 
aporten forment a profi t de la ciutat, car aquells que no tenen venderia no deuen ha-
ver semblant avantage de aquells que profi t hi aporten, sots les penes damunt dites.

Encara us fan saber que null hom o fembra no gos dir paraules vilanes ne fer 
alguna enjúria a negun castellà ne sarrahí que aport e vena blat en lo dit almodí, 
sots les penes en Fur de València contengudes.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciutat 
e lo terç del acusador.

405.

||33v DE LA RAJOLA E TEULA

En lo dia de divenres, en lo qual comptava hom VIIº kalendas febroarii anno Domini 
MºCCCºXLº, fo appellat et justat Consell en lo palau de les cases de la confraria del 
benaventurat Sent Jacme apòstol en València, per affers de la ciutat, enfre los quals 
fo exposat per en Jacme de Tamarit, en Johan Pujalt, en Francesch Péreç, en Pere 
de Manresa e per en Simon de Monçó, rajolers de la ciutat, que, jassia ço que di-
verses vegades davant lo Consell de la ciutat haguessen proposat e suplicat que·ls 
plagués haver esguart a la pèrdua e dampnatge que sostengut havien per lo cot o 
establiment que en temps longament passat era estat feit, per tal car adonchs era 
molt major mercat de terres, de lenya e de manobres que no és a present, e d’açò 
és cosa notòria a les gents, per les quals coses als jurats e Consell cor devia moure 
a pujar-los lo preu a mil·ler de rajola o teula blancha, e a mil·ler de rajola migan-
cera. En altra manera, ells d’aquí a avant haurien a cessar de fer rajola de teula 
per esquivar lur pèrdua. Et lo dit Consell, enteses les dites coses, attenén que·l dit 
establiment e cot feit a rajola blanca a XVIII sous lo mil·ler, e rajola miganera XV 
sous lo mil·ler, e teula a XX sous lo mil·ler, ésser feit XXX ayns són passats, sabén e 
veén que del dit temps a ençà les terres són muntades de preu e als manobres ésser 
acrescut lo loguer e la lenya ésser molt pus cara que adonchs no era, lo dit Con-
sell, havent esguard a les dites coses, volents provehir a les obres faedores en la dita 
ciutat, establiren e ordenaren que d’ací a avant los rajolers de la dita ciutat pusquen 
vendre rajola blancha a XIX sous los mil·ler. Açò declarat, que per lo quart del mil-
ler, que són CCL, pach a la dita raó de XIX sous; semblantment, de mig mil·ler. Mas 
si centenar de rajola serà comprat, pach XXIII diners per centenar, jassia ço que a la 
dita raó sien II diners més de XIX al mil·ler, car per centenar de rajoles altre compte 
no·s pot fer bonament.

Ítem, ordenaren que rajola migancera pusquen vendre d’ací a avant a XVI 
sous lo mil·ler, e a la dita raó sia servat en quart de mil·ler e de mig mil·ler, mas si 
centenar de rajola migancera serà comprat, pach XIX diners per centenar.
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Ítem, ordenaren que mil·ler de teula blancha pusquen vendre d’ací a avant a 
XXI sous lo ||34r mil·ler, e a aquesta no pach per quart de mil·ler e per mig mil·ler. E 
si centenar de teula serà comprat, pach II sous, I diner lo C.

Ítem, ordenaren que, a esquivar a frau, negun rajoler no gos vendre ne mes-
clar rajola mijancera ab rajola blanca. E qui contrafarà, perdrà la rajola mijancera, 
e, ultra açò, encorrerà en pena de XII diners lo mil·ler per quantesque vegades 
contrafarà.

Ítem, ordenaren, a esquivar a frau e per profi t de les obres, que·ls rajolers 
de la ciutat, presents e qui per temps seran, sien tenguts de fer rajola e teula bé e 
lealment en manera dels motles antichs e dretament, per tal que la rajola e teula sia 
egual. E qui contrafarà, encórrega en pena de XII diners per mil·ler.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat e lo terç 
del accusador.

Dels quals establiments e ordenaments fon feita per la ciutat crida pública 
per Jacme Azcó, públich corredor de la ciutat, en lo dia de dijous, en lo qual comp-
tava hom kalendas febroarii anno Domini MºCCCºXLº.

406.

||35r DE LES CORRENTIES DELS ARROÇOS

Die iovis XVº kalendas martii anno Domini MºCCCºXLº

Ara ojats què us fan saber los jurats e prohòmens de la ciutat:
Que, com el temps aprop passat sia estat ordenat per los jurats e prohòmens 

consellers adonchs de la ciutat, per esquivar infecció e corrupció, malalties e morts 
de persones que en la orta e terme de la ciutat se són enseguides per les aygües 
discurrents de camps en los quals havia arroç appellat correnties, e, encara, per es-
quivar contrasts e ||35v baralles sobre lo preniment de les aygües a regar les heretats, 
e encara a esquivar dampnatges a les heretats convehines a les correnties d’arroç 
e per esquivar ayguamoll, ordenaren, per ben de la cosa pública, que null hom o 
fembra, de qualque condició o estament fos, no gosàs fer correntia d’arroç en la 
orta e terme de la ciutat, e qui contrafaria, encorreria en pena de LX sous, e l’arroç 
de la correntia seria arrancat a pròpria messió del senyor de la correntia. E com 
alcuns, aprés la dita ordenació, per lur follia e, ço que era pus greu, no tements 
Déu ne senyoria ne portan karitat a son prohisme, no cessaven de fer correnties 
de arroç sots esperança que atrobarien mercè e gràcia de les dites calònies, al·legan 
que, si en lo temps en lo qual arroç sembren la dita ordenació era publicada, que 
no haurien escusa de fer correnties e de portar e sostenir les dites penes. On com 
a les malícies de les gents per legudes maneres dejam obviar e·squivar, e tolre es-
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cusacions vanes e donar via e remey a la cosa pública, emperamor d’açò, los dits 
jurats e prohòmens vos fan saber que null hom o fembra, de qualque condició sia, 
no gos fer correntia d’arroç en la orta e terme de la ciutat. E qui contrafarà, pagarà 
LX sous de calònia, e li serà arrancat tot l’arroç de la correntia a pròpria messió del 
senyor de la correntia del arroç, de les quals calònies e penes amor ne gràcia alcú 
no atrobarà. E si béns mobles no seran atrobats a aquell qui la dita correntia per 
sa follia haurà feta, que no bastassen a la paga de la calònia dels dits LX sous e a les 
messions de arrancar tot l’arroç, que en aytal cas la terra de la correntia serà loga-
da o venuda per pagar les dites calònia e messions, per tal que en tot cas les dites 
correnties d’arroç sien cessades e foragitades, com pus profi tosa e mellor cosa sia 
lo ben públich que no lo singular. E per tal que alcú d’ignorància dissimulada no·s 
pusca de le dites coses escusar, los dits jurats e prohòmens vos notifi quen aquelles 
ab la present pública crida.

De la qual calònia dels dits LX sous serà lo terç del senyor rey, lo terç de la 
ciutat e lo terç del accusador.

407.

||36v QUE NEGÚ NO GOS TENIR BESTIAR EN LA ORTA DE VALÈNCIA

Die iovis idus martii anno Domini MºCCCºXLº

Ara ojats què us fan saber los justícies en lo criminal e en lo civil e los jurats e 
prohòmens de la ciutat:

Que, a esquivar dampnatges e tales de la orta de la ciutat, és ordenat que null 
hom, privat o estrany, de qualque condició sia, no gos tenir bestiar lanar o cabriu en 
la orta de la ciutat, ço és, del riu sech de Catarroja a ençà, e devalla tro a la mar, ne 
de les cèquies de Quart e de Moncada a avall, ne dins les pertinències del loch de 
Meliana tro a la mar, en vinyes, camps, orts, alfaçars, de dia ne de nuyt, sots pena de 
VI diners per cabeça de dia, e de nuyt XII diners, e, ultra açò, satisfarà lo dampnatge 
d’aquèn donat a coneguda de prohòmens per quantesque vegades contrafarà.

E que null hom dins les dites afrontacions o limitacions no gos tenir bous 
o vaques o altres bèsties cerreres o aregues, ne porchs o truges, sinó en heretat o 
casa pròpria, sots pena de XII diners de dia e II sous de nuyt per cabeça, e satisfarà 
lo dampnatge d’aquèn donat a coneguda de prohòmens per quantesque vegades 
contrafarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat e lo terç 
del accusador.
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408.

||37r ORDINACIONS FETES PER CAUSA DELS PESCADORS E DEL VENDRE 
DEL PEIX DE MAR

Die martis sexto kalendas aprilis anno Domini millesimo trecentessimo quadragesimo 
primo

Establiren e ordenaren los jurats e prohòmens conseyllers de la ciutat, per donar 
loch e aviament als pescadors que pesquen en mar pexs, los quals se deuen vendre 
a pes e a cert preu, que·ls revenedors o mercaders de pex lo pusquen comprar 
a la mar dels pescadors, no contrastan qualsevol establiment en contrari feyt. E, 
açò, per tal que·ls dits pescadors pusquen fer més bol o bols per tal que més pex 
puscha ésser haüt a obs de les gents. E que los dits mercaders de pex leerívolment 
pusquen comprar a la mar pex salsprès o salat, no contrastant qualsevol ordenació 
d’aquèn feta. Sots aytal, emperò, condició: que·ls revenedors o mercaders de pex 
que compraran pex fresch, salsprès o salat a la mar sien tenguts encontinent de fer 
portar tot lo dit pex a la plaça de la pescateria de la ciutat, en la qual sien tenguts 
de vendre públicament lo pex fresch o salsprès, al for e preu que ja és estat ordenat 
e no a major preu, mas a menor for lo vena si·s volrà. E qui a més de for ja ordenat 
lo vendrà, perda lo pex e, oltra açò, pach de calònia V sous per quantesque vegades 
contrafarà.

E que nengú revenedor o mercader del dit pex no gos comprar del dit pex 
fresch o salsprès, ne fer comprar en la ciutat o ravalls d’aquella ne, encara, per ca-
mins deçà la riba de la mar, per esquivar a frau. E qui contrafarà, encorrerà en les 
penes desús dites per quantesque vegades contrafarà.

E que alcun revenedor o mercader de pex no gos estojar o amagar nen-
gun del dit pex en la sua casa o en altre loch, ans en tot cas sia tengut de portar 
o fer aportar tot lo pex fresch o salprès a la dita pescateria, ||37v en la qual tengua 
públicament venderia d’aquell pex al for ordenat, sots les penes damunt dites per 
quantesque vegades contrafarà.

E que nengú revenedor o mercader de pex fresch o salprès, lo qual se deu 
vendre a cert preu e pes, no gos mesclar ne fer mesclar algun pex de menor preu 
la liura ab pex de major preu, e açò per esquivar a frau. E qui contrafarà, encorrerà 
en les penes desús dites per quantesque vegades contrafarà.

Et, per esquivar corrupció e dampnatge de les gents, nengun revenedor o 
mercader de pex no gos lavar o fer lavar pex salprès ab aygua de la mar ne ab altra, 
sots les penes desús declarades per quantesque vegades contrafarà.

E com per esperiència de feyt sia estat atrobat en la ciutat que·ls revenedors 
o mercaders de pex venents pex fresch o salprès que·s venia a pes e a cert preu, los 
quals entre si havien companyia, no tenien sinó I pes o dos en la pescateria, per 
la qual cosa presura de gents volents comprar del dit pex se enseguia, per la qual 
cosa era perill e dampnatge a persones puerils, e a fembres preynades e a persones 
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veylles, et per la dita presura havien escusa com lo liuraven a menys pes. E, per 
esquivar presura de gents, perills, dampnatges e frau, han ordenat que cascú dels 
dits revenedors o mercaders de pex, sia que aja entre si companyia o no, sia tengut 
cascú per si tenir balances e liures per vendre a les gents lo pex fresch o salprès, sots 
pena de V sous per quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies damunt dites serà lo terç del senyor rey, lo terç de la 
ciutat e lo terç del acusador.

Et encara ordenaren los dits jurats e prohòmens conseyllers de la dita ciu-
tat, per esquivar a frau e dampnatges de les gents, que, sots confi ança del escut o 
pavesch que portarien, prenguessen dampnatge, per tal car aquell escut o pavés no 
era encuyrat de cuyr de paratge e fos encuyrat d’albadina e de paper, que null hom, 
||38r privat o estrany, d’ací a avant no gos aportar o fer aportar per mar o per terra 
a la ciutat nengun escut o pavesch que no sia encuyrat de cuyrs de paratge dins e 
defora. Et qui contrafarà, l’escut o pavés serà cremat e lo senyor d’aquell escut o 
pavés pagarà XX sous per quantesque vegades contrafarà.

E que null no gos fer en la ciutat ne dins los térmens d’aquella nengun escut 
o pavés que no sia encuyrat de cuyrs de paratge dins e defora, a esquivar frau e 
dampnatges. E qui contrafarà, encorrerà en les penes desús dites.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat e lo terç 
del acusador.

Encara ordenaren los dits jurats e prohòmens conseyllers, per haver suffi cièn-
cia e provisió de carns de moltó a obs de la ciutat que, no contrastan qualsevol es-
tabliment e ordenació tro ací feyt, que los carnicers de la ciutat que contínuament 
tallen e venen carns a les gents pagan lo dampnatge donat per moltons en qualsse-
vol esplets, segons que en Fur de València és contengut, no sien tenguts pagar calò-
nia o ban axí com los espletadors que tenen bestiar d’esplet en la orta de la ciutat, 
car diferència de rahó deu ésser feta de les coses de què la ciutat és provehida a les 
coses de les quals en tant no és provehida la ciutat, no contrastan que sia al·legat 
per los espletadors que la ciutat és provehida per rahó de la let, la qual la ciutat pot 
haver bonament estant les cabres o oveylles fora les limitacions ordenades, dins les 
quals bestiar d’espletadors no deu estar, sots les penes en la ordenació d’aquèn fetes 
contengudes.

409.

QUE·LS CARNICERS NO GOSEN TENIR DINS L’ORTA DE VALÈNCIA 
SINÓ L CABECES DE MOLTONS

Axí, emperò, que·ls dits carnicers no gosen tenir dins la orta e limitacions ja orde-
nades sinó L cabeces de moltons, e és a saber, per cascuna taula de carniceria en què 
contínuament carns de moltó tallaran e vendran, les quals L cabeces de moltons 
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sien tenguts de tenir sots convinent guarda per tal que sia esquivat a dampnatge 

de la orta. E, si més dels dits cinquanta moltons per taula, axí com dit és, hi serà 
atrobat, aquells perdrà lo carnicer.

Dels quals serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat e lo terç del acu-
sador.

410.

||38v QUE NENGÚ NO GOS APORTAR PAVESOS EN LA CIUTAT PER TER-
RA E PER MAR SI NO SÓN ENCUYRATS

Die martis IIIº nonas aprilis anno Domini MºCCCºXLº primo

Ara ojats què us fan saber los jurats e prohòmens de la ciutat:
Que, per ben de la cosa pública e a esquivar a frau et dampnatge de les gents, 

han ordenat que null hom, privat o estrayn, de qualque condició sia, no gos aportar 
per mar o per terra a la ciutat escuts o paveses que no sien encuyrats de cuyrs de 
paratge de dins e defora. E qui contrafarà, los escuts o paveses seran cremats, per tal 
que alcuns, sots confi ança d’aquells, no púschan30 reebre dampnatge, e, ultra açò, lo 
senyor d’aquells escuts o paveses pagarà de calònia XX sous per quantesque vegades 
contrafarà.

E que null hom, de qualque condició sia, no gos fer en la ciutat ni dins los 
térmens d’aquella, nengun escut o pavés que no sia encuyrat de cuyrs de paratge 
de dins e defora, a esquivar frau e dampnatge. E qui contrafarà, encorrerà en les 
penes desús dites.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, e lo terç de la ciutat e lo terç 
del acusador.

411.

||40v [CELEBRACIÓ DEL DIA DE SANT JORDI]

||39r [En lo dia de dimarts, en lo qual comptave hom tertio nonas aprilis anno Domini 
millesimo trecentesimo quadragesimo primo]

Ara ojats què us fan saber los jurats e los prohòmens de la ciutat:
Que per lo senyor bisbe e per ells és estat ordenat que, a present e en per tots-

temps, la festa del benaventurat màrtir e cavaller de Déu sent Jordi sia colta e celebra-

¶ 30 «puscha» a l’original.
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da a reverència del dit cavaller sant, la qual festa serà dilluns primer vinent. Perquè us 
fan saber per la present sol·lempnial crida que null crestià o crestiana en lo dit dia e 
festa no gos tenir negun obrador ubert ne tendre parada, per tal que la dita festa sia 
complidament colta e celebrada. E que sia mercè e benignitat del nostre senyor Déus 
Jesuchrist tot poderós, lo qual és vencedor de les batalles, que do victòria a crestians 
contra los malvats sarrahins següents la secta del abominable Mahomet.

412.

[SOBRE LES CORRENTIES DE L’ARRÒS I ALTRES ORDENAMENTS]

Die iovis nono kalendas iunii anno Domini MºCCCºLXº primo

Ara ojats què us fan saber los jurats e los prohòmens de la ciutat:
Que, per esquivar e foragitar dampnatges de correnties d’arroç e ignorància 

e escusació d’aquells qui de le dites correnties volrien fer, ja en lo dia de dijous, en 
lo qual comptava hom quinze kalendes de març del ayn MCCCXL aprop passat, fon 
fet la crida següent:

Ara ojats què us fan saber los jurats e prohòmens de la ciutat:
Que, com en temps aprop passat sia estat ordenat per los jurats e prohòmens 

consellers adonchs de la ciutat, per esquivar infecció e corrupció, malalties e morts 
de persones, que en la orta e terme de la ciutat se són enseguides per les aygües 
discurrents de camps en los quals havia arroç appellat correnties, e, encara, per 
esquivar contrasts e baralles sobre lo preniment de les aygües a regar les heretats, 
e, encara, a esquivar dampnatges a les heretats convehines a les correnties d’arroç 
e per esquivar ayguamoll, ordenaren, per ben de la cosa pública, que null hom o 
fembra, de qualque condició o estament fos, no gosàs fer correntia d’arroç en la 
orta e terme de la ciutat, e qui contrafaria, encorreria en pena de LX sous, e l’arroç 
de la correntia seria arrancat a pròpria messió del senyor de la correntia. E com 
alcuns, aprés la dita ordenació, per lur follia e, ço que era pus greu, no temens Déu 
ne senyoria, ne portan karitat a son prohisme, no cessaven de fer correnties d’ar-
roç ||41r sots esperança que atrobarien mercè e gràcia de les dites calònies, al·legan 
que si en lo temps en lo qual arroç sembren la dita ordenació era publicada que 
no haurien escusa de fer correnties e de portar e sostenir les dites penes. On, com 
a les malícies de les gents per legudes maneres deja hom obviar, esquivar e tolre 
escusacions vanes e donar via e remey a la cosa pública, emperamor d’açò, los dits 
jurats e prohòmems vos fan saber que null hom o fembra, de qualque condició sia, 
no gos fer correntia d’arroç en la orta e terme de la ciutat. E qui contrafarà, pagarà 
LX sous de calònia, e li serà arrancat tot l’arroç de la correntia a pròpria messió del 
senyor de la correntia del arroç, de les quals calònies e penes amor ne gràcia alcuna 
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no atrobarà. E, si béns mobles no seran atrobats a aquell qui la dita correntia per 
sa follia haurà feta, que no bastassen a la paga de la calònia dels dits LX sous e a les 
messions de arrancar tot l’arroç, que en aytal cas la terra de la correntia serà venu-
da o logada per pagar les dites calònia e messions, per tal que en tot cas les dites 
correnties d’arroç sien cessades e foragitades, com pus profi tosa cosa fos e mellor 
sia lo ben públich que no lo singular. E per tal que alcú de ignorància dissimulada 
no·s pusca de le dites coses escusar, los dits jurats e prohòmens notifi quen aquelles 
ab la present pública crida.

De la qual calònia dels dits LX sous serà lo terç del senyor rey, lo terç de la 
ciutat e lo terç del accusador.

E, com a audiència dels dits jurats e prohòmens, per relació de persones dig-
nes de fe, novellament sia pervengut que alcunes persones han dit e·s són vanades 
que per la dita crida ne penes o calònies en aquella apposades no s’estaran de fer 
correnties d’arroç, dients que per bon mercat n’escaparan e que profi t lo se’n segui-
rà. Per la qual cosa, los dits jurats e prohòmens, a càrrech e colpa de aytals persones 
açò dients, fan iterar e publicar la crida sobredita, la ordenació de la qual en tot cas 
serà servada, perquè tot hom se guart que no faça de les dites correnties d’arroç, e 
aquesta crida hajen per peremptòria. E als contrafaents gràcia alcuna no serà feta.

Encara us fan saber que, a esquivar a frau, null hom o fembra, privat o es-
trayn, no gos vendre ordi o civada que no sia sech e exut ne broçós, ço és, que no 
sia passat per arer covinent ne encaramat ab terra. E qui contrafarà, la civada serà 
secada e garbellada, e pagarà de calònia V sous per quantesque vegades contrafarà.

||41v E que null pescador o venedor de peix de tall no gos vendre ganyes ne 
bullada d’aquell peix per fer tornes al pes ne en altra manera. E qui contrafarà, 
pagarà de calònia V sous per quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies dels dits LX sous serà lo terç del senyor rey, lo terç de la 
ciutat e lo terç del accusador.

 

413.

||51v BESTIARS

Die iovis XVIIIº kalendas iulii anno Domini MºCCCºXLº primo

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que ordenat és que, per haver suffi ciència e provisió de carns de moltó a ops 

de la ciutat, que no contrastan qualsevol establiment e ordenació tro ací feit, que 
los carnicers de la ciutat que contínuament tallen e venen carns a les gents pagan 
lo dampnatge donat per tales de moltons en qualsevol esplets, segons que en Fur de 
València és contengut, no sien tenguts pagar calònia o ban axí com los espletadors 
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que tenen bestiar d’esplet en la orta de la ciutat, car differència de rahó deu ésser 
feta de les coses de què la ciutat és provehida a les coses de les quals en tant no és 
provehida la ciutat, no contrastan que sia al·legat per los espletadors que la ciutat és 
provehida per rahó de la leit, la qual la ciutat pot haver bonament estant les cabres 
o ovelles fora les limitacions ordenades, dins les quals bestiars d’espletadors no deu 
estar, sots les penes en la ordenació d’aquèn feta contengudes.

Axí, emperò, que·ls dits carnicers no gosen tenir dins la orta e limitacions 
ja ordenades sinó cinquanta cabeces de moltons, és a saber, per cascuna taula de 
carnicera en què contínuament carns de moltó tallaran e vendran, les quals L cabe-
ces de moltons sien tenguts de tenir sots covinent guarda per tal que sia esquivat a 
dampnatge de la orta. E, si més dels dits cinquanta moltons per taula, axí com dit 
és, hi serà atrobat, aquells perdrà lo carnicer.

Encara us fan saber que és ordenat, a esquivar dampnatge de la orta, que 
null hom o fembra, de qualque condició sia, privat o estrany, no gos tenir o acullir 
buchs d’abelles en la ciutat, ne en los ravals d’aquella ne, encara, dins la orta de la 
ciutat. E qui contrafarà, perdrà tots los buchs d’abelles e, ultra açò, encorrerà en 
pena de LX sous.

E que tot hom o fembra sia tengut de trer de la ciutat e de la orta de la ciutat 
tots los buchs d’abelles que hi hajen per dicmenge tot dia primer vinent, sots les 
dites penes.

Encara us fan saber que, a esquivar dampnatge de les vinyes e senyors d’aque-
lles, que null hom ||52r o fembra, de qualque condició sia, no gos vendre agraç de 
vinyes maniffestament o amagada. E qui contrafarà, perdrà l’agraç e pagarà de ca-
lònia X sous per quantesque vegades contrafarà. E, si la dita calònia pagar no porà, 
serà pres e sostendrà les penes en Fur de València contengudes.

Encara us fan saber que, com lo portxe del mercat sia deputat a certes coses 
per tenir venderia a proffi t de les gents, e alcuns ho embarguen per tal com hi 
liguen e fermen bèsties. Per ço, a esquivar embarch, vos fan saber que és ordenat 
que d’aquí a avant null hom ho fembra no gos ligar o fermar nenguna bèstia al dit 
portxe ne entorn d’aquell, sots pena de XII diners per cascuna bèstia per quantes-
que vegades contrafarà.

E que null hom o fembra, de dia o de nuyt, no gos gitar nengunes sotzures, 
ne pedres, ne pujar ni haver aempriu en lo terrat del dit portxe ne dins aquell, sots 
pena de V sous per quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat e lo terç 
del accusador.
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414.

||53r BESTIAR31

||52v [En lo dia de dissabte, en lo qual comptava hom XVIº kalendas iulii anno Domini 
MºCCCºXLº primo]

Ara ojats què us fan saber los justícies en lo criminal e en lo civil, jurats e prohò-
mens de la ciutat de València:

Que null hom, privat ne estrany, de qualque lig o condició sia, no gos tenir 
negun bestiar lanar o cabriu dins la orta de la ciutat, ço és, del riu sech de Catarroja 
ençà, e devalla tro a la mar, e puja a la cèquia de Quart e de Monchada, e devalla tro 
a la creu la qual és posada en lo camí de Murvedre, prop lo loc de Meliana, e deva-
lla tro a la mar ençà, [e] són enteses totes les pertinències del dit loch de Meliana, 
és a saber, en vinyes, camps, alfaçars, paniçars, dacçars, arroçars, de dia o de nuyt, en 
nenguna manera. E qui contrafarà, pagarà per cascuna cabeça de dia VI diners, e de 
nit XII diners, e, ultra la dita calònia, pagarà lo dampnatge d’aquèn donat, del qual 
dapnatge serà creegut per son sagrament aquell qui lo dampnatge haurà pres.

Encara us fan saber que, de gràcia e per tal que la ciutat sia provehida de 
bones carns, és atorgat que·ls carnicers qui asíduament e contínua tayllaran o fa-
ran tayllar carns de moltó en cascuna taula de la ciutat de València, tan solament 
pusquen tenir dins les dies limitacions cinquanta cabeces de moltons, de dia e no 
de nit, sots aytal condició: que cascun ramat no vajen més de L moltons per si e ab 
covinent guarda, que no facen dan a negú e que no sia major folch o ramat dels 
dits L. E qui contrafarà, axí los L moltons com l’altre quantque serà, pach per pena 
VI diners per cascuna cabeça de bestiar lanar, si de dia serà atrobat; e si de nit hirà, 
pach la pena doblada e el dan e tales per aquells fetes, segons que ja dessús és dit.

Ítem, que dins les dites limitacions null hom no gos tenir bous, o vaques, 
egües o ||54r rocins o bèsties mulars, ne asnines, ne porchs o truges, de dia o de nit, 
sinó en les sues heretats pròpries. E qui contrafarà, pagarà per cascuna de les dites 
bèsties de dia XII diners, e de nit dos sous, e, ultra açò, pagarà lo dampnatge d’aquèn 
donat. De les quals penes e dampnatges sia cregut lo senyor de la proprietat, o lo 
logader de aquella, e los missatges e les guardes per lur sagrament, enaxí que, feit 
lo dit sagrament, encontinent sia feita exequció contra los malfeytors e lurs béns. 
E que de les dites penes, per gran quantitat que sia, no·n càlega posar clam o de-
manda per scrit, mas solament de paraula sia reebut lo dit clam e menat a exequció 
encontinent de feit, axí com de sentència passada en cosa jutgada.

Encara us fan saber que negun senyor o guardià de bestiar no gos portar, de 
nit ne de dia, algunes armes vedades anant ab lo bestiar, sots pena de perdre aquelles 
e de pagar LX sous per cascuna vegada que atrobat hi serà.

¶ 31 En realitat, la numeració correspon al foli 53v, però en ser l’ultim foli del quadernet 
va ser enquadernat erròniament al revés. Per això, el full següent correspon al 54r.
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Encara us fan saber que null hom, estrany o privat, de qualque ley o con-
dició sia, no gos cullir o pendre agraç de vinyes ni de parres o alguna altra fruyta, 
ne pendre lenya ne raïms contra volentat del senyor o del logador de les vinyes o 
heretats. E qui contrafarà, pach per pena X sous de dia, e LX sous de nit, esmenada la 
tala o la malafeyta, per quantesque vegades contrafarà. E d’açò sia creegut lo senyor 
de la tala per son sagrament, segons que dessús. E, si pagar no·ls porà, que jaga pres 
XX jorns en la cadena.

Ítem, que negun revenedor o revenedriu, vinyògols o mullers d’aquells o 
altra persona, de qualque condició sia, no gos vendre agraç ne rayms madurs de 
vinya, sots pena de perdre l’agraç e la venema, e, noresmenys, serà encorregut en 
pena de XX sous. Emperò, si alcú qui haurà vinya, ab què no sia vinyògol, ne volrà 
vendre, que ho pusca fer ab albarà dels jurats.

Encara us fan saber que null hom, estrayn o privat, de qualque condició sia, no 
gos tenir en la ciutat o ravals d’aquella, ne encara dins la ||54v orta de la ciutat buchs 
d’abelles. E qui contrafarà, perdrà los dits buchs d’abelles e pagarà per pena LX sous.

De les quals penes haja lo terç del senyor rey, e l’altre terç lo comú de la ciu-
tat e l’altre terç l’accusador, sens esperança de gràcia que no atrobarà de aquelles.

415.

||55r [DE LA COMPRA DE BLATS]

Die iovis undecimo kalendas iulii anno Domini MºCCCºXLº primo

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que null hom o fembra, de qualque condició sia, no gos comprar o fer 

comprar nengun blat en la ciutat, ne en eres ne en alcun loch dins los térmens de 
la ciutat per revendre. E qui contrafarà, perdrà lo blat e pagarà LX sous de calònia 
per quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç de la universitat de la 
ciutat e lo terç de l’accusador.

416.

[DE LES CALÒNIES PAGADES AL GUARDIÀ DE LES VINYES]

In eodem calendario

Encara us fan saber que, a tolre infàmia e dampnatge de les gents, que tot hom o 
fembra que haja pagada calònia o donat servii al guardià del vy del ayn ara aprop 
passat, o als guardians d’aquell, que de huy en X dies següents sien compareguts de-
nant los dit jurats en les cases de la confraria de Sent Jacme per manifestar-ho als dits 
jurats, per ço que cobren ço que cobrar deuran del dit guardià o de sos guardians.
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417.

||59r [DE NO LLAVAR LLANA NI TIRAR FEMS EN LES SÈQUIES]

Los dits jurats e Consell ordenaren les crides següents, e fo feta die lune VII idus iulii 
anno predicto.

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat, ||59v per es-
quivar infecció, corrupció e dampnatge a les gents:

Que null hom o fembra no gos lavar lana en la cèquia que discorre per los 
molins d’en Ponç de Soler tro al Real del senyor rey, mas dejús lo dit Real la pus-
quen lavar. E qui dessús lo dit Real en la dita cèquia lana lavarà, encorrerà en pena 
de XX sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que, a esquivar corrupció e dampnatge a les bèsties que 
abeuren al abeurador del pont dels Sarrans, null hom o fembra no gos gitar en la 
cequiola que discorre del molí de maestre Ramon e va al dit abeurador femta ne 
alcunes altres inmundícies, sots pena de V sous per quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies damunt dites serà lo terç del senyor rey, lo terç de la 
ciutat e lo terç del accusador.

418.

||66v QUE·LS VEHINS DE LA CIUTAT E DE LA CONTRIBUCIÓ PUXEN 
VENDRE RAYMS DE LES LURS VINYES PRÒPRIES AB ALBARÀ DELS 
JURATS

Die iovis VIIº kalendas augusti anno Domini MºCCCºXLº primo

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que, a esquivar dampnatge a senyors de vinyes, és ordenat que null hom o 

fembra, que no sia de la contribució de la ciutat, d’ací a avant no gos vendre o fer 
vendre raïms de vinyes en la ciutat ne en los ravals d’aquella. E qui contrafarà, per-
drà tots los rayms e pagarà de calònia V sous per quantesque vegades contrafarà.

Los vehins de la ciutat e dels lochs de la sua contribució pusquen vendre 
raïms de les lurs vinyes pròpries si·s volran, haüda licència e albarà testimonial dels 
jurats per esquivar a frau. E qui contrafarà, encorrerà en les dites penes per quan-
tesque vegades contrafarà. Axí, emperò, que aquell qui haurà albarà no gos cullir 
de nuyt sinó de dia tan solament, sots la dita pena.

E, a tolre e esquivar dampnatge donat per alcuns qui·s plevien de dia e de 
nuyt pendre rayms de vinya d’altre, que negun revenedor o revenedriu de fruyta 
no gos vendre rayms de vinyes pròpries ne d’altre, a esquivar malícia e frau. E qui 
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contrafarà, perdrà tots los rayms e pagarà de calònia X sous per quantesque vegades 
contrafarà. E, si los ||67r dits X sous pagar no porà, serà pres e estarà pres en la presó 
comuna per X dies contínuament.

E que negun vinyògol, ne muller, o fi ll ne fi lla d’aquell, no gos vendre rayms 
de vinya propris ne d’altre. E qui contrafarà, perdrà tots los rayms e pagarà LX sous 
de calònia per quantesque vegades contrafarà, com lo vinyògol qui deu ésser guar-
dià no deja ésser talador ni robador. E, si los dits LX sous pagar no porà, serà pres e 
estarà pres en la dita presó per LX dies.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat e lo terç 
del accusador.

419.

||68r [DE NO VENDRE CANDELES DE CERA EN LES ESGLÉSIES I ALTRES 
ORDENAMENTS]

||67r [XIIº kalendas septembris anno Domini MºCCCºXLº primo]

Ítem, fo explicat per los dits jurats en lo dit Consell, com per part del senyor bisbe 
de València e de son capítol fos estat demostrat ||68v als dits jurats que per revene-
dors de candeles de cera en la església cathedral e en les esglésies suffragànies a 
aquella, ço és, de la ciutat de València, per pròpria avarícia de guany, anan per les 
dites esglésies en los dies e festes del nostre senyor Déus Jhesuchrist e de la Verge 
nostra senyora sancta Maria, mare del nostre senyor Déus Jhesuchrist, e dels sants 
de paradís, altament dehien a les gents que en les dites esgleyes eren vengudes per 
devoció dels dits sants senyors e dones volents comprar caneles a enluminar los dits 
sants, per les quals paraules axí dites se torbava la oració de les gents; e, encara, que 
les caneles ternals, ço és, III per I diner, venien a les gents per meallals, les quals coses 
no·s servaven de fer en nengunes altres parts de crestians. Per la qual cosa los dits 
jurats e Consell provehiren en lo dit feit sots aytal forma:

Ço és, que nenguna persona que vulla vendre caneles de cera, que sien com-
prades per devoció dels dits sants, no gosen entrar en les dites esglésies per vendre 
de les dites caneles, ans sia tenguda de estar fora les portes de les dites esglésies, per 
tal manera que·l passage dels portals de les dites esgleyes en negun cas no pusca 
ésser embargat a les gents. E qui contrafarà, perdrà totes les caneles e, ultra açò, 
pagarà V sous de calònia per quantesque vegades contrafarà.

Ítem, com les persones endigents e mendicants vajen per les dites esglésies 
torban per lurs paraules les oracions de les gents perxovolan-les, que en tot cas los 
donen e, ço que és pus greu cosa, que torben lo offi ci divinal, per la qual cosa caen 
en sentència de vet, ço de què ignoren. E com sia cosa justa e raonable esquivar 
peccats ||69r de vet e turbació de oracions de gents, e a esquivar falsos acaptadors qui 
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manleven o loguen fadrins que no són lurs fi lls. Per ço, a esquivar les dites coses, 
han ordenat que nenguna persona mendicant d’ací a avant no gos entrar en les di-
tes esgleyes per raó de acapte, e, encara, per esquivar immundícies que les criatures 
que menaven de si o d’altre no pusquen fer en les dites esgleyes, ans en tot cas sien 
tenguts de estar aquelles persones que acaptar volran fora les portes dels portals de 
les dites esgleyes, en manera que no donen restricció a les gents que entrar volran 
en les dites esgleyes. E qui contrafarà, pagarà de calònia XII diners, e, si pagar no·ls 
porà, serà pres e estarà pres en la presó comuna per II dies.

||69v Ítem, en lo dit Consell fon proposat per alcuns pescadors que I establi-
ment fon feit en l’ayn MCCCXXXVII, [on] era estat ordenat per los jurats e Consell 
de la ciutat, a esquivar e tolre corrupció a les gents, que negun pescador o altre 
hom no gosàs portar o fer portar tonyines o peix bestinal a la pescateria ab la moca 
o bullada, sots pena de perdre lo peix e de pagar V sous per quantesque vegades 
contrafaria. Lo qual establiment, salvu reverència dels jurats e Consell de la ciutat, 
los dits pescadors dehien que era molt prejudicial a ells, hoc encara a les gent que 
de aquell peix havien a comprar, per tal car los dits peixs se conservaven molt me-
llor ab la moca que no sens aquella, la qual cosa per experiència era estada atrobada 
que era ver. Per la qual cosa los dits jurats e Consell, altercat sobre les dites coses, 
veén e conexén que al dit primer establiment era necessari correció e adob, per 
ço moderaren lo dit establiment per ben de les gents sots aytal forma, és a saber, 
que, no contrastan lo dit establiment, ordenaren e establiren que d’aquí a avant los 
pescadors o altres pusquen portar o trametre dels dits peixs a la dita pescateria ab 
la moca o bullada, sots aytal, emperò, condició: que encontinent que alcú o alcuns 
dels dits peixs hauran uberts, que la bullada ||70r o moca d’aquells sien tenguts de 
portar o trametre a la rambla e no gitar en los valls de la ciutat ne en altre loch sinó 
en la dita rambla, ne encara en aquella, sinó ben luyn fora de camí. E qui contrafarà, 
perdrà lo peix e pagarà de calònia V sous per quantesque vegades contrafarà. 

E qui contra alcunes de les coses damunt dites farà, encorrerà en les penes 
damunt dites, de les quals serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat e lo terç 
del accusador.

420.

[DE NO VENDRE CANDELES EN LES ESGLÉSIES NI DEMANAR ALMOINA 
DURANT ELS OFICIS]

Die sabbati kalendas septembris anno Domini MºCCCºXLº primo

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que, a requisició e consell del senyor bisbe e de son capítol, han ordenat 

que nenguna persona d’ací a avant no gos vendre caneles de cera en la esgleya de 
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Nostra Dona Sancta Maria, ni en nengunes altres esglésies de la ciutat, per tal car 
per lurs paraules torbaven lo offi ci divinal e les oracions de les gents. E la persona 
e persones que de les dites caneles volran vendre, sien tenguts de estar fora los por-
tals de les dites esgleyes, en manera que no facen negun embarch al passatge de les 
gents; e aquell o aquells qui de les dites caneles comprar volran, poran-ne comprar 
e encendre o fer encendre al altar e advocació del sant segons que·ls plaurà. E qui 
contrafarà, perdrà totes les caneles e pagarà per calònia V sous per quantesque vega-
des contrafarà. E, si pagar no·ls porà, estarà en la presó comuna de la ciutat V dies.

Encara han ordenat que neguna persona que deman almoyna per amor de 
Déu no la gos demanar anant per les esgleyes, per tal que no torben l’offi ci divinal 
per lurs paraules ne les oracions de les gents, mas per lo temps del hivern, ço és, de 
la festa de Tots Sants primera vinent ||70v fi ns a la festa de Paschua de la Resurrecció 
de nostre Senyor aprés següent, sien tenguts de seure en los banchs dins los portals 
de les esgleyes, e qui dar-los volrà almoyna per amor de Déu porà-la aquí donar, 
en axí que·ls pobres no gosen demanar almoyna per paraules altes, ne arravatar-se 
ni anar per la esgleya, a esquivar que·l offi ci divinal ne les oracions de les gents no·s 
pusquen torbar. E que de la dita festa de Paschua tro a la dita festa de Tots Sants sien 
tenguts de estar fora los portals de la Seu, en manera que no embarguen lo passatge 
a les gents. Emperò, en los dies que plourà dins espay e terme, ço és, de la dita festa 
de Paschua tro a la festa de Tots Sants, pusquen estar dins la Seu segons la forma 
damunt dita, és a saber, de la festa de Tots Sants tro a la festa de Paschua. Semblant 
forma o quasi sia servada en les altres esgleyes de la ciutat. E qui contrafarà, pagarà 
de calònia XII diners per quantesque vegades contrafarà. E, si pagar no·ls porà, serà 
pres e estarà pres en la dita presó per II dies.

Les quals calònies damunt dites seran de la persona qui a açò serà deputada 
a guardar.

421.

||71r [DEL PREU DELS BLATS]

En lo dia de divenres, en lo qual comptava hom XIIIIº kalendas octobris anno Domini 
MºCCCºXLº primo, fo appellat e justat Consell en lo palau de les cases de la confraria 
de Sent Jacme apòstol en València. En lo qual Consell foren en Bernat Comte, en 
Benavé de Benviure e en Bernat Berenguer, jurats. En lo qual Consell fo exposat 
que lo senyor rey dins breus dies devia venir a la ciutat, per la qual sua venguda, se-
gons que·ls affers se tractaven e·s començaven, moltes gents de cavall los convenria 
a venir al senyor rey en la dita ciutat. E com en temps passat per experiència de feit, 
sia estat atrobat que les persones comprants e occupants a si avena, civada meyta-
denca e ordi aspriu, axí en la ciutat com dins los térmens d’aquella, com encara 
fora los térmens de la ciutat dins lo regne de València, per pròpria avarícia de guany, 
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venen avena, civada meytadenca e ordi aspriu a major for que ans que lo senyor rey 
e los vinents a la sua cort no fahien, per la qual cosa los curials de la cort del se-
nyor rey e los altres vinents a aquella molt greument se entrenyoraven, donan gran 
càrrech als jurats e prohòmens de la ciutat, dients que en Aragó ne en Catalunya 
semblant cas no entrevenia, ans com més de temps lo senyor rey hi estava e los vi-
nents a aquella major mercat de civada hi era atrobat en la sua partença que no era 
en lo principi de la sua venguda. E los dits jurats e Consell, volents esquivar en tant 
com en ells era possible lo dit càrrech e infàmia de la ciutat, ordenaren que null 
hom o ||71v fembra de qualque condició sia, no gos vendre en l’almodí de la ciutat 
avena sinó a raó de X sous lo kaffís, o a meyns si·s volrà. Ítem, civada metadencha 
a raó de XII sous lo kaffís, o a meyns si·s volrà. Ítem, ordi aspriu a raó de XIIII sous 
lo kaffís, o a meyns si·s volrà.

E que nengú, a esquivar a frau, no gos vendre avena, civada meytadencha e 
ordi aspriu sinó tan solament en l’almodí de la ciutat, sots pena de perdre la avena, 
civada o ordi. Exceptat hostalers a ops de civada a les bèsties que en lur hostal seran, 
e, encara, tenders qui per menut venen civada.

E per tal com en temps passat sia estat atrobat que alcuns vehins de la ciutat 
havien comprada avena, civada meytadenca e ordi aspriu fora los térmens de la 
ciutat, ço és, dins lo regne de València, per pròpria avarícia de guany, la qual avena, 
civada meytadenca e ordi aspriu no volien fer aportar a la dita ciutat per tal que 
al for acotat no la haguesen a vendre. Per ço, los dits jurats e Consell, a obviar e 
esquivar aytal temeritat e dampnatge de les gents, per profi t de la cosa pública 
han ordenat que tot vehí de la ciutat qui haja avena, civada e ordi aspriu dins los 
térmens de la ciutat, o fora aquells dins lo regne de València, sia tengut encontinent 
de fer-la aportar a la ciutat per tenir venderia en lo dit almodí al for o preu dessús 
expressat. E, si alcú la haurà comprada a propri ús de ses bèsties e no per a revendre, 
que en aytal cas, per esquivar a frau, sia a coneguda dels jurats de la ciutat.

||72r Et, si alcun senyor de loc o locs, o vassalls d’aquells habitants fora los 
térmens de la ciutat situats dins lo regne de València, se esforçaven de fer alguna 
resistència o pertinàcia de no consentir que avena, o civada o ordi aspriu no fos tret 
del loch o locs per portar al almodí de la ciutat per vendre al dit for o preu, que en 
aytal cas sia suplicat al senyor rey que hi vulla e deja provehir per utilitat de la sua 
cort e dels altres vinents a aquella e encara dels vehins de la ciutat.

422.

[DEL PREU DELS BLATS]

En lo dia de dimarts, en lo qual comptava hom XIIIIº kalendas octobris anno Domini 
MºCCCºXLº primo, fon feta e publicada a son de trompeta o de nafi l per les places de 
la ciutat, de manament dels dits jurats, per Jacme Azcó, públic corredor de la dita 
ciutat, la crida infrasegüent:
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Ara ojats què us fan saber los jurats e prohòmens de la ciutat:
Que, a esquivar avarícia de guany inmoderat de dardanaris o revenedors de 

||72v civada, la qual per pròpria avarícia compren e occupen a si per tal que la pus-
quen vendre molt cara en dampnatge dels comprants aquella, han ordenat que null 
hom o fembra, de qualque condició sia, no gos vendre en la ciutat de València ne 
en tot lo terme d’aquella avena solia a més de deu sous lo kaffís; e civada meyta-
denca a més de dotze sous lo caffís e ordi aspriu a més de quatorze sous lo caffís. E 
que nengú no gos comprar avena, o civada o ordi sinó en l’almodí de la ciutat tan 
solament. E qui contrafarà, perdrà la avena, civada o ordi, e encorrerà en pena de 
LX sous per quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç de la universitat de la 
ciutat e lo terç del accusador.

E en açò no sien enteses, quant a la venda e compra, hostalers o tenders, 
los quals hostalers o tenders lo puxen vendre a menut en lurs hostals e tendes, axí, 
emperò, que guanyen per cascun cafís dotze diners, pagat lo dret de la Almoyna.

423.

||73r [DE PORTAR ELS PESOS I LES MESURES AL MUSTASSAF]

Die iovis IIIIº nonas octobris anno Domini MºCCCºXLº primo

Ara ojats què us fa saber lo modaçaf de la ciutat:
Que, per esquivar a frau, tot tender o tendera, revenedor o revenedora, sia 

tengut de portar o trametre al alberch del modaçaf barcelles, almuts, migs almuts, 
quarterons, huytavons d’almut, arroves, miges arroves, quarterons de arrova, liura, 
miga liura, onça, miga onça, march d’oli, alnes e portadores closes de mesura de vy, 
ço és, de huy en X dies contínuament següents, sos pena de LX sous.

424.

||73v [DE LES CALÒNIES DEL MUSTASSAF I ALTRES ORDENAMENTS]

[Tertio nonas octobris anno Domini MºCCCºXLº primo]

En lo qual Consell en Salvador de Liumanya, mudaçaf de la ciutat en l’ayn present, 
proposà si ell poria fer gràcia o lexa de les calònies que s’esguarden e pertanyen al 
offi ci de la almodaçafi a, segons que antigament era acostumat.

E los dits jurats e Consell, vist e regonegut I privilegi del senyor rey en Pere, 
lo qual tracta que·l justícia pusca fer lexa e gràcia de les calònies, en lo qual privi-
legi no és speciffi cat lo nom del mostaçaf, jassia ço que en temps passat lo modaçaf 
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de la ciutat havia acostumat de fer gràcia e lex de les calònies a son ||74r bon arbitre, 
mas que de poch de temps a ençà lo modaçaf de la ciutat dubta de fer gràcia o 
lexa de les calònies, si donchs no ho fehia de consentiment e volentat dels jurats 
de la ciutat e d’en Guillem de Pertusa, al qual s’esguarda lo terç de les calònies a 
violari per concessió del senyor rey, e açò segons una provisió ab carta del senyor 
rey en temps que inquisició fon feita contra n’Andreu Caner, axí com a mostaçaf 
que fo de la ciutat, és contengut. Finalment, los dits jurats e Consell provehiren en 
lo dit feit quant en ells era, ço és, que suplicasen lo senyor rey que volgués atorgar 
privilegi semblant de aquell del dit senyor rey en Pere que pusqués fer gràcia e lexa 
de les dites calònies a son bon arbitre e coneguda.

Ítem, si servaria en les fl aqueres la costum que de poch de temps a ençà se 
és servada de levar calònia de III fogaces a aquelles a les quals pa de menor pes serà 
atrobat, o si servaria la costum antiga, ço és, que tot lo pa de menor pes era atrobat 
perdia la fl aquera. Finalment, los dits jurats e Consell, vist e entès lo primer fur po-
sat en rúbrica de «Pa de menor pes e de mesures», la intenció del dit fur clarament 
appar e per costuma antiga interpetrat [és] que a la fl aquera novella sia servat lo dit 
fur, ço és, que tot lo pa que de menor pes li serà atrobat, que aquell sia trencat tot, 
salvuu III fogaces, per calònia, fi ns en III vegades; mas que a les fl aqueres antigues 
a les quals serà trobat pa de menor pes, sia servada la constuma antiga, ço és, que 
tot lo pa que de menor pes serà atrobat a qualsevol fl aquer o fl aquera antiga, per 
lo modaçaf o per son loctinent, sia tot pres per calònia e partit la tercera part a la 
ciutat, l’altra tercera part a aquell qui·n ha concessió per lo senyor rey, la tercera 
part romanga e sia del modaçaf de la ciutat.

Ítem, als cabaçols grans, mijancers o pochs, e capells de sol de ||74v obra de 
palma aportats per qualssevol persones de les parts de Dénia o de qualsevol altres 
lochs del regne de València a la ciutat de  València, que, no contrastan I costuma 
passada que·n prenia lo modaçaf de la ciutat IIII diners per ligaça, la qual cosa era 
contra justícia, emperamor d’açò, los dits jurats e Consell, volents servar justícia e 
egualtat segons que·s convé e per observar bona fama a la ciutat, ordenaren que, si 
alcuna obra dels dits cabacets e capells de sol serà aportat a la ciutat o en qualssevol 
lochs del terme de aquella, la qual obra serà atrobada falsament encamarada, que lo 
modaçaf de la ciutat faça aquella cremar en places públiques de la ciutat a terror e 
exempli de altres persones que semblant frau volrien assajar o cometre.

Ítem, com alcuns carnicers de la ciutat, volents cometre frau en dampnatge 
de les gents sots colorada manera e amagadament infl aven o fahien infl ar moltons 
e cabrits. Per ço, los dits jurats e Consell, per pública utilitat, han ordenat que, si 
alcun carnicer o altre per ell serà tan osat de fer semblant infl ament o bufament en 
qualssevol res o bèstia que morta haurà, sia tengut en tot cas de matar o fer matar 
qualsevol res o bèstia en les places de les carniceries de la ciutat, exceptat bous o 
vaques que maten e escortxen en lo corral de la carniceria major de la ciutat, ne 
encara en qualsevol casa o corral amagadament. E qui contrafarà, encorrerà en 
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pena de XX sous segons que en Fur de València és contengut, e açò per quantesque 
vegades contrafarà.

Ítem, lo dit modaçaf proposà en lo dit Consell per qual forma o manera se 
hauria en tatxar lo preu o for de les vedelles ||75r segons la valor e bellea de les carns 
d’aquelles. Finalment, los dits jurats e Consell, haüt esguart a altres provisions que 
en temps passat són estades ordenades e fetes per altres jurats e Consell de la ciutat, 
confi ants de la indústria e lealtat del dit en Salvador de Liumanya, axí com a moda-
çaf de la ciutat en lo present ayn, ordenaren e a aquell plenera facultat atorgaren que 
ell, ab consell de alcuns prohòmens, vistes les carns de les vedelles, pusqués atorgar 
al carnicer lo preu al qual vendria la liura d’aquelles vedelles o vedells, per tal que 
les gents privades e estranyes per lurs diners pusquesen haver de aquelles carns al 
preu o for que·l modaçaf ab consell de alcuns prohòmens hi seria ordenat.

E per tal com alcuns prohòmens proposaren en lo dit Consell que poch los 
valia que vedells o vedelles haguesen morts per vendre en la carniceria, que no·n 
podien haver per convits e en altres necessitats a honor lur sinó dels quarters pri-
mers. Per ço, los dits jurats e Consell, a profi t de la cosa pública, ordenaren que·l 
carnicer qui vedell o vedella haurà mort o fet matar, que encontinent que aquella 
bèstia sia escortxada, sia tengut de partir la meytat, ço és, quarter primer e derrer, 
e que dels dits II quarters d’aquella bèstia sia tengut de fer peces, per tal que les 
gents que comprar ne volran ne pusquen haver, al preu que per lo mostaçaf e per 
los prohòmens per aquell requests o fets requerir serà tatxat lo for de la liura dels 
dits vedells o vedelles, per lurs diners.

E, si per alcun carnicer açò serà contrastat, lo modaçaf los pusca fer cons-
trènyer que ho observen en la forma ja dita, sots pena de XX sous, e açò per 
quantesque vegades contrafaran, per ço que la gent popular n’aja provisió a lur 
necessitat.

425.

||82r [DE L’ESCORXAR DELS ANIMALS]

Fuit preconizata die sabbati, intitulata VIº kalendas novembris anno Domini MºCCCºXLº 
primo

Ara ojats què us fan saber los jurats e·ls prohòmens de la ciutat:
Que, a esquivar a frau e dampnatge de les gents, han ordenat que negun car-

nicer o misatge d’aquell no gos matar moltons, cabrons, ovelles, o cabres, ho anyells 
ne cabrits en lo corral de les vaques ne en negun altre loch amagadament, sinó 
en les carreres de les carniceries de la ciutat, en manera que la sanch de aquelles 
bèsties sia mesa per gamelles o en altres vexells, per tal que la sanch no pusca en-
sutzear les dites carreres. Ne gosen infl ar ab alè de boca de persona nenguna de les 
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dites bèsties, mas per mils escortxar les dites bèsties pusquen punyir sots les espatles 
d’aquelles, per tal que puguen reebre del vent del àer. E qui contrafarà, encorrerà 
en pena de XX sous per cascuna vegada que contrafarà.

Encara us fan saber que han ordenat que, encontinent que·l modaçaf de la 
ciutat ab consell de alcuns prohòmens, haurà afforada o afforades vedella o vedelles 
de vendre a cert preu la liura, que lo carnicer en tot cas sia tengut de migpartir de 
larch en larch lo vedell o vedella. E que enconti nent sia tengut de fer peces, axí 
del quarter derrere com del primer, per tal que les gents que no poden o no volen 
||82v pendre quarter ne pusquen haver per lurs diners al preu que per lo modaçaf e 
prohòmens serà afforat. E qui contrafarà, encorrerà en pena de XX sous per cascuna 
vegada que contrafarà, e, ultra açò, que·l modaçaf o son loctinent pusca constrènyer 
lo carnicer que faça e complesca les dites coses.

De le squals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat e lo terç 
del accusador.

426.

||86r [DE LA VOLATERIA]

[Vº idus novembris anno Domini MºCCCºXLº primo]

Ítem, com en lo dit Consell fos per alcuns prohòmens exposat que alcuns vene-
dors de conills, de perdius, de fotges e d’altre aviam venien aquella caça o aviam a 
molt major for o preu que no devien, en gran dampnatge de les gents. Emperamor 
d’açò, volents provehir a la pública utilitat, segons que·s convé, ordenaren e establi-
ren que la caça o aviam infrascripta sia venuda al for o preu dejús escrit e no més 
a avant, mas a menys de preu si·s volran:

Ço és, una carn de conill per ............................  V  diners.
||86v Ítem, Iª perdiu .............................................  VII  diners.
Una fotga .........................................................  III  diners, mealla.
Un ànet ............................................................  VI  diners.
Un xibert .........................................................  V  diners.
Un boix ...........................................................  VII  diners.
Un colom ........................................................  II  diners.
Un thodó .........................................................  V  diners.
Un morell ........................................................  III  dines.
Un sisó .............................................................  IIII  diners.
Una carranca ....................................................  III  mealles.
Un parell de cucales .........................................  III  mealles.
Una sarceta .......................................................   II  diners e mealla.
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E los dits jurats e Consell volgren que sobre açò se servasen los capítols feits 
e ordenats sobre la dita caça o aviam en l’ayn aprop passat, segons que appar en XXV 
cartes del present libre. De la qual ordenació fon feta crida pública per les places 
de la ciutat per Jacme Azcó, públich corredor d’aquella, en lo subsegüent dia de 
dissabte, en lo qual comptava hom IIIIº idus novembris anno quo suppra.

427.

||88v [QUE SIGUEN ELETS DOS PROHOMS COM A GUARDIANS DE 
L’HORTA]

||87r [XVIº kalendas decembris anno Domini MºCCCºXLº primo]

Ítem, com molts clamants contínuament compareguesen davant los jurats de la 
ciutat demostran los dampnatges que·ls eren estats feits en lurs vinyes e possessions, 
axí de dia com de nuyt, e los vinyògols dels térmens no guardasen aquells segons 
que fer devien, e, ço que era pus greu, que prenien serviis e dons de malfeytors, 
senyors o pastors o guardians de bestiars de carnicers e de espletadors. Finalment, 
los dits jurats e Consell, volents eleger via per la qual dampnatges, fraus ||89r e cor-
rupció de vinyògols pusca ésser esquivada, ordenaren que dos prohòmens sien elets 
en guardians de la orta de la ciutat, ço és saber, lo I deçà lo riu de Godalaviar e altre 
dellà lo dit riu, los quals sien elets per parròquies e ab redolins segons la forma de 
la elecció del guardià del vi e del guardià del almodí.

428.

[DE LA CLEDA]

Ítem, ordenaren, per esquivar a frau, que tot castellà o altre hom de qualque condi-
ció sia que aportarà o aportar farà cleda a la ciutat de València, sia tengut de aportar 
aquella leal e mercadera, axí que no sia triada la cleda grossa de la menuda. E aquell 
que triada la aportarà, perdrà la cleda e pagarà de calònia X sous per quantesque 
vegades contrafarà.

429.

DE LA ALQUENA

Ítem, que tot hom qui farà molrre alquena sia tengut de metre e ligar en cascun 
odre una tronyella e miga tan solament, la qual tronyella pes III liures e no més, mas 
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de menys de pes si·s volrà. E qui contrafarà, pagarà per cascun odre d’alquena V 
sous per quantesque vegades contrafarà.

430.

CABAÇOS E CAPELLS DE SOL DE PALMA

Ítem, que tot hom de qualque condició sia que aportarà a la ciutat cabaços e capells 
de sol de palma, que la obra de la lata sia següent segons la mostra de cascuna ligaça 
e feta bé e lealment. E qui contrafarà, si la obra serà falsa serà cremada per places 
públiques, e, ultra açò, lo venedor de la dita obra encorrerà en pena de XII diners 
per ligaça per quantesque vegades contrafarà.

431.

CORDERS

Ítem, que la obra de corda redona, migana e grossa, e de tronyella e de lata sia feta 
bé e lealment, enaxí que cascun quarteró o faix de corda o ||89v de tronyella sia se-
güent e egual segons la mostra, e semblantment la obra de la lata. E qui contrafarà, 
la obra de corda redona, e de lata o de tronyella que serà atrobada encamarada o 
falsa, serà cremada e, ultra açò, lo senyor pagarà de calònia XII diners per cascun 
quarteró o faix, e per la llata, per cascun plech o faix d’aquella, XII diners.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat e lo terç 
del accusador.

Dels quals establiments e ordenaments damunt dits fon feita crida per Jacme 
Azcó, públich corredor, per les places acostumades de la ciutat en lo dia de dijous, 
en lo qual comptava hom Xº kalendas decembris anno Domini MºCCCºXLº primo.

432.

[DEL PES DEL PA]

Die martis, intitulata XIIº kalendas decembris anno Domini MºCCCºXLº primo

Ara ojats què us fan saber los jurats e·ls prohòmens de la ciutat:
Que com ja sia estat ordenat, per ben de la cosa pública, que tot fl aquer o 

fl aquera que past pan de blanch, o de mofl et, o de ros, o de migans o de paniç sia 
tengut en tot cas de pastar e coure qualsevol del dit pa al pes que per lo modaçaf 
de la ciutat los serà donat. E qui contrafarà, pagarà X sous de calònia e serà privat 
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de pastar qualsevol del dit pa a I ayn següent, de la qual calònia o privació sàpia per 
tot cert que amor o gràcia d’aquèn no atrobarà.

De la qual pena dels dits X sous serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat 
e lo terç del accusador.

433.

||90r [DE LES MESURES DEL CARBÓ]

Die mercuri XIº kalendas decembris anno Domini MºCCCºXLº primo

Ara ojats què us fan saber los jurats, e·ls prohòmens e modaçaf de la ciutat:
Que, per esquivar e tolre frau, és ordenat que cascun venedor de cosa que·s 

vena a mesura deu tenir mesura, o procurar aquella, per tal que·l comprador haja 
son dret. E com los carboners de la ciutat no tinguen mesura de fust, ans mesuren 
ab lo patró lo qual lo modaçaf de la ciutat deu tenir. Per ço, fan-vos saber que los 
carboners de la ciutat, dins X dies aprés següents, sien tengus de fer dues mesures 
de fust, la una de mig cove e l’altre de cove, ab les quals mesures pusquen me-
surar e liurar lo carbó a ops de ferrers als compradors d’aquell. E que no gosen 
vendre carbó sens mesura. E qui contrafarà, perdrà lo carbó e pagarà de calònia V 
sous per quantesque vegades contrafarà. E, si dins los dits X dies les dites mesures 
no hauran fetes fer, lo modaçaf les farà fer en càrrech e colpa dels dits carboners, 
e haurà de aquells lo doble de ço que costaran de fer.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat e lo terç 
del accusador.

434.

||93r [DE LA LLET I LA CALÇ]

Die martis, intitulata Vº kalendas decembris anno Domini MºCCCºXLº primo

Ara ojats què us fan saber los jurats e prohòmens de la ciutat:
Que, a esquivar a frau e dampnatges de les gents, han ordenat que alguna 

persona que vena let de ovelles o de cabres no gos mançar aquella ne metre-hi 
aygua, ans sia tenguda de vendre la dita let aytal com serà munyida de la ovella 
o cabra, sens tot broçat e encamarament. E qui contrafarà, la leit li serà vessada e 
pagarà per calònia X sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que, a tolre embargament del passatge de les gents, han 
ordenat que tot venedor de calç a somades sia tengut de vendre la calç en lo mercat 
de la ciutat, exceptat lo dia del dijous com mercat se té. E, si en lo dia de dijous 
serà festa, que en lo dia del dimecres abans que mercat se tendrà, semblantment ne 
sia exceptat, mas en tots los altres dies de la setmana venen la calç en lo dit mercat, 
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e que en lo dia que mercat se tendrà en la ciutat, los dits venedors de calç venen 
aquella en la plaça aprop lo molí appellat de na Revella, la qual plaça affronta ab 
lo monestir de les dones de Sancta Maria Magdalena. E qui contrafarà, pagarà per 
calònia V sous per quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat e lo terç 
del accusador.

435.

||93v [QUE ES MOSTREN ELS TÍTOLS DE PROPIETAT DE LES VINYES]

Per la qual cosa, en lo dia de dijous, en lo qual comptava hom idus decembris anno 
Domini MºCCCºXLº primo, fon publicada e cridada a son de trompeta o de naffi l 
per Jacme Azcó, públich corredor de la ciutat, la crida infrasegüent:

Ara ojats què us fan saber los jurats e prohòmens de la ciutat:
Que, a esquivar a frau e dampnatge de la ciutat feit per alcuns tro ací sots 

colorada manera, han ordenat que tot hom o fembra habitant en qualsevol loch 
de religiós o de generós situat dins los térmens de la ciutat que haja vinyes en lo 
realench, que d’ací per tot lo mes de jener primer vinent haja mostrades les car-
tes que ha de les dites vinyes de realench a·n Lop d’Apiera, notari e síndich de la 
ciutat, lo qual té taula aprop la taula del pes del senyor rey. E si dins lo dit temps 
no haurà mostrades e feta fe de les dites cartes, sàpia per tot cert que no·s alegrarà 
de la gràcia de metre venema o vy en la ciutat ni en los lochs de la contribució 
d’aquella ans de la festa de Cinquagesma. E per tot açò, no romandrà que no haja 
a contribuhir per aquelles vinyes del realench ab los ciutadans de la ciutat e dels 
lochs de la contribució d’aquella en qualssevol cullites que·s faran en la ciutat e 
en los lochs de la sua contribució.

436.

||95v DE LA CAÇA O AVIAM

En lo dia de divenres, en lo qual comptava hom pridie nonas ianuarii anno predicto, 
fo appellat e justat Consell en lo palau de les cases de la confraria de Sent Jacme 
apòstol en València sobre alcuns affers de la ciutat, en lo qual Consell fon tractat 
sobre la caça o aviam de la Albufera de la ciutat. Finalment, fo ordenat per los ju-
rats e Consell de la ciutat que la ordenació e crida infrascripta fos preconizada e 
publicada per Jacme Azcó, públich corredor de la ciutat, per les places acostuma-
des de la dita ciutat, hoc encara en los lochs de Catarroja e de Cilla, per tal que 
de la dita ordenació e crida les gents fosen informades e certifi cades. La ordena-
ció de la qual crida és sots la forma infrascrita:
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Die veneris, intitulata pridie nonas ianuarii anno Domini MºCCCºXLº primo

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que per Fur de València és atorgat e legut a cascú que pot caçar, e parar e 

brellar bèsties e aus, ocells, e caces e volatílies e pendre per alcuna art o per alcun 
enginy en l’àer, o en la terra, o en la mar, o en aygües dolz [sic], e en estanys o en 
la Albufera francament. E, com alcuns caçadors de volatílies o aviam en la Albu-
fera se esforcen de caçar o pendre volatílies ho aviam per manera de encalç, per 
la qual cosa menys volatílies o aviam ||96r [són] preses per la dita manera de pendre 
a encalç, per què la ciutat no·n és tan ben provehida com seria si la volateria o 
aviam era presa sens manera de encaltç e a molt major mercat. On com la públi-
ca utilitat en tot cas deja davant anar al especial profi t, per ço, fan-vos saber que, 
per ben de la cosa pública, han ordenat que d’ací a avant null hom no sia osat de 
caçar o pendre [nengun]a volateria o aviam en la Albufera per art o manera de 
encalç. E qui contrafarà, encorrerà en pena de perdre la caça o aviam, e, ultra açò, 
pagarà [X]X sous de calònia per quantesque vegades contrafarà.

E, jasia ço que sia ordenat e establit que negun revenedor o revenedriu no 
gos comprar dins los térmens de la ciutat nenguna caça, volateria o aviam per 
qualque nom sien appellats, sots pena de perdre la caça, volateria o aviam, [e] en-
cara V sous de calònia per quantesque vegades contrafaria, que per mils esquivar 
e tolre frau e pendre via e manera que·ls dits revenedors o revenedrius sots colo-
rada manera no pusquen comprar aviam dels caçadors o prenedors d’a[viam], han 
ordenat, per ben de la cosa pública, que negun caçador o prenedor del [di]t aviam 
no gos vendre o fer vendre negun aviam, per qualque nom [sia] appellat, a negun 
revenedor o revenedriu. E, si contrafarà, perdrà lo preu [o] valor de la venda del 
dit aviam, e lo revenedor o revenedriu perdrà tot [lo] dit aviam, e, ultra açò, pa-
garà de calònia V sous per quantesque vegades contrafarà, enaxí que lo caçador e 
prenedor del dit aviam en tot cas sia [tengu]t de vendre o fer vendre aquell aviam 
en lo portxe del mercat de la ciu[tat] e no en negun altre loch. E, si contrafarà, 
perdrà l’aviam per quantesque vegades contrafarà.

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat 
e lo terç del accusador.

437.

||107r QUE·L ARROÇ VERMELL FOS MESURAT AB BARCELLA

||106r [IIIIº idus febroarii anno Domini CCCºXLº primo]

En lo qual Consell fo exposat per alcuns la frau que era en mesurar arroç vermell 
a ras. E, a esquivar la dita frau, los dits jurats e Consell ordenaren que d’aquí avant 
arroç vermell fos mesurat ab barcella a corrent, avengut del preu entre venedor e 
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comprador del cafi ç del arroç. E, a tolre tota contrarietat entre venedor e com-
prador, que la boca o som de la barcella no sia pus ampla ne pus estreta sinó en la 
forma que a present les barcelles són ordenades. E qui contrafarà, pagarà de calònia 
XII diners per cascun kafi ç per quantesque vegades contrafarà.

438.

QUE·L ARROÇ BLANCH FOS GARBELLAT

Ítem, ordenaren que, a esquivar a frau del arroç picat, lo qual és appellat blanch, sia 
garbellat per aytal forma, ço és, que sia passat primerament per lo garbell appellat 
bara, lo qual bara és semblant a arer, per tal que en lo bara romanguen les pedres. 
E qui contrafarà, pagarà V sous per cascuna càrrega per quantesque vegades con-
trafarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat e lo terç 
del accusador.

439.

||112v DEL SALARI PER AL GUARDIÀ DEL VI

||112r [IIIIº kalendas martii anno Domini MºCCCºXLº primo]

En lo qual Consell fo exposat per en Guillem de Solsona, guardià de la venema e 
del vy de locs vedats en lo present ayn, que, com a ell no basten aquells DCCC sous 
que los dits jurats e Consell de la ciutat li havien constituhits per salari e messions 
del ayn als salaris dels guardes que per ell estan en los camins de la ciutat, e els 
macips que ab ell e sens ell van per los camins e locs de la orta, per encercar si 
alcú o alcuns volen metre vy de locs vedats en la ciutat o en alcú o alcuns locs de 
la contribució d’aquella, ne a la provisió o messió de una cavalgadura, ni encara lo 
terç de les calònies del vy que ell o sos missatges hajen atrobat, com no sien tantes 
que complissen a fer les dites messions. Emperamor d’açò, los dits jurats e Consell, 
veén e conexén que·l dit salari de DCCC sous a les dites messions bonament no 
podien bastar al dit guardià, e per tal que aquell, no esguardan pèrdoa de sos béns, 
per què aquell hagués causa e raó de no treballar en los dits affers, majorment car 
lo dit guardià dixés que, si los dits jurats e Consell no havien esguart ves ell per raó 
de les dites messions, que desempararia l’offi ci, los dits jurats e Consell, enteses les 
dites coses, ordenaren, a esquivar dampnatge del dit guardià, e per tal que aquell fos 
mils curós de les dites coses, relevat messions de sos béns que no hagués a tornar 
en lo dit offi ci, que al dit guardià fosen acrescuts, ultra los dits DCCC sous, doents 
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sous a compliment de M sous. Axí que a cascú dels guardians esdevenidors sia pagat 
semblant salari. E que·l guardià present e esdevenidors comanen o tinguen tals per-
sones que no pusquen fer neguna frau en prejudici del dret de la ciutat o d’aquells 
a qui·s pertany. E, si no ho farà, que en tot cas sia tengut del seu propri de pagar tot 
ço que alcú o alcuns de les sues guardes hauran pres e reebut en frau com aquella 
serà provada e declarada, tota escusació del dit guardià foragitada.

440.

||131r [DE LES CORRENTIES DE L’ARRÒS]

Die iovis, intitulata XIIº kalendas iulii anno Domini MºCCCºXLº secundo

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que ordenat és que null hom o fembra no gos fer correnties d’arroç en la 

orta o terme de la ciutat, a esquivar corrupcions, malalties e dampnatges de les 
gents, sots pena de LX sous e de arrancar l’arroç que fet serà en correntia a messió 
pròpria del senyor del arroç e correntia. Les quals coses vos certifi quen ab la pre-
sent pública crida per tal que alcú de ignorància no·s pusca escusar.

Dels quals LX sous serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat e lo terç del 
accusador.

441.

||131v [D’ABELLES I DE L’AGRAÇ DE VINYES]

Die iovis Vº idus iulii anno Domini MºCCCºXLº secundo

Ara ojats què us fan saber los jurats e·ls prohòmens de la ciutat:
Que, a esquivar dampnatges de la orta, és estat ordenat que null hom, privat 

o estrayn, de qualque condició sia, no gos tenir en la ciutat ne dins la orta de la 
ciutat neguns buchs d’abelles. E, si alcú n’i ha dels dits buchs d’abelles, que dins 
X dies següents los ne haja treits o fets trer, sots pena de perdre tots los dits buchs 
d’abelles e, ultra açò, encorrerà en pena de LX sous. 

Del preu dels quals buchs d’abelles e dels dits LX sous serà lo terç del senyor 
rey, lo terç de la ciutat e lo terç del accusador.

Encara us fan saber que negun revenedor o revenedriu, de qualque condició 
sia, no gos vendre agraç de vinyes, sots pena de perdre aquell, e, ultra açò, encorrerà 
en pena de V sous per quantesque vegades contrafarà.

La qual calònia dels dits V sous, serà partida segons lo prohisme capítol.
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442.

||137v [QUE NINGÚ NO LLAVE EN LA SÈQUIA DE MISLATA]

Die mercurii pridie nonas septembris anno Domini MºCCCºXLº secundo

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que, per raó que les gents mils e pus nèdeament se pusquen servir de la 

aygua discurrent per la cèquia appellada de Miçtalla o del Canar a ops de les ve-
nemes o vy a fer, null hom o fembra no gos lavar o fer lavar en la dita cèquia lana, 
ne folladors ne alcunes altres coses per què la dita aygua se pogués ensutzear, ço és 
saber, del Real del senyor rey a ensús. E qui contrafarà, pagarà de calònia XX sous 
per quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat e lo terç 
del accusador.

443.

[EXEMPCIÓ DE LA QUEMA ALS CASTELLANS QUE PORTEN FORMENT]

Die sabbati XVIº kalendas septembris anno predicto

Ara ojats què us fan saber los jurats e·ls prohòmens de la ciutat:
Que, per haver major habundància de forment e mellor mercat d’aquell 

en la ciutat, han ordenat, per ben de la cosa pública, que dels béns de la ciutat sia 
pagada quema per tot castellà qui sia tengut pagar dret de quema per lo forment 
que aportarà e vendrà en l’almodí de la ciutat, [e] los jurats de la ciutat pagaran, per 
qualsevol castellà qui sia tengut de pagar la dita quema per lo forment que vendran 
en lo dit almodí, a·quell o aquells al qual o als quals los dits castellans sien tenguts 
de pagar quema per la dita raó. La qual provisió e ordenació vos fan saber ab la 
present pública crida.

444.

||138r [QUE NINGÚ NO COMPRE BLATS]

Die iovis IIIIº kalendas septembris anno Domini MºCCCºXLº secundo

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que, per ben de la cosa pública, han ordenat que negun revenedor o reve-

nedriu no gos comprar o fer comprar negun blat en lo almodí de la ciutat, ne en 
la ciutat, ne en negun loc de la orta o dels térmens de la ciutat. E qui contrafarà, 
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perdrà tot lo blat e pagarà de calònia LX sous per quantesque vegades contrafarà. 
Açò exceptat, que·l revenedor o revenedriu pusca comprar blat en lo dit almodí a 
ops de sa casa, a coneguda del guardià del almodí, per esquivar tota frau.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat e lo terç 
del accusador.

445.

||151v [QUE ELS FLAQUERS I FLAQUERES COMPREN SEIXA DE L’ALMODÍ]

Die mercuri VIIIº decimo kalendas febroarii anno Domini MºCCCºXLº secundo

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que, com la ciutat a present haja certs kafi sos de sexa, axí candelosa com 

vermella, la qual fan vendre en l’almodí de la ciutat, ço és saber, la sexa candelosa a 
raó de IIII sous V diners la faneca, e la vermella a raó de IIII sous e tres diners la fane-
ca, e per tal que en breus dies la dita sexa puscha e deja ésser venuda ex causa, vos fas 
[sic] saber que an ordenat que tot fl equer o fl aquera que past de blanch sia tengut 
de pendre la meytat de la dita sexa d’aytant com d’altra sexa haurà comprada en 
aquell dia. Et, si no u farà, pagarà de calònia lo preu o valor de la seixa que reebuda 
no haurà de la sexa de la ciutat. Et açò per quantesque vegades contrafaran. De la 
qual calònia serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat e lo terç del accusador.

446.

||153v [QUE CAP ADVOCAT NO ENTRE EN LA CORT DEL JUSTÍCIA DE 
50 SOUS]

||152r [Nono kalendas febroarii anno Domini millesimo CCCºXLº secundo]

Ítem, fon proposat per alcuns en lo dit Consell que, com la cort de XXX sous, e en 
aprés acrescuda tro en suma de L sous, fos atrobada per ben de les gents les quals 
bonament no podien aconseguir e aver lur dret de la cort, la qual ladonchs era una, 
axí en criminal com en civil, per ocupació dels molts negocis e affers d’aquella 
cort, fon provehit per lo senyor rey en Jacme, a supplicació de la ciutat, ab privi-
legis seus, que la cort de XXX sous e aprés de L sous conegués e determenàs los 
contrasts que devant la dita ||154r cort pervendrien sumàriament e de pla e sens scrit, 
a espegament dels affers e a esquivar mesions per bé de les gents. E que de alcun 
temps a ençà la dita provisió no és estada servada per les malícies que per advocats 
són consellades a llurs principals e per ells raonades, presents les parts davant la dita 
cort. Per la qual cosa la cuchnició e determenació dels contrasts és alongada en 
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dampnatges e mesions de les gents, e encara que per los crits dels advocats la dita 
cort és turbada, per què los affers no són tan yvaçosament determenats e, ço que 
és pus greu, los advocats de certa sciència fan perjurar los lurs principals, les quals 
coses fan per pròpria avarícia de salaris que an de les parts que advoquen e raonen, 
la qual cosa evidentment és contra los dits privilegis. On com la pública utilitat 
en tot cas deja davant anar a la singular, e a noveles malalties medicines se dejen 
donar, emperamor d’açò, los dits jurats e Consell, a conservació dels dits privilegis 
e a utilitat de les gents, ordenaren e establiren perpetualment que nengun advocat 
no gos entrar en la cort de L sous per rahonar nengun feyt sinó per propri feyt seu 
o per tal persona que en desonor sua hagués anar a la dita cort, en lo qual cas lo 
justícia aja conexença a son bon arbitre. E, si contrafarà, pach lo advocat X sous per 
quantesque vegades contrafarà, e si los dits X sous pagar no porà, que estia pres per 
X dies contínuament en la presó comuna.

||154v Ítem, fon proposat en lo dit Consell que alcuns malvats advocats apellats 
de secà, induhits per esperit diabulical e per lur enginy desordenat e per pròpria 
e malvada avarícia temporal e contra Déu e justícia, han tractat e fan tractar co-
vinences ab alcuns criminosos o demanats per alcuns affers, los quals són presos o 
caplevats, que si·ls donen certa cantitat de diners que ells pendran via e manera per 
la qual no sostendran pena o no pagaran ço que·ls és demanat, axí que per cul·lusió 
e frau per lo dit salari o servii posen alcunes rahons en lo procés, per les quals lur 
principal pert son dret, e, ço que és pus greu e de mal exempli, per lurs tractaments 
demanen e reeben salari o serviirs d’abdues parts, les quals coses són molt damp-
noses a les gents e de mal eximpli. E, a esquivar e tolre aytals coses, los dits jurats e 
Consell hordenaren e establiren que aytals advocats no gosen advocar ne rahonar 
alcun feyt o pleyt en les corts del criminal ne del civil, si donchs propri feyt seu no 
era. E, si contrafarà, que pach LX sous de calònia per quantesque vegades contrafa-
rà, e que torn a la part tot ço que fraudulentment n’aurà pres; e, si les dites penes 
pagar no porà, que estia pres en la presó comuna fi ns que aja pagada la dita calònia 
e pagarà la part. E açò, a terror e a exempli d’aquell o d’aquells que semblants coses 
presumexen de asajar e fer.

||155r Ítem, com per occasió dels rams de pi o de altres arbres o d’alfaç sech 
penjants a les parets de les tavernes de la ciutat e dels ravals de aquella, se sia cuydat 
pendre fochs als embants e cases, e a esquivar los dits perils e dampnatges, los dits 
jurats e Consell han hordenat que d’aquí a havant null hom o fembra qui vena 
vy en menut no gos tenir rams sinó de toronges, o de col o de escudet de fust, ab 
senyal o sens senyal. E qui contrafarà, pagarà X sous per calònia per quantesque 
vegades contrafarà.

Semblant pena port e sostenga aquell o aquella que de nuyt lexarà davant sa 
casa o hobrador açtora penjant de XX palms a avall.

De les quals calònies peccuniàries desús declarades serà lo terç del senyor rey, 
lo terç de la ciutat e lo terç del accusador.
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447.

||156v [PREVENCIÓ DE FOCS EN LA CIUTAT]

Die martis IIIIº kalendas febroarii anno Domini MºCCCºXLº secundo

Ara ojats què us fan saber los jurats e·ls prohòmens de la ciutat:
Que, a esquivar perils e dampnatges de fochs, han ordenat que null hom o 

fembra que vena vy en menut en la ciutat o en los ravals d’aquella, no gos posar ne 
tenir ram de pi o d’altre abre, mas sia tengut de posar e tenir ram de taronga, o de 
col o escudet de fust, ab senyal qual li plaurà o sens senyal si·s volrà. E qui contra-
farà, pagarà de calònia X sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara han ordenat, a esquivar perills e dampnatges de foch, que null hom 
o fembra no gos tenir en la ciutat o ravals d’aquella, de nuyt, astora a menys de XX 
palms d’altea. E qui contrafarà, pagarà de calònia X sous per quantesque vegades 
contrafarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat e lo terç 
del accusador.

448.

||162r [QUE CAP ADVOCAT O NOTARI NO ADVOQUE DAVANT EL JUSTÍ-
CIA DE 50 SOUS]

[Septimo idus febroarii anno Domini millesimo CCCºXLº secundo]

Ítem, en lo dit Consell en Berenguer Gizbert, justícia de la ciutat tro en suma de L 
sous, e en Bernat Cosí, notari de la dita cort de L sous, proposaren que en la crida 
ordenada e feyta sobre los affers de la dita cort los ocorria alcuns duptes, per la qual 
cosa pregaven e requerien los dits jurats e Consell que la dita ordenació e crida, a 
descàrech del dit justícia, volguessen e deguesen declarar la dita ordenació e crida. 
E per aquesta raó, los dits jurats e Consell, per ben de la cosa pública, declararen 
los duptes que al dit justícia eren entrevenguts o li encorrien en lo dit feyt per la 
ordenació infrasegüent, casan e anulan la ordenació e crida feta en lo dia que fon 
comtat die sabbati kalendas febroari anno Domini MºCCCºXLº secundo, de novell ||162v la 
crida infrasegüent:

Die sabbati VIº idus febroarii anno Domini millesimo CCCºXLº secundo.
Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que lo senyor rey en Jacme, de bona memòria rey d’Aragó, a supplicació 

de la ciutat e a profi t de les gents, haja provehit e ordenat ab privilegis seus que·l 
justícia tro en suma de XXX sous e enaprés tro en suma de L sous, deja conèxer 
e determenar los contrasts que davant li pervendran sumàriament e de pla e sens 
scrit. E, a audiència dels dits jurats e prohòmens, sia pervengut que la dita provision 
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real no·s servava, e açò per malícies de advocats apellats de secà e de alcuns notaris 
qui advocaven, consellaven e raonaven les persones que clams proposaven davant 
lo justícia e a altres persones deffenent contra veritat de feyt per suptilitat de malí-
cies, e, açò que era pus greu cosa, consellaven als clamants o deffenents scientment 
que negasen la veritat del feyt e per sagrament e feyen [sic] calumpniar les gents e 
mesionar per propri guany lur. E, com a les dites malícies e dampnatges donats a les 
gents remey de raó e de justícia se deja atrobar e donar, a utilitat de les gents, em-
peramor d’açò, los dits jurats e prohòmens, volents servar les dites provisions reals, 
segons que·s convé, vos fan saber ab la present pública crida que an ordenat que 
nengun advocat o notari o altre no gos advocar, consellar ne rahonar negun feyt 
davant lo dit justícia, si donchs propri feit seu no era, o per persona honrada que a 
desonor sua agués a anar davant lo dit justícia, en lo qual cas o acte tant solament 
o pusqua fer, e açò sia a bona coneguda del dit justícia, tota favor a part posada. E, 
si alcun advocat o notari o altre contrafarà, pach X sous de calònia per quantesque 
vegades contrafarà. E si la dita calònia pagar no porà, que estia pres en la presó co-
muna de la cort de la ciutat per X dies contínuament. E si lo dit justícia, per favor 
o per negligència o per qualsevol manera, no servarà la present ordenació, que del 
seu propri sia tengut en tot cas pagar la dita calònia.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat e lo terç 
del accusador.

449.

||176 [DE NO CAÇAR EN L’HORTA I NO TIRAR ROTLONS O PEDRES 
AMB ARCS]

Die sabbati IIIIº kalendas aprilis anno Domini MºCCCºXLIIIº

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que, com alcuns cacen per la orta donan dampnatges en blats e en vinyes, 

sobre la qual cosa contrasts e paraules desordenades entrevenen, per les quals se 
porien enseguir nafres e morts. E, a esquivar los dits perills, han ordenat que null 
hom no gos caçar a cavall ne a peu en la orta de la ciutat. E qui contrafarà, pagarà 
lo dampnatge d’aquèn donat al senyor del camp o vinya, e, oltra açò, pagarà ||176v de 
calònia LX sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que han ordenat que null hom no gos tirar en la ciutat 
ne en los ravals d’aquella rotlons o pedres ab archs. E qui contrafarà, pagarà lo dan 
donat, e, oltra açò, XX sous de calònia per quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat e lo terç 
del accusador.

Les quals coses vos fan saber ab la present pública crida per tal que alcú de 
innorància no·s puxa escusar.
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450.

[QUE FLEQUERS I BESCUITERS COMPREN BLATS DE LA CIUTAT]

Die veneris pridie nonas aprilis anno Domini millesimo CCCºXLIIIº

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que, per afers de la ciutat, han comprat certa quantitat de sexa e de boltiç a 

raó de IIII sous, V diners la faneca. E, per tal que la larguea e mercat ne sia feta als 
vehins de la ciutat, han ordenat que sia venut a raó de IIII sous, IIII diners la faneca, 
per què tot fl equer o fl aquera, bescuyter o bescuytera, sia tengut de comprar e ree-
bre d’aquella sexa e boltiç la meytat del blat que comprarà. E qui contrafarà, perdrà 
lo preu de la quantitat que del dit blat comprat no haurà, segons que és dit és, per 
quantesque vegades contrafarà.

De la qual pena o calònia serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat e lo 
terç del accusador.

E que nengun mesurador no gos mesurar a nengun fl aquer o fl aquera, bes-
cuyter o bescuytera, tro haja pres e reebut la meytat del dit blat. E si contrafarà, 
d’aquí a avant no serà consentit de mesurar en l’almodí de la ciutat.

451.

||179r [PROCESSÓ PERQUÈ DEIXE DE PLOURE]

Die mercurii IIIIº kalendas martii anno Domini MºCCCºXLº secundo

Ara ojats què us fan saber los jurats e els prohòmens de la ciutat:
Que, ab consell del molt reverent senyor bisbe de València, han ordenat que, 

divendres per lo matí primer vinent, se farà procesó general, la qual partirà de la 
Seu e hirà a la esgleya del benaventurat Sent Vicent Màrtir, per pregar al nostre 
senyor Déus tot poderós e a la Verge benaventurada nostra dona sancta Maria, 
mare sua, e a tota la cort celestial, que·l salvador Jhesuchrist, no volén esguardar als 
nostres defalliments, mas per la sua gran misericòrdia e pietat, nos vulla donar ros 
e pluja de cel en terra, tal que els béns que comanats són a la terra se’n pusquen 
aprofi tar e fructifi car, e que·l nostre senyor Déus Jhesuchrist, per mèrit de la sua 
sancta passió, vulla exaudir les pregàries dels feels crestians. E per tal que les dites 
coses mils e pus yvaçosament sien exaudides e plaents a Déu, vos fan saber que tot 
crestià e crestiana que vaja en la dita procesó vaja honestament e ab vestidures ho-
nestes, sens parlar uns ab altres ne donar-se presura, mas tan solament loan e pregan 
lo nom de Déu e de la Verge, mare sua, e als sants del paradís que·ls plàcia ésser 
intecessors entre la sancta Trinitat e dels crestians peccadors per acabar e obtenir 
les dites coses.
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Encara us fan saber que han ordenat que enaprés, per alcuns dies, feta la dita 
processó, se farà caritat per parròquies de la ciutat per la dita rahó. Per la qual cosa 
són ordenats certs prohòmens [per de]manar e collir la caritat a la qual tot crestià 
e crestiana que fer-o puxa s’i deu bé esforçar, per tal que major almoyna se·n puxa 
fer als crestians que mester ho hauran.

452.

||182r [CELEBRACIÓ DEL DIA DE SANT JORDI]

||182r Die martis Xº kalendas madii anno Domini MºCCCºXLºIIIº

Ara ojats què us fan saber los jurats e los prohòmens de la ciutat:
Que, ja en los anys aprop pasats, fo ordenat per lo senyor bisbe e per ells 

que en cascun any perpetualment la festa del benaventurat sent Jordi, cavaller de 
Déu, sia colta e celebrada solempnialment. Hon com la dita festa serà demà, que és 
dimecres, per tal, los dits jurats e prohòmens, volén servar la dita ordenació segons 
que·s convé, per ço, vos fan saber ab la present solempnial pública crida que tot 
crestià e crestiana sia tengut de colre e celebrar la dita festa del dit benaventurat 
sent Jordi, per tal que aquell sia ajudador ab la nostre senyor Déus Jhesuchrist, que 
per mèrit de la sua sancta pasió do victòria a crestians contra los enemichs de la 
sancta fe catòlicha.

453.

||182v [PREVENCIÓ CONTRA ENEMICS DE LA CORONA]

Die mercurii pridie kalendas madii anno Domini millesimo CCCºXLºIIIº

Ara ojats què us fan saber los jurats de la ciutat:
Que a present an vistes letres trameses per alcuns mercaders de Barcelona, 

que certs hòmens són estats trameses per terra e per mar de part de enemichs del 
senyor rey per metre foch a galees, si alcunes n’auria en terra, e encara en les ciutats, 
viles e lochs del senyor rey, los quals han cremats certs alberchs en Barcelona, dins 
los quals alcunes persones són estades mortes. Per què los dits jurats ab la present 
pública crida vos fan sentir e saber les dites coses per tal que ab la ajuda de Déu vos 
guardets que mal ne dampnatges no puscats reebre per los dits enemichs.
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454.

||188r [ARRENDAMENT D’IMPOSICIONS]

Die iovis IIIIº kalendas iunii anno Domini MºCCCºXLºIIIº

Ara ojats què us fan saber los jurats de la ciutat:
Que tot hom que volrà comprar la inposició novellament inposada en la 

ciutat e en los lochs de la sua contribució, per auctoritat e licència del senyor rey, 
en ajuda de pagar los grans deutes que deu la ciutat, la qual inposició és ordenada 
sobre los blats e farina, carns, vi e sobre treta de fusta, e de arroç, e de peces de 
draps de color e grosos de bru e sobre totes vendes que seran fetes de béns seens, 
mazmodines e morabatins e altres censals, segons que en los capítols d’aquèn or-
denats per auctoritat real, que demà, que serà divendres, per lo matí, sia en la plaça 
dels Mercaders, car allí seran los dits jurats qui o vendran he u fermaran al més 
oferent e donant, la qual inposició començarà digmenge primer vinent, primer dia 
del mes de juny del any MCCCXLIII.

455.

||194v [PROCESSÓ PER LA PRESA DE MALLORCA]

Die martis IIIº nonas iunii anno predicto

Ara ojats què us fan saber los jurats de la ciutat:
Que han reebuda una letra d’en Bernat Sunyer, missatger de la ciutat, que 

dissapte aprop pasat lo senyor rey, per la clemència de Déu, entrà poderosament en 
la ciutat de Mallorcha, la qual té sots juredicció e a mà sua. Per la qual cosa los dits 
jurats, ab consell e asentiment del senyor bisbe de València, han ordenat que tot 
crestià e crestiana demà, que serà dimecres, per lo matí sien a la església de Nostra 
Dona Sancta Maria de la Seu, de la qual esgleya partirà la procesó general per anar 
a la església del benaventurat Sent Jordi, cavaller de Déu, per fer laors e gràcies al 
nostre senyor Déus tot poderós e a la Verge nostra dona sancta Maria, mare sua, e 
a tots los sants del paradís de la gràcia e victòria que ha donada al senyor rey de 
la presó de Mallorcha. Per què los dits jurats manen a tuyt generalment que null 
hom o fembra no gos tenir obrador ubert o tenda parada tro que la dita procesó sia 
tornada a la dita Seu, hon se farà l’offi ci divinal, e aquí hauran sermons.
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456.

||199v [QUE FLEQUERS I BESCUITERS COMPREN FORMENT DE LA CIU-
TAT]

[Die veneris XIIº kalendas iulii anno Domini MºCCCºXLºIIIº]

Arara ojats què us fan saber los jurats de la ciutat:
Que és ordenat que tot fl equer o fl equera, bescuyter o bescuytera, sia tengut 

de reebre, pendre e comprar del forment comprat per la ciutat mig cafís per sach 
de huyt faneques e miga. E qui contrafarà, encorrerà en pena del preu del mig cafís 
per quantesque vegades contrafarà.

De les quals calònies serà lo terç del accusador e les dues parts de la ciutat.
||200r E que nengun mesurador, sots pena de perdre offi ci de mesurar en l’al-

modí o en botigues, no gos mesurar negun forment a alcun fl equer o fl equera, ne a 
bescuyter o bescuytera, tro primeramenet e ans hajen pres del forment de la ciutat, 
segons que dessús és declarat, e açò sens tot remey.

Semblant pena sostendran e portaran los bastays apellats de saca si contra la 
dita ordenació faran.

E, si alcun sobrestant o sobrestanta de molí contra la ordenació damunt dita 
consentirà o farà, pagarà semblant pena imposada a fl aquers o fl aqueres, bescuyters 
o bescuyteres, segons que dessús és declarat, la qual calònia serà partida en la forma 
sobredita.

457.

||208v [QUE PORCS NO VAGEN SOLTS]

[Die martis pridie idus iulii anno Domini MºCCCºXLºIIIº]

Ara hojats què us fan saber los jurats e prohòmens de la ciutat:
Que, a esquivar perills e dampnatges de creatures poques e de persones ve-

lles, e de coses que són dins casa o fora casa, que null hom, de qualque condició 
o estament sia, no gos lexar anar nengun porch o truja, de dia ne de nuyt, per la 
ciutat ne per los ravals d’aquella, si·s vol sien dits de sent Anthoni portan esquelleta, 
o que sien d’altres qualsevol. E qui contrafarà, perdrà lo porch o porchs, o truja 
o trujes, los quals o les quals seran venuts, e lo preu d’aquells porchs o trujes serà 
partit sots aquesta forma, ço és, lo terç al senyor rey, lo terç a la ciutat e lo terç a 
l’acusador.
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458.

||209r DE LES CORRENTIES DELS ARROCES

Die iovis XVIº kalendas augusti anno Domini MºCCCºXLºIIIº

Ara hojats què us fan saber los honrats en Francesch Mir, justícia en lo criminal, e 
los jurats de la ciutat de València:

Que, entre les altres coses ordenades e atorgades per lo molt alt senyor rey 
en les Corts Generals l’altre dia per ell celebrades a tots los habitadors del regne 
de València en la dita ciutat, a esquivar infeccions, corrupcions, malalties, morts, 
dampnatges, depossessions, contrasts e baralles, lo dit senyor rey ha provehit e or-
denat que null hom o fembra, de qualque condició o estament sia, no gos en la 
orta o terme de la dita ciutat fer correnties d’arroç ne altra correntia en qualsevol 
possesió. E qui contrafarà, aquell o aquella qui correntia d’arroç haurà feta en lo 
present ayn, que tot l’arroç de correntia sia arrancat a pròpria messió del senyor 
del arroç de la correntia o del logador d’aquella correntia, e, ultra açò, encorrerà 
en calònia de XX sous per cascuna fanecada. E, si la dita pena pagar no porà, serà 
excel·lat o excel·lada de la ciutat e de son terme per I ayn e I dia següent.

Semblants penes sostendran aquell o aquella que en altra possessió, ultra 
l’arroç, faran correntia en la orta o terme de la ciutat. Açò declarat, que la calònia 
civil sia del senyor del loch al qual jurisdicció per fur nou és atorgada. Axí, empe-
rò, que si lo senyor del loch o lochtinent de senyoria per aquell, feyta requisició a 
aquell per los dits justícia e jurats, no servarà la dita ordenació, que lo dit justícia 
per imposició de penes lo pusca constrènyer ||209v per execució d’aquelles, e haver 
del senyor del loch les penes imposades per lo dit justícia per la dita rahó.

E que los altres qui hauran fetes correnties d’arroç en altres posse sions dins 
la dita orta e terme de la ciutat que no sien de jurisdicció de senyor de loch per lo 
dit fur nou, si contrafaran, encorreran en les penes desús declarades.

De les quals penes peccuniàries serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat 
e lo terç del accusador.

Les quals coses los dits justícia e jurats vos notifi quen e fan saber en temps 
abte e covinent ab la present solempnial pública crida, per tal que alcú o alcuns 
de ignorància simulada, fenta o acolorada no·s pusquen escusar de les coses en la 
present pública crida contengudes e declarades.
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459.

||230v TAULES DE CARNICÉS

||229r [Quarto kalendas septembris anno Domini millesimo CCCº quadragesimo tertio]

En lo qual Consell fon ordenat e tengut per bé que tot hom, strayn o privat, de 
qualque condició o estament sie, que vulle tallar carns en la ciutat a I diner menys 
per liura de ço que a ras ven, que u puxa fer sens contrast alcú. E, si no hauran 
taules en què tallen, que la ciutat los en procur e·ls ne haja, emperò que lo loguer 
de taula o taules paguen aquells qui faran les carns. Axí entès que als carnicers que 
han tallat, tallen o tallaran carns en la ciutat no·ls sia feta alcuna novitat, en lo qual 
ordenament d’aquells que poden tallar carns a menys I diner per liura de carn no 
foren los carnicers desús nomenats.

Encara, com en lo dit Consell venguessen alcunes persones qui eren con-
dempnades per los prohòmens veedors per los arroços de correntia, e al·legassen 
que, jassia que fos conegut per los prohòmens deputats, que altra vegada fos re-
gonegut com les lurs terres no fosen de correntia, fon ordenat ||231r per Consell e 
tengut per bé que ço que los dits veedors han declarat e determenat per correntia 
e declararan o determenaran d’aquí enant que no puxa ésser altra vegada conegut 
ne declarat, ne puxa ésser revocat ne retractat.

460.

[SOBRE ELS CONSELLERS D’OFICIS I ALTRES ODENAMENTS]

Ítem, com en altre Consell fos ordenat e tengut per bé que fossen elets XX perso-
nes, axí de jurats com de generoses, ciutadans de offi cis e mesters, per ordenar e 
regonèxer los capítols o privilegis per lo senyor rey atorgats a instància de alcuns 
dels offi cis o mesters, e qualque cosa ells tolrien dels dits capítols o privilegis o 
hi crexirien a profi t de la cosa pública, que, d’aquells que ordenarien o tendrien 
per bons, fos suplicat al senyor rey per los misatgers per part de la ciutat elets qui 
per altres affers semblantment han a anar al senyor rey. Los quals XX prohòmens 
concordants proposaren e publicaren en lo Consell ço que havien ordenat dels dits 
capítols ésser faedor en la forma següent:

«Com vós, molt alt príncep e senyor, a postulació d’alcuns prohòmens d’offi -
cis e de mesters de la ciutat de València, aguésets a·quells atorgats alcuns capítols per 
bon stament de la dita ciutat e dels habitans en aquella, e açò los dits prohòmens de 
offi cis e de mesters aguesen fet sens asentiment e volentat dels jurats e prohòmens 
ciutadans e altres de la sobredita ciutat, e per la dita rahó la dita ciutat, ço és, los 
dits jurats e altres se fosen apposats als dits capítols.  A la perfí, volent donar loch als 
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affers ||231v en los dits capítols espresats per tal que divisió en la damunt dita ciutat 
no pogués oir ni néxer, los sobredits jurats, de volentat e consentiment de prohò-
mens, axí generosos com ciutadans, com encara d’altres consellers de parròquies 
de la dita ciutat e d’altres offi cis qui als dits capítols consentit no havien, a bon 
estament de la dita ciutat ab los dits prohòmens d’ofi cis e de mesters, novellament 
ajustats e aplegats en la sala de la cort de la dita ciutat, concor dantment ordenaren 
los capítols següents, requirén que sia mercè vostra, senyor, que, per bon statment 
de la dita ciutat, vos plàcia aquells provehir per aquesta forma:

Primerament, senyor, soplique la dita ciutat a la vostra real magestat, que 
com s’esdevendrà que Consell serà ajustat e tengut en la dita ciutat per los justícies 
e jurats de la dita ciutat per qualque cosa specialment sobre alcuns negocis tocans 
principalment la dita ciutat, e·n aquell Consell la cosa perquè lo dit Consell serà 
appellat no serà fenida e determenada, ladonchs totes les persones qui en aquell 
Consell seran sien scrites per lo notari o scrivà dels dits jurats o per altre a·çò di-
putat. Enaprés, aquella cosa, pus que en lo dit Consell no serà stada defi nida, en 
alcun altre Consell no puxa ésser difi nida, si donchs tots aquells qui en lo primer 
Consell foren no seran stats apellats segons que és acostumat de apellar a Consell, 
e que a·quells sia notiffi cat que per aquella cosa són stats apellats. E, si per ventura 
aquells axí appellats e certifi cats de la dita cosa no curaven o no volien venir pus en 
la dita ciutat seran atrobats, que per los dits justícies o jurats pusquen ésser forçats 
e destrets per inposicions de penes o en altra manera ||232r a venir al dit Consell e 
prestar e donar sobre la dita cosa lur bon consell. En altra manera, pus segonament 
axí appellats seran per los dits justícies o jurats, ab la major partida d’aquells la dita 
cosa puxa ésser diffi nida e determenada.

Ítem, supliquen que cascun any en la vigília de sent Johan Babtista sien eletes 
X persones, ço és, V de parròquies e V de offi cis e de mesters, les quals sien eletes, ço 
és, les dites V persones de parròquies per los consellers de les parròquies e d’aque-
lles matexos consellers, ço és, la I e lo pus sufi cient d’ells, axí que en les persones 
eletes per parròquies no puxa entrevenir alcú que sia de mester. E que sien eletes 
per aquesta manera e forma, ço és, que los consellers de cascuna parròquia presen-
ten I de si, segons que dit és, als dits jurats, axí que sien XII de parròquies, los noms 
dels quals sien meses e encloses en XII redolins de cera, e que mesclats aquells en I 
bací plen d’aygua, que dels sobredits XII redolins ne sien preses V per un fadrí qui 
a la dita elecció no sia estat, e que aquells V redolins sien meses en mans dels jurats 
que pobliquen e manifesten al Consell les dites persones.

E per semblant manera sia feta elecció de les dites V persones de caps de of-
fi cis e de mesters, axí que per los consellers de cascuns dels dits offi cis e mesters sia 
elet un dels elets et lo pus soffi cient, e que sien elets per aquesta manera e forma, 
ço és, que los consellers de cascun dels dits offi cis e mesters, segons que dit és, ne 
presenten I, axí que sien XXI los elets, los noms dels quals sien meses e·ncloses en XXI 
redolins de cera, e que mesclats aquells en un bací plen d’aygua, que dels sobredits 
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XXI redolins ne sien preses V per un fadrí qui a la dita elecció no sia estat, ||232v e que 
aquells V redolins sien meses en mans dels jurats qui publiquen e maniffesten aquells 
al dit Consell, segons que fan d’aquells de les parròquies. Les quals X persones axí 
eletes, sien ensemps ab los jurats en les IIII coses tan solament següents: 

Primerament, en ço que·ls dits jurats sens les dites X persones alcuna cosa no 
puxen donar dels béns de la ciutat sens volentat e consentiment de totes les dites X 
persones o de la major partida d’aquelles, et tota hora ab consentiment del Consell 
de la dita ciutat.

Ítem, que·ls dits jurats no puxen manllevar alcunes quantitats de diners sens 
totes les dites X persones o de la major partida d’aquelles.

Ítem, que les dites X persones, totes o la major partida d’aquelles, sien als 
comptes retedors per los jurats en la fi  de la lur acministració, o abans si necesitat 
serà, per hoir, inpugnar o provar aquells si benvist serà.

Ítem, que les dites X persones, totes o la major partida d’aquelles, sien ab los 
dits jurats en recaptar e procurar los deutes que seran deguts a la ciutat. Emperò, si 
totes les dits X persones o la major partida d’aquelles ab los dits jurats no podien 
o no volien ésser en les dites IIII coses, pus requestes ne sien, que los dits jurats 
puxen fer ab lo Consell ço que fer podien ans de la present ordenació. Sia entès, 
emperò, tota hora que les dites X persones sens salari alcú hajen a sosteneir [sic] lo 
dit càrrech, ||233r et que cascun any les dites X persones qui seran a les dites coses 
dels jurats, juren que sobre totes les dites coses se hauran bé e lealment en poder 
dels jurats de la dita ciutat.

Ítem, sopliquen que ganxos de ferre sien tenguts en la ciutat de València e 
ravals d’aquella per aquelles persones o semblants que·ls tenen en la ciutat de Bar-
çalona, e en aquells lochs e semblants e en la forma e manera que·s use en Barçalo-
na, ab los quals puxen ésser retenguts sens alcuna pena homeyers, ladres, nafradors e 
altres malfeytors cometens homeys, furts, nafres e altres baralles en la ciutat e ravals 
d’aquella. Et açò sia observat en la dita ciutat per aytant de temps quant plaurà als 
jurats e Consell de la dita ciutat, si veurà que per la pràtica d’aquells als habitans e 
conversans en la dita ciutat bé·n seguesca d’aquells, axí que qui no tendrà ganxo 
pach per pena V sous, dels quals ajats vós, senyor, lo terç, e l’altre terç lo comú de 
la dita ciutat e l’altre terç l’acusador. Axí, emperò, que la dita pena no puxa ésser 
demanada ne levada tro primerament e abans aquella sia declarada e jutjada per los 
dits jurats, e en cas que pagar-se degués, que d’aquella puxe ésser feta gràcia per los 
dits jurats aquella que volran.

Ítem, sopliquen que lo capítol que toca les capces enfeltrades, que aquell ca-
pítol sia revocat, com no sia necessari, pux les dites X persones són ab los dits jurats 
en los sobredits affers e negocis.

Ítem, sopliquen que, si alcú de manifesta frau o engan o de revelació de con-
sell serà estat evençut, ço és, del temps pasat, present o esdevenidor, ||233v davant lo 
justícia de València per sumària informació, sense libell e alcuna fi gura de juhí, del 
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Consell de la dita ciutat, emper tostemps sia foragitat per aquell justícia ab consell 
dels jurats e consellers de la dita ciutat o per la major partida d’aquells, axí que 
jamés lo dit evençut no puxa ésser restituït a Consell o a offi ci públich ne rebut en 
alcuna manera, ne que vós, senyor, a aquell gràcia ne puscats fer.

Ítem, supliquen que cascun any en la vigília de sent Johan Babtista sia eleta 
una bona persona per los prohòmens de les parròquies de la ciutat de València, la 
qual persona sia eleta segons la forma que són elets los justícies e jurats en la dita 
ciutat, ço és, per prohòmens de les parròquies, e que dels redolins, que són XII, no·n 
sia pres sinó I, lo qual sia pres per un fadrí qui a la dita elecció no sia estat, e sia 
mès en mans dels jurats o de la I de a quells, e aquell sia publicat per aquells o per 
aquell al Consell. E que la dita persona sia apellada procurador dels miserables, lo 
qual cascun jorn entre en la presó e visite los presos, e aquells miserables en lur dret 
avoch raon e do consell e sia per aquells, per tal que los dits presos miserables lon-
gament en la presó no sien detenguts, e que als dits preses miserables sien donades 
scriptures franques, e manaments e citacions franchs e franques los sien fetes per los 
saigs, e encara sien franchs de qualsevol salaris e exaccions d’aquells. Lo dit, emperò, 
procurador dels miserables aja per salari seu cascun any, los quals li sien pagats per 
lo comú de la dita ciutat, CCC sous de reals. E que a la fi  del seu regiment li puxa 
ésser feta inquisició per los jurats e per los dits X prohòmens, axí que per aquells 
puxa ésser absolt o condempnat; e, en cas que·l dit procurador dels miserables sia 
condemanat, que los dits jurats e X prohòmens li puxen fer gràcia a lur arbitre.

||234r Ítem, sopliquen que lo capítol que toca que negun noble, cavaller e ciu-
tadà habitador de la dita ciutat no gos alcú en juhí defendre, que aquell capítol sia 
revocat, com sia fort prejudicial a la gent popular.

Ítem, sopliquen que lo capítol que toca que les fembres no participen ab los 
hòmens presos, ans stiguen separades d’aquells, que aquell sia revocat, com ja sia 
provehit a aquelles segons lo dit capítol que no són ensemps ab los presos ans an 
cases apartades.

Ítem, sopliquen que d’aquí avant alcú que sia estat o serà evençut de mort 
acordada o de altra malament pertractada, ne usurer que sia estat o serà evençut de 
usures o de logres, no puxa ne deja ésser elegit ne reebut en alcun offi ci públich 
de la dita ciutat.

Ítem, supliquen que tot drap de lana que serà comprat, pus serà exit de les mans 
del perayre que fet l’aurà, aquell no puxa ésser retirat si adonchs no serà estat banyat 
en mar o en aygua dolç. Emperò, que abans n’ajen a fer fe al mudaçaf e als prohòmens 
de la carrera. Et aquell sia tornat a son punt e a la sisa que de primer era.

Ítem, que si alcun volrà mudar alcuns draps d’una color en altra, aquell o 
aquells puxen fer posant-los a son punt de la sisa que deuen haver e de primer era. 
Emperò, que abans n’ajen a fer fe al mudaçaf e als prohòmens de la arrera [sic].32

¶ 32 Per «carrera».
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Ítem, que tots los draps que adés són en la ciutat ni seran com-||234vprats aprés 
XV jorns que los affers seran posats en estament, aquells sien venuts segons que era 
acostumat.

Ítem, tot draper, mercader ho altre hom que aportarà ni aportar farà alcun 
drap retirat per vendre en la ciutat, pag de pena per cascuna peça XXX sous, e no-
resmenys que li sien levades totes les simolses de la una part, per tal que sia venut 
per aytal com serà.

Et que la dita pena sia llevada per lo mudaçaf ab los prohòmens de la car-
rera.

Quant és als draps qui de present són en les cases e obradors o botigues dels 
draps, o altres mercaders que són retirats, sia rebut sagrament d’aquells que d’aquí 
enant no·n faran venir ni·n compraran sinó per aquell temps que dessús per capítol 
los és legut, ne vendran alcuns draps retirats ultra los que adés tenen e tendran per 
lo dit temps en los obradors, cases o botigues lurs.

Encara, senyor, sopliquen los dits jurats e tota la universitat de la dita ciutat, 
que us plàcia atorgar que per los dits capítols ni per alcuns d’aquells no sia fet ne 
engenrat prejudici alcú, en general o en special, a furs e privilegis de la dita ciutat, 
ne derogació alcuna puxa ésser feta a aquells, ans aquestes e aquells romanguen en 
lur força e valor.

||235r E axí mateix, supliquen los prohòmens de offi cis e de mesters als quals 
vós, senyor, atorgàs los capítols de què dessús és feta menció, que colpa alcuna no 
puxa ésser inposada a aquells per lo consentiment dels presents capítols, com açò, 
senyor, solament soffi ren e ajen sofert si a vós plaurà, per tolre divisió que en la dita 
ciutat començava per los dits primers capítols orir e néxer.

Los quals capítols e ordenaments en lo Consell del present dia publicats e 
legits per l’escrivà dels jurats, tot lo Consell acordà et loà e tench per bons los dits 
capítols. Encara tengren per bé que·n fos suplicat al senyor rey en la manera dessús 
dita.

Encara fon acordat per Consell que I prohom de offi ci sia elet per anar en 
la misatgeria al senyor rey ensemps ab los altres prohòmens misatgers ja deputats, 
la qual elecció sia feta per los dits XX prohòmens dessús nomenats o per la major 
partida de aquells.

 

461.

||237r [DEL PREU DE LA CARN DE MOLTÓ I CABRÓ]

||236r [Quinto idus septembris anno Domini millesimo CCCº quadragesimo tertio]

En lo qual Consell fon ordenat e tengut per bé, per haver millor mercat de les 
carns de moltó e de cabró, que si los jurats atrobaran qui·ls vullen vendre moltons 
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e cabrons a spera de I ayn o de més o de meyns, que los jurats facen tallar carns a I 
diner meyns per liura que ara no·s talla.

E, si per aventura los dits jurats no atrobaran qui vulle vendre moltons o ca-
brons, que·n donen licència qui tallar-ne vulle semblantment a I diner meyns per 
liura, e que·ls sien prestades II taules per lo comú de la ciutat franches sens alcun 
loguer.

E fon manada fer la crida següent:
Ara ojats què us fan a saber los jurats e prohòmens de la ciutat de València:
Que tot hom, strayn o privat, de qualque condició sia o estament, que volrà 

tallar o fer tallar carns de moltó e de cabró en la ciutat de València, ço és, moltó a 
preu o for de VII diners, e cabró a VI diners, que u puxe fer. E sia cert que la ciutat 
li prestarà taula e taules franches mentre tallar vulle carns al dit for. E açò han or-
denat los jurats e prohòmens de la ciutat a bé e profi t de la cosa pública e a relevar 
alcuna partida del càrrech de aquella, majorment com en ||237v tots los demés lochs 
del regne fora la ciutat se dóna carn a I diner meyns per liura que no en la dita 
ciutat e encara en alcuns lochs a millor mercat.

Encara fon ordenat per Consell que com los hòmens de Godalest, per la 
venda que·l senyor rey ha feta ab carta de gràcia als comte e comtessa de Terrano-
va, sien en grans perills posats e s’esperen a grans penes com no volen deliurar lo 
castell e vila del dit loch als dits comte e comtessa o a lur procurador, e açò toch 
a ciutat e tot lo general del regne, que can hom sabrà que lo senyor rey, qui dins 
breus dies deu venir a ciutat, serà deçà Tortosa, que per los dits affers de Godalest 
vagen al dit senyor rey los honrats en Romeu d’Oblites e en Bernat Comte a 
suplicar al senyor rey que li plàcia mitigar les penes imposades als dits hòmens de 
Godalest e asuaujar per sa mercè la ira e indignació que ha contra los dits hòmens, 
e encara que preguen lo dit comte que do loch en los dits affers.

 

462.

[DELS CARNISSERS]

||246r Disabte IIII dies d’octubre del ayn de Nostre Senyor MCCCXL e tres, fon apellat 
e ajustat Consell, ab crida pública e ab albarans, en la sala de la cort de la ciutat, de 
cavallers, generoses, consellers de parròquies e de mesters de la ciutat, en lo qual 
Consell, per relevar càrrech de la dita ciutat e per haver millor mercat de carns, fon 
ordenat e manada fer a bé de la cosa pública la crida infrasegüent:

Ara ojats què fan a saber los jurats e prohòmens de la ciutat de València:
Que com lo senyor rey, ab carta sua ab lo seu segell pendent segellada, agués 

aprovats e loats alcuns capítols fets e ordenats per los jurats e Consell de la dita 
ciutat faedors d’aquí enant, la tenor de la qual és aytal:
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«Nós, en Pere, per la gràcia de Déu rey d’Aragó, de València, de Cerdenya, 
de Còrcega e comte de Barcelona. Tenents los justícies en lo criminal e civil, los 
jurats e Consell de la ciutat de València desigants per l’eveniment nostre, perquè 
còpia de carns en la dita ciutat sia atrobada e la malícia dels carnicés de la dita ciutat 
puga ésser profi tosament proveït, haver ordenats los capítols següens divendres, que 
comptava XIIII kalendas augusti en l’any de mil CCCXXX e VI: ||246v 

Com la universitat de la ciutat de València, per urgent necessitat e evident 
utilitat de la ciutat, per pagar los deutes d’aquella, haüt consell e deliberació plenera 
moltes vegades, lo Consell de la dita ciutat haja ordenat que la inposició de les carns 
romanga escura en la dita ciutat e en los lochs de la contribució d’aquella, la qual és 
ja venuda ha I ayn, qui comença en lo present dia de huy, comença la imposició dels 
blats sia levada de la dita ciutat, e la imposició del vi se deja relevar de la dita ciutat 
en lo mes de setembre, e los carnicers d’aquella ciutat diguen e hajen dit, manifestat, 
cominat e protestat e ab scriptura e de paraula moltes vegades que no desfaran ne 
tallaran carns en la dita ciutat si la imposició no és relevada de les carns, e que cascu-
na cabeça sia estimada a cert pes, e la dita universitat per les rahons desús espresades 
pusca relevar la dita imposició ni encara pusca ni deja relevar lo pes ne fer les altres 
coses per los dits carnicers demanades, com per aquelles se seguisen e·s poguesen se-
guir moltes fraus e dapnatges a la dita universitat e als singulàs d’aquella, segons que 
ja és estat atrobat per experiència, e·l sesament de fer e talar les dites carns cominat 
per los dits carnicers sia de mal exempli e dampnós e injuriós a la cosa pública e ma-
nera de manipoli e de gabela o de introduir carestia en la dita ciutat contra pública 
auctoritat, majorment com lo senyor rey sia ja en lo regne de València e dins breus 
dies deja ésser en la dita ciutat, e aytals ||247r enpreniments enjurioses e dampnoses 
a la cosa pública no dejen romanir sens pena e provisió deguda. Per ço, los honrats 
en Berenguer Dalmau, justícia de la ciutat de València en lo criminal, en Bernat de 
Valldaura, justícia en lo civil, e en Berthomeu Matoses, en Macari Muntaner, en 
Domingo de Clarmunt, en Bertomeu Çaranyó e·n Guillem d’Espígol, jurats de la 
dita ciutat, e tot lo Consell de la dita ciutat, apellat en les cases de la confraria de 
Sent Jacme, segons que és acostumat Consell apellar e ajustar, feren venir denant si 
en Ponç Corts, en Berthomeu Veli, en Jacme Draper, en Bernat Bru, en Francesch 
Roig, en Pere de Falç, en Miquell Barral, en Guillem Barral, en Guillem Piquer, 
en Garcia Figeres, en Pere Comes, en Berenguer Monfar, en Ramon Sent Just, en 
Guillem Martí e·n Pere Mola, carnicers de la ciutat, demanaren a aquells presents 
per si e per lurs companyons que desfacen e talen carns en la dita ciutat contínua-
ment segons que han acostumat, donan compliment de carns a les gens sots pena de 
C morabatins d’or pagadós per cascun carnicer que contra lo dit manament vendrà, 
la meytat al senyor rey e l’altra meytat a la ciutat, e signifi caren a·quells, e si lo dit 
manament no tendran, serà enantat contra aquells ultra la dita pena per la manera 
contenguda en certs capítols contra a aquells [sic] ordenats a punir la lur contumàcia. 
Los quals capítols en lo present dia ordenaren segons que·s segex:
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Primerament, ordenaren e establiren los dits justícies, jurats e Consell que, 
si los ||247v dits carnicers cesaran de fer e tallar carns, e lo manament damunt dit no 
compliran, que, ultra dita pena, sien privats per totstemps sens sperança de remisió, 
gràcia o perdó de usar offi ci de carnicer e de fer tallar carns en la dita ciutat e en 
son terme, e que no pusquen aver part ni companya ab alcun carnicer ni mercader 
o altra persona qualsevol que haja part o companya en los bestiàs o carns que·s 
compraran per rahó de tallar en la dita ciutat e en son terme, e ús de comprar o 
vendre bestiàs. E qualquequal contra lo present statut amagadament o palesa fes o 
vengués que sia exel·lat de la ciutat e de son terme per totstemps.

Ítem, que los carnicers qui cessaran de fer e talar carns segons que dit és, per-
den la franquea e franquees que·ls ciutadans e vehins de València han en qualsevol 
parts, e que·n sia feyta crida per tot lo regne e que de feyt los sien levades les cartes 
que tenen de franquea.

Ítem, que los dits carnicers qui cessaran de fer e tallar carns segons que dit 
és, que tots lurs béns romanguen e sien obligats a tots dans, messions e enterès que 
per lo dit cessament esdevendria a la ciutat e als compradors de la dita imposició, e 
que encontinent, per haver satisfacció dels dits dans, messions e interès, en son cas 
que·ls béns d’aquells que cesaran de fer e tallar carns sien escrits e enparats.

Ítem, que·ls carnicers que cesaran fer e tallar carns segons que dit és, sien 
preses en persona e estien preses entrò satisfacció deguda ||248r hajen feyta.

Ara, per part dels dits jurats e bons hòmens de la dita ciutat sia stat a nós 
humilment suplicat que·ls dits capítols e totes les coses en aquells contengudes loar, 
aprovar, ratiffi car e confermar denyàsem de real benignitat, per ço, pensans que 
a les malícies dels hòmens deu hom contrastar, per tenor de la present, de certa 
sciència, loam, aprovam, ratiffi cam e confermam los dits capítols e totes coses en 
aquells contengudes, segons que mills e pus pleneramenet desús són contengudes. 
E noresmenys, [per] la present donam e atorgam als dits jurats e bons hòmens 
auctoritat, licència e plen poder de ordenar de novells altres capítols que per les 
dites coses a ells seran vistes e profi toses. Nós, emperò, qualssevol altres capítols per 
aquells sobre les dites coses ordenadors ara per llavors loam, aprovam, ratiffi cam 
e confermam, volens los dits capítols ja ordenats e d’aquí avant ordenadors haver 
força e fermetat, manans al procurador general e al portantsveus d’aquell, justícies, 
batles, almustaçafs e altres offi cials e lurs loctinens e sotsmeses nostres, presents e es-
devenidors, que los dits capítols dessús ordenats e encara ordenadors sobre les dites 
coses nostre loament, aprovació, ratiffi cació e confermació fermes hajen e obser-
ven e facen per qual-||248vsevol no corumpudament observar, e no·n contravinguen 
e contravenir lexen a·lcú per alcuna rahó. En testimoni de la qual cosa la present 
carta d’aquèn fer e ab sagell nostre pendent manam ésser sagellada. Datum en la vila 
de Sent Matheu, octavo kalendas augusti en l’ayn de mil CCCXXX e sis».

Per tal, los dits jurats e prohòmens, pensants que com en la ciutat ha freytura 
de carns creixén als carnicers al preu e for de les dites carns. E com ara, beneyt sia 
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Jesucrist, sia gran abundància de carns en lo regne de València, per ço han provehit 
e ordenat que a la liura de carns de moltó, de cabró e de porch sia levat un diner 
del preu que huy se ven, e a cascuna liura de bou, d’ovella e de cabra, mealla, per ço, 
a bé de la cosa pública e a rellevar càrech d’aquella, manam a tot carnicer qui tall 
carns en la ciutat de València de dia, de huy avant, tallen carns e tallar sien tenguts 
a bastament al dit for, sots pena de C morabatins d’or donadors de llurs béns per 
cascun carnicer qui tallar no·n volrà. De la qual pena lo terç serà del senyor rey, e lo 
terç del comú de la dita ciutat e lo terç del acusador. Encara an ordenat, ultra la dita 
pena, que tot carnicer que carns tallar no volrà, sia privat per totstemps sens espe-
rança de remissió, gràcia o perdó de usar de offi ci de carnicer, e·ncara que qualque 
contra lo present statut amagadament o palesa farà, convendrà que sia exel·lat de la 
ciutat e de son terme per totstemps.

Ítem, que los carnicers que s’estaran de fer ||249r carn e tallar carns segons que 
dit és, perden la franquea e franquees que·ls ciutadans e vehins de València han en 
qualssevol parts, e que·n sia feta crida per tot lo regne e que de feyt los sien levades 
les cartes de franquea.

Ítem, que los dits carnicers que cessaran de tallar carns, segons que dit és, e 
tots lurs béns romanguen e sien obligats a tots dans, messions i·nteresses que per lo 
dit cessament esdevendrà a la dita ciutat.

Ítem, que los carnicers qui cessaran fer tallar carns segons que dit és, sien 
preses en persona e estien preses entrò satisfacció hajen feyta.

Per tal, los dits jurats fan a saber les dites coses als dits carnicers per ço que 
alcú ignorància no puxa al·legar.

463.

||251r [DEL MUSTASSAF]

Dimecres, intitulata VIIIº idus octobris anno Domini millesimo CCCºXLº tertio, fon apellat 
e aplegat Consell ab crida pública e ab albarans de cavallers, generoses, consellers 
de parròquies, de offi cis, arts e mesters de la ciutat en la sala de la cort de la ciutat 
damunt dita.

En lo qual Consell l’onrat en Pere Miramar, mustaçaf de la ciutat, proposà 
que alcunes persones deyen que ell, per son offi ci, devie levar e haver les calònies to-
tes per les fraus que atrobava, e que no y podia fer gràcia alcuna, ans si o feya li porie 
ésser demanant en la inquisició. Finalment, lo Consell acordà e tenc per bé que lo 
mustaçaf a son bon arbitre e coneguda podia e pot levar les calònies, totes o partida 
d’aquelles, e fer d’aquèn gràcia segons que li sia benvist faedor, majorment com en 
lo temps passat sia acostumat axí ésser faedor per aquells qui regien lo dit offi ci.

Axí meteix fon ordenat en lo Consell e tengut per bé que los veedors dels 
texidors puxen anar e encercar menys dels perayres totes les fraus que en los draps 
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són feytes ne·s faran d’aquí enant, e aquells draps puxen emparar e segellar a lur bona 
coneguda, e puys jutjar e determenar ab consell e volentat del mustaçaf de la ciutat.

464.

||261v [QUE LES DONES NO MESUREN EN L’ALMUDÍ]

||260r [Octavo kalendas decembris anno Domini millessimo CCCº quadragesimo tertio]

Ítem, com en Pere Roig, guardià de l’almodí, proposàs en lo Consell que, per ço 
cor alcunes fembres mullers de mesuradors e altres mesurassen en l’almodí, se eren 
moguts alcuns contrasts en l’almudí, que lo Consell tengués per bé de fer crida que 
d’aquí enant nenguna fembra no gosàs mesurar en l’almudí, ne gos exir a carrera 
als castellans e altres aportants forment, ne pendre les bèsties per los dogals per 
metre-les en l’almodí. E en açò degen posar pena.

E lo dit Consell acordà, e tench per bé e manà fer per Jacme Ascó, corredor, 
la crida infrasegüent:

Ara ojats què us fan a saber los jurats e prohòmens de la ciutat:
Que, per squivar frau e contrast, que nenguna fembra ||262r ne fadrí no mesur 

ne gos mesurar nengun blat si donchs seu propri no serà, ne gos exir a carrera a 
castellans ne sarrahins ne a altres aportant blats, ne prendre les bèsties per lo dogal, 
ne aydar a descarregar per metre-les en l’almudí. E qui contrafarà, pagarà per pena 
V sous per quantesque vegades contrafarà. De les quals penes lo terç serà del senyor 
rey, lo terç del comú de la ciutat e l’altre terç del acusador.

465.

QUE LES TAULES DE LA CARNICERIA DEL MERCAT NO PUXEN ÉSSER 
LOGADES

||264r Dimarts, intitulata IIIIº nonas decembris anno Domini millesimo CCCº quadragesimo 
tertio, fon apellat e ajustat Consell en la sala de la cort de València ab crida pública 
e ab albarans, ço és, de cavallers e generoses, de parròquies, de offi cis e mesters de 
la ciutat.

En lo qual Consell fon ordenat e tengut per bé que les taules de carniceria 
que la ciutat ha en lo mercat e en la carniceria major de València d’aquí enant no 
sien logades a alcú. E açò, per tal que si carnicers o altres strayns hi volen tallar 
carns a I diner menys per liura de carn que los carnicers de la ciutat, que als dits 
strayns sien prestades les dites taules sens alcun loguer.

Encara, com per los carnicers de la ciutat sie estat protestat als jurats e Con-
sell que no han carns de què puxen provehir la ciutat, que los jurats se proveïssen 
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de carns en lo temps esdevenidor. Per tal, los dits jurats e Consell, veents que los 
dits carnicers en totes coses tractaven de no provehir la ciutat de carns, elegiren 
de si los prohòmens dejús scrits, que ensemps ab los jurats tracten sobre los affers 
dels carnicers e ordenen ço que·ls serà benvist faedor e sobre açò hajen ||264v plen 
poder segons que tot lo Consell fer poria, en manera que la ciutat haja suffi ciència 
de carns e a la malícia dels dits carnicers sie provehit de remey covinent, los quals 
prohòmens elets són aquests:

En Johan de Cerbetó En Bernat Redon
En Guillot de Xanaveyres En Ramon Crespí
En Guerau Çaffont
En Benavé de Benviure  En Pere Martí, draper
En Guillem d’Espígol  En Pere de Seta
En Pere Malet

466.

QUE PER TARA DE COMÍ, BATAFALUA E ALCARAHUYA, PER CASCUNA 
CÀRREGA, VI LIURES

Ítem, fon ordenat per lo dit Consell que d’aquí enant sie donada per tara de comí, 
bataffalua e alcarahuya, per cascuna càrrega, VI liures, et, si més tara hi haurà, que 
pag lo garbellador per cascuna càrrega V sous.

467.

QUE PER TARA D’ARROÇ SIE DONADA, PER CASCUNA CÀRREGA, MIJA 
LIURA

Ítem, fon ordenat per lo dit Consell que per tara d’arroç sie donada, per cascuna 
càrrega, miga liura. E, si més n’i haurà, pag lo garbellador, per cascuna càrrega, 
II sous.

E fon manada fer la crida infrasegüent:
||265r Ara ojats què us fan a saber los jurats e prohòmens de la ciutat:
Que és ordenat per Consell que d’aquí enant sie donada per tara de comí, 

de batafalua e alcarahuya, per cascuna càrrega, VI liures. E, si més tara hi haurà, que 
pag lo garbellador, per cascuna càrrega, V sous.

Ítem, és ordenat per lo dit Consell que per tara d’arroç sie donada, per cascuna 
càrrega, miga liura. E, si més n’i haurà, pag lo garbellador, per cascuna càrrega, II sous.

De les quals penes lo terç serà del senyor rey, lo terç del comú de la ciutat e 
lo terç serà del acusador.
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468.

||266r [QUE ELS CARNICERS TRAGUEN EL BESTIAR DE LA CIUTAT DE 
VALÈNCIA I EL SEU TERME]

Dijous IIº nonas decembris anno Domini MºCCCº quadragesimo tertio, com per part dels 
carnicers de la ciutat ab carta pública fos protestat als jurats e Consell de la ciutat 
que del dia de Ninou primer vinent a enant no desfarien carns, com d’aquí enant 
no n’ajen. E los jurats de la ciutat e alcuns prohòmens ab ells per lo Consell de la 
ciutat de València acompanyats tractassen e ordenassen a bon estament de la ciutat 
alcunes coses contra la rebel·lió dels dits carnicers. Per tal, en Salvador Pedrolo, en 
Pere Mollà, en Martín Sabastià, en Berenguer Corts e en Berenguer Vives, carni-
cers de la ciutat, constituïts en presència dels dits jurats, dixeren e atorgaren que 
ells, en quant ells és, són aparellats de estar ara e d’aquí enant sens alcuna contra-
dicció a totes ordenacions per los jurats e Consell de la ciutat fetes e d’aquí enant 
faedores sobre lo dit offi ci de carneceria.

Presents testimonis en Domingo d’Alguayre e en Gregori Simó, ciutadans 
de València.

E encontinent per los dits jurats e tractadors fon manada fer la crida següent:
Ara ojats què us fa hom a saber per part dels jurats e prohòmens de la ciutat 

de València:
Que tot carnicer de la ||266v ciutat, o faedor o misatge seu que tingue o haje 

bestiar dins lo terme de la dita ciutat, hage gitat lo dit bestiar de la dita ciutat e 
terme d’aquella d’ací a dijous primer vinent per tot dia, sots pena de perdre lo dit 
bestiar; del qual bestiar lo terç serà del senyor rey, e lo terç del comú de la ciutat e 
lo terç serà del acusador. Mas, emperò, en açò no y és entès aquell bestiar lo qual és 
dels jurats de la dita ciutat ni d’aquells carnicers que són obedients a les ordenaci-
ons de la ciutat o·s seran avenguts ab los dits jurats d’ací al dit dia de dijous.

Encara us fa hom a saber, de part dels dits jurats e prohòmens de la ciutat, 
que, si los dits carnicers, los quals són rebel·les e desobedients a les ordenacions 
de la dita ciutat, seran penyorats, marcats o malmenats en qualsque lochs axí en lo 
regne de València com en altre qualsevol loc, que no seran defeses ne ajudats per la 
dita ciutat en alcuna manera.
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469.

[DE CARNISSERS]

||273r [Dimecres, intitulata XVI kalendas ianuarii anno Domini millesimo CCCº quadrage-
simo tertio]

||275v Encara lo dit Consell, a refermar en alcuna guisa la malícia e rebel·lió dels 
carnicers, a bé de la cosa ||276r pública, manaren fer la crida següent:

Ara ojats què us fan a saber los justícies, jurats e prohòmens de la ciutat de 
València:

Que ells, per vigor de I privilegi per lo molt e poderós senyor en Pere, de 
molt alta recordació, rey d’Aragó, en lo qual és donat a aquells poder de fer e or-
denar tots cots e statuts a profi t del general de la dita ciutat, segons que en aquell 
largament és contengut, han stablit e ordenat que tot carnicer, faedor o misatge 
d’aquell que tinga o haja bestiar dins la orta de la dita ciutat, ço és del riu sech de 
Cataroja a ençà, e devalla tro a la mar e puja tro a la cèquia de Quart e de Munca-
da, e devalla tro a la creu que és posada en lo camí de Murvedre aprop lo loch de 
Meliana, e devalla tro a la mar, e en aquestes limitacions són compreses e enteses 
totes les pertinències del dit loch de Meliana, és a saber, en vinyes, camps, alfaçars, 
de dia o de nit, haja gitats los dits bestiars de la dita orta e limitacions per disabte 
tot dia primer vinent, sots pena de perdre los dits bestiars. Del qual bestiar, lo terç 
serà del senyor rey, e lo terç del comú de la ciutat e lo terç del acusador. Mas, em-
però, açò no és entès aquell bestiar lo qual és dels jurats de la dita ciutat ni d’aquells 
carnicers qui són obedients a la ordenació d’aquella. En altres lochs qui són fora les 
dites limitacions poden tenir lo lur bestiar qualsevol persones.

||276v Encara us fa hom a saber de part dels dits justícies, jurats e prohòmens de 
la ciutat, que si los carnicers, los qual són rebel·les e desobedients a les ordenacions 
de la dita ciutat, seran penyorats, marcats o malmenats en qualsque lochs, axí en lo 
regne de València com en altres qualsevol lochs, que no seran defeses ne ajudats per 
la dita ciutat en alcuna manera, axí com a vehins d’aquella.

Ítem, vos fan a saber que tot hom, strayn o privat, salvu carnicer que sie rebel a 
les ordenacions de la ciutat, que vulle tallar o fer tallar carns en la ciutat, que vinguen 
als dits jurats de la ciutat e prestar-los han taules franches. Encara los donen licència 
que puxen tenir lurs bestiars en la orta de la ciutat sens alcuna contradicció, segons 
que solien fer los carnicers de la ciutat ans de la lur contradicció e rebel·lió.
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470.

[QUE ELS COMPRADORS DE CENSALS I BÉNS SEENTS HO MANIFESTEN 
AL COLLIDOR DE LA IMPOSICIÓ]

Encara los dits jurats e Consell manaren fer la crida següent, per bé de la imposició 
ordenada per la dita ciutat:

Ara ojats què us fan a saber los jurats de la ciutat:
Que tot hom que compre ne vena censals ne béns seents e lo corredor qui 

farà lo mercat o sien tenguts manifestar dins II dies següents que la venda serà 
feta al cullidor de la imposició sobre açò in-||277rposada, lo qual atrobaran en la 
taula del obrador d’en Guillem de Ciges, a la porta Nova del mercat. E açò sots 
pena de LX sous.

Encara fan a saber que tot hom qui haje venut ne comprat de XXI dia de juliol 
a ençà nenguns censals o béns seents que manifestat no u hagen, o sia tengut de 
manifestar al dit collidor de la imposició dins II dies següents, sots pena de LX sous.

De les quals penes serà lo terç del senyor rey, e lo terç de la dita imposició e 
l’altre terç del acusador.

471.

||282r [AJUDA DE LA CIUTAT PER CAFÍS DE FORMENT]

Die veneris, intitulata quarto nonas ianuarii anno Domini millesimo CCCº quadragesimo 
tertio, fon apellat e ajustat Consell en la sala de la cort de València ab crida pública 
e ab albarans, axí de cavallers e generosos com de parròquies, offi cis e mesters de la 
ciutat.

En lo qual Consell fon proposat que, com per peccats nostres, carestia de 
vitualles sia en la ciutat, que seria bo que a tot hom qui per mar hic aportàs per mar 
[sic] de parts stranyes blats, feés hom alcuna ajuda per tal que abundància de viandes 
puxa hom haver. E los dits jurats e Consell, attenents que faneca de forment val 
en València VI sous, e, si Déus no hi ajuda, és en esperança de valer dins breus dies 
VII sous e més, per tal, ordenaren per consell que tot hom, strayn o privat, que de 
Cerdenya e de Sicília o d’altres parts fora la senyoria del senyor rey [aportàs forment], 
que li sia feta d’ajuda XII diners per cascun kaffís. E açò, per tal que abundància e 
fertilitat de blats sia atrobada en la dita ciutat. E manaren fer la crida:

Ara ojats què us fan a saber los jurats e prohòmens de la ciutat de València:
Que per haver major abundància e ||282v fertilitat de viandes e per squivar 

fretura d’aquelles e carestia, han ordenat que tot hom strayn o privat, de qualque 
condició o estament sia, qui aportarà o aportar farà per mar forment de les parts de 
Cerdenya o de Sicília o d’altres parts fora la senyoria del senyor rey, sia cert que la 
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ciutat li farà de ajuda per cascun kaffís XII diners. Los quals hauran en aquesta ma-
nera: que aquells qui compraran lo blat, axí com compraran, pagaran per kafís XII 
diners al venedor, enaxí que la ciutat hi elegirà I hom qui haja poder de destrènyer 
aquells qui los dits XII diners per kafís pagar no volran.

Encara us fan a saber que lo senyor rey ara regnant, ab carta sua e privilegi ab 
lo seu segell pendent segellat, datum en Valentia quinto nonas madi anno Domini mi-
llesimo CCCº tricesimo nono, de special gràcia guià e assegurà totes e sengles persones 
de qualsevol ley o condició sien aportants o portar faents per mar forment, blat, oli, 
legums, pex e altres vitualles a la ciutat o altres lochs del regne de València, e, encara, 
les naus e altres vexells en los quals les viandes seran portades, e los mariners, nòlit, 
robes e altres coses e loger d’aquells, axí que per alcunes marches manades o d’aquí 
enant manadores o per alcuns deutes o delictes propris o strayns allí o en altre loch 
fets e comeses o per qualsevol altra raó, no puxen ésser marcats o penyorats, ans pu-
xen liurament e segura a la dita ciutat e altres lochs del regne damunt dit venir per 
mar ab les dites viandes, segons que en lo dit privilegi largament és contengut.

||283r Encara fon ordenat per lo dit Consell e tengut per bé, que per tot cas-
tellà qui aportarà forment de Castella a la ciutat per vendre, sia pagada la quema, la 
qual deu pagar en la ciutat, ço és, II diners e mealla per kaffís.

Ítem, fon ordenat per lo dit Consell que los jurats a lur bona coneguda, per 
aquella manera que mills tinguen per bé, manleven a usura o en altra manera 
per pagar los deutes de la ciutat.

472.

||283v [PROCESSÓ PER DEMANAR PLUJA I BON TEMPS]

||282r [Die veneris, intitulata quarta nonas ianuarii anno Domini millesimo CCCº quadrage-
simo tertio]

Ara ojats què us fan a saber los jurats e prohòmens de la ciutat:
Que, per ço que nostre senyor Déus per la sua pietat e gran misericòrdia nos 

do pluja e bon temps, e fertilitat e habundància de viandes, han ordenat que demà 
per lo maytí, dia del gloriós e benaventurat sent Vicent Màrtir, patró e intercessor 
de la ciutat de València e regne d’aquella, a reverència e honor de Jesucrist e de la 
Verge Maria e del dit màrtir, honrador de tota la cort celestial, serà feta processió 
general que començarà en la esgleya de Madona Sancta Maria de la Seu e serà feta 
tro a la esgleya del dit beneyt màrtir Sent Vicent. Per què us fan a saber que tot 
hom e dona comunament siats demà per lo matí a la dita Seu ab onestes vestidures 
e ab tota humilitat per seguir la dita processió pregan ab tota devoció nostre senyor 
Déus e la sua beneyta Mare piadosa e lo dit beneyt màrtir e tota la cort celestial, 
que hagen misericòrdia e pietat de nós que·ns done pluja e bon temps.



416

Encara us fan a saber que per ço que les nostres oracions e pregàries sien 
acceptables e exaudides denant Déu e açò que demanam pus leugerament puxam 
empetrar e recaptar, han ordenat que divenres primer vinent per lo matí sia feyta e 
donada per totes les parròquies karitat en aquesta manera: que al primer toch del 
seny de la Seu tots los pobres se ajusten cascuns en la esgleya de sa parròquia, e can 
altra vegada sonarà lo dit seny en cascuna comencen de donar e distribuir la dita 
karitat per tal que pus ordenadament sia feyt.

473.

[SOBRE LA TRETA DE BLATS I LA MANUFACTURA DE PELLS DE VELLS 
MARINS]

||286r Die martis XIIIº kalendas febroarii anno Domini millesimo CCCºXLº tertio, fon apellat 
e ajustat Consell en la sala de la cort de València ab crida pública e ab albarans, axí 
de cavallers e generoses com de parròquies, offi cis e mesters de la ciutat.

En lo qual Consell fon proposat que, com gran indigència hic haje de blat e 
per l’estret hic traguen molta farina, que sia vedat d’aquí enant que blats ne farina no 
hic ixcha per mar sinó segons que als jurats de la ciutat serà benvist faedor. E los dits 
jurats e Consell assignaren per guardià a les dites coses en Guillem Gençor, barber.

Com per alcunes persones fos proposat en lo Consell que en pells de vell 
marí se fa frau per alcuns, per tal, lo dit Consell ordenà e tench per bé que tota pell 
de vell marí que sia adobat ab erba o ab alum de roca e ab calç covinentment sia 
haüda e reebuda per bona a correges e braguers. Emperò, ordenà que dels dits vells 
marins no sien fets cambals ni crochs ni altres arreus de cavallers ni d’altre hom. 
E qui contrafarà, serà cremada la roba e, noresmenys, pagarà per pena XX sous per 
quantesque vegades contrafarà. De les quals penes lo terç serà del senyor rey, e lo 
terç del comú de la ciutat e l’altre terç serà del acusador. E per tal que la obra que 
feta és dels dits vells marins tro al dia de huy puxe ésser venuda, manen que aquells 
qui la han la hagen venuda o treyta de la ciutat dins spahi de I ayn primer vinent, 
certifi can-los que si, passat lo dit ayn, serà atrobada en poder de alcuna, que aquella 
faça hom cremar e aquell a qui hom la trobarà pagarà per pena XX sous.

474.

||286v [QUE NINGÚ NO COMPRE O VENGA BLATS SINÓ EN L’ALMODÍ]

Encara los dits jurats e Consell manaren fer la crida infrasegüent:
Ara ojats què us fan a saber los jurats e prohòmens de la ciutat:
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Que null hom, strany o privat, de qualque condició o estament sia, no gos 
vendre ne comprar forment ne altres blats dins la ciutat e ravals d’aquella, ans lo 
compre e sie tengut vendre e comprar dins l’almodí de la ciutat. E qui contrafarà, 
axí comprador com venedor, perdrà lo blat, e, noresmenys, pagarà per calònia LX 
sous per quantesque vegades contrafarà.

De les quals penes o calònies lo terç serà del senyor rey, e lo terç del comú 
de la ciutat e l’altre terç serà del acusador.

475.

[PROHIBICIÓ DE VENDRE CANDELES DE CERA EN LA SEU I ALTRES 
ESGLÉSIES DE LA CIUTAT]

||290r Die sabati, intitulata VIIº idus febroarii anno Domini millesimo CCCº quadragesimo 
tertio, fon apellat e ajustat Consell ab crida pública e ab albarans en la sala de la cort 
de València, axí de cavallers e generoses com de parròquies, offi cis e mesters de la 
ciutat.

En lo qual Consell, entre altres coses perquè lo dit Consell era aplegat, fon 
manada fer la crida següent:

Ara ojats què us fan a saber los jurats e·ls prohòmens de la ciutat de Valèn-
cia:

Que com en lo dia que·s comptava kalendas septembris del ayn de MCCCXLI, a 
requisició e consell de[l] senyor bisbe e de son capítol, haguesen ordenat que nen-
guna persona no gosàs vendre caneles de cera en la ecclèsia de Nostra Dona Sancta 
Maria ne en les altres ecclèsies de la ciutat, per tal car per lurs paraules torbaven 
l’offi ci divinal e les oracions de les gents, e que les persones que les dites caneles 
venien, fossen tengudes de estar fora lo portal de les dites ecclèsies, en manera que 
no feesen enbarch a les gens, e qui contrafaria, perdria totes les caneles e pagaria 
per calònia V sous per quantesque vegada contrafaria, e si pagar no·ls podia, staria 
en la presó comuna de la ciutat V dies, segons que les dites coses en la dita crida 
d’aquèn feyta és contengut. E com les venedores de les dites caneles, no temén la 
dita ordenació e crida ne la pena imposada, sien tornades a vendre caneles en les 
dites ecclèsies e torben los divinals offi cis e oracions, per tal, los dits jurats e prohò-
mens altra vegada ab la present crida fan a saber a les dites venedores de candeles 
les dites coses per tal que ignorància no puxen al·legar, certifi can-les que, si d’aquí 
enant contrafaran, perdran les caneles e pagaran per calònia V sous, e si pagar no·ls 
poran, estaran V ||290v dies en la dita presó. De les quals penes serà lo terç del senyor 
rey, e lo terç del comú de la ciutat e l’altre terç serà del acusador.
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476.

[SOBRE ELS DRAPS FALSOS]

||294r [Disapte, intitulata IIIº kalendas martii anno Domini MºCCCºXLº tertio]

||294v Ítem, fon proposat en lo dit Consell per lo mustaçaf de la ciutat que, com ell 
a instància dels veedors dels texidors hagués enparats e fets venir en la sala de la 
cort de la ciutat III draps cruus, los II blanchs e la I burell, los quals los veedors dels 
texidors han donats per falsos. E com fos vist que los dits draps que·l dit mustaçaf té 
emparats e segellats sien de pint ample e que·l dit Consell ab consell de prohòmens 
perayres e texidors han ordenat que·l dit mustaçaf hús axí en los dits draps com es-
tagués e aquells que d’aquí a avant seran atrobats per un capítol hordonat per lo dit 
Consell e prohòmens damunt scrits die sabati idus novembris anno Domini MºCCCºXLº 
nono, lo qual comença «Encara ordenaren, a esquivar frau, que si alcun drap en 
pinte pus ample o pus stret que dessús és declarat e ordenat, que d’aquella peça sia 
levat e tolt I palm, ço és, mig palm de cada ora que·l drap de lonch en lonch de la 
peça, és a saber, del primer tro al derer, lo qual mig palm de cada ora del drap sia 
cremat en loch públich, a terror e a exempli d’altres que semblant cosa asagaran de 
fer, e ultra açò, lo senyor del drap pach de calònia X sous per peça per quantesque 
vegades contrafarà, e en lo dit cas tolt lo dit mig palm de cada ora segons que dit 
és e cremat e pagarà la dita calònia, ladonchs lo mudaçaf faça restituir aquell drap 
axí mirvat a son senyor. E lo texidor qui aytal drap haurà feyt texir, pach per pena 
X sous, e, ultra açò, sia tengut pagar tot lo dan e interès al senyor del dit drap». 

477.

||298r [DELS CORRETGERS]

Die veneris, intitulata IIIIº idus martii anno Domini MCCCºXLº tertio, fon appellat e ajusta 
[sic] Consell ab crida pública e ab albarans en la sala de la cort de València, axí de 
cavallers, de generoses com de parròquies e mesters de la ciutat, en lo qual Consell 
foren los jurats e alcuna partida dels consellers e moltes d’altres persones de cascuns 
staments citades per en Francesch Solanes, cambiador, a hostagers per los deutes 
a ell deguts per la ciutat, e encara en lo dit Consell fon l’onrat en Pere Miramar, 
mudaçaf de la ciutat.

En lo qual Consell fon proposat per los prohòmens veedors de la corregeria 
que, a esquivar frau, que com alcunes persones adobasen mala lleyg cuirs perta-
nyents a llur offi ci, e açò fos gran dal [sic] del general, que seria bona cosa que·l 
Consell ordenàs que d’aquí avant negun correger o altre qualsevol persona no gos 
engordir ne fer engordir negun cuyr sinó tan solament d’una sal, e aquells cuyrs 
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sien tenguts adobar bé e leyalment a coneguda dels veedors e prohòmens de la 
corregeria sots certa pena, ço és de LX sous, e que los cuyrs fosen cremats.

Ítem, proposaren en lo dit Consell que fos ordenat que nenguna correja de 
cuyr de qualque condició sia no la gosen platonar ni empremtar si no és d’aur o 
d’argent o de lautó sobreargentat o sobrestanyat, o de lautó sens stanyar, e no de de 
negun altre metall. E si contrafaria, que fossen cremades, e el senyor de les correges 
o aquell qui les hauria fetes fer, pagàs semblant pena de la damunt dita.

Ítem, proposaren en lo dit Consell que seria bo que nengun cuyr o pell de mol-
tó ni altra pell de qualque natura sia, no gosen tenyir ab bresil sinó ab lacca fi na. E qui 
u farà, los cuyrs o pells sien cremats e los contrafaents encorreguen la dita pena.

||298v E los dits jurats e Consell e altres prohòmens, veents la instància e requi-
sició dels dits prohòmens corregers, qui volen de lur art o mester gitar tota frau, 
tengren per bé e acordaren los capítols e estatuts següents, a bé de la cosa pública.

478.

DELS ADOPS DELS CUYRAMS

Primerament, ordenaren e tengren per bé, per squivar frau e a bé e profi t del ge-
neral, que tot correger o altre hom de qualque condició sia, del present dia de huy 
a avant, no gos engordir ne fer engordir nengun cuyr sinó tan solament d’una sal, 
e aquells cuyrs sia tengut d’adobar bé e leyalment, a coneguda dels veedors e pro-
hòmens de la corregeria. En altra manera, si de huy a avant negun cuyr serà atrobat 
engordit de més d’una sal ni malament adobat, a coneguda dels dits prohòmens, lo 
senyor del dit cuyr o cuyrs qui l’aurà adobat o fet adobar a altre serà encorregut en 
pena de LX sous, partidora en la forma dejús scrita.

Ítem, fon ordonat e tengut per bé en lo dit Consell que nenguna correja de 
cuyr, de qualque condició sia, no sia enpremptada ni sia platonada si no és d’aur 
o d’argent o de lautó sobreargentat o sobrestanyat o de lautó sens stanyar, e no de 
algun altre metall. E qui contrafarà, les correges enaxí malament obrades o ado-
bades, seran cremades, e lo contrafaent serà encorregut en la dita pena de LX sous, 
partidora segons lo capítol infrasegüent.

Ítem, ordenaren e tengren per bé, que nengun cuyr o pell de moltó, e·ncara 
de qualsevol altra natura, no gosen tenyir ni fer tenyir ab brasil sinó ab lacca fi na. E 
qui contrafarà, encorrerà en la dita pena de LX sous.

De les quals penes en lo present capítol e en los altres dos ítems, capítols o 
establiments precedents contengudes, serà ||299r lo terç del senyor rey e lo terç del 
comú de la ciutat e lo terç serà del acusador.

E fon per lo dit Consell manada fer la crida següent:
IIIº kalendas madii anno domini MºCCCºXLºIIIIº.
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Ara ojats què us fan saber los jurats e prohòmens de la ciutat:
Que a instància e requisició dels prohòmens veedors del mester e art de 

corregeria, a correcció del dit mester, per esquivar frau e a bé de la cosa pública, 
han ordenats los capítols següents:

Primerament, ordenaren e tengren per bé, que tot correger o altre hom de 
qualque condició sia, del present dia de huy a avant no gos engordir ni fer engordir 
nengun cuyr sinó tan solament d’una sal, e aquells cuyrs sia tengut d’adobar bé e 
lealment, a coneguda dels veedors e prohòmens de la corregeria. En altra manera, 
si de huy a avant negun cuyr serà atrobat engordit de més d’una sal ni malament 
adobat, a coneguda dels dits veedors, lo senyor del dit cuyr o cuyrs qui l’aurà ado-
bat o fet adobar e altre serà encorregut en pena de LX sous, partidora en la forma 
dejús scrita.

Ítem, que neguna correja de cuyr, de qualque condició sia, no sia empremp-
tada ni sia platonada sinó és d’aur, o d’argent, o de lautó sobreargentat o sobre-
estanyat, o de lautó sens estanyar e no d’alcun altre metall. E qui contrafarà, les 
correges enaxí malament obrades o adobades, seran cremades, e lo contrafaent serà 
encoregut en la dita pena de LX sous, partidora segons lo capítol infrasegüent:

Ítem, que negun cuyr o pell de moltó, e·ncara de qualsevol altra manera, no 
gosen tenyir ni fer tenyir ab bresil sinó ab lacca fi na. E qui contrafarà, encorrerà en 
la dita pena de LX sous. 

De les quals penes en lo present capítol e en los altres dos capítols o establi-
ments precedents contengudes, ||299v serà lo terç del senyor rey, e lo terç del comú 
de la ciutat e l’altre terç serà del acusador.

479.

||321v [FESTA DE SANT JORDI]

Dijous XXIII dies d’abril anno Domini MºCCCºXLº quarto

Ara ojats què us fan saber los jurats e prohòmens de la ciutat:
Que ja en los ayns aprop passats fon ordenat per lo senyor bisbe e per los 

jurats e prohòmens de la ciutat que cascun ayn perpetualment la festa del bena-
venturat sent Jordi, cavaller de Déu, sia colta e celebrada solempnialment, la qual 
festa serà demà divenres XXIII dies de abril. Per ço, los dits jurats e prohòmens, 
volén servar la dita ordenació, segons que·s convé, vos fan saber ab la present 
solempnial pública crida, que tot crestià e crestiana sia tengut de colre e celebrar 
la dita festa del dit benaventurat sent Jordi, e tenir los obradors tancats e cessar 
de totes faenes temporals, per tal que·l dit beneyt sent Jordi, qui és presencialment 
a les victòries dels crestians, sia intercessor e ajudador en la presència del nostre 
senyor Déus Jesuchrist, que per mercè de la sua sancta passió don victòria a cresti-
ans contra los enemichs de la fe catòlica.
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480.

[DEL MESURAR DEL BLAT]

||329v Dilluns, intitulats VIº madii anno Domini millesimo CCCºXLºIIIIº, fon feyta la crida 
següent:

Ara ojats què us fan saber lo justícia, jurats e prohòmens de la ciutat a tots los me-
suradors e sobrestants:

Que no gosen mesurar ne pendre forment a deguna persona tro que pri-
merament e abans hajen pres la meytat d’aquell forment que roman a vendre de la 
ciutat, ne gosen mesurar degun forment fora l’almodí, e açò sots pena de LX sous 
o de jaure en la presó LX dies. Encara fan saber a tot mercader o altra persona que 
no gos vendre ne liurar forment fora l’almudí, sots pena de perdre lo blat o lo preu 
d’aquell. E de les sobredites penes, serà lo terç del senyor rey, e lo terç del comú de 
la ciutat, e lo terç serà del acusador. 

481.

[DELS CONSELLERS DE PARRÒQUIES I D’OFICIS]

[Die mercurii, intitulata XIIIIª kalendas iunii anno Domini MºCCCºXLº quarto]

||336r En lo qual Consell fon proposat per alcunes persones que, com en lo dia de 
divenres intitulata IIIIº kalendas septembris anno Domini MºCCCºXLº tertio XX prohò-
mens elets per lo Consell de la ciutat, axí de jurats com de generoses, ciutadans 
e de offi cis e mesters, per regonèxer e ordenar los capítols o privilegis per lo 
senyor rey atorgats, a instància ||336v e requisició d’alcuns dels offi cis de la ciutat, 
que qualque cosa ells tolrien dels dits capítols o privilegis o y crexerien a proffi t 
de la cosa pública que d’aquells que ordenarien e tenrien per bons, fos supplicat 
al senyor rey per los missatgers qui ladonchs devien anar al senyor rey per altres 
affers. Los quals XX prohòmens, concordans, proposaren e publicaren en lo Con-
sell ço que havien ordenat dels dits capítols ésser faedor, e segons que en lo Libre 
d’Establiments en lo dit dia e ayn és largament contengut. E, com en lo Consell 
en lo present dia de huy tengut fossen moltes rahons proposades per alcuns del 
Consell que·ls dits capítols de què se era concordat e supplicat al dit senyor rey 
fossen observats, specialment los dejús scrits, e d’açò fos molt altercat e rahonat 
en lo Consell pro e contra, fi nalment lo dit Consell de nou ordenà los capítols e 
statuts següents:

Primerament, que d’aquí enant, en la vigília de sent Johan Babtista, cascun 
ayn sien eletes X persones, ço és, V de parròquies e V de offi cis e mesters, les quals 
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persones sien eletes, ço és, les V de parròquies per los consellers de les parròquies, 
e d’aquells elexes consellers, ço és, la I lo pus soffi cient d’ells, a lur parer, axí que 
en les persones eletes per parròquies no puxa entrevenir alcú que sia de mester, 
e que sien eletes per aquesta manera e forma, ço és, que los consellers de cascuna 
parròquia presenten I de si, segons que dit és, als dits jurats, axí que sien XII de 
parròquies, los noms dels quals sien meses e encloses en XII redolins de cera, mes-
clats aquells en I bací plen d’aygua, e que dels dits XII redolins ne sien preses V 
per I fadrí qui a la dita elecció no sia estat, e que aquells V redolins sien meses en 
mans dels jurats, que publiquen e manifesten al Consell les dites V persones.

E, per semblant manera, sia feyta elecció de les dites V persones de caps 
d’offi cis e de mesters, axí que los consellers de cascuns dels dits offi cis e mesters sia 
elet I d’ells elexes lo pus soffi cient a lur parer, e que sien elets per aquesta manera e 
forma, ço és, que los consellers de cascun dels dits ||337r offi cis e mesters, segons que 
dit és, ne presenten I, així que sien XXI los elets, los noms dels quals sien meses e 
encloses en XXI redolins de cera, e que mesclats aquells en I bací plen d’aygua, que 
dels sobredits XXI redolins ne sien preses V per I fadrí qui a la dita elecció no sia 
estat, e que aquells V redolins sien meses en mans dels jurats, qui publiquen e ma-
nifesten aquells al dit Consell, segons que fan d’aquells de les parròquies.

E les quals X persones, axí eletes, sien ensemps ab los jurats en les IIII coses 
tan solament inffrasegüents, axí emperò que cascuna de les dites X persones ele-
gidores, segons que dit és, haje per son salari a rahó d’ayn CC sous.

Primerament, en ço que·ls dits jurats, sens les dites X persones, alcuna cosa 
no puxen donar dels béns de la ciutat sens volentat e consentiment de totes les 
dites X persones o de la major partida d’aquelles, e tota hora ab consentiment del 
Consell de la dita ciutat.

Ítem, que·ls dits jurats no puxen manllevar alcunes quantitats de diners sens 
totes les dites X persones o la major partida d’aquelles.

Item, que les dites X persones, totes o la major partida d’aquelles, sien als 
comptes retedors per los jurats en la fi  de lur aministració, o abans si necessitat 
serà, per oir, inpugnar o aprovar aquells, si benvist serà.

Ítem, que les dites X persones, totes o la major partida d’aquelles, sien ab 
los dits jurats en recaptar e procurar los deutes que seran deguts a la ciutat. Em-
però, si totes les dites X persones o la major partida d’aquelles no podien ésser 
en les dites IIII coses, pus requestes ne sien; que·ls dits jurats o puxen fer ab lo 
Consell, ço que fer podien ans de la present ordenació. E cascun ayn, les dites X 
persones juren en poder dels jurats de la ciutat que sobre les dites coses se hauran 
bé e lealment a bé de la cosa pública e utilitat, a lur san enteniment.

Ítem, fon ordenat per lo dit Consell e tengut per bé que cascun ayn, en la 
vigília de sent Johan Babtista, sia eleta I bona persona per los prohòmens de les 
parròquies ||337v de la ciutat, la qual persona sia eleta segons la forma que són elets 
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los justícies e jurats en la dita ciutat, ço és, per prohòmens de les parròquies, e 
que dels redolins, que són XII, sie pres I per I fadrí que a la dita elecció no sia stat, 
e sia mès en mans dels jurats o de la I d’aquells, e aquell sia publicat per aquells o 
per aquell al Consell. E que la dita persona sia appellada procurador dels misera-
bles, lo qual cascun jorn entre en la presó e vesit los preses, e avoch aquells mise-
rables en lur dret e rahon, e do consell e sia per aquells, per tal que los dits preses 
miserables longament en la presó no sien detenguts, e que als dits preses misera-
bles sien donades scriptures franches e manaments e citacions franchs e franches 
los sien fetes per los satgs, e encara sien franchs los dits miserables de qualsevol 
salaris e exaccions d’aquells. Lo dit, emperò, procurador dels miserables haja per 
salari seu cascun ayn, los quals li sien pagats per lo comú de la ciutat, CCC sous de 
reals, e que en la fi  del seu regiment li puxa ésser feta inquisició per los jurats e 
per los dits X prohòmens, axí que per aquells puxa ésser absolt o condempnat. E, 
en cas que·l dit procurador dels miserables sia condempnat, que los dits jurats e X 
prohòmens li puxen fer gràcia a lur arbitre.

Ítem, fon ordenat en lo dit Consell e tengut per bé que lo jurat dels VI 
elets per regir la ciutat e aministrar los negocis d’aquella no servirà son offi ci, que 
pro rata temporis li sia deffalcat del seu salari, salvu en cas de malaltia. Emperò, lo 
dit Consell acordà e tench per bé que si per aventura hi haurà alcun jurat qui no 
servesca segons los altres e per açò merexerà no ésser pagat de son salari, que los 
jurats altres no puxen aver ne partir entre si lo salari d’aquell qui no servirà, en 
alcuna manera.

Encara fon ordenat per lo dit Consell, que los XVIII en nombre deputats 
puxen vendre lo castell de Madrona, ensemps ab lo síndich, per fer la venda del 
dit loch constituït. E, encara, puxen vendre los dits deputats la imposició de la 
ciutat.

482.

QUE CABRITS NI CORDERS SIEN INFLATS AB HORA, NE AB SABÓ NE 
AB MANCHES, SINÓ AB LES MANS

Ítem, fon ordenat en lo dit Consell e tengut per bé que cabrits e corders d’aquí 
a avant no sien infl ats ab hora, ne ab çavó, ne ab manches ne ab alcuns altres ar-
reus, sinó tan solament ab les mans. E qui contrafarà, pagarà per pena LX sous per 
quantesque vegades contrafarà. E que d’açò sien veedors en Pere Moollà e en 
Francesch Corts, carnicers, [...]. De les quals penes o calònies lo terç serà del se-
nyor rey, lo terç del comú de la ciutat e l’altre terç serà del acusador.
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483.

[DEL PREU DE LES CARNS]

||345r Dijous XXVII dies del mes de mag en l’ayn de MCCCXL e IIII, fon feta la crida 
següent:

Ara ojats què us fan saber lo justícia en lo civil, los jurats e prohòmens de la 
ciutat:

Que han establit e ordenat que null hom, estrayn o privat, de qualque con-
dició sia, que disapte primer vinent a enant no gos tallar ni fer tallar ne vendre en 
la ciutat carns de moltó ne de porch sinó a V diners la lliura, carns de cabró a IIII 
diners la liura, e carns de ovella e de cabra a II diners e mealla la lliura. En lo qual 
for o cot no són enteses les imposicions de les dites carns, les quals se han a pagar 
per los compradors e menjants aquelles, segons que ara se paguen. E qui a major 
for o cot tallarà e vendrà les dites carns, pagarà per pena LX per quantesque vega-
des contrafarà. De les quals penes o calònies, lo terç serà del senyor rey, e lo terç 
del comú de la ciutat e lo terç del acusador.

484.

[DE NO TIRAR RES CONTRA ELS QUE PORTEN BLATS A L’ALMUDÍ]

||346r Dimecres IIIIº nonas iunii anno Domini MºCCCºXLºIIIIº, fon feta la crida infrase-
güent:

Ara ojats què us fan a saber lo justícia en lo criminal e los jurats e prohòmens de 
la ciutat:

Que, per squivar scàndels e treballs que per açò se porien enseguir, han or-
denat que null hom, strayn o privat, de qualque condició o estament sia, no gos 
dins l’almodí de la ciutat lançar o gitar forment o altres blats, pedres o altres coses 
a negunes persones aportants blat o altres, les quals coses porien enjuriar, agreujar 
o dampniffi car. E qui contra la dita ordenació venir asajarà, pagarà per pena LX 
sous per quantesque vegades contrafarà. 

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, e lo terç del comú 
de la ciutat e lo terç del acusador.
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485.

[DELS REVENEDORS DE BLATS]

Eodem die et anno fon feta la crida inffrasegüent:
Ara ojats què us fan saber los jurats e prohòmens de la ciutat:
Que per ben de la cosa pública han ordenat que nengun revenedor o re-

venedriu no gos comprar o fer comprar nengun blat en l’almodí de la ciutat, ne 
en la ciutat ne en negun loch de la orta o térmens de la ciutat. E qui contrafarà, 
perdrà tot lo blat e pagarà de calònia LX sous per quantesque vegades contrafarà. 
Açò exceptat que·l revenedor o revenedriu pusca comprar blat en lo dit almodí a 
obs de sa casa, a coneguda del guardià del almodí, per squivar tota frau.

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, e lo terç del comú 
de la ciutat e lo terç del acusador.

486.

[ORDENACIÓ DELS PRÉSTECS FORÇOSOS PER A LIQUIDAR ELS DEU-
TES DE LA CIUTAT]

||347r [Die veneris, intitulata IIº nonas iunii anno Domini MºCCCXL quarto]

||349v Per tal, lo Consell ordenà e tench per bé, a relevar de la ciutat e dels singulars 
d’aquella los pus onerosos deutes e pus greus, que per los jurats sien elets de cas-
cuna parròquia de la ciutat e dels lochs de la contribució d’aquella IIII prohòmens 
qui taxen ab los dits jurats cascú què porà prestar, ço és, lo major e los cominals o 
eguals d’aquell en facultats M sous e lo menor V sous. La qual taxació hajen a fer 
ab II prohòmens de cascun carrer. Dels quals IIII prohòmens sie reebut sagrament 
per los jurats, e dels II prohòmens de cascun carrer sie reebut sagrament per los 
IIII, que bé e egualment a lur bon arbitre, amor, parentesch, oy e mala volentat a 
part posats, se hauran en la dita taxació. Enaxí que aquells qui taxaran no hajen 
alcun salari per lo càrrech o treball de la taxació. Emperò, que los IIII prohòmens 
elets per parròquies puxen ésser taxats per los jurats.

Ítem, que lo dit préstech sie feyt a II ayns, los quals començaran e corre-
ran del dia a avant que haurà fet lo préstech complidament cascun ||350r prestador. 
Enaxí que tot lo dit préstech de M sous devallant tro en V sie mès e posat per cas-
cun qui prestarà en la taula de cambi d’en Francesch de Solanes, cambiador de la 
ciutat. Lo qual cambiador faça e sie tengut fer dita e dites e promissió de pagar als 
dits prestadors o a altres per aquells de ço que prestat he posat hauran en la dita 
taula, ço és, al dit terme de II ayns.

Ítem, que lo dit cambiador, per lo salari que la ciutat li haja costituït en lo 
temps passat, haje a sostenir lo càrrech de les presents ordenacions e establiments.
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Encara fon ordenat en lo dit Consell que encontinent sia feyta carta de 
guardar de dan al dit cambiador, ab hostatges e ab obligacions altres necessàries, 
en la qual se obliguen los jurats e los dessús nomenats en lo present Consell e tots 
aquells que los jurats conexeran ésser faedor, ço és saber, dels prestadors damunt 
dits. La qual carta de guardar de dan fon feta encontinent al dit cambiador, e féu-
la en Pere Joffre, notari de València.

Ítem, volgren e ordenaren en lo dit Consell que, aprés que serà feta la dita 
taxació per los IIII prohòmens, appellats los II de cascun carrer, segons que dit és, 
que per los jurats, a lur bona coneguda, sien elets certs prohòmens a collir e ple-
gar los dits préstechs e metre en la dita taula convertidors en los negocis següents.

Tench per bé e volch lo dit Consell que de les quantitats havedores del 
préstech damunt dit sien pagats los pus greus deutes e interesses. Açò, emperò, 
ordenat e emprès que lo dit cambiador no puxa fer altres dites de les quantitats 
prestades, segons que dit és, sinó del préstech damunt dit. E si o feya, que la ciutat 
no li·n sia tenguda ne obligada en alcuna cosa per allò.

Encara volch lo dit Consell e tench per bé que cascuna setmana, en lo di-
sapte, los prohòmens qui seran elets a fer la collita damunt dita hajen a notiffi car 
e mostrar als dits jurats ço que collir hauran, per tal que la quantitat collita puxa 
ésser scrita a memòria e, enaprés, posada en la taula de cambi dessús dita.

487.

[DE LA VENDA DE LES IMPOSICIONS]

||352r Die veneris, intitulata IIIº idus iunii anno Domini MºCCCºXLºIIIIº

||354v Sobre los affers de les vendes de les imposicions de la ciutat, de les quals se 
tracta venda per socórrer a la necessitat e opressió de deutes e usures d’aquells a 
què la ciutat és tenguda e obligada en moltes maneres, fon ordenat per Consell 
ço que·s seguex:

Primerament, ordenà lo dit Consell e tench per bé que nengú dels jurats 
presents o qui per temps seran, o altre o altres ajustats per ells o acompanyats, si 
a ells benvist serà, a fer les vendes de les dites imposicions, no puxa comprar ne 
traure o fer traure, per si ne per altre, ne haver part en aquelles. E si u feya, que 
perdés lo preu que donar-hi hauria o promès donar en les vendes que·s faran dins 
lur temps. E que lo dit preu o part en allò donada o promesa donar sia del comú 
de la ciutat. E noresmenys, romangués la dita imposició en béns e drets de la ciu-
tat sobredita. Encara que jamés aquell qui contra açò farà no sia jurat ne conseller 
ne tingue alcun offi ci de la ciutat.

||355r Ítem, ordenà lo dit Consell e tench per bé que los jurats venen e pu-
xen vendre les dites imposicions a I ayn, o a II, o a III o a més temps, aytant com 
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la ciutat les ha, segons que a ells mills benvist serà, vulla’s a pagar per meses o 
setmanes, o a diners primers. E açò puxen fer ajustats, si a ells benvist serà, V o VI 
prohòmens de la ciutat.

488.

[DE CORRENTIES D’ARRÒS]

||358v Die iovis Vº kalendas iunii anno Domini MºCCCºXLºIIIIº fon feta la crida següent:

Ara ojats què us fan saber los honrats en Jacme de Romaní, justícia en lo crimi-
nal, e los jurats e prohòmens de la ciutat de València:

Que, entre les altres coses ordenades e atorgades per lo molt alt senyor rey 
en les corts generals derrerament per ell celebrades a tots los habitadors del regne 
de València en la dita ciutat, a esquivar infeccions, corrupcions, malalties, morts, 
dampnatges de persones, contrasts e baralles, lo dit senyor rey ha provehit e or-
denat que null hom o fembra, de qualque condició o estament sia, no gos en la 
orta o terme de la dita ciutat fer correnties d’arroç ne altra correntia en qualsevol 
possessió. E qui contrafarà, aquell o aquella qui correntia d’aroç haurà feta en lo 
present ayn, que tot l’aroç de correntia sia arancat a pròpria messió del senyor 
del arroç de la correntia o del logador d’aquella corentia. E, ultra açò, encorrerà 
en calònia de XX sous per cascuna fanecada. E, si la dita pena pagar no porà, serà 
exel·lat o exel·lada de la ciutat e de son terme per I ayn e I dia següent.

Semblants penes sostendrà aquell o aquella que en altra possessió, ultra 
l’aroç, faran correntia en la orta o terme de la ciutat.

Açò declarat que la calònia civil sia del senyor del loch al qual jurisdicció 
per fur nou és atorgada.

Axí, emperò, que si lo senyor del loch o lochtinent de senyoria per aquell, 
feyta requisició a aquell per los dits justícia e jurats, no servarà la dita ordena-
ció, que lo dit justícia, per imposició de pena, ne pusqua costrènyer per execució 
d’aquella haver del senyor del loch les penes ||359r imposades per lo dit justícia per 
la dita rahó.

E que los altres qui hauran fetes correnties d’arroç en altres possessions dins 
la dita orta e terme de la ciutat que no sien de juredicció de senyor de loch per 
lo dit fur nou, si contrafaran, encorreran en les penes dessús declarades.

De les quals penes peccuniàries serà lo terç del senyor rey, e lo terç de la 
ciutat e lo terç del acusador.

Les quals coses lo dit justícia e jurats vos notiffi quen e fan saber en temps 
apte e covinent ab la present pública crida per tal que alcú o alcuns de ignorància 
simulada, fenta o calorada, no·s pusquen escusar de les coses en la present pública 
crida contengudes e declarades.

E enaprés, divenres següent, fon feta la crida damunt dita per la ciutat.
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489.

[D’ABELLES]

||376r Die iovis, intitulata VIIIº idus iulii anno Domini MºCCCºXLºIIIIº fon feta la crida 
següent:

Ara ojats què us fan saber los jurats e prohòmens de la ciutat:
Que, com per ordenació antiga feta per lo Consell de la ciutat, de la qual 

és cascuns ayns acostumada de fer crida pública, sia stablit que, a esquivar damp-
natge de la orta de la ciutat, que null hom, privat o strayn, de qualque condició 
sia, no gos tenir en la ciutat o ravals d’aquella, ne dins la orta de la ciutat, neguns 
buchs d’abelles. E si alcú n’i ha dels dits buchs d’abelles, que dins X dies següents 
los ne haja trets o fets trer, sots pena de perdre tots los dits buchs d’abelles, e, ultra 
açò, encorrerà en pena de LX sous. Del preu dels quals buchs d’abelles e dels dits 
LX sous serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú de la ciutat e l’altre terç serà 
del acusador.

Encara us fan saber que negun revenedor o revenedriu, de qualque con-
dició sia, no gos vendre agraç de vinyes, sots pena de perdre aquell. E, ultra açò, 
encorrerà en pena de V sous per quantesque vegades contrafarà.

La qual calònia dels V sous serà partida segons lo prohisme capítol.
Per tal, vos fan saber les dites coses, que alcú no puxa al·legar ignorància.

490.

QUE DE SENT JACME A AVANT NEGUN QUI NO SERÀ DE LA CON-
TRIBUCIÓ NO GOS VENDRE RAYMS DINS LA CIUTAT

||380v Divenres XXIII dies del mes de juliol en l’any de MCCCXLIIII, fon feta la crida 
següent:

Ara ojats què us fan saber los jurats e prohòmens de la ciutat:
Que, a esquivar dampnatge a senyors de vinyes, és ordenat que null hom o 

fembra que no sia de la contribució de la ciutat, de digmenge primer vinent, fes-
ta del benaventurat sent Jacme apòstol, a avant no gos vendre o fer vendre rayms 
de vinyes en la ciutat ne en los ravals d’aquella. E qui contrafarà, perdrà los rayms 
e pagarà de calònia V sous per quantesque vegades contrafarà.



429

491.

AQUELLS QUI SERAN DE CONTRIBUCIÓ PUXEN VENDRE RAYMS AB 
ALBARÀ DELS JURATS

Emperò los vehins de la ciutat e dels lochs de la sua contribució pusquen vendre 
raïms de les lurs vinyes pròpries si·s volran, haüda licència e albarà testimonial 
dels jurats per squivar frau. E qui contrafarà, encorrerà en les dites penes per 
quantesque vegades contrafarà. Axí emperò que aquell qui haurà albarà no gos 
cullir de nuyt sinó de dia tant solament, sots la dita pena.

E, a tolre e esquivar dampnatge donat per alcuns qui·s plevien de dia e de 
nuyt pendre raïms de vinya d’altre, que negun revenedor o revenedriu de fruyta 
no gos vendre raïms de vinyes pròpries ne d’altre, a esquivar malícia e frau. E qui 
contrafarà, perdrà tots los raïms e pagarà de calònia X sous per quantesque vega-
des contrafarà. E, si los dits X sous pagar no porà, serà pres e estarà pres en la pre-
só comuna per X dies contínuament.

||381r Ítem, que negun vinyògol ne muller, o fi ll ne fi lla d’aquell o altre per 
aquell, no gos vendre raïms de vinya pròpria ne d’altre. E qui contrafarà, perdrà 
tots los raïms e pagarà LX sous de calònia per quantesque vegades contrafarà, com 
lo vinyògol qui deu ésser guardià no deja ésser talador ne robador. E, si los dits LX 
sous pagar no porà, serà pres e estarà pres en la dita presó comuna per LX dies.

Encara us fan saber que han ordenat que null hom no gos tirar en la ciutat 
ne en los ravals d’aquella rotlons o pedres ab archs. E qui contrafarà, pagarà lo dan 
donat e, ultra açò, XX sous de calònia per quantesque vegades contrafarà.

Encara us notifi quen e us fan saber que, a esquivar dampnatges e perills 
que per foch se porien enseguir, han establit e ordenat que null hom, estrany o 
privat, no gos fer ne gitar en la ciutat o ravals d’aquella voladors, per los quals 
poria ésser mès foch en pallés o sarmenters o altres coses. E qui contrafarà, pagarà 
per cascuna vegada que volador gitarà XX sous. E, si pagar no·ls porà, serà pres e 
estarà en la presó comuna de la ciutat per XX jorns.

Encara us fan saber que tot hom qui estia en la orta de la ciutat qui haja 
ca o cans, sie tengut de ligar als dits cans I ganxo al coll per tal que no poguessen 
donar dampnatge a les vinyes. E qui contrafarà, pagarà V sous per quan-||381v tes-
que vegades contra lo dit statut e ordinació venir asajarà.

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, e lo terç del comú 
de la ciutat e l’altre terç del acusador.
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492.

DELS VEDAT [SIC] DELS BESTIARS DE LA ORTA

Encara us fan saber que en lo temps passat fon feta la crida següent:
Ara ojats què us fan saber los dits jurats e prohòmens consellers:
Que, a esquivar dampnatge de la orta, han ordenat que null hom, privat o 

estrany, de qualque lig o condició sia, no gos tenir negun bestiar lanar o cabriu 
dins la orta de la ciutat, segons que en les limitacions dessús dites és declarat, és 
a saber, en vinyes, camps, alfaçars, paniçars, dacçars, arroçars, de dia o de nuy, per 
neguna manera. E qui contrafarà, pagarà de dia VI diners per cascuna cabeça, e de 
nuyt, XII diners per cascuna cabeça. E, ultra lo dit ban o calònia, pagarà lo damp-
natge d’aquèn donat, segons que per prohòmens dignes de fe serà conegut e tat-
xat. E açò per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que dins les dites limitacions null hom no gos tenir 
bous ne vaques, egües o rocins, o bestiers mulars o asnines, porqs o trujes, de dia 
ne de nuyt, sinó en la heretat o casa sua pròpria tant solament. E qui contrafarà, 
pagarà per cascuna de les dites bèsties, de dia, XII diners per cabeça, e II sous, de 
nuyt. E, oltra açò, pagarà lo dampnatge d’aquèn donat a coneguda de prohòmens. 
E açò per quantesque vegades contrafarà.

Per tal, vos notifi quam les dites coses que alcú o alcuns d’aquí avant igno-
rància no puxen al·legar.

493.

DE LA PRESÓ DE LA CIUTAT DE EUNA PER LO REY EN JACME

||382r Divenres de matí, intitulata tertio kalendas augusti anno Domini MºCCCºXLºIIIIº

Ara ojats què us fan a saber los jurats e prohòmens de la ciutat:
Que, com lo senyor rey, ab letra sua, los haja notiffi cada la loable victòria 

per lo dit senyor obtenguda en les terres e lochs de Rosselló, e encara com l’alt 
||382v en Jacme de Mallorca, ab gran humilitat e reverència, és vengut e ha mès si 
metex e tota la terra en poder del dit senyor rey soltament, e axí, gràcies a Nostre 
Senyor haje acabada victoriosament la execució. Per tal, a laor e glòria de Déu e 
de la Verge gloriosa nostra dona santa Maria, mare sua, e de tota la cort celestial, 
a gran honor e reverència del dit senyor rey e exalçament de la sua corona per la 
dita loable victòria, han ordenat que esta nuyt e demà disapte, semblantment a la 
nuyt, sonen los senys e campanes de la Seu e de totes les esgleyes parroquials de 
la ciutat a gran clasch. E cascú, dins sa casa, faça aquella solempnitat que·s volrà de 
sonar conques e bacins e fer luminàries bonament. E noresmenys, que digmenge 
primer vinent, de maytí, tot hom generalment sia en la esgleya de la Seu per se-
guir la processió que·s farà per la dita victòria e solempnitat.
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494.

[FESTA PER LA VICTÒRIA DEL REI EN PERE SOBRE JAUME DE MA-
LLORCA]

Die sabbati sequenti II kalendas augusti anno quo supra, fon manada fer la crida se-
güent:

Ara ojats què us fan a saber los justícies, jurats e prohòmens de la ciutat:
Que, a honor e reverència de nostre senyor Déus Jesuchrist e de la Verge 

nostra dona santa Maria, mare sua, e per la molt honrada e victoriosa execució, la 
qual per justícia lo molt alt e poderós príncep e senyor en Pere, per la gràcia de 
Déu rey d’Aragó, et cetera, mitjançant la ajuda de Déu en breus dies ha complida e 
acabada en les parts e terres de Roselló contra l’alt en Jacme de Mallorques, vasall 
e sotmès del dit senyor rey, han hordenat e ||383r tengut per bé que demà, que serà 
diluns, per tot lo dia, sia feyta solepnial festa en la dita ciutat. Per què manen de 
part del senyor rey a tuyt ensems comunalment, que null hom, de qualque con-
dició o estament sia, no gos tenir obrador ubert ne tenda parada, sots pena de LX 
sous, ans facen festa per tot lo dit dia e s’alegren en nostre senyor Déu Jesucrist, 
retén gràcies a Déu de la dita victòria.

495.

[PROCESSÓ PER LA VICTÒRIA DEL REI EN PERE SOBRE JAUME DE 
MALLORCA]

Die dominica sequenti intitulata kalendas agusti anno predicto, fon manada fer la crida 
inffrasegent:

Ara ojats què us fan a saber los jurats e prohòmens de la ciutat:
Que, jatsia que divendres proppassat feesen fer crida solepnial que·n lo dit 

dia a la nuyt sonassen los seyns e campanes de la Seu e de totes les esgleyes par-
roquials de la ciutat a gran clasch, e cascú dins sa casa faeés aquella solempnitat 
que·s volria de sonar conques e bacins e faeer luminàries bonament, et nores-
menys, que demà, dicmenge per lo maytí, tot hom generalment fos e se ajustàs 
en la esgleya de Nostra Dona Santa Maria en la Seu per seguir la processió per la 
victòria loable per lo senyor rey obtenguda en les parts de Roselló e per la exe-
cució per lo dit senyor rey acabada victoriosament. Per tal, vos notiffi quen altra 
vegada les dites coses ab la present crida solepnial per tal que mils hajats a memò-
ria que bon maytí siats a la dita Seu per seguir la dita processió.
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496.

[DELS CREEDORS DE LA CIUTAT]

||388r Die lune, intitulata XVIIº kalendas septembris anno Domini millesimo CCCº quadra-
gesimo quarto

En lo qual Consell, com de la rahó infrasegüent fossen moltes rahons proposades 
per los jurats, fi nalment lo dit Consell acordà e tench per bé que los jurats, a lur 
bona coneguda, tracten e facen ab acabament que los creedors als quals la ciutat 
és tenguda e obligada en diverses quantitats, axí ab interesse com sens aquells, les 
quals se han a pagar dins breus dies, e la ciutat no haja de què ho puxe pagar tro 
per tot octubre e per tot deembre, de les pagues que deu haver per la venda de 
les imposicions que han feta, speren per tot lo dit mes d’octubre e per tot lo dit 
mes de deembre de ço que·ls és degut, segons que dit és, segons que los dits jurats 
ab aquells mills se poran convenir.

497.

DELS VENTRES E MENÚCIES DE BOUS, VAQUES, MOLTONS E CABRONS

Ítem, fon ordenat en lo dit Consell e tengut per bé que los ventres e les menúcies 
de bous e vaques, moltons, cabrons e altres bèsties que·s solen vendre en IIII obra-
dors que ha en la entrada del corral de les vaques, dels quals ventres e menúcies 
los carnicers no·n lexen vendre en tots los dits obradors, e açò és en dampnatge 
de alcunes dones qui havien logats alcuns dels dits obradors, e si no·n podien 
vendre perdrien ço que los costà de loguer, que·s venen d’aquí enant en tos los 
dits IIII obradors egualment. En altra manera, si los carnicers açò no volran obser-
var, que d’aquí enant nengun revenedor o revenedriu dels dits ventres e menú-
cies, sots pena de LX sous, no gos vendre, ans los hajen a vendre o fer vendre los 
carnicers per si o per lurs domèstiches persones e no·ls puxen comanar a vendre 
a revenedor o revenedriu ||389v ne a altra persona que domèstica lur no sie, en la 
qual pena o calònia seran encorreguts los dits revenedors e revenedrius per quan-
tesque vegades contrafaran.

De les quals penes o calònies lo terç serà del senyor rey, lo III del comú de 
la ciutat e l’altre terç serà del acusador.

Ítem, fon proposat en lo dit Consell per en Pere de Montsó, notari, que 
com per ordenació del Consell, feta elecció de XII notaris e meses en XII redolins 
de cera, vengués per sort e per redolí que lo dit Pere de Montsó ha haüt a regir 
l’offi ci de la scrivania dels jurats e del Consell per I ayn, lo qual fon complit disap-
te proppassat, vespra de la Asumpssió de madona santa Maria, per lo qual Consell 
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li fon constituït de salari a ell e a I macip LX lliures per lo dit ayn. E, com lo dit 
notari, ans de la dita elecció hagués moltes faenes de son offi ci, a les quals bona-
ment ell e II scrivans o macips que tenia no podien bastar, per les quals faenes e 
negocis de sa art de notaria ell guanyava més en doble que lo dit salari no és, e 
per la dita elecció e per ço cor ha regida la dita scrivania per lo dit ayn moltes e 
diverses persones qui lurs negocis, testaments e altres contractes feyen ab ell, com 
no·l haguen pogut haver à·ls convengut haver altres notaris e ell se sie desparro-
quiat, e per açò haje sostengut e sosté gran dampnatge, més encara que contínua-
ment dins lo dit ayn ha tenguts los dits II scrivans o macips als negocis de la ciutat, 
com sien estats grans e diverses e de molts afayns e treballs quasi no portables al 
dit notari e macips, que plagués al Consell haver esguart als dits dampnatges e 
menyscaptes seus e fer-li alcuna satisfacció d’aquells, lexan-o a lur bona coneguda. 
Plagués encara al dit Consell d’elegir altre notari per regir la dita scrivania, com 
ell d’aquí enant no la vulla regir ne puxa per occupació d’altres afers.

E lo dit Consell, com moltes rahons fossen proposades e recitades tocants 
los dits negocis, respòs al dit notari que, com fos rahó ço que ell demanava, que 
ells hi haurien lur esguart en manera que ell se’n tendria per content. Quant a 
açò que ell requeria que fos elet altre notari, lo Consell ||390r acordà e tench per bé 
que lo dit Pere de Montsó regís la dita scrivania e que no·n volie elegir altre lo 
Consell, com el hi tinguen per suffi cient e per apte. A la qual cosa, lo dit Pere de 
Montsó respòs que no consentia e que·ls plagués elegir altre.

498.

[DE LES ESTORES]

||392r Disapte V kalendas septembris anno Domini MºCCCºXLºIIII

||392v Com en lo dia de dimarts, en lo qual comptava hom IIII kalendas septembris 
anno Domini MºCCCºXLºIIIIº, fos ordenat per Consell que, a esquivar perills e damp-
natges de foch, que null o fembra no gosàs tenir en la ciutat o ravals d’aquella, de 
nit, astora ab menys de XX palms d’altura, e qui contrafaria, pagaria per pena X 
sous per quantesque vegades contrafaria, de les quals calònies seria lo terç del se-
nyor rey, ||393r e lo terç del comú de la ciutat e lo terç del acusador, segons que en 
la dita ordenació és contengut. E, com experiència sia atrobat que si la dita orde-
nació era tenguda, segons sa forma, tornaria en gran enug e dampnatge de alcuns 
habitadors en la dita ciutat e ravals d’aquella qui, estan en places e carrers amples, 
quasi per tot lo dia contínuament dóna lo sol; e, si ab les dites estores no podien 
fer ombra, no·ls calria estar a lurs portes, e molts d’aquells n’i ha que, com les pri-
meres cubertes o exides de lurs alberchs sien posades pus baxs de XX palms, per 
tal no poden ne porien si del tot no les removien alçar les astores de nuyt a XX 
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palms. Per tal, lo dit Consell atorgà e tench per bé que los jurats o dos d’ells e lo 
mudaçaff de la ciutat e alscuns prohòmens per los dits jurats elegidors, a lur bona 
coneguda, revoquen la dita ordenació o la corrigen, o esmenen o hi enadeixen a 
aquella en aquelles places o lochs que conexeran segons lur bon arbitre ésser fae-
dor, als quals lo dit Consell donà plen poder sobre açò.

499.

[FESTA DE SANT DIONÍS]

||405v Dijous, intitulata nonas octobris anno Domini MºCCCXLIIIIº, fon feta la crida se-
güent:

Ara ojats què us fan saber los honrats loctinent de justícia en lo criminal, jurats e 
prohòmens de la ciutat:

Que, com en aytal dia com disapte primer vinent, festa de sent Dionís, lo 
molt alt e poderós príncep e senyor en Jacme, per la gràcia de Déu rey d’Aragó, 
de bona memòria, ab loable victòria prengués e tolgués als enemichs de la fe ca-
tòlica la ciutat de València, per tal, los dits loctinent de justícia, jurats e prohòmens 
manen que tot hom, strayn o privat, de qualque condició o estament sie, faça fes-
ta solempnal en lo dit dia de disapte, faent gràcies a Déu de la dita loable victòria, 
e que negú en lo dit dia no gos tenir obradors uberts, sots pena de LX sous.

500.

[DE PESOS I MESURES]

Eodem die et anno, fon feta la crida següent:

Ara ojats què us fa saber l’onrat en Ramon Castellà, mudaçaff de la ciutat:
Que, per squivar frau, tot tender o tendera, revenedor o revenedora, sia 

tengut de portar o trametre al alberch del dit mudaçaff barcelles, almuts, migts 
almuts, quarterons, huytavons d’almut, arroves, miges arroves, quarterons d’arrova, 
liura, miga liura, onça, miga onça, march d’oli, alnes e portadores closes de mesu-
ra de vi, ço és, dins spay de X dies contínuament següents, sots pena de LX sous.
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501.

DELS MISATGERS

||415r Die veneris, intitulata nonas novembris anno Domini millesimo CCCº quadragesimo 
quarto

||416v Encara fon ordenat en lo dit Consell que d’aquí enant, can covendrà ele-
gir missatgers per anar al senyor rey, que de ço que li hauran a suplicar, sien fets 
e ordenats capítols, los quals sien trameses al dit senyor rey closes e segellats, e 
d’aquells romanga registre en poder del scrivà del Consell. Los quals misatgers no 
gosen ne presumesquen en alcuna manera suplicar de altres feyts e negocis sinó 
d’aquells que seran contenguts en los dits capítols, e açò sien tenguts jurar los dits 
misatgers. Açò enadit que los dits capítols no sien closes ne segellats entrò que los 
jurats, tots ensemps, o los advocats de la ciutat, los hagen regoneguts e examinats, 
e enaprès lests en lo Consell. E, si contra era feyt, que no hagués valor.

502.

DE LA CAÇA

Encara fon proposat en lo dit Consell que bo seria que fos posat cot a la caça per 
ben de la cosa pública. Per tal, lo Consell acordà e tench per bé e féu ordenar la 
crida infrasegüent, la qual fon feta per en Mateu Péreç, públich corredor de Va-
lència, públicament per les places de la ciutat, segons que·s segueix.

||417r Ara ojats què us fan saber los jurats e prohòmens de la ciutat:
Que, per ben de la cosa pública, han acotada la caça e aviram segons que·s 

segueix:
Ço és, que null hom o fembra, privat o strayn, de qualque condició sia, no 

gos vendre la caça o volateria dejús scrita a més de preu que dejús és declarat.
És a saber, una carn de conill ............................  cinch diners
Una perdiu .......................................................  set diners
Una fotja ..........................................................  tres  diners e mealla
Un ànet ............................................................  sis  diners
Un xibert .........................................................  cinch  diners
Un boix ...........................................................  set  diners
Un colom ........................................................  dos  diners
Un todó ...........................................................  cinc  diners
Un morell ........................................................  tres  diners
Un sisó .............................................................  quatre diners
Una carranca ....................................................  tres  mealles
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Un parell de cucales .........................................  tres  mealles
Una sarceta .......................................................  dos  diners e mealla
||417v E que null hom o fembra, de qualque condició sia, no gos vendre de 

la dita caça o aviam dessús declarat en alcun loch de la ciutat sinó al portxe del 
mercat.

E que alcun revenedor o revenedriu de la dita caça o aviam no gos, de 
dia o de nuyt, vendre en casa sua pròpria o en altres loch de la ciutat, sinó al dit 
portxe del mercat, ans sia tengut de portar o fer portar tota la caça o aviam al dit 
portxe.

Emperò, si s’esdevendrà que de la dita caça o aviam romangués a vendre al 
dit portxe al capvespre d’aquell dia, la caça o aviam que romandrà a vendre pus-
ca metre lo venedor en casa sua pròpria. Enaxí que lo següent dia per lo matí la 
aport o faça aportar al dit portxe per tenir-ne aquí venderia.

E que alcun revenedor o revenedriu no gos comprar en la ciutat ne dins 
los térmens d’aquella alcuna caça o aviam per qualque nom sia apellada.

E qui contra les dites ordenacions o alcuna d’aquelles farà, açò declarat 
quant és als conills, pagarà per pena LX sous per quantes vegades contrafarà e no 
perdrà los conills, mas lo mostaçaff farà vendre los dits conills al dit for en lo dit 
porxe, e lo preu que d’aquèn serà haüt haurà lo senyor dels conills.

Quant és a la altra volateria o altra caça dessús declarada, perdrà la caça e, 
oltra açò, pagarà de calònia V sous per quantes vegades contrafarà.

De les quals calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç de la ciutat e lo terç 
del acusador.

503.

[DE NO LLANÇAR IMMUNDÍCIES]

||433r Dijous, intitulata VIº kalendas februarii anno Domini MºCCCºXLº quarto, fon feta la 
crida següent:

Ara ojats què us fan saber los honrats justícia civil, jurats e prohòmens de la ciu-
tat:

Que null hom no gos gitar alcunes inmundícies o lejures en la cèquia que 
passe denant l’hort d’en Serrador e decorre vers lo real de na Boyla, e deu venir 
al abeurador per la ciutat novellament fet en la rambla, prop lo pont dels Catalans. 
E qui contrafarà, paguarà per cascuna vegada X sous, e si pagar no·ls porà, estarà 
en la presó comuna de la ciutat per X dies. De les quals penes lo terç serà del se-
nyor [sic], e lo terç del comú de la ciutat e l’altre terç serà del acusador.



437

504.

DE LA LOTJA DELS MERCADERS

||434r Die sabbati, intitulata IIIIº kalendas februarii anno Domini millesimo CCCºXLº quarto

||435r Encara fon proposat en lo dit Consell per los jurats dels mercaders que, com 
entenen a obrar la loja dels mercaders e aprés la dita loja haje I pati de la ciutat 
en lo qual entenen a construir casa per al pes, que plagués al Consell que alcuna 
cosa del dit pati vullen consentir de donar a examplar la dita loja, com axí meteix 
sia a servii de la dita ciutat.

Per tal, lo dit Consell acordà e tenc per bé que del pati o plaça deputat al 
pes sia donat a créxer la dita loja aytant com los jurats de la ciutat conexeran ésser 
faedor, a bon arbitri lur.

505.

[AJUDA AL FORMENT]

||441r Die mercurii, intitulata XIIIIº kalendas martii anno Domini MºCCCºXLº quarto

||442r En lo qual Consell fon proposat per alcunes bones persones que, com alcuna 
minva hic haja de vitualles e de dia en dia encarex lo blat en l’almodí, que bo se-
ria que a aquells qui portassen forment per mar fos feta alcuna ajuda per ço que 
pus volentero sament lo y aportassen e la ciutat hagués major soffi ciència e millor 
mercat de viandes.

Per tal, a proffi t de la cosa pública, fon ordenat en lo dit Consell e tengut 
per bé que, a tot mercader o altre hom qui apportarà forment de Sicília, o de 
Cerdenya o de Sibília a la dita ciutat de València, sia feta d’ajuda per cascun kaffís, 
a mesura de València, XII diners. E per cascuna rova de farina, I diner. La qual aju-
da los serà pagada encontinent dels béns de la ciutat.

E fon feta crida segons que davall se seguex.
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506.

[AJUDA AL FORMENT]

||443r Die iovis, intitulata XIIIº kalendas martii anno Domini MCCCºXLº quarto, fon feta la 
crida següent:

Ara ojats què us fan saber los jurats e prohòmens de la ciutat:
Que, per haver major abundància e fertilitat de viandes e per squivar fre-

tura e carestia d’aquelles, han ordenat per bé de la cosa pública que tot hom, es-
trayn o privat, de qualque ley, estament o condició sia, qui aportarà o aportar farà 
per mar a la ciutat damunt dita forment de les parts de Cerdenya, e de Sibília e 
de Sicília, sia cert que li farà hom de ajuda per cascun kafís de forment XII diners, 
e per cascuna rova de farina I diner. Encara us fan a saber los dits jurats e prohò-
mens, a major seguretat e profi t d’aquells qui aportaran o aportar faran forment a 
la dita ciutat, que lo senyor rey ara regnant, ab privilegi e carta sua ab lo seu segell 
pendent segellada, datum Valentie Vº nonas madii anno Domini MºCCCºXXXº nono, de 
especial gràcia guià e assegurà totes e sengles persones, de qualque ley o condició 
sien, qui aportaran o aportar faran per mar forment, blat, oli, legums, peix o altres 
vitualles a la ciutat o altres lochs del regne de València, e encara les naus e altres 
vexells en los quals les dites vitualles seran portades, e los nauxers, mariners, nòlit, 
robes e altres coses e loguer d’aquelles, axí que per alcunes marches manades o 
d’aquí enant manadores o per alcuns deutes o delictes propris o estrayns, aquí o 
en altres lochs fets o comeses, o per qualsevol altra rahó, no puxen ésser marchats 
o penyorats, ans puxen liurament e segura a la dita ciutat e altres lochs del regne 
d’aquella venir per mar ab les dites vitualles e les mercaderies del dit preu com-
prades de la terra del dit senyor rey traure sens enbarch alcú o contradicció, se-
gons que en lo dit privilegi les dites coses e altres largament són contengudes.

507.

DE LA AYGUA DE LA CÈQUIA DE NA REVELLA

||454r Die veneris, IIIIº nonas anno Domini MºCCCºXLº quarto

||456r Ara ojats què us fan saber lo justícia de la ciutat en lo civil e los jurats de la 
ciutat:

Que·ls tintorers, aztorers, e blanquers e aquells qui han casa o cuberta sobre 
la cèquia de la moreria, appellada de na Revella, e·s servexen d’aquella per servii 
||456v e aempriu que han en la dita cèquia, per lo qual és embargat lo decorriment 
de la aygua, que cascun ayn o qualque ora per los cequiers de la dita cèquia faran 
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escurar aquella, escuren o facen escurar covinentment lurs fronteres e loch, en lo 
qual aempriu o servii hauran o reebran. E qui contrafarà, pagarà la dobla de ço 
que costarà de escurar, e açò per quantesque vegades contrafarà.

Iacobus, Dei gratia rex Aragonum, Valentie, Sardinie et Corsice, comesque Barchi-
none ac Sancte Romane Ecclesie vixillarius, ammirantus et capitaneus generalis, fi deli suo 
Bernardo de Spellunciis, baiulo regni Valentie generali, salutem et gratiam.

Cum intellexerimus quod, retroactis temporibus super mundandis vallo et cloacis 
sive albellons civitatis Valencie sic fi ebat quod quolibet die sabbati, ab hora, scilicet, ves-
perorum usque ad horam vesperarum sequentis diei domenice diunte aqua cequiarum que 
ex fl umine de Godalaviar derivatur et discurrit iuxta muros civitatis ipsius divertebatur ab 
ipsis cequiis et inmitebatur ac discurrebat per vallum et alias cloacas supradictas. Et quod 
ab aliquo tempore citra propter destructionem seu obstructionem aliquorum ex dictis cloaccis 
seu alia propter negligentiam factam non extitit vel servatum. Ideo, cum a populatis locis et 
civitatibus precipue fetores et inmunditie sint vitandi, qui corruptionem seu infectionem in-
ducunt ac insidiantur sanitati habitantium in eisdem, vobis dicimus et mandamus quatenus 
faciatis predicta fi eri, prout inveneritis fore antiquitus usitatum, qualibet contradictione et 
impedimento remotis. Datum Valentie, XVIIº kalendas madii anno Domini MºCCCºXIº.

||457r E lo dit Consell, oït lo dit privilegi, acordà e tenc per bé que los jurats, 
a lur bona coneguda, a messió de la ciutat, facen ab acabament que la aygua de 
la cèquia apellada de na Revella, que ix del riu de Godalaviar, segons tenor del 
dit privilegi, decòrrega per los valls e mares dels albellons de la ciutat, del disapte 
de hora de vespres a enant tro al següent dia del dicmenge en hora de vespres, a 
remoure les inmundícies e legees que en lo dit vall e albellons són e seran, per tal 
que les dites inmundicions no donen corrupcions ne malauties a les gents.

508.

[DE PROCURADORS I ADVOCATS]
 

||459r Die iovis, intitulata XVIº kalendas martii anno Domini MºCCCºXLº quarto

||460r En lo qual Consell fon proposat que grans damnatges sostenen les gents per 
mals procuradors e advocats de seccà, qui al·leguen en les corts moltes malícies e 
fan moltes falsies e malvestats, e que bo seria que lo Consell hi proveís que aytals 
procuradors o advocats fossen privats d’advocar en les dites corts a cert temps.

Per tal, lo Consell ordenà e tenc per bé que los jurats insten e requiren los 
justícies criminal, civil e de L sous que entrediguen a cert temps als dits mals pro-
curadors o advocats de seccà que no puixen advocar ne rahonar alcú en le dites 
corts, a esquivar fraus e engans e dampnatges de les gents.
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509.

[CONTRA ELS CARNICERS QUE NO TALLEN CARN I DEL PREU DE LA 
CARN]

||460r [Die martis, intitulata IIIIº kalendas aprilis anno Domini MºCCCXL quarto]

||462v En lo qual Consell fon proposat per los jurats que, com los carnicers de la 
ciutat, specialment moltons e cabrons, tots e la major partida hagen cessat dic-
menge, festa de Pascha, e dilluns aprés proppassats, de tallar carns de moltó e de 
cabró, e encara cessen, e per açò sie gran rumor en la ciutat que les gents cri-
den com no atroben ab lurs diners de les dites carns, segons que en altre temps 
semblant ne solien haver, majorment com les gents hagen dejunada la Quaresma 
proppassada ab fretura de peix fresch e hajen mester suffi ciència de carns ab què 
puxen haver sosteniment de vida, e açò esdevenga per gran colpa dels dits carni-
cers, los quals en manera de manipoli e de mal empreniment, en gran dampnatge 
e lesió de la cosa pública, han cessat e cessen de tallar carn, tendrien per bo que 
los dits carnicers fossen acusats o denunciats del damunt crim de manipoli e mal 
empreniment. Proposaren encara, los dits jurats, que bo seria que lo Consell or-
denàs alcuna cosa per haver suffi ciència de carns a les gents.

E lo dit Consell acordà e tenc per bé, per haver major abundància de carns, 
a socórrer a la necessitat de les gents, que a tot carnicer o altre qui tallarà o farà 
tallar carns de moltó, de cabró e de carnsalada puxa vendre, ço és, carns de moltó 
a VI diners la liura, e carns de cabró a V diners la liura e carnsalada a VIII diners la 
lliura, e, oltra açò, aquells qui compraran les dites carns pagaran la imposició or-
denada en la ciutat. La qual ordenació e stabliment volc lo dit Consell que duràs 
aytant de temps com al Consell plàcie ne tingue per bé.

Quant a la malícia e rebel·lió dels dits carnicers a castigar e per tal que sem-
blants coses no gosen asajar, lo dit Consell acordà e tench per bé que sia procehit 
contra los carnicers inobedients e rebel·les per aquella manera que los jurats acor-
daran e tendran per bé, en manera que los carnicers qui han comès lo dit crim de 
manipoli e de mal empreniment sien punits per justícia per aquell qui fer-o deu, 
per tal que la pena d’aquells sia exemple e terror a altres. E sobre les dites coses lo 
dit Consell donà e atrogà plen poder als jurats.
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510.

QUE·L MOLTÓ SE VENA A VI DINERS LA LIURA, E LO CABRÓ A 
V DINERS

||463r Die veneris, intitulata kalendas aprilis anno Domini millesimo CCCº quadragesimo 
quinto

||465r Com en lo Consell tengut en la sala de la cort en lo dia que·s comptava IIIIº 
kalendas aprilis anno predicto, fos ordenat que a tot carnicer o altre qui tallaria o fa-
ria tallar carns de moltó, e de cabró e de carnsalada, pogués vendre les dites carns, 
ço és, moltó a VI diners, cabró a V diners e carnsalada a VIII diners, e, oltra açò, 
aquells qui comprarien les dites carns pagarien la imposició ordenada en la ciutat, 
e que açò duràs aytant com al Consell plagués, segons que en lo present libre en 
lo dit dia et ayn és contengut.

Per tal, lo dit Consell, per haver major suffi ciència de vitualles, a bé de la 
cosa pública, ordenà e tenc per bé que que a tot hom, privat, que carnicer no 
sie e strayn, carnicer o altre, qui tallarà o farà tallar e vendre carns de moltó e de 
cabró, ço és, moltó a VI diners e cabró a V diners la lliura, e, oltra açò, se paga per 
los compradors de ||465v les dites carns la imposició ordenada, prestarà la ciutat tau-
les franques sense alcun loguer. E que d’açò sia feta crida pública per la ciutat. E, 
encara, que sien trameses letres per alcunes viles e lochs del regne que·n certifi -
quen lurs vehins e·n facen fer crida pública.

E encontinent manaren fer per Guillem Azcó, crida públich de València, la 
crida següent:

Ara ojats què us fan saber los jurats de la ciutat:
Que, com ordenat sie per lo Consell de la ciutat, per haver major abundàn-

cia de carns, que tot carnicer o altre qui tallarà o farà tallar carns de moltó e de 
cabró puxa vendre, ço és, carns de moltó a VI diners la lliura e carns de cabró a V 
diners la lliura, e, ultra açò, aquells qui compraran les dites carns pagaran la impo-
sició ordenada en la ciutat. Enaprés és ordenat per lo dit Consell, per haver major 
suffi ciència de les dites carns, que a tot hom privat, que carnicer no sia, e strayn, 
carnicer o altre, qui tallarà o farà tallar carns de moltó o de cabró al dit for, seran 
per la ciutat prestades taules franques sens alcun loguer.

Encara fon ordenat e tengut per bé en lo dit Consell que la imposició del 
diner de la carn que pertayn a la ciutat per concessió del senyor rey a cert temps, 
sia venuda ||466r per los jurats a lur bona coneguda a I ayn, que començarà lo XVèn 
dia del mes de novembre primer vinent, a pagar lo preu de mes en mes. E que la 
quantitat o preu que exirà o se haurà de la dita imposició, sia mès e posat en taula 
de cambi e sia convertit a paga a fer pro rata a aquells qui prestaran a la ciutat per 
pagar los deutes deguts per aquella. Dels quals deutes e préstech és feta menció 
en lo present Libre de stabliments atràs die sabati, intitulata quarto kalendas februarii 
anno Domini millesimo CCCº quadragesimo quarto.
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Encara fon ordenat en lo dit Consell que aquells qui primer prestaran, pri-
merament e abans sien pagats.

E, com en lo Consell tengut quarto kalendas aprilis anno Domini millesimo 
CCCº quadragesimo quinto, fos ordenat que fos procehit contra los carnicers inobe-
dients e rebel·les per aquella manera que los jurats tendrien per bé, segons que en 
lo dit dia e ayn és contengut, per tal, altra vegada lo dit Consell acordà e tenc per 
bé que los dits jurats hajen plen poder de fer punir per justícia los dits carnicers 
qui·s diu que han comès crim de manipoli e de mal enpreniment, segons que en 
lo dit Consell fon stablit e ordenat.

511.

[PROCESSÓ PER PLUJA I BON TEMPS]

||472v Sequenti die sabati, intitulata XVIIº kalendas madii anno XIIIº [sic] quinto

Ara ojats què us fan a saber los jurats e prohòmens de la ciutat:
Per ço que nostre senyor Déus, per la sua pietat e gran misericòrdia, don a 

nós pluja e bon temps e fertilitat e abundància de viandes, h n ordenat que demà 
digmenge per lo maytí, a reverència e honor de Jhesuchrist e de la verge Maria, 
mare sua, e del benaventurat màrtir sent Vicent, patró e intercessor de la ciutat de 
València e regne de aquella, e a reverència de tota la cort celestial, serà feta pro-
cessió general, que començarà en la sgleya de Nostra Dona Santa Maria de la Seu 
tro a la esgleya del dit beneyt màrtir. Per tal vos [fan] saber que tot hom e dona 
comunament siats demà per lo maytí a la dita Seu ab onestes vestidures e ab tota 
humilitat per seguir la dita processió, pregan ab tota devoció nostre senyor Déus 
e la sua beneyta mare piadosa, e lo dit beneyt màrtir e tota la cort celestial que 
hajen misericòrdia e pietat de nós e·ns done pluja e bon temps.

512.

||474r QUE CARNSALADA FOS VENUDA A IX DINERS LA LIURA

||473r Die lune, intitulata XVº kalendas madii anno Domini MºCCCXLºVº
 

En lo qual Consell fon ordenat e tengut per bé que los carnicers puxen tallar e 
vendre carnsalada a IX diners la liura e, oltra lo dit preu, aquells qui compraran, 
pagaran la imposició de les carns que aades és II diners per liura de carn.

Encara fon ordenat en lo dit Consell e tengut per bé que carn de bou e de 
vacha se vena a III diners la liura e mealla la liura, e, oltra lo dit preu, serà pagada 
per los compradors la imposició ordenada sobre les dites carns de bou e vacha.
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513.

[DELS DEUTES DE LA CIUTAT I DE LA VENDA DEL FIL DE LLI I ESTOPA]

||480r Die veneris, intitulata IIIº kalendas madii anno Domini MºCCCºXLºVº

||482r Encara lo Consell ordenà e tench per bé que los jurats, a lur bona conegu-
da, venen la imposició dels diners e meales dels ponts del riu de la ciutat a I ayn, 
a diners primers o adavantats, per ajudar a pagar los deutes de la dita ciutat, als 
quals lo Consell donà sobre açò plen poder.

Ítem, fon ordenat en lo dit Consell, a tolre embarch e enuig, axí dels ve-
hins com d’altres passants per lo carrer denant l’açoc de la juheria, lo qual enuig 
e embarch és fet per la venderia que aquí se fa en los dies de dijous, ço és, de fi l 
de li e d’estopa, que sia feta la crida infrasegüent. La qual fon feta e publicada per 
en Guillem Azchó, crida públic de la ciutat, en la plaça de la Figera, en la forma 
que·s segueix:

IIIIº nonas madii anno quo supra

Ara ojats què us fan saber lo justícia, jurats e prohòmens de la ciutat:
Que, ordenat és per lo Consell, que nengun hom o fembra, de qualque ley 

o condició sia, no gos o presumesca vendre nengun fi l de li ni d’estopa denant la 
entrada de l’açoc ni denant lo carrer per on hom va a la esgleya de Sent Thomàs, 
per tal cor en lo dit loch ha estretura, e per la venda del dit fi l és embargat lo pas-
satge de les gents, ans venen e hagen a vendre lo dit fi l, ço és, en la plaça de la Fi-
guera, de la entrada del alberch d’en Pere de Novelles, candeler, a enant, ves Santa 
Tecla. E qui contrafarà la dita ordenació e statut venir asajarà, pagarà per pena XII 
diners per quantesque vegades contrafarà. De la qual pena o calònia, lo terç serà 
del senyor rey, e lo terç del comú de la ciutat e l’altre terç serà del accusador.

514.

DELS VESTITS E ARREUS DE LES DONES

||483r Die veneris, intitulata pridie nonas madii anno Domini MºCCCºXLºVº

||484v Ítem, com los dits en Bernat Fabra e en Johan de Cerveró se exissen del dit 
Consell e se’n anassen per lurs affers, fon proposat per los jurats ciutadans en lo 
dit Consell que, com moltes vegades fos raonat e parlat que fort era displaent a 
Déu e abominable a les gents la sobrefl uïtat e vanitat e mal ús que és en la ciu-
tat de portar les dones longues faldes en mantells, cots e altres vestidures, per les 
quals vanitats e altres nostre senyor Déus dóna a les gents moltes tribulacions, axí 
en retenir-se la pluja, per què los blats no poden fructiffi car ne mellorar, com en 
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altres maneres per nostres peccats, que bo serie que·n fos fet statut e ordenació 
que les dones portassen faldes tant solament per cobrir lur onestat e no a sobre-
fl uïtat ne vanitat; e, si lo dit statut se faya e en les dites vanitats e altres vicis vedats 
en la ley de Déu se provehie per lo Consell en manera deguda, nostre senyor 
Déus per la sua misericòrdia donaria a nós pluja e bon temps, e fertilitat e abun-
dància de vitualles, e lunyaria de nós moltes tribulacions e angústies que·ns dóna 
per mereximents de nostres peccats.

E encontinent lo dit Consell, com ja d’aquesta rahó moltes vegades fos 
tractat e raonat per bones persones en qual manera se provehirà sobre la vanitat e 
sobrefl uïtat de les dites faldes, féu e ordenà l’estatut infrasegüent.

515.

DELS COMPRADORS DELS DINERS E MEALLES

||488r Die veneris tertio idus madii anno Domini MºCCCºXLº quinto

||489v En lo qual Consell fon proposat per los jurats que, com en l’ayn passat los 
jurats adonchs de la ciutat e alcuns prohòmens deputats fesen venda dels diners e 
mealles dels ponts de la ciutat pagadors per los entrans o hixents de la ciutat a·n 
Guillem Mascó, a·n Bernat Anglesola, a·n Pere de Cabayelles, a·n Matheu Ferrer 
e a·n Johan Carbó, a III ayns, que començaren en les kalendes del mes de maig 
del ayn MCCCXLIIII, per preu de XXX e V mília sous, del qual preu pagaren encon-
tinent XXXIII mília sous. E, com los dits compradors per alcun poch temps collis-
sen e levassen los dits diners e mealles, e lo senyor rey ab carta sua manàs que·ls 
dits diners e mealles no·s collissen ni·s levassen sinó en los ponts del riu de la 
ciutat, hag a romanir la dita compra, per la qual rahó los dits compradors devien 
cobrar ço del lur, e com la ciutat los dega del dit preu certa quantitat e aadés no 
haja de què puxa pagar.

Per tal, fon ordenat e tengut per bé en lo dit Consell que los jurats facen 
manament encontinent a·n Francesch Falgueres, cambiador, en poder del qual 
los préstechs que·s fan en la ciutat de C sous tro en V se deposen e es deposaran 
d’aquí enant, que, complides les coses a què los jurats eren obligats nomine proprio 
a aquell, complides encara totes e sengles quantitats e pagades les quals se han a 
complir e pagar tro a la proxime vinent festa de Cinquagesma tot ço que·n sobra-
rà, do e delliure e dar e delliurar sia tengut als dits compradors dels dits diners e 
mealles pro rata de ço que·ls és degut, axí per lo deute principal que han a cobrar 
com per l’interès d’aquell, a rahó de II sous per lliura tro sien pagats. Enaxí que, si 
lo dit cambiador ne pagava en altres uses, que no li sia reebut en compte.

E a poch instant, constituït lo dit en Francesch Falgueres en presència dels 
dits jurats, feren a aquell lo manament dessús dit. Lo qual promès e jurà de tenir e 
servar lo manament dessús dit.
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516.

DELS ARREUS DE LES DONES

Encara fon proposat en lo Consell per los dits jurats que, com en lo dia de di-
mecres, intitulata pridie nonas madii del ayn dessús dit, a bé de la cosa pública, per 
tolre vanitats e sobrefl uïtats, fos fet ordenament per lo Consell que alcuna dona 
de la ciutat e terme d’aquella no portàs o gosàs portar faldes en mantell o cot 
e altres vestidures sues ultra tres palms d’alna, sots certa pena e ab certes condi-
cions, segons que en lo present Libre d’establiments en lo dit dia e ayn largament 
és contengut. Per tal, los dits jurats e Consell, atte- ||490r nents que les gents, per 
sucgestió e engan del demoni e per mal, ne fan moltes vanitats e sobrefl uïtats, les 
quals desplaen a Déu e no·s fan a honor sua ni a proffi t del prohisme ni a neces-
sitat d’aquells qui·n usen, per les quals vanitats e sobre fl uïtats nostre senyor Déus 
dóna-nos moltes tribulacions, axí en retenir-se la pluja en temps de necessitat, 
com en altres treballs que sofferim per nostres peccats. E, si sobre les dites coses 
ere provehit en manera deguda, nostre senyor Déus, per la sua misericòr dia e 
pietat, lunyaria de nós les dites tribulacions e angústies e·ns donaria abundant-
ment la sua gràcia.

Per tal, los dits jurats e prohòmens e Consell de la ciutat, a honor de Déu e 
a bé e profi t de la cosa pública, han fets e ordenats los capítols infrasegüents:

Primerament, stabliren e ordenaren que alcuna dona de la ciutat e terme 
de aquella, no port o gos portar faldes en mantell o cot o altres vestidures sues 
ultra tres palms d’alna. E, si contra feyt farà, pagarà per pena V morabatins per 
aytantes vegades com atrobada serà portar les dites faldes. De la qual pena lo terç 
serà del senyor rey, lo terç del comú de la ciutat, lo terç del acusador. Axí, emperò, 
que lo justícia de la ciutat de València en lo civil, haüt clamant o acusador de la 
dita cosa, de paraula o informació ab dos o tres testimonis dignes de fe o per evi-
dència de la cosa, enant a levar la dita pena en aquesta manera: que vena e puxa 
vendre de continent tants dels béns d’aquella si alcuns seran atrobats ultra la dot 
que basten a la dita quantitat e en aquells de continent realment e de feyt face la 
dita execució. Si, emperò, a la dita dona no seran atrobats altres béns sinó la dita 
dot o altres drets que ||490v hagués a reebre solt lo matrimoni, ladons lo dit justícia 
vena e puxa vendre tant de la dita dot o drets reebedor o reebedors, el cas en lo 
qual aquella o los seus hereus reebre o porien que basten a pagar la dita pena. E 
la dita exsecució face lo dit justícia sens alcuna remissió o gràcia que de la dita 
pena fer-ne pogués. Volgren encara que·ls dits drets o part de dot o altres béns en 
què·s farà la dita exsecució puxa comprar qualsevol vehí de la ciutat, e encara los 
jurats de la dita ciutat a ops d’aquella. E lo dit stabliment volgren haver força e 
valor de la vespra de la festa de sent Johan del mes de juyn primer vinent a avant. 
En aquest stabliment no sien obligades les fembres públiques qui abandonen lur 
cors per diners.
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517.

DE VESTIR DOL

Ítem, stabliren e ordenaren que alcun hom o dona, de qualque condició sia, de la 
ciutat o terme d’aquella, no gos vestir de dol sinó per senyor natural e per pare e 
per mare, e per germans e per germanes, e per oncles, e per marit, e per muller e 
persona de la qual sia hereu.

Axí, emperò, que per pare e per mare se puxa hom vestir de negre e portar 
aquell per lo dit dol VI meses tan solament.

E per germans e per germanes, e oncles, e per muller e per aquell de qui 
alcú serà hereu, se puxa hom vestir de camelí o d’altre color, exceptat que no sia 
negre, e portar aquell per rahó del dol per III meses tan solament.

||491r La muller, emperò, se haje a vestir per son marit axí per aytant de 
temps com és acostumat o més si·s volrà.

E per senyor natural e per sos fi lls se puxa hom vestir segons que en temps 
passat és bé acostumat.

E per alcunes altres persones sinó per les damunt dites, alcú no·s gos vestir de 
dol ni les damunt dites persones sinó en les cases e en la manera dessús declarada.

E qui contrafarà, perdrà les vestidures e, ultra a açò, pagarà per pena X mo-
rabatins.

De les quals penes o calònies lo terç serà del senyor rey, e lo terç del comú 
de la ciutat e l’altre terç serà del acusador.

518.

QUE CIRIS O BRANDONS NO SIEN PORTATS EN LOS DIES DE TOTS 
SANTS NE COM SE DÓNA LO PA, SINÓ CANDELES

Encara stabliren e ordenaren, per squivar moltes supèrfl ues e vanes messions que·s 
fan en les vespres de Omnium Sanctorum, en lo dia e encara lo cendemà com se 
dóna lo pa sobre les fosses en loguer de ciris e en fer cremar aquells. Per tal que 
de les dites messions supèrfl ues puxen fer ofrenes, almoynes e altres coses a Déu 
acceptables, que d’aquí a avant alcuna persona, de qualque condició sia, no gos 
portar o fer portar en los dits dies alcuns ciris o brandons sobre les fosses, sinó 
tant solament candeles que sien de dos diners o d’aquí enjús.

||491v E qui contrafarà, perdrà tota l’altra cera que y portarà, e, ultra a allò, 
pagarà per pena X sous; e hauran lo terç lo senyor rey, e lo terç lo comú de la 
ciutat e lo terç del acusador, per quantes vegades contrafarà.
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Retenen, emperò, los dits jurats e prohòmens que, si en los dits stabliments 
o alcun d’aquells haurà alcuna cosa a declarar, enterpretar o corregir, que aquella 
enterpretació, correcció o declaració se haje a fer per los jurats e Consell de la 
dita ciutat.

519.

COM FON EDIFICADA LA CASA DE LES DONES DE PENITÈNCIA E COM 
LA CIUTAT N’ÉS PATRONA

Ítem, com na Soriana, dona de penitència de la terça regla de sent Francesch, en 
servii de Déu e per cessar e esquivar peccat, vulla ediffi car una casa en la ciutat 
on ella habit ab les fembres peccadrius que ella induex ab la ajuda de Déu traure 
de peccat, e que de la dita casa sia la dita ciutat patrona e deffenedora. Per ço, los 
dits jurats e prohòmens consellers, attenents les dites coses ésser plaents e accep-
tables a nostre senyor Déus, per les quals se seguiran moltes bones obres, volen e 
tenen per bé que sia feyta ajuda a la dita na Soriana en la messió de la dita casa de 
D sous dels béns del comú de la ciutat.

Axí, emperò, que de la dita casa sia la dita ciutat totstemps patrona e def-
fenedora e que, si a la dita ciutat per alcun temps era vist que la dita casa feés a 
remoure e desfer, que ho puxa fer e recobrar ço que dat hi haurà.

E los dits en Pere Roiç de Corella, jurat, en Jacme Castellar e en Ramon 
Costa, cavallers consellers, dixeren que no consentien a les dites coses, ans dema-
naven trellat d’aquelles. Lo qual translat encontinent los fon liurat per mi, Pere de 
Montsó, notari del Consell.

||492r Postea vero die sabati, intitulata pridie idus madii anno Domini MºCCCXLºVº, 
los honrats en Pere Roiç de Corella, jurat, e en Ramon Costa, cavaller, en pre-
sència del Consell de la ciutat ajustat en la sala de la cort especialment per les 
eleccions que·s devien fer de jurats e guardià del almodí, donaren en escrit ço 
que·s segueyx:

Com en lo dia de divenres prohismament passat los honrats en Francesch 
Squerre, en Pere Roiç de Corella, jurats, en Jacme Castellà e en Ramon Cos-
ta, consellers de la dita ciutat per los prohòmens cavallers e generoses de la dita 
ciutat, fossen appellats a Consell e en lo dit Consell fossen ordenats e feyts III sta-
bliments, ço és, lo primer del vestir de dol, e lo segon dels ciris de Omnium Sanc-
torum e lo terç de les faldes de les dones, e los dits jurats e consellers de present 
dixessen que no consentien en aquells tant com feyen o eren feyts contra libertats 
dels richs hòmens, cavallers, generoses, emperò que·ls donassen translat d’aquells e 
haurien lur acort ab lurs principals sobre aquells. Lo qual los fon donat.
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Enaprés, los dits jurats e consellers, en lo dia de huy, que era disapte XIIII 
dies del dit mes, comparegueren e feren en lo dit Consell al qual foren demanats 
e appellats, e dixeren que·ls plaïa que·ls dits stabliments feyts en lo dia dessús dit 
als quals ells s’avien retengut acort, ço és, del vestir de dol, que·ls plaïa e l’atorga-
ven, e semblantment lo de la cera d’Omnium Sanctorum, mas quant al de les faldes 
de les dones, que no y consentien ans hi contradixeren expressament, protestan 
que tot lur dret los romanga salvu a ells e a lurs principals en totes coses e per 
totes. E les dites coses ||492v requeriren a·n Pere de Montsó, scrivà dels jurats de la 
dita ciutat, continuàs aprés dels dits stabliments.

Encara dixeren que no consentien ni entenien a consentir calladament ni ex-
pressa en la donació acordada a la dona na Soriana, en tant que ells fossen obligats 
en contribuir e pagar en aquella ne per aquella, com ells sien exemts de totes exac-
cions e contribucions, exceptat d’aquelles que expressament en fur són contengudes.

Presents testimonis foren a les sobredites coses en Bernat Sunyer e en Ber-
nat de Senboy.

E enaprés, die iovis, intitulata XIIIIº kalendas iunii anno proxime dicto millesimo 
CCCºXLº quinto, en hora de tèrcia, los honrats en Jacme March, en Jacme d’Orrit, 
en Johan Bonfi ll e en Jacme de Genestar, jurats de la dita ciutat en l’ayn present, 
e en absència de la part dels dits protestants, donaren en scrit ço que·s segueix:

E los dits en Jacme March, en Jacme d’Orrit, en Joan Bonfi ll e en Jacme 
de Genestar, jurats de la dita ciutat en l’ayn present, contradien e no assenten a 
les coses per los dits honrats en Francesch Squerre, en Pere Roiç de Corella, en 
Jacme Castellà e en Ramon Costa, dessús proposades, en tant com fan e són vists 
fer contra los dits stabliments e ordenacions feyts e feytes per lo Consell de la dita 
ciutat e no en pus. E perseveran en los dits stabliments e ordenacions feyts segons 
que dit és per lo ||493r dit Consell. E la present resposta e replicació requeren ésser 
continuada aprés les coses proposades per los dits protestants.

Presents testimonis en Domingo Aragonès e en Guillem Piquer.

520.

[DEL VESTIR I DE LES CANDELES DE TOTS SANTS]

Ara ojats què us fan saber los jurats e prohòmens de la ciutat:
Que, com les gents, per sucgestió e engan del demoni e per mal ús, facen 

moltes vanitats e sobrefl uïtats, les quals desplaen a Déu e no·s fan a honor sua ne 
a proffi t del proïsme ne és necessitat d’aquells qui n’usen, per les quals vanitats e 
superffl uïtats nostre senyor Déus dóna a nós moltes tribulacions axí en retenir-
se la pluja en temps de necessitat com en altres treballs que sofferim per nostres 
peccats. E, si sobre les dites coses ere provehit e ordenat en manera deguda, nostre 



449

senyor Déus, per la sua miseri còrdia e pietat, lunyaria de nós les dites tribulacions 
e angústies e·ns donaria abundant ment la sua gràcia. Per tal, los dits jurats e pro-
hòmens e Consell de la ciutat, a honor de Déu e a bé e a profi t de la cosa públi-
ca, han fets e ordenats los capítols e statuts infrasegüents:

Stabliren e ordenaren que alcuna dona de la ciutat e terme d’aquella no 
port o gos portar faldes en mantell o cot o altres vestidures sues ultra tres palms 
d’alna. E, si contrà feyt serà, pagarà per pena V morabatins per aytantes vegades 
com atrobada serà portar les dites faldes. De la qual pena lo terç serà del senyor 
rey, lo terç del comú de la ciutat, lo terç||493v del acusador, axí emperò que lo jus-
tícia de la ciutat de València en lo civil, haüt clamant o acusador de la dita cosa, 
de paraula o infformació ab II o ab III testimo nis dignes de fe o per evidència de 
la cosa, enant a levar la dita pena en aquesta manera: que vene e puxe vendre de 
continent tants dels béns d’aquella, si alcuns seran atrobats ultra la dot que bas-
ten a la dita quantitat, e en aquells de continent realment e de feyt face la dita 
exsequció. Si, emperò, a la dita dona no seran atrobats altres béns sinó la dita dot 
o altres drets que hagués a rebre solt lo matrimoni, ladonchs lo dit justícia vena 
e puxa vendre tant de la dita dot o drets reebedor o reebedors, el cas en lo qual 
aquella e los seus hereus reebre o porien que basten a pagar la dita pena. E la 
dita execució face lo dit justícia sens alcuna remissió o gràcia, que de la dita pena 
fer no pogués. Volgueren encare que los dits drets o part del dot o altres béns en 
què·s farà la dita exsequció puxa comprar qualsevol vehí de la ciutat, e·ncara los 
jurats de la dita ciutat a obs d’aquella. E lo dit stabliment volgren haver força e 
valor de la vespra de la festa de sent Johan del mes de juyn primer vinent a enant. 
En aquest stabliment no sien obligades les fembres públiques qui abundonen [sic] 
lur cos per diners.

Ítem, stabliren e ordenaren que alcun hom e dona, de qualque condició sia, 
de la ciutat e terme d’aquella, no gos vestir de dol sinó per senyor natural, e per 
pare e per mare, e per germans e per germanes, e per oncles, e per marit e per 
muller e persona de la qual sie hereu.

Axí, emperò, que per pare e per mare se puxa hom vestir de negre e portar 
aquell per lo dit dol per VI meses tant solament.

E per germans e per germanes, e oncles, e per muller e per aquell de qui 
alcú serà hereu se puxa hom vestir de camellí e d’altre color, exceptat que no sie 
negre, e portar aquell per rahó de dol per tres meses tant solament.

La muller, emperò, se haje a vestir per son marit axí per aytant de temps 
com és acostumat, o més si·s volrà.

||494r E per senyor natural e per sos fi lls se puxa hom vestir segons que en 
temps passat és bé acostumat.

E per alcunes altres persones sinó per les damunt dites alcú no·s gos vestir 
de dol ni les damunt dites persones sinó en los cases e·n la manera dessús decla-
rada.
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E qui contrafarà, perdrà les vestidures, e, ultra d’açò, pagarà per pena X mo-
rabatins.

De les quals penes o calònies lo terç serà del senyor rey, e lo terç del comú 
de la ciutat e l’altre terç serà del acusador.

Encara stabliren e ordenaren, per squivar moltes supèrfl ues vanes messions 
que·s fan en les vespres de Omnium Sanctorum, lo dia e encara lo cendemà com se 
dóna lo pa sobre les foses, en loguer de ciris e en fer cremar aquells, per tal que 
de les dites messions supèrfl ues puxen fer ofrenes, almoynes e altres coses a Déu 
acceptables, que d’aquí a avant alcuna persona, de qualque condició sia, no gos 
portar o fer portar en los dits dies alcuns ciris o brandons sobre les fosses, sinó 
tant solament candeles que sien de valor de II diners e d’aquí enjús.

E qui contraffarà, perdrà tota l’altra cera que y portarà, e, ultra a allò, pagarà 
per pena X sous. E hauran lo terç lo senyor rey, e lo terç lo comú de la ciutat e lo 
terç del acusador, per quantesque vegades contrafarà.

Retenen, emperò, los dits jurats e prohòmens que, si en los dits stabliments 
o alcun d’aquells haurà alcuna cosa a declarar, enterpretar e corregir, que aquella 
enterpretació, correcció o declaració se haje a fer per los jurats e Consell de la 
dita ciutat.

521.

||15r [SOBRE EL PAGAMENT D’UNA COL·LECTA]33

||13r [Die sabati, intitulata Vº kalendas iunii anno Domini MºCCCºXLºVº]

Eodem die et anno, en hora de completa, fon feta públicament per la ciutat per 
Guillem Azcó, crida públic d’aquella, la crida següent:

Ara ojats què us fan saber lo justícia, jurats e prohòmens de la ciutat:
Que tot hom qui sia penyorat per la col·lecta que de present se fa en la dita 

ciutat, haje pagat tot ço que és tatxat d’ací a diluns primer vinent en hora de ves-
pres. En altra manera, les dites penyores encontinent en la plaça de la Erba al més 
donant. E no res menys vos fan saber a tots los consellers de parròquies, offi cis e 
mesters de la ciutat, e encara a tots los prohòmens deputats, que diluns primer vi-
nent de matí siats a la sala de la cort per continuar los negocis de la ciutat.

¶ 33 El canvi de la numeració dels folis és perquè comença un nou registre, l’A5.
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522.

||19r DE IMPOSITIONE VI DENARIORUM PER KAFICIUM

[Die iovis, intitulata IIIIº nonas iunii anno Domini MºCCCºXLºVº]

En lo qual Consell fon proposat per los jurats que, com ordenat sia per lo Con-
sell, a haver major abundància de vitualles e per squivar fretura e carestia d’aque-
lles per bé de la cosa pública, que tot hom strayn o privat, de qualque ley, stament 
o condició sia, qui aportaria o aportar faria forment de les parts de Serdenya, de 
Sicília o de Sibília o d’altres parts consemblants, que li seria feta ajuda dels béns 
de la universitat de la dita ciutat XII diners per cascun kafís, e per cascuna rova de 
farina I diner, e sia concordant a rahó que aquells qui per la dita ajuda han major 
suffi ciència e mercat de vitualles ajuden a fer paga als mercaders aportants per 
mar lo dit forment; e la ciutat aadés no haja àls de què puxa pagar la dita ajuda 
als dits mercaders si no posa en l’almodí imposició alcuna sobre lo forment que·s 
compra en lo dit almodí, majorment com açò sia posible de fer e de ordenar per 
concessió e atorgament del senyor rey e auctoritat donada als jurats e prohòmens 
de la ciutat ab carta sua, ab seu segell pendent segellada, datum Valentie Vº nonas 
madii anno Domini MºCCCºXXXº nono.

||19v Per tal, lo dit Consell acordà e tench per bé que tot hom qui d’aquí 
enant comprarà o comprar farà en lo dit almodí forment de qualsque parts sia 
aportat, si·s vol per mar si·s vol per terra, pag[u]e per cascun kafís VI diners.

523.

ORDINACIONS DE FORMENT. QUE NENGÚ NO GOS COMPRAR NI 
VENDRE DINS LA CIUTAT NE RAVALS DE AQUELLA, EN BOTI-
GUES NE EN ALTRE LOCH, NI EN LO GRAU DE LA MAR, SINÓ 
EN L’ALMODÍ, BLAT ALGÚ

Encara lo dit Consell stablí e ordenà que null hom, de qualque ley o condició 
sia, no gos vendre ni comprar dins la ciutat ne ravals d’aquella, en botigues ne en 
altre loch, ne encara en lo Grau de la mar de València, negun forment, ans aquell 
haja e sia tengut comprar dins l’almodí de la dita ciutat. E qui contra lo dit sta-
bliment venir assajarà, lo venedor perdrà lo blat que venut haurà, e lo comprador 
pagarà per pena XX sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara lo dit Consell stablí e ordenà que negun mesurador ne altre no 
gos o presumesca mesurar negun forment que·s vena ne·s compre fora l’almodí, 
sots pena de X sous per quantesque vegades contrafarà. E noresmenys, serà privat 
d’offi ci de mesurador per I ayn.
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De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, e lo terç de la uni-
versitat de la ciutat e lo terç del acusador.

Encara tench per bé lo dit Consell que los jurats eligen a lur bona cone-
guda II prohòmens dels consellers de la ciutat cascuna setmana, ||20 los quals en 
aquella cullen en lo almodí de la ciutat la dita imposició de VI diners per kafís, e 
cascuna setmana en lo disapte posen en la taula d’en Francesch Falgueres, cam-
biador, ço que hauran collit de la dita imposició. E als quals collidors, los jurats 
tatxen aquell salari que a ells benvist serà faedor.

Ítem, fon ordenat en lo dit Consell e tengut per bé que los jurats, ensemps 
ab los tatxadors de les parròquies, puxen moderar, o en créxer o en mirvar, los 
habitadors de les parròquies de la ciutat e dels lochs de la contribució, axí tatxats 
com tatxadors, a lur bona coneguda.

Encara foren per los jurats publicats en lo dit Consell alcuns capítols orde-
nats entre los cavallers e generoses, d’una part, e los ciutadans, de la altra, sobre lo 
contrast e qüestió que és entre les dites parts per rahó de la tatxació del préstech 
dels habitadors de la dita ciutat e dels lochs de la sua contribució e de les penyo-
res d’aquèn fetes en fadiga d’aquells qui pagar no volien. E los quals capítols, jats-
sia que fossen ordenats, no són encara fi rmats ne approvats per les dites parts.

524.

||20v DE LA TINTORIA QUE ERA EN L’ALBERCH D’EN ANDREU 
ALBALAT, QUE NO S’HI TENGUÉS, ANS SIA DEL TOT REMOGUDA

Ítem, fon proposat en lo dit Consell que en lo carrer de la parròquia de Sent 
Nicolau, prop l’alberch d’en Jacme Castellà que fon d’en Andreu d’Albalat, han 
començat de tenir tintoreria, e que alcuns affermen que tintoreria no·s deu tenir 
dins los murs de la ciutat per ço que les aygües inmundes no sien gitades per les 
carreres ni en los albellons, per les quals inmundícies serien enbargats e porie 
s’enseguir dampnatge als vehins e a altres qui·s servexen dels dits albellons.

E lo dit Consell tench per bé que la dita tintoria no·s tinga en lo loch on 
tenir-se solia, ans ne sia de tot en tot remoguda.

525.

PER AJUDA DE BLATS

Sequenti die veneris, intitulata nonas iunii anno Domini MºCCCºXLºVº, per vigor de I 
statut o ordenació feyt per lo Consell en lo dia de dijous proxime passat, fon feta 
públicament per la ciutat en los lochs acostumats e encara en lo Grau de la mar 
de València la crida següent:
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Ara ojats què us fan saber los jurats e prohòmens de la ciutat:
Que com ordenat sie per Consell, a haver major abundància de vitualles 

e per squivar fretura e carestia d’aquelles, per bé de la cosa pública, que tot hom 
strayn o privat, de qualque ley o estament o condició sia, qui aportaria o aportar 
||21r faria per mar a la ciutat forment de les parts de Cerdenya, e de Sicília, e de Si-
bília o d’altres parts consemblants, que li seria feyta ajuda dels béns de la universi-
tat de la dita ciutat per cascun kafís XII diners e per cascuna rova de farina I diner; 
e sia consonant a rahó que aquells qui per la dita ajuda han major suffi ciència e 
mercat de vitualles ajuden a fer paga als mercaders aportants per mar lo dit for-
ment. Per tal, vos fan saber que ordenat e establit és per lo Consell de la ciutat 
que tot hom, estrayn o privat, de qualque stament o condició sia, que comprarà 
o comprar farà en l’almodí de la ciutat forment, pagarà per cascun kafís VI diners, 
ultra la imposició ja ordenada en la dita ciutat.

Encara us fan saber que ordenat és per lo dit Consell que null hom, 
de qualque ley o condició sia, no gos vendre ni comprar dins la ciutat ne ravals 
de aquella, en botigues ne en altres lochs, ne encara en lo Grau de la mar de Va lència, 
negun forment, ans haje aquell e sia tengut comprar dins l’almodí de la dita ciutat. 
E qui contra lo dit stabliment venir asajarà, lo venedor perdrà lo forment que venut 
haurà e lo comprador pagarà per pena XX sous per quantesque vegades contrafarà.

Encara us fan saber que stablit és e ordenat per lo dit Consell que negun 
mesurador ne altre no gos o presumesca mesurar negun forment que·s vena ne·s 
compre fora l’almodí, sots pena de X sous per quantesque vegades contrafarà. E 
noresmeyns serà privat d’offi ci de mesurador per I ayn.

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, e lo terç de la uni-
versitat de la ciutat e l’altre terç serà del acusador.

526.

||22v DE LES CORRENTIES DELS ARROCES

Dijous, intitulata quinto idus iunii anno Domini MºCCCºXLºVº, fon feta la crida en la 
forma infrasegüent:

Ara ojats què us fan saber los honrats en Jacme de Castellet, justícia en lo crimi-
nal, e los jurats e prohòmens de la ciutat de València:

Que, entre les altres coses ordenades e atorgades per lo senyor rey en la 
cort general derrerament per ell celebrada a tots los habitadors del regne de 
València en la dita ciutat, a esquivar inffeccions, corrupcions, malalties, morts e 
dampnatges de persones, contrast e baralles, a proffi t e ordenat [sic] que null hom 
o fembra, de qualque condició o estament sia, no gos en la orta o terme de la dita 
ciutat fer correnties de arroç ne altra correntia en qualsevol terra o possessió. E 
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qui contrafarà, aquell o aquella qui correntia d’arroç haurà feta en lo present ayn, 
que tot l’arroç de correntia sia arrancat a pròpria messió del senyor del arroç de 
la correntia o del logador d’aquella correntia. E, ultra a açò, encorrerà en calònia 
de XX sous per cascuna fanequada. E, si la dita pena pagar no porà, serà exel·lat o 
exel·lada de la ciutat e de son terme per I ayn e I dia següent.

Semblants penes sostendrà aquell o aquella que en altra possessió, ultra l’ar-
roç, faran correntia en la orta o terme de la ciutat.

Açò declarat que la calònia civil sia del senyor del loch al qual jurisdicció 
per fur nou és atorgada. ||23 Axí, emperò, que si lo senyor del loch o lochtinent de 
senyoria per aquell, feyta requisició a aquell per lo dit justícia e jurats, no servava 
la dita ordenació, que lo dit justícia per imposició de penes puxa constrènyer per 
exsequció d’aquelles e haver del senyor del loch les penes imposades per lo dit 
justícia per la dita rahó.

E que los altres qui hauran fetes correnties d’arroç en altres possessions dins 
la orta o terme de la ciutat que no sien de jurisdicció de senyor del loch per lo 
dit fur nou, si contrafara[n], encorreran en les penes dessús declarades.

De les quals penes pecuniàries serà lo terç del senyor, e lo terç de la ciutat 
e lo terç del acusador.

Les quals coses lo dit justícia e jurats vos notifi quen e fan saber en temps 
apte e covinent ab la present pública crida, per tal que alcú o alcuns de ignoràn-
cia simulada, feta o colorada no·s pusquen escusar de les coses en la present pú-
blica crida contengudes e declarades.

527.

QUE EN LA ORTA DE LA CIUTAT NO SIEN TENGUTS BUCHS DE 
ABELLES

Encara us fan saber los dits jurats e prohòmens que, com per ordenació antiga 
feta per lo Consell de la ciutat, de la qual és cascuns ayns acostumat de fer cri-
da pública, sia stablit que, a esquivar dampnatges de la orta de la ciutat, que null 
hom, ||23v privat o estrayn, de qualque condició sia, no gos tenir en la ciutat o ra-
vals d’aquella, ne dins la orta de la ciutat, neguns buchs d’abelles, e, si alcú n’i ha 
dels dits buchs d’abelles, que dins X dies següents los ne haja trets o fets trer sots 
pena de perdre tots los dits buchs d’abelles, e, ultra açò, encorrerà en pena de LX 
sous. Del preu dels quals buchs d’abelles dels dits LX sous serà lo terç del senyor 
rey, e l’altre terç de la universitat e l’altre terç del acusador.

Encara us fan saber que negun revenedor o revenedriu, de qualque con-
dició sia, no gos vendre agraç de vinyes, sots pena de perdre aquell, e, ultra açò, 
encorrerà en pena de V sous per quantesque vegades contrafarà.

La qual calònia dels V sous serà partida segons lo proxime capítol.
Per tal, vos fan saber les dites coses que alcú no pusca al·legar ignorància.
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528.

||25r [DE LA VENDA DE BLATS I CARNS]

||24r [Die veneris, intitulata IIIIº idus iunii anno Domini MºCCCºXLºVº]

En lo qual Consell fon ordenat e establit per bé de la cosa pública que negun 
mercader, revenedor o revenedriu no gos comprar o fer comprar negun blat en 
l’almodí de la ciutat ni en negun altre loch de la orta terme d’aquella. E qui con-
trafarà, perdrà tot lo dit blat, e, ultra açò, pagarà per pena LX sous per quantesque 
vegades contrafarà. Açò enadit que lo mercader, revenedor o revenedriu pusca 
comprar blat en lo dit almodí a ops de sa casa, a coneguda del guardià aquí depu-
tat e ordenat per squivar frau.

Encar fon stablit e ordenat en lo dit Consell que tot corredor o mijancer 
qui farà lo mercat de la dita compra e venda de blat dins III dies, comptats en 
aquells lo dia que farà lo dit mercat, sia tengut de manifestar-ho al guardià del al-
modí. En altra ||25v manera, encorrerà en pena de LX sous per quantesque vegades 
contrafarà.

De les quals penes serà lo terç del senyor rey, lo terç de la universitat de la 
ciutat e l’altre terç serà del acusador. E, si lo dit corredor o mijancer la dita pena 
pagar no porà, serà mès en la presó comuna de la ciutat e estarà aquí pres per 
XXX jorns.

Encara fon proposat per los jurats en lo dit Consell que, jatssia que de la 
festa de Pasqua de la Resurrecció de nostre Senyor prohismament passada a ençà, 
carns de moltó e de porch se venessen en la ciutat e en los lochs de la sua contri-
bució a VI diners la lliura, e carns de cabró a V diners la lliura, e, ultra açò, aquells 
qui compraven de les dits carns pagaven la imposició ordenada en la ciutat, la 
qual cosa lo Consell havia ordenada a beneplàcit d’aquell. E alcuns afermen que 
bo seria que I diner fos llevat del for o preu de les dits carns, com diguen que 
abundància de bestiars ha en lo regne de València e les gens son fort oppresses 
e carregades per la gran imposició que és en les dites carns, ço és, II diners per 
lliura de carns. Per ço, dixeren lo[s] dit[s] jurats que plahie al dit Consell ordenar 
sobre los dits affers, com ells sien apparellats en açò e en àls seguir la volentat del 
dit Consell.

||26r Per tal, lo Consell ordenà e establí que d’aquí enant carns de moltó e 
de porch sien venudes a V diners la lliura, e carns de cabró a IIII diners la lliura, e, 
ultra açò, aquells qui compraran les dites carns paguen la imposició ordenada en 
la ciutat damunt dita e en los lochs de la contribució d’aquella.

Ítem, ordenà lo dit Consell e tench per bé que corders e cabrits que pesen 
de VI lliures a avall cascú, venen los carnicers si·s volran a uull, mas si a pes los ve-
nen, que·ls sien tenguts de donar a les gents e vendre al preu que·s vendrà cabró, 
no carregan a les gents ne fen pagar per açò alcuna imposició.
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Ítem, los dits jurats, en presència del dit Consell, a instància dels compra-
dors de la imposició e d’altres persones, declararen los capítols de la dita impo-
sició en quant toquen bou o vaca, vedell o vedella, en aquesta manera: que, si 
bou o vaca és venut a més de preu que no és acostumat vendre per tatxació del 
mudaçaff, a consell d’alcuns prohòmens segons que és acostumat, que·s pag per 
aquell o per aquella imposició segons que·s paga de vedell o de vedella. E, si ve-
dell o vedella se vendrà a preu de bou o de vaca, no pag imposició, sinó aytant 
com se paga comunament per bou o per vaca.

Ítem, los jurats proposaren en lo dit Consell que, com en lo temps passat 
sia acostumat que I prohom de la ciutat ere elet, lo qual ensemps ab l’onrat en 
Pere Scrivà, canonge de la Seu, elet ||26v per lo senyor bisbe e capítol a comprar la 
imposició per los clergues pagada, e la qual per ordenació de la ciutat los deu és-
ser tornada, al qual prohom ere constituït de salari per la ciutat XX lliures. E com 
se diga que la part dels clergues no dóna al dit en Pere Scrivà per sos treballs sinó 
VI diners per lliura de ço que munta la dita imposició dels clergues, e com als dits 
jurats parega ésser inmoderat lo dit salari de XX lliures, e a requesta de la part dels 
dits clergues hajen a assignar alcun prohom en los dits affers, e que lo dit salari 
seria asats soffi cient si ere tornat a X lliures. Per ço, dixeren al dit Consell que or-
denàs sobre los dits affers ço que tingués per bé.

529.

DE ELECTIS AD AUDIENDUM COMPTUM CLERICORUM

E lo dit Consell ordenà e tench per bé que I prohom o II, a coneguda dels jurats 
d’aquells qui són deputats a ésser ab ells en certs actes de la ciutat, sie ab lo dit en 
Pere Scrivà a comptar la dita imposició.

E enaprés, die lune intitulata idus iunii, per vigor del dit stabliment fon feta 
públicament per la ciutat e ravals d’aquella e encara en lo loch de Ruçaffa la cri-
da infrasegüent:

Ara ojats què us fan saber lo justícia en lo civil e los jurats e prohòmens de 
la ciutat:

Que a bé de la cosa pública és orde-||27r nat per Consell que nengun merca-
der, revenedor o revenedriu no gos comprar o fer comprar negun blat en l’almo-
dí de la ciutat ne en negun loch de la orta o terme de la ciutat. E qui contrafarà, 
perdrà tot lo blat, e, ultra açò, pagarà per pena LX sous per quantesque vegades 
contrafarà. Açò enadit que lo mercader, revenedor o revenedriu pusca comprar 
blat en lo dit almodí a ops de casa, a coneguda del guardià del almodí.

Encara han ordenat que tot corredor o mijancer qui farà lo mercat de la 
dita compra e venda de blat, que dins IIII dies, comptat en aquells lo dia que farà 



457

lo dit mercat, sia tengut de manifestar lo dit mercat o contracte al guardià del 
almodí. En altra manera, encorrerà en pena de LX sous per quantesque vegades 
contrafarà.

De les quals penes serà lo terç del senyor rey, e lo terç de la universitat de 
la ciutat e l’altre terç serà del acusador. E, si lo dit corredor o mijancer la dita 
pena pagar no porà, serà mès en la presó comuna de la ciutat e estarà aquí pres 
per XXX jorns.

530.

||29r [IMPOSICIÓ SOBRE LA CARN]

||28r [Dilluns, intitulata idus iunii anno Domini MºCCCºXLºVº]

En lo qual Consell fon proposat per los jurats que, com en lo dia de divendres 
proppassat, intitulata IIIIº idus iunii anno presenti, fos ordenat ||29v e stablit per lo 
Consell que d’aquí enant carns de moltó e de porch fossen venudes a V diners 
la lliura, e carns de cabró IIII diners la lliura, e, oltra allò, aquells qui comprarien 
les carns pagarien la imposició ordenada en la ciutat damunt dita e en los lochs 
de la sua contribució, segons que en lo dit stabliment és contengut. E los carni-
cers no donen suffi ciència de carns de moltó ne de cabró, com diguen que no 
n’an bastament e no·n gossen comprar per ço cor hi perden molt. Per tal, los dits 
jurats dixeren al dit Consell que ordenàs sobre los dits affers ço que li seria ben-
vist faedor per secórrer a les necessitats de les gens, qui murmuren tot dia com 
no atroben carns de moltó ab lurs diners, e per açò se porien enseguir malalties e 
molts dampnatges a les gents.

Per tal, lo dit Consell acordà e tench per bé que los jurats, ab XII prohò-
mens, dels quals n’i hage IIII cavallers o generoses e VIII ciutadans de cascun es-
tament, proveesquen en los affers dels dits carnicers e en lo for aposat e ordenat 
per Consell sobre la venda de les carns, segons que a ells serà benvist. Als ||30r quals 
jurats e XII prohòmens lo Consell donà plen poder de fer e ordenar sobre lo dit 
negoci ço que conexeran ésser faedor. Encara lo dit Consell ordenà e tenc per bé 
que los dits jurats a lur bona coneguda eligen los dits XII prohòmens, los quals los 
dits jurats elegiren segons que·s segueix:

N’Andreu Guillem en Guillem d’Espígol
En Johan de Cervetó en Bernat Redon
En Johan Scrivà en Pere Malet
En Pere d’Esplugues en Ramon Crespí
En Bernat de Sentboy en Pere Samisay
En Bernat de Camós en Pere de Seta
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E, encontinent, los jurats ciutadans dixeren que, com haguessen a proposar 
en Consell alcunes coses que tocaven la qüestió que és entre los cavallers e ciu-
tadans per les contribucions, que plagués als dits cavallers e generoses qui eren 
en lo dit Consell que·ls feessen loch. E, encontinent, los honrats en Pere Sànxeç 
d’Oblites, jurat, en Guillem Gastó, cavaller, n’Andreu Guillem Scrivà e·n Joan de 
Cervetó, gen[er]oses, isqueren-se del dit Consell. 

531.

||34r [SOBRE LA VENDA DE CARNS I BLATS]

||33r [Dimecres, intitulata decimo kalendas iulii anno Domini MºCCCºXLº quinto]

En lo qual Consell fon proposat per los jurats que, com en lo dia de divenres, inti-
tulata quarto idus iunii proppassat, fos ordenat e establit Consell damunt dit a bé de 
la cosa pública que d’aquí avant carns de moltó e de porch se venessen a V diners 
la lliura, e carns de cabró a IIII diners la lliura, e, ultra ||34v açò, aquells qui comprari-
en les dites carns pagarien la imposició ordenada en la dita ciutat, segons que en lo 
present Libre d’establiments en lo dit dia e ayn és contengut. E, com per lo dit ba-
xament o minvament de for, los carnicers de la ciutat no vullen donar ne vendre 
suffi ciència de carns, cor diguen que no·n han sinó en pocha quantitat e que són 
fort perdens e dampniffi cats per rahó del dit stabliment; per la qual minva e fretu-
ra de carns en les gents ha gran murmur, specialment per ço cor no poden haver 
carns de moltó e cové’ls a comprar carns de bou e de corders, les quals són fort 
dampnoses a les gents dèbils e malaltes. E sia cert que en la frontera de Castella ha 
prohibició e vet de no trer de Castella negun bestiar, e·s diga encara que per rahó 
de la secada que en l’ayn proppassat és estada en lo regne de València ha morts 
molts bestiars, per la qual cosa no ha en lo regne aquella suffi ciència de bestiars 
que sol haver en los temps passats. Per tal, los dits jurats proposaren les dites coses 
en lo dit Consell que y proveesca a bé de les gents ço que li sia benvist faedor.

Per ço, lo dit Consell ordenà e tench per bé que, no contrastant lo dit 
stabliment, d’aquí enant carns de moltó se venen a VI diners la lliura e carns de 
cabró a V diners la lliura. ||35r E, ultra açò, aquells qui compraran les dites carns pa-
garan la imposició ordena[da] en la ciutat damunt dita. Lo qual stabliment e cot 
volch lo dit Consell que duràs aytant com li sia benvist faedor.

Ítem, con en lo Consell tengut die iovis, intitulata IIIIº nonas iunii anno pre-
senti, fos acordat e tengut per bé que tot hom qui compraria o comprar faria en 
l’almodí forment de qualsque parts fos aportat, si·s vol per mar si·s vol per terra, 
pagàs per cascun kafís VI diners, e que null hom de qualque ley o condició fos no 
gosàs vendre ne comprar dins la ciutat ne ravals d’aquella, ne en botigues, ne en 
altre loch ne encara en lo Grau de la mar de València, negun forment, ans aquell 
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fos tengut comprar dins l’almodí de la dita ciutat, e qui contra lo dit stabliment 
venir asajaria, lo venedor perdria lo forment que venut hauria e lo comprador 
pagaria per pena XX sous per quantesque vegades contrafaria; e que negun mesu-
rador ne altre no gosàs o presumís mesurar negun forment que·s vena ni·s com-
pre sinó en lo dit almodí, sots pena de X sous per quantesque vegades contrafaria, 
e noresmeyns seria privat d’offi ci de mesurador per I ayn; de les quals penes seria 
lo terç del senyor rey, e lo terç de la universitat de la dia ciutat e l’altre terç del 
acusador; de les quals coses fon feta crida ||35v pública per la ciutat e ravals d’aque-
lla e en lo dit Grau de la mar, per tal que alcú no pogués al·legar ignorància.

Per ço, lo dit Consell, com a audiència sua sia pervengut que alcuns fl e-
quers o fl equeres e altres compren per los molins moltures de forment en frau de 
la dita imposició de VI diners per kafís, ordenà e establí que tot hom de qualque 
condició sia, fl equer o altre, qui comprarà en los dits molins les dites mòltes ho 
sia tengut de manifestar encontinent en l’almodí als prohòmens aquí deputats 
per cúller la dita imposició de VI diners per kafís, e que paguen a aquells la dita 
imposició. E lo venedor de les dites moltures o d’altre forment semblantment ho 
sia tengut de manifestar als dits prohòmens deputats en lo dit almodí. E qui con-
trafarà, lo venedor perdrà lo forment que venut haurà e lo comprador pagarà per 
pena XX sous per quantesque vegades contrafarà.

De les quals penes, lo terç serà del senyor rey, l’altre terç de la universitat de 
la dita ciutat e l’altre terç serà del acusador.

532.

||51v DE BOVALARIS RECOGNOSCENDIS CIVITATIS

||50r [Die sabati, intitulata XIXº kalendas augusti anno Domini MºCCCºXLºVº]

En lo qual Consell fon proposat per alcuns que en les viles, castells e lochs del 
terme de la ciutat e del regne de València han fet boalars e redondes molt grans 
||52r e inmoderats, per los quals la ciutat e los habitadors e vehins d’aquella són 
molt prejudicats e dapmniffi cats en los aemprius de lenyar e d’erbejar e en altra 
manera, e que bo seria que los dits boalars sien regoneguts e tornats e encara re-
duïts a stament degut.

Per tal, lo dit Consell ordenà e tenc per bé que los jurats eligen alcunes 
bones persones qui ab II dels dits jurats vagen a regonèxer e veure los dits boalars 
e redondes per tots los castells, viles e lochs. E d’aquells qui atrobaran maça grans 
e inmoderats, segons la granea del loch, que·n facen relació al Consell e adonchs 
serà tractat e ordenat quina via s’i porà tenir per què sien los dits boalars e redon-
des reduïts e tornats per aquell qui fer-o dege a stament degut.
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E, encontinent, los dits jurats elegiren los prohòmens dejús scrits a anar en-
semps ab II jurats per veure e regonèxer los dits boalars e redondes, segons que·s 
segueix:

En Bernat de Sentboy
En Bernat de Camós
En Bernat Redon
En Pere Malet

533.

||52v DELS PONTS DELS CATHALANS, DEL REAL E DELS SERRANS

Encara fon proposat en lo dit Consell que, com partida del pont dels Catalans sie 
cayguda e derrocada, e semblantment los ponts del Real e dels Serrans sien ruï-
noses e a perill de caure, e sie temor que no cagen e·s deroquen, perquè se porie 
enseguir gran dampnatge com en la cayguda del dit pont dels Catalans morissen 
III persones, que bo serie que los dits ponts sien adobats e reparats.

Per tal, lo dit Consell acordà e tenc per bé que los dits ponts sien adobats, 
en lo qual adob e reparació són tengudes pagar totes persones axí clergues com 
seglars, e per açò los jurats vajen al senyor bisbe per certifi car-lo que los dits 
ponts han mester gran adob e reparació e que hi han a fer part en ço que costarà 
los clergues e altres de qualsevol stament, per ço que lo dit senyor bisbe ne altres 
ignorància no puxen al·legar.

E, encontinent, en Guiot de Xanaveyres, en Pere Sànxiç d’Oblites, jurats, 
e en Johan de Cervetó, conseller, per part dels cavallers e generoses, dixeren que 
bé·ls plahia que los dits ponts sien adobats e reparats, no restrenyén si ni la part 
lur de pagar alcuna cosa en allò, com ja les mealles se leven ||53r en los dits ponts 
de què se adoben e·s poden adobar. E, si contra les dites coses ere feyt, protesten 
que no y consenten, ans demanen carta pública si haver-la y volran.

E los dits jurats ciutadans e tot lo Consell dixeren que ells e lurs principals 
són restrets de pagar en la reparació e adob faedor en los dits ponts, ne contrasta 
la rahó dessús al·legada de les mealles et cetera, car les dites mealles o lo preu que 
se hac de la venda d’aquelles fon pagat e distribuït axí en los deutes de la ciutat 
comuns com encara en construcció dels abeuradors, los quals se havien a fer per 
ordenació del dit senyor rey ab carta sua, la qual lo dit en Johan de Cervetó, ge-
nerós, e en Bernat de Sentboy, ciutadà, axí com a misatgers de la ciutat, impetra-
ren, per què, perseveran en ço que dessús, requiren la present resposta ésser conti-
nuada aprés la dita protestació.

E los dits jurats generoses e en Johan de Cervetó dixeren que, com per los 
dits jurats e ciutadans los serà mostrat que les quantitats que han haüdes per rahó 
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de la venda de mealles dels dits ponts sien convertides en los cases de Fur vell e 
nou ||53v en los quals són tenguts per Fur vell e nou, que adonchs hi contribuiran 
e pagaran ço que·ls pertanga.

E los dits jurats ciutadans e Consell dixeren que com de la dita rahó e al-
tres sie pleit pendent entre la ciutat e los generoses, e interim los ponts no puxen 
estar que no sien reparats e adobats, per ço perseveraven en ço que desús.

E los dits jurats generoses e en Johan de Cervetó dixeren que protestaven 
segons que desús.

E los dits jurats ciutadans e Consell perseveran en ço que dessús, protes-
taren segons que dessús, requerents carta pública de les dites coses si haver-la’n 
volran.

Presents testimonis en Gregori Simó, en Pere Roig e en Domingo D’Avi-
çanda, ciutadans de València.

534.

||57r [DEL SALARI DELS COL·LECTORS D’UN PRÉSTEC]

||56r [Die iovis, intitulata XIIº kalendas augusti anno Domini MºCCCºXLVº]

En lo qual Consell fon proposat per los jurats que los cullidors de les parròquies 
qui cullen lo préstech ordenat en la ciutat hagen per lur salari, de ço que hauran 
collit, IIII diners per cascuna lliura de sou, emperò que cascun pag ço que és tat-
xat, no contrastant la ordenació del Consell.

535.

ORDINACIONS PER MOLRE DELS BLATS

Encara fon proposat per los jurats en lo dit Consell que bo seria que fos proveït 
en les coses infrasegüents. Per tal, lo Consell ordenà e tenc per bé que tot hom, 
de qualque stament o condició sia, qui molrà o molre farà forment, pagarà per 
cascun kafís VI diners. Los quals VI diners per kafís són imposats per pagar aquells 
XII diners per kafís, los quals per ordenació del Consell són donats per ajuda a 
aquells qui aporten forment per mar per haver major abundància e mercat de 
vitualles.

||57v Encara fon ordenat e tengut per bé en lo dit Consell que tot hom qui 
molrà e no pagarà los VI diners per kafís, segons que dit és, a aquells prohòmens 
qui estan a la porta del almudí e hi són deputats per la ciutat, perdrà lo forment e, 
oltra açò, pagarà per pena XX sous per quantesque vegades contrafarà.
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De la dita, emperò, paga de XII diners per kafís, tenc bé lo Consell que sien 
exceptats tots aquells qui han forment de lur collita, los quals, quan volran molre, 
o hagen a manifestar als dits prohòmens deputats e averar-o ab propri sagrament 
en poder d’aquells.

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç de la uni-
versitat de la dita ciutat e l’altre terç serà del acusador.

Encarà ordenà lo Consell e stablí que tot hom qui comprarà farina d’aque-
lla que és aportada o se aportarà per mar, pagarà per cascuna rova mealla, la qual 
sie tengut de pendre e reebre per la ciutat lo venedor de la dita farina e mani-
festar-o cascuna setmana als jurats de la dita ciutat, e pagar a aquells ço que en la 
dita setmana collit haurà. E açò, per tal com per ordenació de Consell, a cascú 
aportant farina per mar ||58r és donat d’ajuda I diner per rova.

Ítem, lo dit Consell ordenà e tenc per bé que null hom, strayn o privat, no 
gos fer alcuna injúria de fet ne de paraula dins l’almodí ne en altre loch a sarra-
hins ne a altres persones aportants forment a la ciutat o altre blat.

E qui contrafarà, oltra les penes en fur stablides, pagarà per pena XX sous 
per quantesque vegades contra lo present statut venir asajarà. E, si pagar no·ls 
porà, serà pres e estarà en la presó comuna per XX jorns.

De les quals penes o calònies lo terç serà del senyor rey, lo terç de la uni-
versitat de la ciutat e l’altre terç serà del acusador.

Per vigor del qual stabliment fon manada fer la crida següent:

VIIº kalendas augusti anno Domini millesimo CCCºXLº quinto, fon feta la crida infrase-
güent:

Ara ojats què us fan saber lo justícia en lo civil, jurats e prohòmens de la ciutat:
Que ordenat és per lo Consell de la dita ciutat que tot hom, strayn o pri-

vat, de qualque stament o condició sia, qui molrà o molre farà forment, pagarà 
per cascun kaffís VI diners, los quals VI diners per kaffís són imposats per pagar 
aquells XII diners per kaffís los quals, per ordenació del Consell, són donats per 
ajuda a aquells qui aporten forment per mar per haver major abundància e mer-
cat de vitualles.

Encara és ordenat per lo dit Consell que tot hom qui molrà e no pagarà los 
VI diners per kaffís, segons que dit és, a aquells prohòmens ||58v qui estan a la porta 
del almodí e hi són deputats per la ciutat, perdrà lo forment e, ultra açò, pagarà 
per pena XX sous per quantesque vegades contrafarà.

De la dita, emperò, pena de VI diners per kaffís són exceptats tots aquells 
qui han forment de lur collita, los quals can volran molre ho hajen a manifestar 
als dits prohòmens deputats e averar-ho ab propri sagrament en poder de aquells.
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De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç de la uni-
versitat de la dita ciutat e l’altre terç serà del acusador.

Encara us fan saber que és ordenat per lo dit Consell que tot hom qui 
comprarà farina d’aquella que és aportada o se aportarà per mar, pag per cascuna 
rova mealla, la qual sia tengut de pendre e rebre per la ciutat lo venedor de la dita 
farina e manifestar-o cascuna setmana als jurats de la dita [ciutat] e pagar a aquells 
ço que en la dita setmana collit ne haurà, e açò per tal cor per ordenació del 
Consell a cascú aportant farina per mar és donat de ajuda I diner per rova.

Ítem, és ordenat per lo dit Consell que null hom, strayn o privat, no gos fer 
alcuna injúria de fet ne de paraula dins l’almodí ne en altre loch a sarrahins ne a 
altres persones aportants a la ciutat forment o altre blat.

E qui contrafarà, ultra les penes en fur stablides, pagarà per pena XX sous 
per quantesque vegades contra lo present statut venir asajarà. E, si pagar no·ls 
porà, serà pres e estarà en la presó comuna per XX jorns.

De les quals penes e calònies lo terç serà del senyor rey, lo terç de la uni-
versitat de la ciutat e lo terç del acusador.

536.

||60r QUE NENGÚ NO GOS FER TREMENTINA NE VERNÍÇ DINS LA 
CIUTAT

||59r [Die mercurii, intitulata VIº kalendas augusti anno Domini MºCCCºXLºVº]

En lo qual Consell fon proposat que en casa d’en Major, specier, qui està en la 
parròquia de Senta Katerina, en la Draperia, obraven o feyen trementina, e per 
ço se près foch en l’alberch d’aquell e sostench-ne gran dan. E com fer tremen-
tina en la ciutat ne encara verniç sie gran perill de metre foch, perquè se’n porie 
enseguir gran dampnatge. Per tal, dixeren que bo seria que se’n feés alcun stabli-
ment ab certa pena a remoure tot perill.

Per tal, lo dit Consell ordenà e tenc per bé que d’aquí enant null hom, 
strayn o privat, de qualque stament o condició sia, no gos fer trementina ne ver-
niç dins la ciutat ne ravalls d’aquella. E qui contra lo present statut o ordenació 
venir asajarà, perdrà la trementina e verniç e, oltra açò, pagarà per pena o calònia 
LX sous per quantes vegades contrafarà.

De les quals penes o calònies lo terç serà del senyor rey, lo terç de la uni-
versitat de la ciutat e l’altre terç serà del acusador.

||60v Per vigor del qual stabliment ho statut fon feta la crida següent:
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Die lune kalendas augusti anno predicto

Ara ojats què us fan saber lo justícia, jurats e prohòmens de la ciutat:
Que ordenat és per Consell que null hom, strayn o privat, de qualque sta-

ment o condició sia, no gos fer trementina ne verniç dins la ciutat ne ravalls 
d’aquella, com per speriència sie atrobat que per fer la dita trementina e verniç 
s’és ja près foch en alcuns alberchs, per lo qual foch s’és enseguit dan. E, si no ere 
vedat s’espera a enseguir d’aquí enant molts dampnatges e perills.

E qui contra lo present statut e ordenació venir asajarà, perdrà la tremen-
tina e verniç e, oltra açò, pagarà per pena o calònia LX sous per quantes vegades 
contrafarà.

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç de la uni-
versitat de la ciutat e l’altre terç serà del acusador.

537.

||62v [SOBRE LES VESTIDURES DE DOL]

||61r [Die martis, intitulata IIIIº nonas augusti anno Domini millesimo CCCº quadragesimo 
quinto]

Ítem, com en lo Consell tengut III idus madii del ayn present MCCCXL e cinch 
fossen fets a bé de la cosa pública e relevar sobrefl uïtats alcuns capítols sobre les 
vestidures de dol, entre los quals fon fet l’establiment següent: “E per germans e 
per germanes, e oncles, e per muller e per aquell de qui alcú serà hereu se puxen 
ho vestir de camellí o d’altre color, exceptat que negre no sia, e portar aquell per 
rahó de dol per III mesos tan solament”. Per tal, lo dit Consell, removén del dit 
capítol les vestedures de camellí, acordà e tenc per bé que hom se puxe vestir de 
quin drap se vulle.

E, com en los dits capítols ordenats dicta die III idus madii sia contengut que 
qui contrafaria als dits capítols o a alcuns d’aquells, perdria les vestedures e, oltra 
açò, pagaria per pena X morabatins. Per tal, lo dit Consell acordà e tench per bé 
que la dita pena sia remoguda, axí que per tenir los dits stabliments o no en alcu-
na pena no encórreguen los contrafaents.
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538.

DE AQUIS QUE VAGEN A L’AÇUT DE BENAGUAZIR SIEN REGONEGUTS 
PER ÇO QUE LA CIUTAT HAGUÉS SUFFICIÈNCIA DE AYGÜES

Ítem, lo dit Consell ordenà e tenc per bé que II jurats ab alcuns prohòmens, ce-
quiers o altres vagen a l’açut de Benaguazir e altres a regonèxer les aygües e que 
facen en manera que la ciutat e la orta d’aquella hagen suffi cència d’aygües.

539.

||67v DE LES GÚMENES DE CÀNEM, QUE SIEN FETES BONES E DE CÀ-
NEM NOU

||67r [Dimarts IX dies del mes d’agost del ayn de MCCCXL e cinch]

En lo qual Consell fon proposat per alcunes persones que, com per gúmenes de 
cànem embotides molts dampnatges e perills se sien enseguit en persones e béns 
als navegants, que bo seria que fos proveït e ordenat que d’aquí enant gúmenes 
de cànem embotides no sien fetes, per tolre e esquivar lo dit perill e dampnatge.

Per tal, lo dit Consell ordenà e tenc per bé que d’aquí enant gúmenes de 
cànem sien fetes de bon cànem nou e no hi sia mesclat alcuna exàrcia vella, ne 
nengun corder ne altre no puxen enbotir nenguna gúmena.

E qui contrafarà, la gúmena o altra exàrcia de mal cànem o embotida sera 
encontinent cremada e, oltra açò, pagarà per ||68 pena LX sous per quantesque ve-
gades contrafarà.

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç del comú 
de la ciutat e l’altre terç serà del acusador.

540.

||70r [SOBRE LA UNIÓ AMB XÀTIVA I ALTRES VILES REIALS]

||69r [Disapte XIII dies del mes d’agost del ayn MCCCXLV]

E, enaprés, com los jurats, generoses e altres cavallers e generoses se yxquessen 
del Consell a instància dels altres jurats e consellers qui affermaven que havien a 
parlar d’affers tocant tan solament los ciutadans, fon proposat per los jurats en lo 
dit Consell que lo síndich de la vila de Xàtiva, per part de la universitat d’aquella, 
havia requests los dits jurats que com qüestió fos e sia entre la universitat de la 
dita vila, d’una part, e los cavallers e generoses de l’altra, e la ciutat haja semblant 
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qüestió ab los cavallers e generoses per rahó de les contribucions vehinals, e açò 
tocàs les coses contengudes en fur e semblants d’aquelles, que plagués a la ciutat 
fer unió ab la dita vila e altres del regne sobre la deffen||70vsió de furs e privilegis 
e interpretació d’aquells, com la dita ciutat e viles sien e degen ésser una cosa a 
defendre los dits furs e privilegis.

Per tal, lo dit Consell acordà e tenc per bé que la ciutat face unió ab la dita 
vila de Xàtiva e altres viles del regne sobre la deffenssió dels dits furs e privilegis 
e interpretació d’aquells.

541.

||72v [SOBRE LES GÚMENES DE CÀNEM]

||71r [Die mercurii, intitulata XVIº kalendas septembris anno Domini MºCCCºXLº quinto]

En lo qual Consell fon proposat que, com en lo dia de dimarts proppassat, IX dies 
del mes d’agost del ayn present, fos ordenat per lo Consell que d’aquí enant gú-
menes de cànem sien fetes de bon cànem nou e no hi sia mesclat alcuna exàrcia 
vella, e que nengun corder ne altre no puxen embotir nenguna gúmena, sots cer-
ta pena, segons que en lo present Libre de stabliments és contengut, e ara sia pro-
posat per alcuns hòmens de mar que lo dit stabliment, salva honor d’aquells qui 
fet l’avien, haurie mester adob e correcció.

Per tal, lo dit Consell acordà e tench per bé que los jurats apellen alcuns 
patrons de naus e de leyns e mercaders, e ab consell d’aquells proveesquen segons 
lur bon arbitre en la exàrcia de cànem.

542.

[SOBRE ELS DEUTES DE LA CIUTAT]

Encara fon proposat per los jurats en lo dit Consell que, com la ciutat sie tenguda 
e obligada a molts e diverses deutes, specialment són deguts als compradors de les 
mealles oltra XX mília sous, e a I dona XXVII mília sous, poch més o menys, e al 
senyor bisbe e capítol IX mília sous e més, per la imposició que·ls és tornada, e a 
moltes altres e diverses persones moltes quantitats per diverses rahons, e la ciutat 
no haje de què puxe pagar los dits, ||73 que bo seria que s’i prene alcun consell 
que los dits deutes sien pagats o per manera de imposició o de sou e lliura.

Per tal, lo dit Consell ordenà e tenc per bé que certes persones de cascun 
estament sien eletes per los jurats, les quals, ensemps ab aquells, tracten per qual 
manera la ciutat, a bé de la cosa pública e a menys dampnatge, los dits deutes 
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seran pagats. E, tractada e encercada a lur parer la millor via e manera e menys 
dampnosa, que·n facen relació al Consell, lo qual ordenarà ço que sie sobre los 
affers faedors.

543.

||75v DE IMPOSICIÓ SEX DENARIORUM

||74r [Die lune, intitulata XIº kalendas septembris anno Domini MºCCCºXLºVº]

En lo qual Consell fon proposat per los jurats que alcunes persones al·leguen e 
dien que, jassie que sie ordenat per Consell que qui molrà forment sie tengut pa-
gar VI diners per kafís en l’almodí, per pagar aquells XII diners per kafís que són 
donats per ajuda a aquells qui aporten forment de parts llunyadanes a la ciutat, de 
la qual paga són exceptats aquells qui han forment de lur collita, que aytampoch 
deu pagar aquell qui ha forment de ses rendes o de violari.

Per tal, lo dit Consell, veent les dites coses ésser consonants a rahó, ordenà 
e tenc per bé que tot hom qui hage forment de ses rendes o de violari, sie ex-
ceptat de pagar los dits VI diners per kafís del forment que haurà de ses rendes e 
de violari, segons que n’és exceptat aquell qui ha forment de sa collita.

544.

DE CARN DE PORCH

Ítem, fon ordenat e tengut per bé en lo dit Consell que, jassie que tro ací sia ve-
nuda carn de porch fresch a V diners la lliura e, oltra açò, aquells qui la compren 
paguen la imposició ordenada en la ciutat, per lo qual ordenament los carnicers 
no·n volen vendre, per ço car dien que no y guanyarien res, que d’aquí enant 
carns de porch se venen a VI diners la lliura, segons que·s venen carns de moltó, 
e, oltra allò, qui comprarà, pagarà la imposició.

545.

||77r DE PROVISIONS DE BLATS

||76r [Die sabati, intitulata VIº kalendas septembris anno Domini MºCCCºXLºVº]

En lo qual Consell fon proposat per los jurats que, com la ciutat no hage aquella 
abundància de vitualles que mester seria e sia bo que hi sia feta provisió covinent, 
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majorment com de Tortosa a enguayn no·ns en calle sperar, ni de Cerdenya, com 
les dites partides sien fallades, que bo seria que hom se’n proveís o de Sicília, o de 
Sibília o d’altres parts.

Per tal, lo dit Consell ordenà e tenc per bé que los jurats, ensemps ab III o 
IV prohòmens d’aquells qui foren deputats per lo Consell XVIº kalendas septembris, 
tracten e facen ab acabament que hajam suffi ciència e abundància de vitualles, e 
que prometen ||77v a mercaders o altres, de part de la ciutat, aquella ajuda que co-
nexeran e tendran per bé, als quals jurats e III o IIII prohòmens lo Consell sobre 
açò donà plen poder.

Encara fon proposat per los jurats en lo dit Consell que, com per Consell 
sien estat eletes certes persones, axí de cavallers e generoses com de parròquies, 
offi cis e mesters de la ciutat per tractar per qual via o manera la ciutat poria pa-
gar los deutes, o per venda de la imposició del diner de la carn o per tatxació de 
sou o de lliura, e com los dits tractadors, exceptat los cavallers e generoses, hajen 
feta relació en lo Consell que tenen per bé e han acordat que més val vendre la 
imposició del dit diner de la carn que no fer tatxació de sou e de lliura.

E, encontinent, los dits en Pere Sànxiç d’Oblites, jurat, en Jacme Castellà e 
en Guillem Gastó, cavallers, e en Johan de Cervetó, generós, dixeren e protesta-
ren per si e per los altres cavallers e generoses que no consentien a la dita venda 
de imposició acordada per lo Consell dels ciutadans, ans protestaven de lur dret 
que·ls fos salvu, lo qual los romanga salvu en totes coses e per totes, axí com era 
enans del acord de la dita venda de imposició.

||78r E los dits jurats e Consell dels ciutadans dien que, pus lo Consell té 
per bé que la imposició del diner de la carn sia venuda e levada, que ells o faran, 
no contrastan ço que proxime és proposat, com açò los dits generoses no puxen 
contrastar per II rahons, car ells consentiren en la impetració de la dita imposició 
atorgada per lo senyor rey, e axí no deuen disentir. Ítem etiam, car la ciutat és en 
possessió de lonch temps a ençà e és huy en dia que per via d’imposició los ge-
neroses contribuexen ab los ciutadans, e axí açò no porien, salvo honore, contras-
tar. Emperò, com no solament per aquesta via sien en possessió, ans encara a sou 
e liura, e la via d’imposició no bast als deutes de la ciutat, dien que a sou e liura 
semblantment han tatxat, taxen e tatxaran los dits generoses.

E los dits cavallers e generoses, perseveran en ço que desús, demanaren 
translat de les dites coses.

E los dits jurats ciutadans e tot lo Consell dels ciutadans, offi cis e mesters 
de la ciutat dixeren que perseveraven en ço que desús.

Presents testimonis foren a les dites coses en Bertomeu Florena, en Do-
mingo D’Avinçada e en Pere Vidal.
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546.

||83r [SOBRE LA UNIÓ AMB XÀTIVA]

||82v Die martis, intitulata XIIº kalendas octobris anno Domini MºCCCºXLºVº

En lo qual Consell fon proposat per los jurats que [per] part de la vila de Xàtiva, 
per los misatgers d’aquella, és estat recomptat als dits jurats que, com qüestió e 
contrast sia contra los cavallers e generoses domiciliats en la ciutat e havents béns 
en lo terme de aquella, d’una part, e los ciutadans, de l’altra, per rahó de les con-
tribucions vehinals, semblantment sie qüestió entre los cavallers e generoses do-
miciliats en la vila de Xàtiva e havents béns en lo terme d’aquella, d’una part, e 
los vehins de la dita vila, de l’altra, per les contribucions vehinals. Los quals misat-
gers [per] part de la dita vila requeriren los dits jurats que fos feta unió per la ciu-
tat ab la dita vila en defendre furs e privilegis e encara ab les altres viles reals del 
regne, majorment com tots los nobles, cavallers e generosos del dit regne hagen 
||83v feta unió entre ells contra la dita ciutat e viles. Per tal, lo dit Consell acordà e 
tench per bé que unitat sia feta entre la ciutat e la dita vila de Xàtiva, que ho ha 
request, segons que dit és, e ab les altres viles del regne, si u requeren, en defendre 
furs e privilegis.

547.

||87v DE CORDES. QUE TOT PESCADOR O HOM DE MAR O ALTRE 
A SON PROPRI ÚS PUXA COMPRAR O FER COMPRAR EN 
ALACANT E PORTAR EN LA CIUTAT DE VALÈNCIA CORDES E 
EXÀRCIES D’ESPART

||87r [Die sabati, intitulata kalendas octobris anno Domini millesimo CCCº quadragesimo 
quinto]

En lo qual Consell fon proposat per alcunes persones, axí pescadors com hòmens 
altres navegants, que acostumat és entre ells que, can han mester exàrcia d’es-
part per a lurs vexells, la compren a Alacant, per ço car ne han a lur parer millor 
mercat. E per ço cor la dita exàrcia no és de la sisa o mesura acostumada en la 
ciutat, lo mustaçaff, can compren e aporten d’Alacant la dita exàrcia, empara-la-
los e vol-ne haver la calònia acostumada. Per tal, pregaren los dits jurats e Consell 
que·ls plagués revocar l’establiment per vigor del qual lo dit mustaçaf fa les dites 
empares e·n leva calònia.

Per tal, lo dit Consell ordenà e tench per bé que tot pescador, hom de mar 
o altre, a sos propris uses puxa comprar o fer comprar a Alacant e aportar a la ciu-
tat de València cordes o altra qualsevol exàrcia d’espart, sens que no sien encorre-
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guts ||88r en alcuna pena, no contrastant lo dit stabliment. Emperò, si alcú aportarà 
del dit loch d’Alacant exàrcia alcuna d’espart a la ciutat per vendre e no per a 
sos propris uses, segons que dit és, que adonchs lo mustaçaff de la ciutat puxa fer 
justícia en la dita exàrcia, si atrobarà aquella ésser contra l’establiment de la ciutat, 
no contrastant la licència atorgada a cascú per a sos uses propris.

548.

||89v DEL PA QUI SERÀ ATROBAT DE MENOR PES QUE PERTANY A LA 
CIUTAT, LA TERÇA PART SIA PARTIT ENTRE LOS PRESES

||89r [En lo dia de divendres, intitulata nonas octobris anno Domini millesimo CCCº qua-
dragesimo quinto]

Fon proposat en lo Consell per l’onrat en Pere Malet, mustaçaff de la ciutat, que, 
segons que hac entès, los mustaçaffs del temps passat havien acostumat de ||90r do-
nar als preses de la cadena la terça part del pa pertanyent a la ciutat d’aquell que 
és atrobat de menor pes, e hac-n’i alguns dels dits mustaçaffs que venien lo dit 
pa e lo preu convertien en adob de ponts. Per tal, proposà les dites coses que lo 
Consell ne ordén ço que li plàcia.

E lo dit Consell ordenà e tenc per bé que d’aquí enant lo pa que serà atro-
bat de menor pes, de què pertayn a la ciutat la terça part, sia aportada la dita terça 
part a la sala de la cort e los jurats facen partir aquella entre los preses de la cade-
na miserables.

Encara fon proposat per alcunes persones en lo Consell que en les carni-
ceries de la ciutat no·s ven aadés carn de porch salada, e açò en colpa gran dels 
carnicers que, jassia que ells n’agen, no·n volen vendre a les gents, e açò a aquesta 
fi , que·ls sia donat major for o preu.

Per tal, lo dit Consell ordenà e tenc per bé que lo mustaçaff vage per les 
cases dels carnicers e per les botigues e obradors d’aquells e que·n tregue la carn-
salada e que la faça portar a la carniceria e fer tallar al for acostumat.

549.

||93v DE LA CAÇA

||92r [Dimecres, intitulata quarto idus octobris anno Domini millesimo CCCº quadragesimo 
quinto]

En lo qual Consell, segons que és acostumat cascuns ayns, fon fet lo cot e statut 
de la caça e volateria, e manada fer la crida següent:
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Ara ojats què us fan saber los justícies, jurats e prohòmens de la ciutat:
Que [per] bé de la cosa pública han ordenat que null hom o fembra, de 

qualque condició sia, privat o strayn, no gos vendre o fer vendre la caça o vola-
teria dejús declarada a més de preu o for sinó en la forma dejús scrita, o a menys 
si·s volrà.

Ço és, Iª carn de conill ......................................  V  diners
Una perdiu .......................................................  VII  diners
Una fotja ..........................................................  III  diners mealla
I ànet ...............................................................  VI  diners
I xibert .............................................................  V  diners
I boix ...............................................................  VII  diners
I colom ............................................................  II  diners
I todó ...............................................................  V  diners
I morell ............................................................  III  diners
I sisó ................................................................  IIII  diners
Una carrancha ..................................................  III  mealles
||94r Una sarceta ..................................................  II  diners mealla
Una [sic] parell de cucales .................................  III  mealles

E que null hom o fembra, de qualque condició sia, no gos vendre de la 
dita caça o aviam desús declarat en alcun loch de la ciutat sinó en lo portxe del 
mercat tan solament, sots pena de perdre la caça o aviam per quantesque vegades 
contrafarà.

E que alcun revenor [sic] o revenedriu de la dita caça o aviam no gos, de 
dia o de nuyt, vendre en sa casa pròpria o en altre loch de la ciutat sinó al dit 
porxe del mercat, ans sie tengut de portar o fer portar tota la dita caça o aviam, 
sots pena de perdre-la.

Emperò, si s’esdevendrà que la dita caça o aviam romangués a vendre al dit 
portxe en la hora de vespres d’aquell dia, la caça o aviam que romandrà a vendre 
puscha-la lo venedor portar a sa casa o altra, enaxí que en lo següent dia per lo 
matí la aport o la faça aportar al dit portxe per tenir-ne aquí venderia.

E que alcun revenedor o revenedriu no gos comprar en la ciutat ne dins 
los térmens d’aquella alcuna caça o aviam per qualque nom sie apellada.

E qui contra les dites ordenacions o alcuna d’aquelles farà, açò declarat 
quant és als conills, pagarà per pena LX sous per quantesque vegades contrafarà e 
no perdrà los conills, mas lo mustaçaff farà vendre los dits conills al dit for ||94v en 
lo portxe del mercat, e lo preu que d’aquèn serà haüt, pagada d’aquell la calònia, 
ço que·n sobrarà serà tornat al senyor dels conills.

Quant és a l’altra volateria o caça desús declarada, lo senyor d’aquella la 
perdrà e, oltra açò, encorrerà en pena o calònia de V sous per quantesque vegades 
contrafarà.
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De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, e lo terç de la uni-
versitat de la dita ciutat e l’altre terç serà del acusador.

550.

||106r [DE LA FUSTA]. DE LA OBRA DE TERRA. DE LA ORTALIÇA. DE 
LA ALNAR DRAPS E DE LA ALNA

||103r [Die iovis, intitulata VIº kalendas novembris anno Domini millesimo CCCºXLº quinto]

Ítem, per lo Consell fon manada fer e fon feta la crida infrasegüent:
Ara ojats què us fan saber los justícies, jurats e prohòmens de la ciutat:
Que, a esquivar embarg e enuig a les gents, ||106v specialment en lo dia de 

dijous, han stablit e ordenat que nengun fuster no tinga fora spahi de XV palms 
denant son alberch nenguna fusta, dins lo qual spahi sie tengut de lexar passatge 
o carrera per a les gents, specialment en lo dia de dijous. E que en lo dit dia no 
tinguen alcuns banchs fora los dits XV palms. E qui contrafarà, pagarà per pena V 
sous quantesque vegades contra lo present statut venir asajarà.

Ítem, han stablit e ordenat que tot fuster o altre qui tinga fusta en lo dit 
mercat, dins II jorns aprés que la haurà feta aportar e posar en lo mercat, la lev 
d’aquí e la meta dins son alberch; e, si passat lo dit dia, serà la fusta atrobada en lo 
dit mercat, lo senyor de la dita fusta pagarà per pena V sous per quantesque vega-
des contrafarà.

Ítem, han stablit e ordenat que nengun revenedor o revenedriu de obra de 
terra no gos vendre nenguna obra de terra sinó en lo loch acostumat, e que de la 
dita obra de terra no gos tenir sinó en I loch e no en pus. E qui contra lo present 
statut venir asajarà, pagarà per pena V sous per quantesque vegades contrafarà.

Ítem, han stablit e ordenat que nenguna revenedora d’ortaliça no tinga 
venderia d’ortaliça sinó en aquella part que li serà assignada per lo mustaçaff de 
la ciutat, e los ortolans e lauradors en aquella part que per lo dit mustaçaff li serà 
assignat. E qui contrafarà, pagarà per pena V sous.

De les quals penes lo terç serà del senyor rey, lo terç de la universitat de la 
dita ciutat e l’altre terç serà del acusador.

E, com per tot lo present dia de huy sien foragitades de la ciutat e dels 
lochs de la sua contribució, specialment dels draps e en gran partida del vi, per 
tal han stablit e ordenat que tot draper e altre qui tinga alnes menors de IIII palms 
complits e mesures de vi, que les dites alnes e mesures sien tenguts de metre dins 
II dies següents, les quals alnes e mesures encontinent trench lo dit mustaçaff e 
torn les alnes trencades als senyors d’aquelles.

E, si passats los dits II dies, alcuna alna menor serà atrobada en poder de 
alcuna persona, pagarà per pena LX sous, dels quals lo III serà del senyor rey, l’altre 
terç serà de la universitat e l’altre terç serà del acusador.
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551.

||107v ORDINACIONS DELS ÇABATERS E ASSAUNADORS

||107r [Die mercurii, intitulata quinto idus novembris anno Domini millesimo CCCº quadra-
gesimo quinto]

Ítem, en lo dit Consell, foren proposats per los prohòmens sabaters de la ciutat, e 
lests e publicats per Pere de Montssó, notari, los capítols següents:

Supliquen e demostren a la discreció e saviea de vós, senyors jurats e pro-
hòmens consellers de la ciutat de València, los prohòmens del offi ci de la sabateria 
e asahona dors de la dita ciutat que com ells, per honor de Déu e per servar los 
seus manaments e per bon exemple del dit offi ci, hagen ordenats ||108r alcuns capí-
tols, los quals dejús se seguexen, que plàcia a vós, senyors, aquells provehir e metre 
en bon estament, e fer metre en scriptura pública per tal que sien servats per lo 
dit offi ci per totstemps.

Primerament, han ordenat los dits prohòmens que negun sabater o asaho-
nador, de qualque condició sia, en los dies dels dicmenges no gos tenir los obra-
dors uberts per vendre o calçar sabates, ne alcuns altres calçaments ne cuyram, 
ne en nengun altre loch, públicament o amagada. E qui contrafarà, que pag per 
pena V sous reals de València per cascuna vegada que contrafarà. De les quals pe-
nes hage lo terç lo senyor rey, e lo terç la pietança del dit offi ci e l’altre terç l’acu-
sador.

Ítem, han ordenat que en nengun dia de les altres festes nengun sabater o 
asaunador no gos vendre ne calçar sabates o altres calçaments o cuyram, pública-
ment, sinó dins son obrador o casa, ço és, ab la una porta tancada e l’altra uberta. 
E qui contrafarà, pag per cascuna vegada la pena damunt dita.

Ítem, han ordenat que les dites penes sien levades d’aquells qui contrafaran 
per lo mustaçaff de la dita ciutat qui és de present o per avant serà. E que le par-
tesca segons que dessús és dit. 

E lo dit Consell, loan e aprovan les dites coses, stablí e ordenà aquelles.
E, encontinent, fon manada fer e fon feta per en Guillem Azcó, crida pú-

blich de la ciutat, la crida infrasegüent:
||108v Ara ojats què us fan saber los justícies, jurats e prohòmens de la ciutat.
Que, com manament sie de Déu colre les festes, les quals, per mal ús de les 

gents no són coltes, axí com fer-se deuria. Per tal, a honor de nostre senyor Déu 
e per servar los seus manaments e per bon exemple, han ordenat los capítols se-
güents:

Primerament, ordenaren que nengun sabater o asahonador de qualque 
condició sia, en los dies dels dicmenges no gos tenir los obradors uberts per ven-
dre o calçar sabates ne alcuns altres calçaments ne cuyram ne en alcun altre loch, 
públicament o amagada. E qui contrafarà, pagarà per pena V sous per quantesque 
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vegades contra açò venir asajarà. De les quals penes serà lo terç del senyor rey, e 
lo terç de la pietança del dit offi ci de sabaters e l’altre terç serà del acusador.

Ítem, han ordenat que en nenguna de les altres festes nengun sabater o 
asaunador no gos vendre ne calçar sabates o altres calçaments o cuyram pública-
ment, sinó dins son obrador o casa, ço és, ab la una porta tancada e l’altra uberta. 
E qui contrafarà, encorrerà en la pena dessús dita per quantesque vegades contra 
açò venir asajarà, partidora segons que dessús.

Ítem, han ordenat que les dites penes sien levades d’aquells qui contrafaran 
per lo mustaçaff de la ciutat.

552.

||110r REMOCIÓ DE SISA

||109r [Die lune, intitulata XVIIIº kalendas decembris anno Domini millesimo CCCºXLº quinto]

En lo qual Consell fon proposat per los jurats que per tot lo present dia de huy, 
diluns XIIII dies del mes de novembre, cessa la imposició dels draps, cessa encara la 
imposició del navili, cessa encara la imposició de les mercaderies. Ítem, de II sous 
per lliura que pagava hom per la imposició del vi de huy a enant ne són remo-
guts XVI diners per lliura. Ítem, ne són remoguts VI diners d’aquells XII diners que 
pagava tro ací cafís de forment, per la qual raó fon manada fer solempnialment la 
crida següent:

Ara ojats què us fan saber los jurats e prohòmens de la ciutat:
Que en lo present dia de huy, dilluns, XIIII dies del mes de novembre, fene-

xen e són complides les imposicions següents: 
||110v Primerament, feneix e cessa la imposició dels draps.
Ítem, feneix la imposició del vi, ço és, que axí com tro a huy pagava hom II 

sous per lliura, d’aquí enant no pagarà sinó VIII diners per lliura.
Ítem, d’aquí enant feneix la imposició del navili.
Ítem, cessa e feneix d’aquí enant la imposició de les mercaderies.
Ítem, d’aquí enant cessa la imposició de VI diners per kafís de forment.
Ítem, cessa la imposició de III diners per kafís de dacça.
Ítem, cessa la imposició de III diners per kafís de paniç.
Ítem, cessa la imposició de III diners per kafís d’ordi.
Per tal, vos fan saber les dites coses que·n hajats gran goig e plaer, e per açò 

façats gràcies a Déu.
Encara fon proposat per los jurats en lo dit Consell que, gràcies a Déu, 

molt forment hic ha vengut de Sicília, e als mercaders qui·l han aportat és estat 
||111 promès als uns II sous per kafís e als altres XVIII diners per kafís per ajuda. E 
com en l’almodí se cullen VI diners per kafís per a pagar la dita ajuda, e no hi 
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basten, e lo senyor rey, ab carta sua, haja donada licència als jurats e prohòmens 
de la ciutat que puxen cúller e levar en l’almodí XII diners per cascun kafís, que 
bo seria que los dits XII diners sien cullits per cascun kafís.

Per tal, lo dit Consell ordenà e tenc per bé que d’aquí enant sien collits e 
levats en lo dit almodí per cascun kafís XII diners per los prohòmens aquí depu-
tats per la ciutat. E açò per pagar als mercaders aportants forment per mar a la 
ciutat la ajuda a aquells promesa.

553.

||112v [SOBRE LA IMPOSICIÓ DEL FORMENT]

||112r [Die veneris, intitulata XIIII kalendas decembris anno Domini millesimo CCCº qua-
dragesimo quinto]

En lo qual Consell fon proposat per los jurats que, com ordenat sie per Consell 
que tot hom qui compraria o molria forment pagàs per cascun kafís VI diners, e 
que de la dita paga serien exceptats aquells qui han forment de lur collita o de 
lurs rendes, e com en lo Consell tengut XVIII kalendas decembris anno predicto ||113 
fos per lo Consell ordenat que tot hom qui compre o molga forment pag per 
cascun kafís XII diners, segons que en lo present Libre de stabliments en lo dit dia e 
ayn és contengut. Per tal, lo dit Consell ordenà e tench per bé que tot hom qui 
comprarà o molrà forment, pagarà per cascun kafís XII diners, no exceptat alcú 
qui·l haja de sa collita ne de ses rendes. 

554.

||115v DE XII DENARIIS PRO KAFFICIO

||114v [XIII dies del mes de deembre en l’ayn de MCCCXLV]

En lo qual Consell fon proposat per los jurats que com en l’almodí se cullen XII 
diners per cascun kafís per pagar la ajuda que és feta per la ciutat als aportants 
forment per mar a la dita ciutat damunt dita, als quals a cúller són assignades 
cascuna setmana II bones persones, en la qual cullita per sobrestans de molins e 
per altres són fetes moltes fraus, que bo seria que los dits XII diners se cullisen en-
semps ab los VI diners que·s cullen en l’almodí per imposició.

Per tal, lo dit Consell acordà e tench per bé que los dits XII diners se cullen 
en lo dit almodí ensemps ab los VI diners de la imposició, e que los jurats hi as-
signen a lur coneguda Iª bona persona que sie present a la dita cullita, e que li sia 
assignat salari a coneguda dels dits jurats.
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555.

||118v [SOBRE L’AJUDA AL FORMENT]

||118r [Die lune, intitulata XIIII kalendas ianuarii anno Domini millesimo CCCº quadragesi-
mo quinto]

En lo qual Consell fon proposat per los jurats que com per ordenació del Con-
sell en l’almodí se cullen XII diners per cascun kafís de forment per II prohòmens 
a açò deputats, los quals diners se convertexen en pagar la ajuda que·s dóna a 
aquells qui aporten forment per mar a la ciutat, los quals prohòmens hi són elets 
cascuna setmana, e com per esperiència de feyt ||119 se atrob que gran res dels dits 
XII diners se pert, axí per mala guarda com per falsetat de sobrestans e traginés de 
molins. Per tal, lo dit Consell acordà e tenc per bé que los jurats, a lur bona co-
neguda, venen a II meses los dits XII diners per aquell preu que a ells serà benvist. 
Als quals jurats, sobre açò, lo Consell donà plen poder.

556.

||119v [ESMENA A LES ORDENANCES DELS SABATERS]

Ítem, en lo dit Consell foren presents alcuns prohòmens sabaters de la sabateria 
de València, en [en blanc], sabater, per si e per altres del dit offi ci usants de fer saba-
tes noves e velles, e dixeren que·ls plahie que les coses contengudes en lo capítol 
primer proposat en lo Consell per los dits sabaters e del qual, ab altres capítols, 
fon feta crida per manament del dit Consell quinto idus novembris del ayn present 
MCCCXL e cinc, fossen axí enteses lla on diu «en los dies dels dicmenges», que 
s’entena axí meteix de les festes de Nadal e de nostra dona santa Maria e de la 
nativitat de sent Johan Babtista e de Omnium Sanctorum.

E lo dit Consell loà e approbava [sic] les dites coses, axí com a ben fetes, 
stablí e ordenà aquelles ésser complides segons que desús és contengudes.

557.

[SOBRE LA VENDA DE SALVATGINES I CANSALADA]

||125r [Die veneris, intitulata IIIº kalendas ianuarii anno Domini millesimo CCCº quadrage-
simo quinto]

En lo qual Consell fon ordenat que, can aportaran a la ciutat alcuna salvatgina, 
que lo mustaçaff la faça encontinent tallar e vendre per menut.
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Encara en lo dit consell fon ordenat e tengut per bé que carnsalada frescal 
se vena, enclosa la imposició a IX diners la lliura.

558.

||132r CAPÍTOLS SOBRE LA CONCÒRDIA DELS CONTRASTS QUE ERA 
DE LES CONTRIBUCIONS, QUE ÉS ENTRE LOS RICHSHÒMENS, 
CAVALLERS E GENEROSES POBLATS DINS LA CIUTAT E TERME 
DE VALÈNCIA, DE UNA PART, E LOS CIUTADANS DE LA DITA 
CIUTAT, DE LA ALTRA

||131r [Diluns, intitulata Vº idus ianuarii anno Domini millesimo CCCº quadragesimo quinto]

En lo qual Consell foren proposats per los prohòmens tractadors del [sic] paciffi -
cació que es tracta del contrast que és entre los cavallers e ciutadans per rahó de 
les contribucions vehinans [sic], los capítols ordenats sobre lo dit contrast, segons 
que·s segueix.

Per los honrats micer Johan Ferràndeç, doctor en leys, et cetera, e en 
Berenguer de Codinachs, scrivà de ració et cetera, comissaris e missatgers per lo 
molt al[t] senyor rey trameses e diputats a convenir e composar lo contrast de les 
contribucions que és entre los richshòmens, cavallers e generoses poblats dins la 
ciutat e terme de València, de la una part, e los ciutadans de la dita ciutat, de la al-
tra, és estada tractada de consentiment de les dites parts la avinença o composició 
següent:

Primerament, que les penyores feytes als dits richshòmens, cavallers e ge-
neroses que extant, o lo preu d’aquelles que no extant, sia posat en ||132v poder dels 
dits comissaris o de la un d’ells, en nom del dit senyor rey, sots les condicions e 
formes següents (Plau a les parts).

Ço és, dels cavallers e generoses los quals són tenguts e reputats comuna-
ment en la ciutat per cavallers o generoses, o que per aytals sien elets e reebuts 
per lo Consell de la ciutat en los offi cis o actes en los quals és acostumat de elegir 
o reebre cavallers o generoses (Plau a les parts).

Ítem, que dels altres que s’apellen cavallers o generoses, les penyores o lo 
preu d’aquelles romanguen en l’estament que ara és, tro hagen legítimament ave-
rat ells ésser cavallers o generoses (Plau a les parts, axí que en presència dels co-
missaris o de la un d’ells e de II assignadors per cascuna part sien vists, sens altra 
solempnitat e escrit, lo títol de cascú. E la part dels richshòmens, cavallers e ge-
neroses per la lur part a fer les dites coses asignen n’Andreu Guillem Scrivà e en 
Johan Scrivà. E la part de la ciutat a fer les dites coses asigna per la lur part en 
Jacme Scrivà e en Domingo Eymerich.
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Ítem, que les penyores o lo preu d’aquelles sia posat en poder dels dits 
comis sa ris, axí que no sia delliurat per nenguna manera als dits richshòmens, ca-
vallers o gene roses tro lo dit contrast sia diffi nit per composició o per justícia 
(Plau a les parts que les penyores sien meses en poder dels dits comissaris, axí que 
aytanpoch sien tornades a la ciutat).

||133r Ítem, que a la dita composició sia posat cert temps dins lo qual, si no 
serà feyta, que les dites penyores o lo preu tornen en l’estament que ara és e que 
les parts usen cascuna de son dret, mas dins lo dit temps cessen usar judicialment 
(Plau a les parts que lo feyt ces tro a la festa de Paschua primervinent, axí que 
alcuna innovació no·s faça ne puxa ésser feyta per nengun cas, manera o rahó per 
nenguna de les parts damunt dites, ans romanga cascuna en son dret e en lo punt 
e estament que huy és passat lo dit temps.

Ítem, que·ls sobredits comissaris o la I d’aquells puxen prorogar lo dit ter-
me de volentat de les parts (Plau a les parts).

Ítem, als affers principals a tractar asignen la part dels richshòmens, cava-
llers e generoses los VIII que y són asignats, ço és saber, en Jacme Castellà, en 
Ramon Costa, en Gilabert Çanoguera, en Guillem Serra, en Jacme d’Esplugues, 
n’Andreu Guillem Scrivà, en Johan de Cervató e en Johan Scrivà, o la major par-
tida d’aquells, que puxen tractar, mas no fermar sens volentat e ferma de tuyt. E la 
part de la ciutat assigna de tractar los dits affers principals en la forma dessús dita 
e en aquella matexa manera, ço és, en Jacme d’Orrit, en Johan Bonfi ll, en Jacme 
Scrivà, en Domingo Eymerich, en Bernat Redon, en Berthomeu Çaranyó, en 
Bernat Sunyer e en Berenguer Dezpuig.

Testimonis Assallit Monyoç, Arnau Porcell, Francesch de Calatayú, notari, e 
en Michel de Vaillo.

559.

||135r DE CARN SALSA

||134r [Die iovis, intitulata IIº idus ianuarii anno Domini millesimo CCCº quadragesimo 
quinto]

En lo qual Consell fon ordenat e tengut per bé que carnsalada se vena d’aquí 
enant a X diners la lliura, e que lo carnicer qui la tallarà pag a la imposició II di-
ners per lliura, emperò que la carn salata [sic] sia exuta a coneguda del mustaçaf 
de la ciutat, enaxí que no puxen fer tornes de barres ne d’esquenes. E, si contra-
farà, sie tengut de pagar per pena XX sous per quantesque vegades ||135v contra lo 
present statut venir asajarà. De les quals penes serà lo terç del senyor rey, lo terç 
de la universitat de la dita ciutat e l’altre terç serà del acusador.
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560.

[SOBRE SEGUIR LA SENYERA DE LA CIUTAT]

Ara ojats què us fan saber los justícies, jurats e prohòmens de la ciutat.
Que, com alcuns senyors de viles e de castells s’esforcen de pertorbar los 

vehins de la dita ciutat en la possessió en que són d’erbejar e lenyar e d’altres 
aemprius contra furs e privilegis e libertats de la ciutat e longa usança e antiga. 
Per tal, vos fan saber que tot hom a cavall e a peu, ab vostres armes, siats aparellats 
de seguir la senyera per defendre los dits furs e privilegis e libertats e possessió de 
la ciutat tota hora que·n serets requests.

561.

||148r QUE AQUELLS QUI TENDRAN SALVATGINES GROSSES HAJEN 
AQUELLES A TALLAR LO DIA QUE LES PORTARAN O L’ENDEMÀ

||147r [Die veneris, intitulata IIIIº idus februarii anno Domini millesimo CCCºXLº quinto]

Encara fon proposat en lo Consell per l’onrat en Pere Malet, mustaçaf de la ciu-
tat, que los revenedors de les carns, salvatgines, porchs e truges, senglars, cervos, 
cèrvies, cabrons montesos e cabres monteses, conills e lebres e altres salvatgines, 
tenen tant amagades les dites carns que no les volen vendre tro són passats III o 
IIII dies, e adonchs són podrides e infectes e a aquells qui les venen no és profi t e 
a aquells qui les mengen és gran perill e dampnatge.

Per tal, lo dit Consell acordà e tenc per bé que los venedors de les dites 
salvatgines, lo dia que aportaran o aportar faran aquelles, tallen e venen les dites 
salvatgines encontinent o l’endemà.

E qui contrafarà, pagarà per pena XX sous per quantesque vegades contra lo 
present statut venir assajarà.

Encara lo dit Consell, a esquivar tota frau, ordenà e tenc per bé que nen-
gun carnicer que matarà o matar farà porchs o truges no gos ne presumesca tren-
car les barres, quexals o dents dels dits porchs o truges, per tal que no puxen ven-
dre I carn per altra.

||148v E qui contrafarà, pagarà per pena XX sous per quantes vegades contra 
lo present statut venir asajarà.

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, e lo terç de la uni-
versitat de la dita ciutat e l’altre terç serà del acusador.

Per vigor del qual stabliment fon manada fer la crida següent:
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Ara ojats què us fan saber los jurats e lo mustaçaff de la ciutat:
Que, a squivar fraus, han ordenat que los venedors de porchs o truges, sen-

glars, cervos, cèrvies, cabrons e cabres monteses e altres salvatgines lo dia que apor-
taran o aportar faran aquelles, tallen e venen aquelles encontinent o l’endemà.

E qui contrafarà, pagarà per pena XX sous per quantesque vegades contra lo 
present statut venir asajarà.

Encara és ordenat per lo dit Consell que nengun carnicer que matarà o 
matar farà porchs o truges no gos o presumesca trencar les barres, quexals o dents 
dels dits porchs o truges, per tal que no puxen vendre una carn per altra.

E qui contrafarà, pagarà per pena XX sous per quantesque vegades contra lo 
present statut venir asajarà.

||149r De les quals penes o calònies lo terç serà del senyor rey, e lo terç de la 
universitat de la dita ciutat e l’altre terç serà del acusador.

562.

||152 [SOBRE ELS MERCADERS DE SARAGOSSA, QUE S’ABSTENEN DE 
PORTAR A VALÈNCIA LES SEUES MERCADERIES PER POR A SER 
PENYORATS, I REVOCACIÓ PARCIAL DE L’ESTABLIMENT SOBRE 
L’AJUDA A LA IMPORTACIÓ DE FORMENT]

Die iovis VIº nonas martii

Ara ojats què us fan saber los justícies, jurats e prohòmens de la ciutat:
 Que, com en la ciutat de Saragoça hajen penyorats injustament béns d’al-

cuns ciutadans e vehins de la ciutat de València, e per açò los ciutadans e ve-
hins de Çaragoça, temén ésser en la dita ciutat de València penyorats, se abste-
nen d’aportar a la ciutat damunt dita lurs mercaderies, e per ço, cautelosament 
e cuberta, fan mercats e lurs contractes ab alcuns mercaders e vehins de la ciutat 
de València en aytal manera que compren d’aquells alcunes robes e mercaderies, 
les quals los han a donar posades a risch e ventura dels venedors, o en la vila de 
Murvedre o en alcun altre loch del regne de València, per la qual rahó los vehins 
de la ciutat no poden ésser restituïts ne entegrats dels dampnatges e interesse per 
ells sostenguts per la dita rahó.

Per tal, és ordenat per lo dit Consell e tengut per bé que null hom de la 
ciutat ne del terme d’aquella, mercader o altre, no gos o presumesca vendre a al-
cun mercader o vehí de Çaragoça o a altre qual sevol alcunes robes o mercaderies, 
ne portar aquelles ni a Murvedre ni a altre loch del regne de València per vendre 
als dits çaragoçans, ni gos semblant comprar alcunes robes o mercaderies dels dits 
çaragoçans ni d’altre per aquells.
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||152v E qui contrafarà, perdrà totes les robes e mercaderies que axí haurà 
venudes o comprades. De les quals o del preu d’aquelles serà pagat e satisfeyt als 
vehins de la dita ciutat qui són estat penyorats e dampnifi cats en la dita ciutat de 
Çaragoça. E ço que·n sobrarà, serà partit, enaxí que·l terç serà del senyor rey, lo 
terç de la universitat de la dita ciutat e l’altre terç serà del acusador.

Ítem, per lo dit Consell fon revocat lo stabliment lo qual fon fet per lo dit 
Consell que tot hom qui compràs forment e molgués, que pagàs XII diners per 
kafís, los quals XIIèn diner se convertexen en pagar la ajuda que·s dóna a aquells 
qui aporten forment per mar a la dita ciutat. La qual revocació fon feta del dit 
stabliment en quant toca los clergues e religioses, qui affi rmen que no deuen pa-
gar alcuna cosa en los dits XIIèn diner per kafís.

563.

||162r DELS REVENEDORS DEL PEIX

||161r [Die martis, intitulata XIIIº kalendas aprilis anno Domini millesimo CCCºXLº quinto]

En lo qual Consell fon proposat per alcunes persones que bo seria que en la pes-
cateria no hagués revenedor ni revenedora, com gran dampnatge sia de les gents. 

||162v Per tal, lo dit Consell ordenà e tenc per bé que d’aquí enant alcun 
revenedor o revenedriu no gos comprar ne vendre alcun peix de mar. E qui con-
trafarà, perdrà lo peix, e, oltra allò, pagarà per pena o calònia V sous per quantes-
que vegades contra açò venir asajarà.

E fon manada fer la crida següent:

Ara ojats què us fan saber los justícies, jurats e prohòmens de la ciutat.
Que nengun revenedor o revenedriu d’aquí enant no gos o presumesca 

comprar ne vendre en la pescateria ne en altre loch alcun peix de mar. E qui 
contrafarà, perdrà lo peix e, oltra açò, pagarà per pena V sous per quantesque ve-
gades contra lo dit statut venir asajarà.

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç de la uni-
versitat de la dita ciutat e l’altre terç serà del acusador.
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564.

||168r DE REVENEDORS DEL ALMUDÍ

||167r [Die mercuri, intitulata IIIIº kalendas aprilis anno Domini millesimo CCCºXLº sexto]

En lo qual Consell fon proposat que, com ordenat sia per lo Consell que nen-
gun mesurador no gos reebre comanda de vendre alcun blat d’alcuna persona 
de qualque condició sia, mas lo senyor del blat faça’l vendre a persona de son 
alberch, e si lo mesurador contrafahie pagàs per pena XX sous per quantesque 
vegades contrafarie. E, com alcunes persones per introduir carestia, com ells no 
puxen vendre a lur guisa lo blat que han, comanen-lo a revenedors o revenedo-
res, que bo seria que semblant stabliment se feés dels revenedors que s’és fet dels 
mesuradors.

Per tal, lo dit Consell acordà e tench per bé que nengun revenedor o re-
venedriu no gos reebre comanda d’alcuna persona per vendre lo blat d’aquella. E 
qui contrafarà, pagarà per pena o calònia XX sous per quantesque vegades contra 
lo present statut venir asajarà.

||168v E fon manada fer la crida següent:

Ara ojats què us fan saber los justícies, jurats e prohòmens de la ciutat:
Que, per squivar frau, és ordenat e stablit per lo Consell que nengun reve-

nedor o revenedriu no gos o presumesca reebre comanda de nenguna persona 
per vendre los blats d’aquella. E qui contrafarà, pagarà per pena o calònia XX sous 
per quantesque vegades contra lo present statut venir asajarà. De les quals penes 
o calònies lo terç serà del senyor rey, lo terç de la universitat de la ciutat e l’altre 
terç serà del acusador.

565.

||183r DELS PELLERS

||180r [Die martis XVI dies del mes de maig del ayn de MCCCXLVI]

Ítem, fon proposat en lo Consell per alcuns prohoms del offi ci o mester de pelle-
ria e consellers de la ciutat en l’ayn present que, com alcunes persones usants del 
dit offi ci cometen e facen alcunes fraus en aquell offi ci e mester, trametén roba 
vella a molí draper e rentan aquella per maneres no legudes en dampnatge de la 
cosa pública, car tal persona cuyda comprar bona vestidura e complida, la qual 
per lo dit amolinament e tirament encontinent en temps pluvials e en altra ma-
nera, jassia que sien prou complides en larguea, torne en l’estament o ||183v con-
dició que eren ans del amolinament e retirament. E ells, dits proposants e conse-
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llers, a esquivar fraus, moguts per zel de justícia e que la malafeyta d’aquells qui 
les dites fraus cometen no donen infàmia a aquells qui ben han usat e entenen a 
usar del dit offi ci, jassia que per privilegi del senyor rey en Pere, besavi del senyor 
rey ara regnant, atorgat als offi cis e mesters de la dita ciutat, ells, en quant en si és, 
hajen donat loch que les dites fraus sien esquivades, encara aquells faén la frau no 
cessen de usar de aquella. Per ço, supliquen als jurats e Consell de la ciutat que sia 
provehit en les dites formes e ordenat en açò ço que fer-se deja.

Per tal, lo dit Consell ordenà e tench per bé que si d’aquí enant alcun pe-
ller o altre usant de pelleria portarà o trametrà roba vella a molí draper, o la ado-
barà a taló o la retirarà, com açò sia frau e dan de la cosa pública, axí de privats 
com d’estrayns, e tot hom deja dar loch que engans e malafeytes sien castigades 
dels offi cis e mesters de la ciutat, aquell qui açò farà perdrà la roba en què haurà 
comesa la frau e, ultra açò, pagarà per pena LX sous per quantesque vegades con-
trafarà. De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, lo terç de la uni-
versitat de la dita ciutat e l’altre terç serà del acusador.

||184r E, encontinent, en Jacme Pallarès, en Pere Galvayn e·n Guillem Serve-
ra, consellers e pellers, qui presents eren en lo dit Consell, dixeren per si e per los 
altres del lur offi ci e mester que no consentien al dit establiment en la forma que 
fet era, si donchs no s’estenia generalment a totes persones.

E lo dit Consell perseverà en la dita ordenació e estatut, e manà fer de les 
dites coses crida pública.

Ara ojats què us fan saber los justícies, jurats:
Que ordenat és per lo Consell de la ciutat que si alcun peller o altre usant 

de pelleria portarà o trametrà roba vella a molí draper e la adobarà a taló o la 
retirarà, com açò sia frau de la cosa pública, axí de privats com de strayns, e tot 
hom deja donar loch que engan e malifeytes sien castigades dels offi cis e mesters 
de la dita ciutat, aquell qui açò farà perdrà la roba en què haurà comesa la frau e, 
ultra açò, pagarà per pena LX sous per quantesque vegades contrafarà.

De les quals penes o calònies serà lo terç del senyor rey, e l’altre terç de la 
universitat de la dita ciutat e l’altre terç serà del acusador.

Per tal, vos notiffi quen les dites coses ab la present pública crida per tal que 
alcú ignorància no puxa al·legar.

La qual crida fon feta dimecres, XX dies del mes de setembre del ayn da-
munt dit.
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22. DE LA CAÇA E VOLATERIA

23. QUE CARN DE PORCH NE SAGÍ NO TRAEN DE LA CIUTAT

24. QUE GRANA NO SIA VENUDA SENS GARBELLAR

25. QUE BATAFFALUA E COMÍ SIA GARBELLAT

26. DE LES FLAÇADES

27. QUE NO COMPREN FRUITA EN LA PLAÇA

28. DE LA LENYA

29. RAÏMS DE VINYES

30. DE LES ABELLES

31. DELS CANS

32. DE LA FUSTA

33. DE LA RAJOLA O TEULA

34. DEL CARBÓ

35. DE LA VACHA

36. DEL SENYAL DEL MOLTÓ

37. DE LA FRUITA SECHA

38. DE LA VEDELLA

39. DE LES CARERES QUE HA BARDES

40. QUI ENTRARÀ EN VINYES

41. QUI VENDRÀ RAÏMS DE VINYES

42. QUE NULL CARNICER NO PES FETGE NE CULLONS

43. QUE NO PESSEN BARRES NE PEUS DEL PORCH

44. QUE LEXEN DEL SENYAL DEL PORCH

45. DELS EMPLEXS DEL PORCH

46. DE LA TRUJA, QUE·U DIGUEN

47. QUE NO PESSEN LES ESQUENES

48. DE LES TEMPLES DEL BOU

49. [QUE SIGUEN PRESES LES MONEDES DE LES GENTS D’ALMERIA]
50. DELS TAVERNÉS
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51. [QUE SIGUEN PRESOS JAQUESOS DE LES GENTS D’ALMERIA]
52. DE LES BARCELLES E DEL MESURAR D’AQUELLES

53. DELS CORREDORS, QUE NO MESSUREN AROÇ

54. DELS ALCAVOTS

55. [SEGURETAT PER ALS VEREMADORS]
56. DE LA VENEMA QUE NO ÉS DEL REALENCH

57. DEL VI VELL O NOVELL

58. DEL PREU DE LA CALÇ

59. QUE CASCÚ PUSCHA PENDRE LA CALÇ

60. QUE NO LA CONPREN MÉS, LA CALÇ

61. DE LES GLEVES DE LA CALÇ, QUE NO PRENGEN

62. QUI LOGARÀ TRAGINÉS A VENEMA O VI QUE NO SERÀ DEL REALENCH

63. DEL BAN DEL BESTIAR

64. QUE RECULLEN LO BESTIAR DEJORN

65. DEL BAN DELS GUARDIANS DEL BESTIAR

66. QUE NULL SENYOR D’ALCUN VEXELL NO GOS TRER BLAT

67. DE VOLATERIA

68. DEL CARBÓ

69. [DE NO TRAURE TERRA DE L’HORT DE PERE SAVILA NI ABOCAR-HI ES-
COMBRARIES]

70. [NOMENAMENT DEL GUARDIÀ GENERAL DE L’HORTA]
71. [DE NO TENIR EN L’HORTA BESTIAR GROS NI MENUT]
72. DE ORTALIÇA

73. QUE OSTALERS NO SIEN CORREDORS

74. ORDINACIONS FETES PER CAUSA DELS TEXIDORS DE DRAPS DE LI E ALTRES 
FILACES PRIMES

75. ORDINACIONS DELS PARAYRES

76. ORDINACIONS DEL OFFICI DELS TINTORERS

77. DE VENDRE RAYMS

78. ABELLES

79. [DE NO ENTRAR EN HORTS, VINYES NI CAMPS]
80. DE LES BARDICES

81. [QUE ELS BANDEJATS ISQUEN DE LA CIUTAT I DEL REGNE]
82. DE FIGUES

83. DE CORREDORS

84. ORDINACIONS FETES PER LOS CORDERS

85. ORDINACIONS DE L’OBRA DE SEDA O DE FILADIÇ, NO FOS FETA NENGUNA 
MESCLA, EXCEPTAT FIL D’OR O D’ARGENT

86. [DELS CORDERS]
87. ORDINACIÓ DELS CAVADÓS [E] PODADÓS

88. DELS CANDELÉS DE SÈU
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  89. [DE L’ALMODÍ]
  90. [DE CARNICERS]
  91. [DE CANSALADA]
  92. DELS BESTIARS

  93. QUE·LS JURATS DEMANEN LOS DEUTES DE LA CIUTAT

  94. DEL COMPLIMENT DE LES AYGÜES EN TEMPS DE SECADA

  95. QUE FOSSEN PRESES VII MULNARS D’AYGUA, ÇO ÉS, DE LES CÈQUIES DE 
MONCADA

  96. [DELS PREUS DELS BLATS]
  97. QUE NENGUN REVENEDOR O REVENEDRIU NO GOS VENDRE LO CAFÍÇ 

DE LA CIVADA SINÓ XIV SOUS, ÇO ÉS, AVENA XII SOUS E ORDI XVI SOUS, E 
NO A MÉS

  98. [QUE TOTHOM MANIFESTE EL BLAT QUE TINDRÀ]
  99. [DEL BESTIAR EN L’HORTA]
100. [IMPOSICIÓ SOBRE EL FORMENT]
101. [DE BOTONS D’ESTANY]
102. [DE REVENEDORS DELS FORMENT]
103. [DEL FORMENT DE XEIXA]
104. [DE LA VENDA DE CANY]
105. [IMPOSICIÓ SOBRE CUIROS I PELLS]
106. [QUE TOTHOM MANIFESTE ELS BÉNS SOTMESOS A CENS A L’ESGLÉSIA]
107. [DELS TEIXIDORS DE DRAPS DE LLANA]
108. [QUE TOTHOM ESTIGA PREPARAT AMB LES ARMES]
109. DE LA LIBERTAT DE PLACES PÚBLIQUES

110. [DEL PREU DE LES CANDELES DE SÈU]
111. [DE NO TRAURE MOLTONS I ALTRES CARNS]
112. [AJUDA A QUI APORTARÀ BLAT]
113. [PER ESQUIVAR IMMUNDÍCIES] 
114. [DELS EMPRIUS]
115. DEL SPITAL DE SENT LÀZER

116. QUE NENGÚ NO GOS CAVALCAR EN BÈSTIA D’ALBARDA

117. DE PÉXER BESTIAR EN LA ALBUFERA

118. QUE NENGÚ NO GOS PENDRE O REEBRE VI EN PORTADORES CLOSES O 
TANCADES

119. QUE AQUELL QUI TENDRÀ PORTADORES CLOSES HAJA A·FINAR AQUELLES

120. QUE FOS POSAT CERT PREU O FOR EN CIVADA

121. IDEM DE CIVADA

122. DE ADOBAR CUYRAM

123. QUE NENGÚ NO GOS ADOBAR O ENGORDIR CUIR DE BOU O DE VACHA, 
BLANCH O ALTRE, SINÓ AB UNA SAL

124. [DE LA MOLTURA DEL FORMENT I DEL PANÍS]
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125. [DE NO TRAURE BLAT DE LA CIUTAT]
126. [DE NO ESCORXAR BÉSTIES NI FER-LES CÓRRER EN LA CIUTAT]
127. NEGÚ NO GOS TENIR BESTIAR DE DIA NI DE NIT, SALVU BÈSTIES AREGUES 

EN SA HERETAT PRÒPRIA E NO D’ALTRI

128. QUE NEGUN PASTOR O GUARDIÀ DE BESTIAR NO GOS PORTAR DINS LA 
ORTA ARMES VEDADES, SOTS PENA DE LX SOUS

129. [DE NO PRENDRE RES DELS PONTS, MURS I BARBACANES DE LA CIUTAT]
130. TATXACIÓ DE LA VALOTERIA [sic]
131. DE LA CÈQUIA DE NA ROVELLA. QUE NEGÚ NO Y GOS LANÇAR PEDRES, 

TESTS, AGRANADURES E ALTRES SUTZETATS

132. [DE LES PROCESSONS]
133. QUE NEGUN REVENEDOR E REVENEDRIU NO GOS COMPRAR O FER COM-

PRAR NENGUNA CAÇA O VOLETERIA DINS LOS TÉRMENS DE LA CIUTAT

134. [DE LA MÒLTA DE L’ALQUENA]
135. [DE LA VENDA DEL FORMENT]
136. DELS CATIUS CRESTIANS

137. ORDINACIONS PER TRAURE CATIUS CRISTIANS DE PODER DE INFELS

138. QUE NENGÚ NO GOS VENDRE NE FER VENDRE O COMPRAR FORMENT 
DINS LA CIUTAT NE FORA, SINÓ EN L’ALMODÍ

139. [DE LA VENDA DEL FORMENT]
140. [DE LA VENDA DE CARN]
141. STABLIMENT QUE CASCUN ANY SIA ELET UN PESADOR AL PES DEL BLAT E 

FARINA, E SEMBLANMENT GUARDIÀ AL ALMODÍ

142. QUE NEGÚ NO GOS TENIR ABELLES EN LA ORTA DE LA CIUTAT

143. PERDIGANES

144. DELS BESTIARS VEDATS DINS LA ORTA E DELS TÉRMENS D’AQUELLA

145. [DE LA VEREMA]
146. DE VOLETERIES

147. ORDINACIONS DELS DRAPS DE LANA

148. DEL PREU DE LA CARN DEL VEDELL O VEDELLA, ÇO ÉS, A X DINERS LA 
LLIURA QUI PES DE XX LLIURES A ENJÚS, E AQUELLS QUI PESARAN DE XX 
LLIURES TRO EN XXX, A VIII DINERS LA LLIURA

149. QUE NENGÚ NO GOS VENDRE VOLETERIA ALGUNA EN LA CIUTAT O EN 
LOS RAVALLS D’AQUELLA, SINÓ EN LO PORTXE DEL MERCAT

150. DEL PESAR DEL PEIX

151. [DEL PEIX DE LA MAR]
152. QUE TAVERNER NO GOS TENIR SINÓ Iª TAVERNA, SEGONS LO PRIVILEGI

153. [DEL PREU DE LA CIVADA]
154. [DEL PONT DEL CAMÍ DE LA MAR]
155. DE LES VEDELLES

156. [DE LLENYA DE VINYES]
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157. [DE PROCURADORS I MISSATGERS DE LA CIUTAT]
158. [DELS CORREDORS]
159. DELS CORREDORS QUI METRAN SCUDERS O NODRICES AB ALTRI

160. DELS MESURADORS DEL ALMODÍ

161. DE LA VOLETERIA

162. DE PÉXER E TENIR BESTIAR EN LA DEVESA

163. [DELS EMPRIUS]
164. ACAPTADORS

165. [SOBRE L’AJUDA DEL FORMENT]
166. [DANYS DEL BESTIAR]
167. D’AQUELLS QUI TINGUEN VINYES DINS LOS TÉRMENS DE LA CIUTAT

168. SOBRE FEYT D’AMPRIUS DE LA CIUTAT

169. [DE FLAQUERES]
170. QUE NENGÚ NO GOS VENDRE DE DIE O DE NIT FORMENT EN 

BOTI GUES NE EN ALTRES LOCHS, SINÓ EN L’ALMODÍ

171. QUE NENGUN CARNICER NO GOS TENIR BESTIAR EN L’ORTA, SINÓ L CA-
BECES

172. ORDINACIONS FETES QUE NENGÚ EN DIES DE FESTES NO GOS VENDRE NI 
PORTAR CERTES COSES DINS LA CIUTAT

173. ORDINACIONS FETES EN LOS CORREDORS QUI VENDRAN ROBES O AL-
TRES COSES

174. DE LES CINGLES DE LES BÈSTIES, AXÍ DE SELLA COM D’ALBARDA

175. [DE FUSTA DE LA RAMBLA O DE LA PLATJA]
176. [ELECCIÓ DE CLAVARI]
177. QUE·LS JURATS NO DONEN A ALCÚ PER FRANC ALOU O ESTABLIR A 

CERT CENS MURS, BAR[BA]CANES, RAMBLES, PLACES NE ALTRES LOCHS 
PÚBLICHS

178. ORDENACIÓ DEL ALMUDÍ

179. DE NO TRER CARNSALADA

180. STABLIMENTS DEL DESCAREGAR DE MAR

181. DE LA AJUDA DEL FORMENT

182. ORDENAMENT DEL BESTIAR

183. AJUDA PROMESA PER FORMENT E ORDI

184. QUE PER ALNES, BARCELLES O MESURES PER SENYALAR NO SIA RES PRES

185. DE LA PAGA DEL DINAL E MEALLAL

186. QUE FOCH GREESCH NO SIA GITAT PER LA CIUTAT

187. DEL MUNDAMENT DE VALLS

188. QUE INMUNDÍCIES NO SIEN GITADES EN LOS VALLS

189. [DE SEGUIR LA SENYERA DE LA CIUTAT]
190. DE LA FRUITA DE LA ORTA

191. DE NO VENDRE RAYMS DE VINYES
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192. EN QUAL LOCH TERRA NE ARENA NO SIA LEVADA

193. ORDINACIONS PER LO FEYT DE LA ALQUENA

194. DE VI

195. DE LA CAÇA E VOLATERIA

196. [DE NO LLANÇAR IMMUNDÍCIES EN LA SÈQUIA]
197. DE TENIR SECRET ÇO QUI·S FA EN CONSELL

198. ORDINACIONS QUE MISSATGERS QUI PER PART DE LA CIUTAT IRAN AL 
SENYOR REY O A SON PRIMOGÈNIT, QUE NO IMPETREN NI IMPETRAR 
FACEN ALCUNA COSA A LUR PROPRI PROFIT O D’ALTRI, SINÓ PER FETS DE 
LA CIUTAT

199. QUE OFICIAL DEL SENYOR REY NO PUXA TENIR OFICI DE LA CIUTAT

200. ORDINACIONS QUE TOT PESCADOR DE MAR PUXA VENDRE LO PEIX DE 
MAR SENS PES, EMPERÒ VENENT AQUELL A LA PESCATERIA

201. DE LA ORDENACIÓ DE LA AJUDA DEL BLAT

202. DEL GUIATGE DEL SENYOR REY A AQUELLS QUI APORTARAN BLAT

203. DEL BAN DEL BESTIAR

204. QUE RAYMS DE VINYES NO SIEN VENUTS

205. QUE LA FRUYTA SIA APORTADA DE SOL A SOL O TRO A LES LLUMS ENCENENS

206. DE LES ABELLES, QUE NO SIEN EN LA ORTA

207. ORDENAMENT DE LA CIVADA, E ORDI E AVENA

208. [CRIDES PER RAÓ D’UNA RIUADA]
209. [NETEJA DELS VALLS I DE LES SÈQUIES MARES]
210. [AJUDA DEL FORMENT]
211. DE LA CAÇA

212. [DE LA VENDA DE LA CAÇA]
213. [DEL PREU DE LA CAÇA]
214. [DE BARALLES, LLADRES I PROSTITUTES]
215. ORDINACIONS DEL PEIX

216. PER LO PEIX DE MAR

217. [DE L’APROVISIONAMENT DE CARN]
218. QUE NEGUN CARNICER, PRIVAT O STRANY, NO GOS TRAURE DEL TERME 

DE LA CIUTAT O DEL REGNE MOLTONS, CABRONS, O VAQUES O PORCHS

219. [DE SEGUIR LA SENYERA DEL REI]
220. [DEL FORMENT DE L’ALMODÍ]
221. DELS CORDERS

222. [CONVOCATÒRIA DE CORTS GENERALS]
223. [IMPOSICIONS SOBRE LA CARN I LA MÒLTA]
224. DE LA VENDA DEL FORMENT

225. QUE·LS CONSELLERS SIEN TENGUTS VENIR EN CERTA ORA A CONSELL

226. ORDINACIONS DELS RAYMS DE VINYES E DE PARRES

227. QUE ABELLES NO PUXEN TENIR DINS L’ORTA DE VALÈNCIA
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228. [DE LA COMPRA I EL PASTAMENT DEL BLAT ASSEGURAT]
229. QUE TOT HOM QUI APORTARÀ BLAT PER MAR O PER TERRA SIA ASSE-

GURAT E ALTRES ORDINACIONS DE BLATS QUE ES VENEN EN L’ALMODÍ

230. QUE NENGÚ QUE NO CONTRIBUEX AB LA CIUTAT EN TALLES E ALTRES 
EXACCIONS NO PUXA METRE VI DINS AQUELLA, E ALTRES ORDINACIONS 
TOCANT LO FET DEL VI

231. [QUE ELS JURATS NOUS PAGUEN ELS DEUTES DE L’ANY ANTE RIOR]
232. PER LOS BRUNATERS E OFFICI D’AQUELLS

233. [DE LA VENDA DE BLATS]
234. [SOBRE EL FINANÇAMENT D’UNA ARMADA CONTRA ELS GENOVESOS]
235. ORDENAMENT DEL SECRET A TENIR PER CONSELL

236. ORDINACIONS FETES PER CAUSA DEL REGIMENT DE LA CIUTAT

237. QUE NEGUN MISSATGER QUI SERÀ TRAMÈS AL SENYOR REY NO PARLEN 
NI PARLAR FACEN DE LURS AFERS NE D’ALTRES AB LO SENYOR REY E SON 
PRIMOGÈNIT, NI EMPETREN ALTRES COSES SINÓ PER LOS FETS QUE HI SE-
RAN TRAMESOS

238. QUE NEGUN OFFICIAL DEL SENYOR REY O DE CASA SUA SCRIT EN RACIÓ 
NO SIEN ELETS EN OFFICIS DE LA CIUTAT

239. QUE NENGUN REVENEDOR O REVENEDRIU NO GOSASSEN COMPRAR NI 
VENDRE PEIX FRESCH NI SALAT DE MAR

240. DE NO VENDRE RAYMS SENS ALBARÀ DELS JURATS

241. DE VENDRE CAÇA

242. [DE REVENEDORS]
243. [DE LA VENDA DE SAL]
244. [DE LA VENDA DEL PEIX VERMELL]
245. QUE TOT MERCADER O REVENEDOR DE PEIX PUXA COMPRAR QUAL-

SEVOL PEIX DINS LOS TÉRMENS DE LA CIUTAT

246. [DE LA VENDA DE VI]
247. ORDINACIONS DE AJUDA DE FORMENTS

248. DE NO TENIR BESTIAR EN LA HORTA

249. COM PER PENÚRIA DE BLATS QUE ERA EN LA CIUTAT FOREN FETES MOL-
TES ORDINACIONS

250. QUE NEGÚ NO GOS TENIR EN LA ORTA BESTIAR

251. QUE NEGÚ NO GOS TENIR BUCHS D’ABELLES

252. DELS CEPS DE LENYA

253. DEL LIGAR DE CANS

254. DE LA FRUYTA

255. [DE LLEUDA, PORTATGE, PEATGE, PES I MANCÚS]
256. DELS COMPTADORS DELS JURATS

257. [SOBRE LA VENDA DE BLATS EN L’ALMODÍ]
258. ORDINACIONS DE ORFERTA DE COSSOS O ALBATS
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259. DELS QUI·S DIEN VEDATS

260. QUE NENGÚ NO GOS POSAR EXCEPCIÓ EN SCRIT EN PLEYT DE VET CON-
TRA ALCÚ AB QUI HAJA PLEYT

261. QUE SI ALCÚ DIRÀ A NOTARI QUE·LS CONTRACTES PER ELL REEBUTS EN 
SOS LIBRES, STAN VEDAT, NO HAN VALOR, PACH PER PENA CC SOUS

262. ARMADA PER A BLAT

263. DE LEGUMS

264. QUE NENGÚ NO GOS TENIR BESTIAR EN LA ORTA DE VALÈNCIA

265. QUE NEGUN REVENEDOR O REVENEDRIU EN LA CIUTAT O EN LOS 
TÉRMENS D’AQUELLA NO GOS COMPRAR NENGUN BLAT PER VENDRE

266. [DE LES FLAQUERES]
267. [SOBRE EL PASTAT DE PA BLANC I PA ROS]
268. [ORDENAMENTS SOBRE LA IMPOSICIÓ DE CARNS I VI]
269. DELS BLATS E DE LA FARINA

270. [PROHIBICIÓ DE FER ESCORRENTIES]
271. [MESURES CONTRA ELS BÀNDOLS]
272. QUE NEGÚ NO GOS TENIR BESTIAR EN LA ORTA

273. BESTIAR

274. ORDINACIONS DE NO FER CORREGES QUE·L ORDIMENT SIA DE FIL E TE-
XIDA AB SEDA

275. QUE NEGÚ QUI HAJA ALBERCH CONTIGUU A LA PLAÇA DEL MERCAT O 
A LA PLAÇA DE LES CEBES NO GOS ENBARGAR LO DIA DE MERCAT LURS 
PORTALS

276. D’AQUELLS QUI MATARAN EN CASA PORCH O TRUJA, O BOUS O VEDELLS

277. DE VENDRE CAÇA O AVIAM

278. QUE NENGUN CARNICER NO GOS INFLAR LES CARNS AB LA BOCA DE 
CANÓ O SENS CANÓ SINÓ AB VENT DEL ÀER

279. QUE NENGUN NO LOGUE A FEMBRES PECADRIUS VESTIDURES NI ARREUS

280. QUE NENGUNA FEMBRA PÚBLICA NO GOS ENTRAR EN LA CIUTAT ABRI-
GADA

281. QUE NEGUNA DONA CHRISTIANA NO GOS STAR NI CONVERSAR EN SER-
RAYNS EN TAVERNES O EN LOCHS SOSPITÓS

282. DE TAFFURERIES

283. DE LES CORRENTIES DELS ARROÇOS

284. [DE LES FLAQUERES]
285. [SOBRE EL REPARTIMENT DEL FORMENT ASSEGURAT]
286. DEL PEIX

287. NEGÚ NO GOS VENDRE PEIX MAL FRESCH

288. BESTIARS

289. DELS GUARDIANS DE LA ORTA

290. [SOBRE PENYORES I REPENYORES AMB EL SENYOR DE XÈRICA]
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291. ORDINACIONS DELS BLANQUERS E ÇABATERS E ALUDERS

292. [CRIDA DEL JUSTÍCIA SOBRE BÀNDOLS]
293. D’ALQUENA

294. [SOBRE LA IMPOSICIÓ DE LA CARN]
295. DELS BLATS E DE LA FARINA

296. DELS BLATS

297. QUE NENGÚ NO GOS GITAR EN LO PONT DEL SERRANS O PROP 
D’AQUELL NEGUNES SUTZURES

298. DEL VY

299. QUE NEGÚ NO GOS TENIR PORCH O TRUJA FORA SON ALBERCH PER LE-
XAR ANAR AQUELLS PER LES CARRERES

300. [DE PORTAR ELS PESOS I LES MESURES AL MUSTASSAF]
301. DE BASTAX. QUE NO GOS EXIR A CARRERA A NEGUN CARBONER NE 

FER MERCAT DEL CARBÓ

302. [DE NO TENIR BESTIAR EN L’HORTA]
303. STABLIMENT DEL GUARDIÀ DEL VI

304. QUE NENGÚ NO GOS LANÇAR NENGUNES SUTZETATS EN LOS VALLS E 
BARBACANES

305. QUE NENGUN MOLINER O SENYORS DE MOLINS NO GOSEN TENIR VOLA-
TERIES ALCUNES SINÓ EN CORRALS, PER NO DONAR DANS ALS SPLETS E 
FRUITS PROP LOS DITS MOLINS

306. [QUE LES CORREGES NO SIGUEN GUARNIDES D’ARGENT, EXCEPTE LES DE 
SEDA]

307. DE CAÇA

308. [DE LA VENDA DEL VI]
309. COMENCEN LOS ESTABLIMENTS FEITS EN TEMPS DEL SENYOR REI EN PERE

310. [DE SEGUIR LA SENYERA DEL REI]
311. FORMENT

312. DE CAVALLS E ARMES QUE NO SIEN TRETS DE REGNE DE VALÈNCIA

313. QUE CORREDOR NO GOS FER MERCAT DE ROBES O COSES SINÓ PRE-
SENTS LO VENEDOR E COMPRADOR

314. [DE SEGUIR LA SENYERA DEL REI]
315. [QUE EL CORREDOR MANIFESTE LES AVINENCES DE CAVALLS DE SELLA]
316. QUE NEGÚ NO GOS FER CORRENTIES DE ARROÇ

317. FORMENT

318. DE LANES E DRAPS

319. [DE NO CAÇAR EN L’HORTA]
320. CARNS

321. [DE LES IMPOSICIONS DELS BLATS, EL VI I LES CARNS]
322. [DE MANIFESTAR EL VI ALS COMPRADORS DE LA IMPOSICIÓ DEL VI]
323. [DE NO FER CORRENTIES D’ARRÒS]
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324. FORMENT

325. [DE NO TENIR ABELLES EN L’HORTA]
326. [DE CARNICERS]
327. DE LA ENTRADA DEL SENYOR REY EN PERE

328. ACOSTACIÓ DE BLATS

329. [DE NO LLANÇAR COETS VOLADORS]
330. [DE NO VENDRE ORDI, CIVADA I AVENA BANYADES EN L’ALMODÍ]
331. [DE NO TRAURE CAVALLS, ROCINS NI ARMADURES DEL REGNE]
332. [DE MANIFESTAR L’ORDI, AVENA I CIVADA]
333. DEL GUARDIÀ DEL VI

334. DE LES CARNS

335. [QUE TOTHOM ESTIGA PREPARAT AMB LES ARMES]
336. [AJUDES ALS BLATS]
337. [DE PORTAR ELS PESOS I LES MESURES AL MUSTASSAF]
338. [CAÇA]
339. [DE NO TENIR PORCS SOLTS]
340. QUE NENGUN CARNICER NO GOS COMPRAR EN LO DIJOUS O ALTRE DIA 

QUE·S TINGA MERCAT CARNSALADA TRO LA ORA DE NONA SIA PASSADA

341. [DE NO TRAURE BLAT DE LA CIUTAT]
342. [CRIDA DEL BESTIAR]
343. [LLICÈNCIA PER A TRAURE FORMENT DE LA CIUTAT]
344. ORDINACIONS DEL PEIX

345. BLAT

346. DEL BESTIAR LANAR E CABRIU E GROS E DEL BAN D’AQUELL

347. [DE NO TRAURE BLAT I DE NO TIRAR PEDRES ALS VALLS]
348. [AJUDA ALS BLATS I FARINA]
349. [DE REVENEDORS DE BLATS I DE MANIFESTAR LA COMPRA D’ORDI I CI-

VADA ALS COMPRADORS DE LA IMPOSICIÓ]
350. QUE NENGUN NO GOS TENIR BESTIAR EN L’ORTA

351. [DE NO FER CORRENTIES D’ARRÒS]
352. CRIDA DE RAYMS I VEREMA

353. [DE LLIGAR ELS GOSSOS]
354. [DE NO ARRANCAR ESTAQUES O CANYISSOS NI TIRAR BASSURES]
355. [CÀSTIG CONTRA CARNISSERS FRAUDULENTS]
356. [DE LES MEALLES]
357. BESTIAR

358. [DE REVENEDORS I ALTRES ODENAMENTS]
359. [PORTAR ELS PESOS I LES MESURES AL MUSTASSAF]
360. [DE SEGUIR LA SENYERA DEL REI]
361. [DE LA VOLATERIA]
362. [DE LA VOLATERIA]
363. [DEL PREU DE LA CARN]
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364. [DE LA VOLATERIA]
365. [URBANISME O NETEJA DELS ALBELLONS]
366. [DE PORTAR VI A LA CIUTAT]
367. [DE NO BLASFEMAR I ALTRES ORDENAMENTS]
368. QUE QUALSEVOL JUTGE E ÀRBITRE QUI SERÀ PAGAT DEL SALARI DE DO-

NAR SENTÈNCIA O INTERLOCUTÒRIA L’AJA DONADORA DINS XXX DIES

369. D’AQUELLS QUI VENDRAN BLATS

370. [SOBRE L’AJUDA DEL BLAT I LA FARINA]
371. [QUE FLEQUERS I BESCUITERS COMPREN FORMENT DE LA CIUTAT]
372. [DE LES CORRENTIES DE L’ARRÒS]
373. CRIDA DELS RAYMS

374. [QUE PORCS NO VAGEN SOLTS I ALTRES ORDENAMENTS]
375. DE LA FESTA DE SENT DIONÍS

376. [DE LA VOLATERIA]
377. DE LES LEXES O GRÀCIES QUE POT FER LOS [sic] MOSTAÇAF

378. [AJUDA DE LA CIUTAT PER CAFÍS DE FORMENT]
379. [QUE NINGÚ TRAGA CARNS DE LA CIUTAT]
380. [DE LES AJUDES ALS BLATS I ALTRES ORDENAMENTS]
381. [AJUDA DE LA CIUTAT ALS QUE PORTEN BLATS]
382. DE PEGA. QUE NENGÚ NO·N GOS PORTAR QUE HAJA SÒL DE TERRA

383. [AJUDA DE LA CIUTAT ALS QUE PORTEN BLATS]
384. [DEL PES I FARINES DEL PA]
385. [QUE NINGÚ NO COMPRE BLATS]
386. DE L’AGRAÇ [I ALTRES ORDENAMENTS]
387. [QUE NINGÚ NO COMPRE FORMENT SINÓ EN L’ALMODÍ]
388. [QUE NINGÚ NO COMPRE FORMENT SINÓ EN L’ALMODÍ I D’AJUDES A LA 

IMPORTACIÓ DE BLATS]
389. [DE LA IMPOSICIÓ DE LA CARN]
390. [DIVERSOS]
391. DELS BARBERS

392. [DE PEGA I ALQUENA]
393. [DE NO FER CÓRRER LES BÈSTIES PER LA CIUTAT]
394. [DE LA VENDA DE BLAT EN L’ALMODÍ I D’ANIMALS SOLTS PER LA CIUTAT]
395. [ORDI]NACIONS [DELS] RAYMS. [QUE] NENGÚ NO GOS VENDRE RAYMS 

[DE] VINYES QUE HAGEN DINS LOS TÉR MENS DE LA CIUTAT QUE SIEN DEL 
REALENCH SENS LICÈNCIA DELS JURATS DE LA CIUTAT

396. [SOBRE ELS FURTS DE FUSTA DE LA RAMBLA]
397. [EXEMPCIÓ DE LA QUEMA ALS CASTELLANS QUE PORTEN FORMENT]
398. ORDINACIONS PER LOS DRAPS DE LANA

399. [LA CIUTAT PAGARÀ LA QUEMA I L’ALMODINATGE ALS CASTELLANS QUE 
PORTARAN FORMENT A L’ALMODÍ]

400. [CELEBRACIÓ DEL DIA DE SANT JORDI]
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401. [D’ALBARDERS I REVENEDORS]
402. DE VENDA DE LA CAÇA E DELS PREUS

403. [DEL PREU DE LA CAÇA]
404. [DE LA VENDA DELS BLATS EN L’ALMODÍ]
405. DE LA RAJOLA E TEULA

406. DE LES CORRENTIES DELS ARROÇOS

407. QUE NEGÚ NO GOS TENIR BESTIAR EN LA ORTA DE VALÈNCIA

408. ORDINACIONS FETES PER CAUSA DELS PESCADORS E DEL VENDRE DEL PEIX 
DE MAR

409. QUE·LS CARNICERS NO GOSEN TENIR DINS L’ORTA DE VALÈNCIA SINÓ L 
CABECES DE MOLTONS

410. QUE NENGÚ NO GOS APORTAR PAVESOS EN LA CIUTAT PER TERRA E PER 
MAR SI NO SÓN ENCUYRATS

411. [CELEBRACIÓ DEL DIA DE SANT JORDI]
412. [SOBRE LES CORRENTIES DE L’ARRÒS I ALTRES ORDENAMENTS]
413. BESTIARS

414. BESTIAR

415. [DE LA COMPRA DE BLATS]
416. [DE LES CALÒNIES PAGADES AL GUARDIÀ DE LES VINYES]
417. [DE NO LLAVAR LLANA NI TIRAR FEMS EN LES SÈQUIES]
418. QUE·LS VEHINS DE LA CIUTAT E DE LA CONTRIBUCIÓ PUXEN VENDRE 

RAYMS DE LES LURS VINYES PRÒPRIES AB ALBARÀ DELS JURATS

419. [DE NO VENDRE CANDELES DE CERA EN LES ESGLÉSIES I ALTRES ORDENA-
MENTS]

420. [DE NO VENDRE CANDELES EN LES ESGLÉSIES NI DEMANAR ALMOINA DU-
RANT ELS OFICIS]

421. [DEL PREU DELS BLATS]
422. [DEL PREU DELS BLATS]
423. [DE PORTAR ELS PESOS I LES MESURES AL MUSTASSAF]
424. [DE LES CALÒNIES DEL MUSTASSAF I ALTRES ORDENAMENTS]
425. [DE L’ESCORXAR DELS ANIMALS]
426. [DE LA VOLATERIA]
427. [QUE SIGUEN ELETS DOS PROHOMS COM A GUARDIANS DE L’HORTA]
428. [DE LA CLEDA]
429. DE LA ALQUENA

430. CABAÇOS E CAPELLS DE SOL DE PALMA

431. CORDERS

432. [DEL PES DEL PA]
433. [DE LES MESURES DEL CARBÓ]
434. [DE LA LLET I LA CALÇ]
435. [QUE ES MOSTREN ELS TÍTOLS DE PROPIETAT DE LES VINYES]
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436. DE LA CAÇA O AVIAM

437. QUE·L ARROÇ VERMELL FOS MESURAT AB BARCELLA

438. QUE·L ARROÇ BLANCH FOS GARBELLAT

439. DEL SALARI PER AL GUARDIÀ DEL VI

440. [DE LES CORRENTIES DE L’ARRÒS]
441. [D’ABELLES I DE L’AGRAÇ DE VINYES]
442. [QUE NINGÚ NO LLAVE EN LA SÈQUIA DE MISLATA]
443. [EXEMPCIÓ DE LA QUEMA ALS CASTELLANS QUE PORTEN FORMENT]
444. [QUE NINGÚ NO COMPRE BLATS]
445. [QUE ELS FLAQUERS I FLAQUERES COMPREN SEIXA DE L’ALMODÍ]
446. [QUE CAP ADVOCAT NO ENTRE EN LA CORT DEL JUSTÍCIA DE 50 SOUS]
447. [PREVENCIÓ DE FOCS EN LA CIUTAT]
448. [QUE CAP ADVOCAT O NOTARI NO ADVOQUE DAVANT EL JUSTÍCIA DE 

50 SOUS]
449. [DE NO CAÇAR EN L’HORTA I NO TIRAR ROTLONS O PEDRES AMB ARCS]
450. [QUE FLEQUERS I BESCUITERS COMPREN BLATS DE LA CIUTAT]
451. [PROCESSÓ PERQUÈ DEIXE DE PLOURE]
452. [CELEBRACIÓ DEL DIA DE SANT JORDI]
453. [PREVENCIÓ CONTRA ENEMICS DE LA CORONA]
454. [ARRENDAMENT D’IMPOSICIONS]
455. [PROCESSÓ PER LA PRESA DE MALLORCA]
456. [QUE FLEQUERS I BESCUITERS COMPREN FORMENT DE LA CIUTAT]
457. [QUE PORCS NO VAGEN SOLTS]
458. DE LES CORRENTIES DELS ARROCES

459. TAULES DE CARNICÉS

460. [SOBRE ELS CONSELLERS D’OFICIS I ALTRES ODENAMENTS]
461. [DEL PREU DE LA CARN DE MOLTÓ I CABRÓ]
462. [DELS CARNISSERS]
463. [DEL MUSTASSAF]
464. [QUE LES DONES NO MESUREN EN L’ALMUDÍ]
465. QUE LES TAULES DE LA CARNICERIA DEL MERCAT NO PUXEN ÉSSER LOGADES

466. QUE PER TARA DE COMÍ, BATAFALUA E ALCARAHUYA, PER CASCUNA CÀR-
REGA, VI LIURES

467. QUE PER TARA D’ARROÇ SIE DONADA, PER CASCUNA CÀRREGA, MIJA LIURA

468. [QUE ELS CARNICERS TRAGUEN EL BESTIAR DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA I 
EL SEU TERME]

469. [DE CARNISSERS]
470. [QUE ELS COMPRADORS DE CENSALS I BÉNS SEENTS HO MANIFESTEN AL 

COLLIDOR DE LA IMPOSICIÓ]
471. [AJUDA DE LA CIUTAT PER CAFÍS DE FORMENT]
472. [PROCESSÓ PER DEMANAR PLUJA I BON TEMPS]
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473. [SOBRE LA TRETA DE BLATS I LA MANUFACTURA DE PELLS DE VELLS MA-
RINS]

474. [QUE NINGÚ NO COMPRE O VENGA BLATS SINÓ EN L’ALMODÍ]
475. [PROHIBICIÓ DE VENDRE CANDELES DE CERA EN LA SEU I ALTRES ESGLÉ-

SIES DE LA CIUTAT]
476. [SOBRE ELS DRAPS FALSOS]
477. [DELS CORRETGERS]
478. DELS ADOPS DELS CUYRAMS

479. [FESTA DE SANT JORDI]
480. [DEL MESURAR DEL BLAT]
481. [DELS CONSELLERS DE PARRÒQUIES I D’OFICIS]
482. QUE CABRITS NI CORDERS SIEN INFLATS AB HORA, NE AB SABÓ NE AB 

MANCHES, SINÓ AB LES MANS

483. [DEL PREU DE LES CARNS]
484. [DE NO TIRAR RES CONTRA ELS QUE PORTEN BLATS A L’ALMUDÍ]
485. [DELS REVENEDORS DE BLATS]
486. [ORDENACIÓ DELS PRÉSTECS FORÇOSOS PER A LIQUIDAR ELS DEUTES DE 

LA CIUTAT]
487. [DE LA VENDA DE LES IMPOSICIONS]
488. [DE CORRENTIES D’ARRÒS]
489. [D’ABELLES]
490. QUE DE SENT JACME A AVANT NEGUN QUI NO SERÀ DE LA CONTRIBUCIÓ 

NO GOS VENDRE RAYMS DINS LA CIUTAT

491. AQUELLS QUI SERAN DE CONTRIBUCIÓ PUXEN VENDRE RAYMS AB ALBA-
RÀ DELS JURATS

492. DELS VEDAT [SIC] DELS BESTIARS DE LA ORTA

493. DE LA PRESÓ DE LA CIUTAT DE EUNA PER LO REY EN JACME

494. [FESTA PER LA VICTÒRIA DEL REI EN PERE SOBRE JAUME DE MA-
LLORCA]

495. [PROCESSÓ PER LA VICTÒRIA DEL REI EN PERE SOBRE JAUME DE 
MALLORCA]

496. [DELS CREEDORS DE LA CIUTAT]
497. DELS VENTRES E MENÚCIES DE BOUS, VAQUES, MOLTONS E CABRONS

498. [DE LES ESTORES]
499. [FESTA DE SANT DIONÍS]
500. [DE PESOS I MESURES]
501. DELS MISATGERS

502. DE LA CAÇA

503. [DE NO LLANÇAR IMMUNDÍCIES]
504. DE LA LOTJA DELS MERCADERS

505. [AJUDA AL FORMENT]
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506. [AJUDA AL FORMENT]
507. DE LA AYGUA DE LA CÈQUIA DE NA REVELLA

508. [DE PROCURADORS I ADVOCATS]
509. [CONTRA ELS CARNICERS QUE NO TALLEN CARN I DEL PREU DE LA 

CARN]
510. QUE·L MOLTÓ SE VENA A VI DINERS LA LIURA, E LO CABRÓ A V DINERS

511. [PROCESSÓ PER PLUJA I BON TEMPS]
512. QUE CARN SALADA FOS VENUDA A IX DINERS LA LIURA

513. [DELS DEUTES DE LA CIUTAT I DE LA VENDA DEL FIL DE LLI I ESTOPA]
514. DELS VESTITS E ARREUS DE LES DONES

515. DELS COMPRADORS DELS DINERS E MEALLES

516. DELS ARREUS DE LES DONES

517. DE VESTIR DOL

518. QUE CIRIS O BRANDONS NO SIEN PORTATS EN LOS DIES DE TOTS SANTS 
NE COM SE DÓNA LO PA, SINÓ CANDELES

519. COM FON EDIFICADA LA CASA DE LES DONES DE PENITÈNCIA E COM LA 
CIUTAT N’ÉS PATRONA

520. [DEL VESTIR I DE LES CANDELES DE TOTS SANTS]
521. [SOBRE EL PAGAMENT D’UNA COL·LECTA]
522. DE IMPOSITIONE VI DENARIORUM PER KAFICIUM

523. ORDINACIONS DE FORMENT. QUE NENGÚ NO GOS COMPRAR NI VEN-
DRE DINS LA CIUTAT NE RAVALS DE AQUELLA, EN BOTIGUES NE EN ALTRE 
LOCH, NI EN LO GRAU DE LA MAR, SINÓ EN L’ALMODÍ, BLAT ALGÚ

524. DE LA TINTORIA QUE ERA EN L’ALBERCH D’EN ANDREU ALBALAT, QUE 
NO S’HI TENGUÉS, ANS SIA DEL TOT REMOGUDA

525. PER AJUDA DE BLATS

526. DE LES CORRENTIES DELS ARROCES

527. QUE EN LA ORTA DE LA CIUTAT NO SIEN TENGUTS BUCHS DE ABELLES

528. [DE LA VENDA DE BLATS I CARNS]
529. DE ELECTIS AD AUDIENDUM COMPTUM CLERICORUM

530. [IMPOSICIÓ SOBRE LA CARN]
531. [SOBRE LA VENDA DE CARNS I BLATS]
532. DE BOVALARIS RECOGNOSCENDIS CIVITATIS

533. DELS PONTS DELS CATHALANS, DEL REAL E DELS SERRANS

534. [DEL SALARI DELS COL·LECTORS D’UN PRÉSTEC]
535. ORDINACIONS PER MOLRE DELS BLATS

536. QUE NENGÚ NO GOS FER TREMENTINA NE VERNÍÇ DINS LA CIUTAT

537. [SOBRE LES VESTIDURES DE DOL]
538. DE AQUIS QUE VAGEN A L’AÇUT DE BENAGUAZIR SIEN REGONEGUTS PER 

ÇO QUE LA CIUTAT HAGUÉS SUFFICIÈNCIA DE AYGÜES

539. DE LES GÚMENES DE CÀNEM, QUE SIEN FETES BONES E DE CÀNEM NOU
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540. [SOBRE LA UNIÓ AMB XÀTIVA I ALTRES VILES REIALS]
541. [SOBRE LES GÚMENES DE CÀNEM]
542. [SOBRE ELS DEUTES DE LA CIUTAT]
543. DE IMPOSICIÓ SEX DENARIORUM

544. DE CARN DE PORCH

545. DE PROVISIONS DE BLATS

546. [SOBRE LA UNIÓ AMB XÀTIVA]
547. DE CORDES. QUE TOT PESCADOR O HOM DE MAR O ALTRE A SON PRO-

PRI ÚS PUXA COMPRAR O FER COMPRAR EN ALACANT E PORTAR EN LA 
CIUTAT DE VALÈNCIA CORDES E EXÀRCIES D’ESPART

548. DEL PA QUI SERÀ ATROBAT DE MENOR PES QUE PERTANY A LA CIUTAT, 
LA TERÇA PART SIA PARTIT ENTRE LOS PRESES

549. DE LA CAÇA

550. [DE LA FUSTA]. DE LA OBRA DE TERRA. DE LA ORTALIÇA. DE LA ALNAR 
DRAPS E DE LA ALNA

551. ORDINACIONS DELS ÇABATERS E ASSAUNADORS

552. REMOCIÓ DE SISA

553. [SOBRE LA IMPOSICIÓ DEL FORMENT]
554. DE XII DENARIIS PRO KAFFICIO

555. [SOBRE L’AJUDA AL FORMENT]
556. [ESMENA A LES ORDENANCES DELS SABATERS]
557. [SOBRE LA VENDA DE SALVATGINES I CANSALADA]
558. CAPÍTOLS SOBRE LA CONCÒRDIA DELS CONTRASTS QUE ERA DE LES 

CONTRIBUCIONS, QUE ÉS ENTRE LOS RICHSHÒMENS, CAVALLERS E GENE-
ROSES POBLATS DINS LA CIUTAT E TERME DE VALÈNCIA, DE UNA PART, E 
LOS CIUTADANS DE LA DITA CIUTAT, DE LA ALTRA

559. DE CARN SALSA

560. [SOBRE SEGUIR LA SENYERA DE LA CIUTAT]
561. QUE AQUELLS QUI TENDRAN SALVATGINES GROSSES HAJEN AQUELLES A 

TALLAR LO DIA QUE LES PORTARAN O L’ENDEMÀ

562. [SOBRE ELS MERCADERS DE SARAGOSSA, QUE S’ABSTENEN DE PORTAR A 
VALÈNCIA LES SEUES MERCADERIES PER POR A SER PENYORATS, I REVO-
CACIÓ PARCIAL DE L’ESTABLIMENT SOBRE L’AJUDA A LA IMPORTACIÓ DE 
FORMENT]

563. DELS REVENEDORS DEL PEIX

564. DE REVENEDORS DEL ALMUDÍ

565. DELS PELLERS
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