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Memorial (1515) 

 

CCAM, 09/1C.XIV-27, s/n. 1 quadern 

 

Memorial del que s’és dezpeses en fer l’ospital nou sots invocació de senct Christòfol, lo 

qual stà edifficat fora lo portal de la Dressana de la present ciutat de Barchelona, les quals 

dezpeses se són fetes per los administradors de l’ospital general de la dita ciutat, encarregant 

censals ab paraula dels senyors de consellers de la present ciutat, ço és que tot çe restituyria 

y·s pagaria per la dita ciutat complidament atès s’és fet per servey de la dita ciutat, per la 

compra de la casa ahont s’és edifficat dit ospital, y per fusta, calç, argila, teula, règola y per 

los jornals dels mestres de cases y manobres, fusters y altres qui han treballat en la obra y 

per matalassos, màrfegues y travessers y per moltes altres dezpeses, com aparrà baix en lo 

present paper. 

Primo, havem pagat a la dona Eulària Diega, fornera, per la compra de la sua casa qui stà 

fota lo portal de la Dressana, de la qual s’és fet l’ospital nou sota invocació de senct 

Christòfol, coranta lliures, dich – XXXX lliures 

Més, pagam disapte a XVI de juny any M
i
DXV, XVIIII lliures XVII sous III, e són per 

jornals de mestres de cases y fusters, manobres y tirapedres y trencadors de pedras y altres 

coses, segons apar per menut en una nòmina feta de mà de l’escrivà de ració de l’ospital 

general de Barcelona, y a par dels jornals de aquells, ço és de mestres de cases y fusters y 

altres, per paraula del sènyer a Climent Carbonell, fuster, lo qual és estat present quant feyen 

la dita obra, y encara tenia lo compte de la fusta, calç, argila, teula y règola y dels jornals 

dels qui han treballat en dita obra – XVII (sic) lliures XVII sous III 

Més, a XVIIII de dit, pagam a Miquell Fenollar, mestre de cases, IIII lliures VIII sous, e són 

per teula que ha servit per dita obra, com apar per un compte n’a dat e signat de mà del 

senyor micer Pla, quòndam – IIII lliures VIII sous 

Més, a XXII de juny de dit, pagam XXXXII lliures XIII sous VIII, e són per jornals de 

mestres de cases, fusters, manobres, tirapedres y trencadors de pedres, com més llargament 

per menut per una nòmina feta de mà del demuntdit scrivà de ració com demunt és dit – 

XXXXII lliures XIII sous VIII 

Més, a XXX de dit, pagam CXXVI lliures XVIII sous VIIIIº, e són per jornals de mestres de 

cases, fusters y per fusta, teula, calç y règola y altres coses, segons appar per sèdules del 

demuntdit Climent Carbonell, qui era tostemps present quan se feya dita obra y com dit és 

los tenia compte y més largament apar per una nòmina feta de mà de l’scrivà de ració 

demuntdit, dich – CXXVI lliures XVIII sous VIIIIº|
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Més, a XXX de juny die e any tras scrit, donam a Nicodemus Puig, botiguer de teles, V 

lliures X sous, e són per XXXXIIII canes de tela de montanya, a raó II lliures VI diners 

cana, la qual a servit per a fer les màrfegues del dit ospital nou per los llits, dich – V lliures 

X sous 

Més, a VI de juliol dit any donam a Johan Janer de Sarrià II lliures V sous, e són per XXX 

quintars de palla que d’ell havem presa, que ha servit per los llits del dit hospital nou, a raó I 

sou VI diners per quintar, dich – II lliures V sous 

Més, a VII de dit donam a mossèn Bertomeu Clapés, matalafer e vuy conseller de la present  
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ciutat, LV lliures, e són per matalafs y travesers, los quals han servit per obs del dit ospital 

nou, com apar per un compte n’a donat per menut y albarà al peu de aquell, dich – LV 

lliures 

Més, havem pagat an en Matheu Llautó, matalafer de la casa, IIII lliures, e són a compliment 

de V lliures avia de aver per fer les màrfegues y altres coses per obs del dit hospital, a n’i 

compte per menut – IIII lliures 

Més, havem pagat al sènyer n’Antoni Marquès, qui stava en la demuntdita casa quant la 

compràrem, II lliures VIII sous, e són per smena de la ortalissa tenia en l’ort de la dita casa, 

la qual li mengaren los que y feyen feyna quant se obrava, los quals se donaren ab voluntat 

dels consellers, qui u digueren – II lliures VIII sous 

E més, se ha dezpès en moltes altres coses, les quals si les havien de posar per menut seria 

cosa prolixa de veure, per ço o posam tot a una partida, ço és lloguers de galledes y 

portadores trunyelles e per claus y panys y un fogons de ferro y per fer una barracha devant 

la porta del dit ospital, y açò a causa del sol y de l’ayre, e per moltes altres coses que·s són 

pagades e<n> menut, que per tot sumen XX lliures XI sous, dich – XX lliures XI sous 

E més, se ha pagat per soldades a diverses persòners, axí ecclesiàsticas com seculars, les 

quals han servit en dit ospital cinch mesos, que no foren stats mester servir en lo dit ospital 

general, per quant per rahó de la dita servitud necessària als qui concorren de arribar a dit 

hospital ya tenen llur orde de cambrers, rector, passioners, e tots altres officials, axí hòmens 

com dones, que per créxer o ésser menys los malalts, los officials de la dita casa no 

s’aminuen ni crexen. E per ço, totes les despeses fetes en lo dit ospital de Senct Christòfol 

són stades extraordinàries e fetes més avant de les que foren stades fetes del que ya s’és 

dezpès en lo dit ospital general, de què segons se’n donarà compte per menut tostemps que 

serà manat per los molt magnífics senyors consellers, LX lliures – LX lliures |
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E més, per la dezpesa dels demuntdits officials y de molts ajudants que no prenian soldada, 

en què·s dezpenia molt accessament sens poder-y posar orde, que per lo menys eren quinze 

persòners, per les quals se posa, a raó de I sou per die que valen per los dits anteriors mesos, 

stant a bon compte, són cent y dotze lliures deu sous, dich – CXII lliures X sous 

E més, se ha de conciderar lo gran nombre dels malalts que són aribats més en lo dit ospital 

que no foren arribats en l’ospital general per l’empediment ere fet als portals de la dita ciutat 

als qui venien de defore, que stime és stada molt gran summa, la qual se remet a la 

providència de vostres magnificències, sols los certiffiquen los dits administradors que ha 

dezpès més del que hacostumave de dezpendre en pa circa XXV quarteres de forment per 

mes, e gallines, carn de moltó, vi, oli, madecines, lenya e moltes altres coses extraordinàries 

comprades ab sobergaria de diners per la difficultat que lo temps aportave, que tot se remet a 

les magnificències dels dits senyors consellers que y posen segons llur bona consiència lo 

que·ls paregue, ultra que és stat fet algun avantatge al físich e silurgians. 

E més, resta a pagar hun tros de terra de la qual s’és servit lo dit ospital per fossar, lo qual 

encara no és concordat què serà. 

E més, la mortifficació del cens de la casa y fossar, que s’a de concordar ab el senyor de 

l’alou. 

E més, se deu entendra quant és lo preu del censal que fa lo dit ospital de Senct Christòfol, 

lo qual lo dit ospital general a promès pagar e çatisfer al qui reb dit censal. 

 
 


