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5D.98 Gremi de Perxers de Barcelona 

Introducció 

L’origen i formació del Gremi de Perxers data del 22 de novembre 1505. Els consellers de 

Barcelona concedeixen als perxers de la ciutat la capacitat d’organitzar-se com a Confraria de 

Perxers de Barcelona, sota l’advocació de Sant Simeó. Fins el segle XVIII són constants els 

processos i rivalitats de tota mena amb els passamaners. En aquest sentit, en el període 1582-

1589 és assajada la confederació dels dos oficis, però el 1616 la ciutat en decreta la separació 

definitiva. També van tenir nombrosos litigis amb els cordoners de Barcelona. El Gremi de 

Perxers participa en la represa del 1680 i encara més en l’expansió del segle XVIII. Com 

molts gremis, el primer terç del segle XIX fou abolida com a corporació d’ofici i des de 

llavors exerceix com una associació en defensa de les seves finalitats. El Gremi de Perxers 

s’extingeix l’any 1928 per no disposar del número suficient d’associats per sostenir-lo 

econòmicament. 

El tractament tècnic, així com l’organització i la identificació de sèries documentals i la 

catalogació dels documents ha estat a càrrec de l’empresa Dos Punts: documentació i cultura 

SL. La documentació s’ha organitzat a partir d’un quadre de classificació de referència 

elaborat per l’empresa. Per això, la numeració no segueix una correlació estricta, atès que no 

sempre s’hi trobarà informació d’algunes entrades del quadre de classificació perquè és 

informació o documents inexistents, motiu pel qual s’han obviat aquestes entrades. 

Posteriorment al seu ingrés i tenint en compte que la documentació ja estava organitzada i 

identificada, es va dur a terme la digitalització de la documentació. En aquest sentit, al catàleg 

s’ha afegit el número de suport digital on es conté la documentació i que serveix per a la 

consulta en sala i amb la finalitat de preservar els originals. 

Aquest fons documental va ingressar a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) el 

mes de novembre de 2012, com a resultat de la cessió en comodat i per voluntat del Col·legi 

d’Art Major de la Seda de Barcelona (CAMS). El fons del Gremi de Perxers de Barcelona 

procedent del CAMS està identificat com a fons privat i dins d’aquest grup com a fons 

d’entitat. El seu codi d’identificació és AHCB3-328/5D98. No obstant això, i tenint en 

compte que l’AHCB disposa de documents d’aquest gremi, s’ha considerat adient integrar al 

final del catàleg les seves unitats documentals sota la identificació 2B.48. 
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Signatura 
Títol 

Dates 

extremes 

Digitalit-

zació 
Observacions 

Caixa U.Cat. 

01. Documents constitutius i normatius    

01.01. Marc constitutiu    

293 1937 Ordenanzas del any 1599. 

Confirmació de les ordinacions atorgades l'any 1582 pel rei Felip III a la Confraria 

de Perxers i Passamaners de Barcelona.- Barcelona.- Català, llatí.- Manuscrit.- 

Original.- 6 fulls. 

13.07.1599 AMM-C-49 Original exposat de forma 

permanent en el CAMS 

293 2014 Decret del veguer de quant se munta los exàmens. 

La Confraria de Perxers de Barcelona sol·licita a Jaume Llinach, regent de la 

Vegueria de Barcelona i el Vallès que solucioni la situació de fallida de la 

corporació, la qual cosa l'impedeix el pagament de deutes i empenyoraments. El 

veguer acorda una nova forma de finançament corporatiu basada en els drets 

d'examen dels aspirants a mestre perxer.- Barcelona.- Català, llatí.- Manuscrit.- 

Original.- 5 fulls. 

04.03.1693 AMM-C-49  
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Signatura 
Títol 

Dates 

extremes 

Digitalit-

zació 
Observacions 

Caixa U.Cat. 

293 2003 Decret concedit per lo il·lustre regenth vegaria de Barcelona als proms y 

Confraria dels Perxers, sobre la imposició de las feynas de dit offici en certes 

quantitats. 

Els prohoms de la Confraria de Perxers sol·liciten autorització al regent de la 

vegueria per aplicar la resolució presa en el consell general del 6 d'abril de 1707, 

sobre la necessitat d'aplicar  noves taxes a les mercaderies que treballen els mestres 

perxers. Considerant les dificultats econòmiques que passa la Confraria, el veguer 

Fèlix Roure concedeix la sol·licitud als perxers.- Barcelona.- Català, llatí.- 

Manuscrit.- Original.- 6 fulls. 

17.10.1707 AMM-C-49  

293 1940 Ordenanzas mol bonas del any 1505. 

Certificat expedit per l'escrivà major i secretari de l'Ajuntament de Barcelona de 

les ordinacions atorgades el 22 de novembre de 1505 pels Consellers de Barcelona 

als perxers de la ciutat, mitjançant els quals es creà la Confraria de Perxers de 

Barcelona.- Barcelona.- Català, castellà.- Manuscrit.- Original.- 8 fulls. 

24.11.1771 AMM-C-49  

01.02. Estatuts i reglaments    

293 2020 Proyecto de ordenanzas del Gremio de Galoneros, Percheros, Cinteros y 

Merceros aprobadas por la Junta general celebrada en 8 de agosto de 1836. 

Conté 47 capítols de les ordenances.- Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- 8 fulls. 

[1836] AMM-C-49  
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Signatura 
Títol 

Dates 

extremes 

Digitalit-

zació 
Observacions 

Caixa U.Cat. 

293 2726 Ordenanzas del Gremio de Galoneros, Cinteros y Percheros de la ciudad de 

Barcelona (erigido en 1505), reformadas en 24 de junio de 1877. 

Conté una breu història de la constitució del Gremi de Perxers, Cinters i 

Passamaners de Barcelona, una relació nominal dels mestres perxers existents el 

dia 24 de juny de 1877, i els quaranta-nou capítols de les ordenances gremials.- 

Barcelona.- Castellà.- Imprès.- Original.- 19 pàgines. 

21.09.1877 AMM-C-49  

02. Òrgans de govern    

02.01. Juntes generals    

293 2091 [Acta de sessió del Consell general de la Confraria de Perxers i Mercers de 

Barcelona]. 

Reunió corporativa de la Confraria de Perxers celebrada en el Convent de Santa 

Caterina de Barcelona de l'ordre dels predicadors. S'acorda atorgar la jubilació a 

Gabriel Carbó, perxer de 60 anys d'edat. Tanmateix se li mantenen les taxes 

corporatives i el dret d'inspecció a casa seva.- Barcelona.- Català.- Manuscrit.- 

Original.- 2 fulls. 

28.10.1673 AMM-C-49  
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Signatura 
Títol 

Dates 

extremes 

Digitalit-

zació 
Observacions 

Caixa U.Cat. 

293 2076 [Acta de sessió del Consell general de la Confraria de Perxers i Mercers de 

Barcelona]. 

Reunió corporativa de la Confraria de Perxers celebrada en el Convent de Santa 

Caterina de Barcelona. S'acorda prohibir als mestres perxers la contractació de 

dones i donzelles per realitzar tasques d'aprenent de perxer, a excepció de les 

dones i filles de perxer.- Barcelona.- Català, llatí.- Manuscrit.- Original.- 2 fulls. 

01.01.1687 AMM-C-49  

293 2093 [Acta de sessió del Consell general de la Confraria de Perxers i Mercers de 

Barcelona]. 

Reunió corporativa de la Confraria de Perxers celebrada en el Monestir de Santa 

Caterina de Barcelona de l'ordre dels predicadors. Es delibera que en cas d'haver 

dos mestres en una mateixa casa, solament  un d'ells pugui disposar d'aprenents al 

seu càrrec.- Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 2 fulls. 

27.10.1694 AMM-C-49 Original exposat de forma 

permanent en el CAMS 

293 2080 [Acta de sessió del Consell general de la Confraria de Perxers i Mercers de 

Barcelona]. 

Reunió corporativa de la Confraria de Perxers celebrada en el Convent de Santa 

Caterina de Barcelona. S'acorda regular el procés d'examen dels aspirants a mestre 

perxer. En concret, es convé controlar les mostres que serveixen per fer els 

exàmens i que estan recollides en un llibre que es conserva en la caixa de la 

Confraria.- Barcelona.- Català, llatí.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

03.07.1696 AMM-C-49  
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Signatura 
Títol 

Dates 

extremes 

Digitalit-

zació 
Observacions 

Caixa U.Cat. 

293 2092 [Acta de sessió del Consell general de la Confraria de Perxers i Mercers de 

Barcelona]. 

Reunió corporativa de la Confraria de Perxers celebrada en el Convent de Santa 

Caterina de Barcelona de l'ordre dels predicadors. S'acorda que els fadrins han de 

disposar de la documentació que demostri el seu aprenentatge.- Barcelona.- 

Català.- Manuscrit.- Original.- 2 fulls. 

02.01.1697 AMM-C-49  

293 2061 [Acta de sessió del Consell general de la Confraria de Perxers i Mercers de 

Barcelona]. 

Es delibera sobre el pagament de taxes per part dels confrares malalts i sobre el 

número d'aprenents de que poden disposar els mestres perxers.- Barcelona.- 

Català.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

03.04.1704 

-03.10.1704 

AMM-C-49  

293 2002 [Acta de sessió del Consell general de la Confraria de Perxers i Mercers de 

Barcelona]. 

Reunió corporativa celebrada en les cases de la Confraria ubicades en el carrer d'en 

Jaume Giralt. Degut als problemes econòmics de la corporació s'acorda, per una 

banda, no pagar el donatiu al rei i per l'altra, modificar les taxes que graven els 

diferents treballs dels confrares.- Barcelona.- Català, llatí.- Manuscrit.- Original.- 2 

fulls. 

06.04.1707 AMM-C-49  
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Signatura 
Títol 

Dates 

extremes 

Digitalit-

zació 
Observacions 

Caixa U.Cat. 

293 2732 [Certificació notarial d'un Consell general de la Confraria de Perxers i 

Mercers de Barcelona]. 

A causa de la destrucció del Sant Misteri de Sant Simeon durant la guerra de 

successió es delibera sobre la conveniència d'assistir a la processó el divendres de 

Rams.- Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

14.03.1723 AMM-C-49  

293 2075 [Acta de sessió del Consell general de la Confraria de Perxers de Barcelona]. 

Reunió corporativa de la Confraria de Perxers celebrada en el Convent de Santa 

Caterina amb assistència d'un algutzir de la Reial Audiència de Catalunya. Tracta 

de la presentació i incorporació a la Confraria de Carles Roig Jové.- Barcelona.- 

Català, llatí.- Manuscrit.- Original.- 2 fulls. 

20.08.1730 AMM-C-49  

293 2069 [Acta de sessió del Consell general del Gremi de Perxers i Mercers de 

Barcelona]. 

Reunió corporativa del Gremi de Perxers celebrada en el Convent de Santa 

Caterina amb assistència d'un algutzir de la Reial Audiència de Catalunya. Tracta 

sobre la concessió de mestratge concedida a Eudald Jordana, oficial perxer per part 

d'una comissió que ha de valorar els requisits necessaris. El Consell delibera 

concedir-li la nova condició professional.- Barcelona.- Català, llatí.- Manuscrit.- 

Original.- 2 fulls. 

05.09.1730 AMM-C-49  
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Signatura 
Títol 

Dates 

extremes 

Digitalit-

zació 
Observacions 

Caixa U.Cat. 

293 2068 [Acta de sessió del Consell general del Gremi de Perxers i Mercers de 

Barcelona]. 

Reunió corporativa del Gremi de Perxers celebrada en el Convent de Santa 

Caterina amb assistència d'un algutzir de la Reial Audiència de Catalunya. 

S'acorda que tothom que vulgui exercir de perxer s'haurà d'examinar i que en 

endavant no eximirà d'examen ser fill de confrare perxer ni fer pagaments 

pecuniaris. També s'acorda que les vídues de mestre perxer solament podran 

disposar d'aprenent durant un any i un dia després del decés del mestre.- 

Barcelona.- Català, llatí.- Manuscrit.- Original.- 2 fulls. 

19.08.1735 AMM-C-49  

293 2072 Sindicat fet per los proms y Confraria de Perxers a Joseph Soler. 

La Confraria de Perxers reunida en el Convent de Santa Caterina amb assistència 

d'un algutzir de la Reial Audiència de Catalunya atorga poders de representació 

jurídica en plets, causes, convenis, etc. a Josep Soler i Joan Pasqual.- Barcelona.- 

Llatí.- Manuscrit.- Original.- 4 fulls. 

09.08.1743 AMM-C-49  
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Signatura 
Títol 

Dates 

extremes 

Digitalit-

zació 
Observacions 

Caixa U.Cat. 

293 2371 Consell de la Confraria dels Perxers fahents per lo misteri de Santa Espina, 

celebrat en poder de Geroni Gomis notari als 2 de febrer 1745. Y decretat per 

lo senyor Bicari general y solicitat a ynstància de Josep Soler, síndich de la 

Confraria. 

Consell general de la Confraria de Perxers i Mercers de Barcelona, celebrat en el 

Convent de Nostra Senyora de la Mercè de la ciutat. S'acorda l'acomiadament dels 

portadors del Misteri de la Santa Espina i l'aportació de 15 sous a cadascun dels 

portadors que hauran de servir per pagar a 4 mestres perxers perquè facin de 

portadors. També es prenen acords relatius al pagament de la cera. Seguidament 

s'elegeixen nous majorals.- Barcelona.- Català, llatí.- Manuscrit.- Original.- 4 fulls. 

02.02.1745 AMM-C-49  

293 2081 [Acta de sessió del Consell general de la Confraria de Perxers i Mercers de 

Barcelona]. 

Reunió corporativa de la Confraria de Perxers celebrada en el Convent de Santa 

Caterina de Barcelona de l'Orde dels Predicadors, amb assistència de l'algutzir de 

la Reial Audiència de Catalunya. Es delibera sobre la celebració de la festa 

patronal de la verge de l'Assumpció. S'acorda incloure música, l'elecció de 

pendonista, el repartiment de sis atxes entre els sis oficials de la Confraria, etc.- 

Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

01.08.1747-

01.08.1747 

AMM-C-49  
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Signatura 
Títol 

Dates 

extremes 

Digitalit-

zació 
Observacions 

Caixa U.Cat. 

293 2370 [Llibre d'actes dels Consells generals de la Confraria de Perxers de 

Barcelona]. 

Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 378 pàgines. 

27.11.1751 

-24.03.1807 

AMM-C-49 Gran format. Original arxivat fora 

de caixa. Ref. GFol.Vol.1 

293 2094 Lliurament de poders de representació a Jacint Dexens. 

La Confraria de Perxers reunida a la seu del carrer de les Voltes de Sant Silvestre, 

amb assistència de l'algutzir de la Reial Audiència de Catalunya, atorga poders de 

representació jurídica en plets, causes, convenis, etc. a Jacint Dexens.- Barcelona.- 

Llatí.- Manuscrit.- Original.- 3 fulls. 

08.04.1753 AMM-C-49  

293 2079 [En representació del Consell general del Gremi de Perxers, un col·lectiu de 

perxers reunits a la seu de l'entitat acorden pagar a Francesc Thomàs, perxer 

de Barcelona, la quantitat de tres-centes lliures en concepte de serveis prestats 

a la corporació]. 

Barcelona.- Llatí.- Manuscrit.- Original.- 2 fulls 

18.03.1755 AMM-C-49  
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Signatura 
Títol 

Dates 

extremes 

Digitalit-

zació 
Observacions 

Caixa U.Cat. 

293 2077 [Acta de sessió del Consell general de la Confraria de Perxers i Mercers de 

Barcelona]. 

Reunió corporativa de la Confraria de Perxers celebrada a la seu gremial ubicada al 

carrer de la Volta de Sant Silvestre, amb assistència de l'algutzir de la Reial 

Audiència de Catalunya. Es tracta de l'intrusisme professional provocat per alguns 

mestres perxers que contracten treballadors i treballadores no agremiats. S'acorda 

l'aplicació de sancions als infractors segons consta en les ordinacions. Per tal de 

tenir més força en la resolució, es proposa sol·licitar a la Reial Audiència de 

Catalunya que emeti un decret.- Barcelona.- Català, llatí.- Manuscrit.- Original.- 2 

fulls. 

27.09.1755 AMM-C-49  

293 1999 [Acta de sessió del Consell general del Gremi de Perxers de Barcelona]. 

Reunió corporativa celebrada a la seu gremial del carrer de la Volta de Sant 

Silvestre en presència de l'algutzir de la Reial Audiència. S'acorda l'atorgament de 

poders de representació a Barcelona i Madrid per la causa de la cèdula dels 

botiguers.- Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 3 fulls. 

30.05.1766 AMM-C-49  
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Signatura 
Títol 

Dates 

extremes 

Digitalit-

zació 
Observacions 

Caixa U.Cat. 

293 1936 [Acta de sessió del Consell general de la Confraria de Perxers i Mercers de 

Barcelona]. 

El consell es reuneix en les cases propietat de la Confraria, situades en les Voltes 

de Sant Silvestre, en presència de l'algutzir de la Reial Audiència de Catalunya. 

S'acorden qüestions relacionades amb l'ordre i obligació d'assistència dels perxers 

a les processons religioses- Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 2 fulls. 

17.03.1767 AMM-C-49  

293 1995 [Acta de sessió del Consell general del Gremi de Perxers i Mercers de 

Barcelona]. 

Esborrany de l'acta del consell general del Gremi de Perxers i Mercers celebrada a 

la seu gremial del carrer de la Volta de Sant Silvestre en presència de l'algutzir i 

amb permís del tinent corregidor de Barcelona. Es tracta del problema que causa la 

manca de pagament de les quotes gremials d'alguns perxers.- Barcelona.- Català.- 

Manuscrit.- Original.- 1 full. 

29.11.1786 AMM-C-49  
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Signatura 
Títol 

Dates 

extremes 

Digitalit-

zació 
Observacions 

Caixa U.Cat. 

293 2070 [Acta de sessió del Consell general del Gremi de Perxers i Mercers de 

Barcelona]. 

Reunió corporativa del Gremi de Perxers celebrada en el Convent de Santa 

Caterina amb assistència d'un algutzir de la Reial Audiència de Catalunya. 

S'acorda denunciar que la contractació de dones minyones per fer treballs de 

perxeria és una contravenció de les ordenances. El Consell recorda la prohibició de 

contractar dones que no siguin mullers o filles de mestre perxer.- Barcelona.- 

Català, llatí.- Manuscrit.- Original.- 2 fulls. 

10.11.1787 AMM-C-49  

293 2071 [Acta de sessió del Consell general del Gremi de Perxers i Mercers de 

Barcelona]. 

Reunió corporativa del Gremi de Perxers celebrada en el Convent de Santa 

Caterina amb assistència d'un algutzir de la Reial Audiència de Catalunya. Tracta 

de la denúncia feta a Antoni Polench, perxer, per proporcionar treball a dues dones 

alienes a la seva família. El Consell acorda sancionar Polench segons les 

ordenances vigents.- Barcelona.- Català, llatí.- Manuscrit.- Original.- 2 fulls. 

13.11.1787 AMM-C-49  
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Signatura 
Títol 

Dates 

extremes 

Digitalit-

zació 
Observacions 

Caixa U.Cat. 

293 2000 [Acta de sessió del Consell general del Gremi de Perxers de Barcelona]. 

Reunió corporativa celebrada a la seu gremial del carrer de la Volta de Sant 

Silvestre en presència de l'algutzir de la Reial Audiència. S'acorda seguir la causa 

oberta contra el Gremi de Julians de Barcelona.- Barcelona.- Català.- Manuscrit.- 

Original.- 3 fulls. 

25.10.1788 AMM-C-49  

293 2368 Llibre de Consells del Gremi de Perxers de Barcelona, comensant a 5 de 

desembre del any 1807. 

Barcelona.- Català, castellà.- Manuscrit.- Original.- 220 pàgines. 

05.12.1807 

-09.03.1875 

AMM-C-49 Gran format. Original arxivat fora 

de caixa. Ref. GFol.Vol.4 

293 2010 [Acta de sessió del Consell general del Gremi de Perxers de Barcelona]. 

Reunió corporativa del Gremi de Perxers celebrada dins la seu del Gremi de Velers 

de Barcelona del carrer Sant Pere Més Alt de la ciutat, amb permís del governador 

de la ciutat i assistència d'un algutzir de la Junta de Comerç de Catalunya. Es 

tracta, per una banda, del pagament dels plets i litigis en què ha concorregut el 

Gremi, i de l'altra es nomena a quatre agremiats perquè verifiquin el repartiment 

d'impostos.- Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 3 fulls. 

26.03.1833 AMM-C-49  

293 2369 Actas del Gremio de Galoneros - Cinteros - Pasamaneros de Barcelona. 

Llibre d'actes de juntes generals i directives.- Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- 

Original.- 100 fulls. 

13.06.1900 

-16.04.1928 

AMM-C-49  



 

 

| 18 

5D.98 Gremi de Perxers de Barcelona 

Signatura 
Títol 

Dates 

extremes 

Digitalit-

zació 
Observacions 

Caixa U.Cat. 

02.04.  Participació en entitats vinculades    

02.04.04. Comissió dels Col·legis i Gremis de la Ciutat de Barcelona    

293 2086 Actas del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciutad que autorizan la 

Comisión de Colegios y Gremios de la misma y las representaciones que esta 

elevo a la Reina Nuestra Señora y al excelentísimo Sr. Capitán General en 17 

enero de 1836. 

La Comissió de Col·legis i Gremis de Barcelona proclama la seva fidelitat a la 

reina i a l'exèrcit.- Barcelona.- Castellà.- Imprès.- Original.- 4 fulls. 

17.01.1836 AMM-C-49  

293 1952 Actas del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad, que autorizan la 

Comisión de Colegios Gremios de la misma y las representaciones que esta 

elevó a la reina nuestra señora y al excelentísimo señor capitan general en 17 

de enero de 1836. 

Recull d'informes i sol·licituds dirigits a la reina i al capità general i rèpliques dels 

implicats.- Barcelona.- Català.- Imprès.- Original.- 4 fulls. 

17.01.1836 

-18.01.1836 

AMM-C-49  
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03. Afers jurídics. Promoció i defensa de la professió    

03.01. Legislació    

294 1993 Còpia de la carta del senyor excel·lentíssim marquès de la Ensanada per lo 

Gremi de Perxers de 5 d'octubre 1744. 

Es comunica una reial ordre mitjançant la qual els mestres dels gremis no estan 

obligats a fer contracte pels encàrrecs obtinguts.- Barcelona.- Castellà.- 

Manuscrit.- Original.- 1 full. 

05.10.1744 AMM-C-49  

294 1948 [Permís del bisbe de la ciutat als gremis d'artesans de la ciutat per poder 

treballar en dies de festa]. 

A petició dels gremis d'artesans de Barcelona, el bisbe de Barcelona, accedeix a fer 

una excepció en la butlla apostòlica del papa Pius V que declarava els diumenges 

dies festius. S'accepta la casuística presentada pels gremis d'artesans de la ciutat.- 

Barcelona.- Castellà.- Imprès.- Original.- 2 fulls. 

25.09.1746 AMM-C-49 Original exposat de forma 

permanent en el CAMS 
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294 2046 Copia de los capítulos 14, 18 y 19 descritos en la instrucción que su majestad 

manda observar para el gobierno, administración [...]. 

Legislació relativa a l'aplicació de mesures de control sobre els col·legis i gremis 

de Barcelona, amb l'objectiu d'evitar que les corporacions ocultin a hisenda  els 

penyoraments que realitzin a tercers.- Buen Retiro.- Castellà.- Imprès.- Original.- 2 

fulls. 

27.12.1748 AMM-C-49  

294 1970 [Resolució reial que manifesta les disposicions contingudes en les ordenances 

gremials de 1684 que prohibeixen teixir amb or fals i plata les puntes, 

encaixos, cintes i altres gèneres]. 

Madrid.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

12.03.1753 AMM-C-49  

294 1949 [Ordre del rei Ferran VI al president de la Reial Audiència de Catalunya 

relativa a les facilitats de pagament que han de prestar-se a les ciutats, viles i 

llocs que estiguin subjectes al pagament de censos]. 

Barcelona.- Castellà.- Imprès.- Original.- 2 fulls. 

07.06.1753 AMM-C-49  
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294 2376 Penyoraments fetes per lo Gremi de Perxers a diferents contraventors a sas 

ordinacions. 

Conté quatre diligències de penyoraments fetes a Isabel Rigó, per haver fabricat i 

venut corbatins i altres teixits; Josep Albareda, mestre perxer, per contractar una 

dona per teixir; Isidre Fullos, mestre perxer, per haver contractat a Mariagna 

Alemany i Madrona Suyol per fabricar tafetà de puntilla. Barcelona.- Català, 

castellà.- Manuscrit.- Original.- 6 fulls. 

30.06.1753 

-24.04.1765 

AMM-C-49  

294 2375 Orden para que los administradores de aduanas no impidan el despacho de 

galones de oro y plata falsos de Cataluña. 

Certificació de l'ordre donada pels directors generals de rendes de l'estat a 

l'administrador general de la Duana de Cadis. En relació a facilitar la lliure 

circulació de cintes, perxes i altres articles d'or i plata falsos fabricats a Catalunya. 

Madrid.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 2 fulls. 

14.03.1769 AMM-C-49  

294 1947 [Ordre del secretari de l'Ajuntament de Barcelona  relativa a l'obligació que 

té el Gremi de Perxers de declarar les despeses ocasionades per celebracions, 

festes, etc.]. 

Barcelona.- Castellà.- Imprès.- Original.- 2 fulls. 

15.11.1770 AMM-C-49  
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294 2087 Salud pública. Parte que comprende tdto el día 30 de agosto de 1821. 

Ban de La Junta Municipal de Sanitat de Barcelona fent públic l'informe municipal 

sobre el llatzaret i el control sanitari de vaixells ancorats al port de la ciutat.- 

Barcelona.- Castellà.- Imprès.- Original.- 1 full. 

30.08.1821 AMM-C-49  

294 1960 [La Reial Junta de Comerç de Catalunya autoritza les dones a exercir l'ofici 

de perxer, en virtut de la legislació vigent]. 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

09.11.1832 AMM-C-49  

03.02. Plets i litigis    

294 2059 [Sol·licitud del Gremi de Perxers a l'autoritat competent perquè ordeni a 

l'intendent general de Barcelona que no interfereixi en el plet que es dirimeix 

en la Reial Audiència de Catalunya i que enfronta aquest gremi amb el de 

Julians Ferraters]. 

El plet tracta del contenciós mantingut pel Gremi de Perxers contra el Gremi de 

Julians Ferraters de Barcelona per qüestions d'intrusisme professional relatives a la 

venda d'articles de seda que practiquen els julians.- Barcelona.- Castellà.- 

Manuscrit.- Original.- 8 fulls. 

[segle 

XVIII] 

AMM-C-49  
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294 1963 [Joan Soler, Carles Solà, Josep Burgués i Jaume Pagès, perxers, manifesten 

estar d'acord amb el decret que permet treballar a les dones, tot renunciant a 

prendre part en la causa que segueixen el prohoms i comissionats]. 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

[segles 

XVIII-

XIX] 

AMM-C-49  

294 1976 [El Gremi de Perxers certifica conèixer l'existència d'una còpia autèntica 

d'una reial provisió de la Reial Audiència de Catalunya relativa al plet entre 

el síndic de perxers i el síndic dels botiguers de Barcelona]. 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

[segle 

XVIII] 

AMM-C-49  

295 2067 [El Gremi de Perxers de Barcelona  contra Teresa Miella i altres dones]. 

Informe sobre la resolució de la sentència que prohibeix exercir l'ofici de perxer a 

les dones que no siguin mullers, vídues o filles de mestre perxer.- Barcelona.- 

Castellà.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

[1740] AMM-C-49  

294 1946 Allegació en fet, dels medis, entre altres que iustifiquen la instància de la 

causa, que las Confraries dels Mestres Perxers, Velers, y Velluters 

proseguexen  contra algunas donas, que sens títol fan per tafatanets de tots 

colors y midas y venen aquell. 

Causa entre les corporacions de perxers, velers i velluters contra unes dones que 

practiquen intrusisme professional fabricant i venent articles de seda.- Barcelona.- 

Català.- Imprès.- Original.- 8 fulls. 

[segles 

XVII-

XVIII] 

AMM-C-49 Original exposat de forma 

permanent en el CAMS 
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295 2377 [Certificació de l'ordre donada per la Junta de Comerç de Catalunya al 

Gremi de Perxers de Barcelona sobre la competència de fabricar i vendre 

xarxes]. 

En relació als recursos fets pel Gremi de Perxers per impedir la fabricació i venda 

de xarxes per part del Gremi de Barreters i Fabricants de Mitges de Barcelona. La 

Junta de Comerç estableix les competències i privatives sobre la venda i fabricació 

de xarxes que afecten el Gremi de Perxers, Gremi de Barreters i Fabricants de 

Mitges i Gremi de Cordoners de Barcelona. Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- 

Original.- 6 fulls.- 2 documents. 

11.05.1772 AMM-C-49  

294 2053 [Súplica d'Agustí Font, síndic del Gremi de Passamaners de Barcelona al 

regent de la cancelleria de la Reial Audiència]. 

Sobre una sentència relativa al contenciós obert entre passamaners i perxers de 

Barcelona en referència a la prohibició dictada als passamaners de no teixir ni 

vendre perxes, franges, passamans ni altres guarnicions semblants que hagin estat 

teixides amb màquina, la qual cosa és privativa de l'ofici de perxer. Els 

passamaners es mostren disposats a complir la sentència però demanen temps per 

poder-la aplicar.- Barcelona.- Català, llatí.- Manuscrit.- Original.- 6 fulls. 

29.02.1628 AMM-C-49  
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294 2055 Memorial del fet de la causa que lo síndich de la Confraria dels Perxers de 

Barcelona aposta contra lo síndich de la Confraria de Passamaners de la dita 

ciutat [...]. 

Relació de les manifestacions i proves aportades en el litigi que enfrontà la 

Confraria de Perxers i la Confraria de Passamaners per raó de les places de 

consellers del Consell de Cent de Barcelona. Les dues confraries s'uniren l'any 

1582 i se separaren de nou l'any 1616. El repartiment de càrrecs públics fruit de 

l'escissió propicià el contenciós entre les  dues corporacions.- Barcelona.- Català.- 

Manuscrit.- Original.- 18 fulls. 

26.01.1638 AMM-C-49  

294 2102 [Síndics de la Confraria de Passamaners contra  síndics de la Confraria de 

Perxers]. 

Trasllat de la causa oberta relativa al contenciós seguit pel Gremi de Perxers contra 

la Confraria de Passamaners de Barcelona, amb l'objectiu d'aconseguir les places 

de conseller menestral que han estat atorgades als passamaners. Els perxers 

addueixen que quan es va concedir el privilegi per accedir a les dues places de 

conseller, els perxers i passamaners estaven units en la Confraria de Passamaners. 

Per tant, un cop separades les dues corporacions els pertany el dret d'accedir a dites 

places.- Barcelona.- Català, llatí.- Manuscrit.- Original.- 80 fulls. 

22.09.1648 

-10.05.1649 

AMM-C-49  
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294 2004 Sentència dels parxers contra passamaners sobre les plassas de Consellers. 

El lloctinent general de Catalunya dicta una sentència relativa a dues places de 

conseller menestral que es disputen la Confraria de Perxers i la Confraria de 

Passamaners. Es resol que les sobredites corporacions comparteixin ambdues 

places. Barcelona.- Llatí.- Manuscrit.- Original.- 4 fulls. 

17.04.1666 AMM-C-49  

294 1942 [Exposició de motius dels perxers de Barcelona en relació el decomís d'un 

teler de rodes a Ramon Sagués, passamaner, en base a una sentència datada el 

22 de novembre de 1627]. 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 2 fulls. 

12.05.1674 AMM-C-49  

294 2103 De nullitat de un penyorament fet al comú de flasaders. 

Recurs de la Confraria de Flassaders de Barcelona que cerca la nul·litat dels 

penyoraments efectuats pels prohoms i síndic de la Confraria de Perxers a quatre 

mestres flassaders, per haver-los trobat venent faixes de llana i de cotó.- 

Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 80 fulls. 

27.02.1680 AMM-C-49  
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294 2054 Síndicus Confrarie Perxeriorum presentis civitatis  contra  Petrum Ferrer, 

vulluterium eiusdem civitatem. 

Trasllat de la causa celebrada davant de Francesc Asprer, conseller de la ciutat 

relatiu a la causa oberta per  la Confraria de Perxers contra Pere Ferrer, velluter veí 

de Barcelona acusant-lo d'intrusisme professional per haver venut gènere de 

perxeria en la seva botiga.- Barcelona.- Català, llatí.- Manuscrit.- Original.- 26 

fulls. 

28.05.1688 

-18.08.1689 

AMM-C-49  

294 2097 Josephus Bentalloli, juvenis parxerius civis Barchinone  contra Antonius 

Sangrà et Antonius Sebria, prceres Confrarius Parxerius, presentis civitates 

Barchinone et alios. 

Trasllat de la causa oberta  entre Josep Bentallol, perxer, d'una part i la Confraria 

de Perxers de Barcelona de l'altra, relativa al contenciós seguit per ambdues parts, 

sobre les irregularitats comeses en la insaculació feta a Bentallol per accedir al 

grau de mestre perxer.- Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 5 fulls. 

14.06.1691 

-10.02.1696 

AMM-C-49  
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294 2052 Franciscus Canals, parxerius cives Barchinone  contra  Procerem et 

clavarium Confrarie Perxeriorum prensenti civitatis. 

Trasllat del contenciós mantingut per Francesc Canals contra la Confraria de 

Perxers, per aconseguir que la seva muller i la seva cunyada puguin administrar el 

taller i la botiga de la seva propietat.- Barcelona.- Català, llatí.- Manuscrit.- 

Original.- 11 fulls. 

24.07.1708 

-15.02.1708 

AMM-C-49  

294 2047 El síndico del Gremio de Galoneros de la presente ciudad  contra  Francisco 

Duran, texedor de velos, vezino de Barcelona. 

Trasllat del plet celebrat en el Jutjat del Corregidor de Barcelona, relatiu a la 

confiscació de tafetans llisos o cintes practicada pel Gremi de Perxers a la botiga i 

vivenda del veler Francisco Duran.- Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 7 

fulls. 

20.10.1720 

-27.01.1731 

AMM-C-49  
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294 2051 El síndico del Gremio de Cordoneros de la presente ciudad  contra el síndico 

del Gremio de los Perxeros de la misma ciudad. 

Trasllat del plet celebrat a la Reial Audiència de Catalunya relatiu a la causa 

pendent, des del 20 de juny de 1681, que mantenen entre si els gremis de cordoners 

i perxers de Barcelona, per la fabricació i venda de tafetans de seda. En el sumari 

hi consta el decomís de gèneres de seda que el  Gremi de Perxers efectuà sobre 

cordoners, adduint motius d'intrusisme professional.- Barcelona.- Castellà.- 

Manuscrit.- Original.- 3 fulls. 

09.11.1722 

-11.01.1723 

AMM-C-49  

294 2050 Josep March, Antonio Nogueras, Juan Escart y Francisco Font, percheros 

vecinos de Barcelona  contra  Pedro Font y Juan Valls, prohombres del 

Gremio de Percheros. 

Trasllat del plet celebrat en la sala del noble Joseph Francisco de Alós y Rius, 

relatiu a la negativa dels tres perxers de pagar al Gremi de Perxers la quantitat 

estipulada per haver teixit peces d'or i plata.- Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- 

Original.- 16 fulls. 

25.06.1725 

-14.05.1726 

AMM-C-49  



 

 

| 30 

5D.98 Gremi de Perxers de Barcelona 

Signatura 
Títol 

Dates 

extremes 

Digitalit-

zació 
Observacions 

Caixa U.Cat. 

294 2049 El Gremio de Galoneros de esta ciudad de Barcelona  contra  Josep Blanch 

galonero y otros de la misma ciudad. 

El Gremi de Perxers a través del procurador Pau Borés demana l'avocació de la 

causa, per ser major a deu lliures,  a una de les sales civils de la Reial Audiència. 

Segueixen comunicats del procuradors d'ambdues parts.- Barcelona.- Castellà.- 

Manuscrit.- Original.- 6 fulls. 

01.07.1727 

-22.08.1727 

AMM-C-49  

294 2048 Satisfación por el Syndico del Gremio de Galoneros a las dudas propuestas 

por la Reial Audiencia y sala del noble señor don Ignasio de Rius, en el pleito 

que vierte contra el syndico del Gremio de Cordoneros de esta ciudad. 

Memorial del litigi obert pels perxers en defensa de poder teixir tota classe de 

tafetans llisos.- Barcelona.- Castellà.- Imprès.- Original.- 19 pàgines. 

25.05.1728 AMM-C-49  

294 2060 Los prohombres del Gremio de Cordoneros de esta ciudad  contra  los 

prohombres del Gremio de Galoneros de la presente ciudad. 

Trasllat de la causa oberta pel Gremi de Cordoners, celebrada en la sala d'Ignacio 

Rius de la Reial Audiència de Catalunya, per la qual es vol impedir als perxers de 

Barcelona la fabricació de cordons de seda i altres productes propis de la producció 

dels cordoners.- Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 54 fulls. 

31.09.1729 

-15.02.1739 

AMM-C-49  
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295 1980 Sentència feta dels galons de plata y or a favor dels perxers per lo no haver de 

posar ploms. 

Sentència dictada del procés tramitat per la Intendència General de Catalunya 

contra Antoni Noguera, perxer de Barcelona per custodiar a la seva botiga or i 

plata sense ploms duaners que provin el pagament de drets reials.- Barcelona.- 

Castellà.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

18.10.1733 AMM-C-49  

295 2021 Sentència faent per la exempció de bolla dels fils de galons de or y plata fins. 

En el procés seguit contra Antoni Noguera, perxer de Barcelona, per haver-li trobat 

a la seva tenda cinc marcs de fil de plata i nou rodets amb diferents proporcions 

d'or i plata, sense els preceptius segells duaners ni haver pagat els drets reials. La 

sentència absol Antoni Noguera car havia comprat el sobredit material a un 

comerciant que disposava de franquícia reial per a la importació de mercaderies.- 

Barcelona.- Català, castellà.- Manuscrit.- 4 fulls. 

12.12.1733 AMM-C-49  

295 2101 Traslado hecho por los cordoneros un apremio a los revendedores. 

Trasllat de la causa oberta davant el jutge i subdelegat de la Reial Junta de Comerç 

i Moneda, relativa al contenciós seguit pel Gremi de Perxers contra Pau 

Armanteras, membre del Gremi de Botiguers i Revenedors de Barcelona per 

vendre cordons de seda i altres peces de baixa qualitat.- Barcelona.- Català.- 

Manuscrit.- Original.- 5 fulls. 

18.10.1739 

-26.10.1740 

AMM-C-49  
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295 2065 Traslado de los galoneros contra los saqueros sobre apremio. 

Trasllat de la causa oberta en la Reial Junta de Comerç de Catalunya entre el 

Gremi de Perxers i el Gremi de Saquers de Cànem de Barcelona relatiu al 

contenciós seguit per ambdues corporacions sobre el requisament de material 

efectuat per oficials dels dos gremis a tallers de perxers i saquers.  Els perxers 

requisaren unes xinxes, els telers i altre material a un saquer. Per altra banda, els 

saquers confiscaren diverses peces de seda als germans Simó, perxers.- Barcelona.- 

Castellà.- Manuscrit.- Original.- 4 fulls. 

26.04.1740 

-30.05.1740 

AMM-C-49  

295 2036 Traslado de los galoneros entre el fabricar cordones con huso. 

Plet promogut pel Gremi de Cordoners de Barcelona contra el Gremi de Perxers.- 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- 46 fulls. 

1744 - 1745 AMM-C-49  

295 1973 [Andrés Prades, en nom de l'advocat designat per al Gremi de Perxers 

comunica als prohoms la possibilitat de recórrer la sentència favorable a 

l'accés de les dones a l'ofici de perxer]. 

Madrid.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

26.02.1746 AMM-C-49  

295 1981 [Informe sobre els perxers que han vulnerat les ordinacions del Gremi de 

Perxers i relació dels penyoraments i els fets que els han  provocat].  

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

12.08.1746 AMM-C-49  
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295 2100 Traslado del Gremio de Galoneros  contra  el Gremio de Cordoneros de la 

presente ciudad. 

Trasllat de la causa oberta davant el jutge i subdelegat de la Reial Junta de Comerç 

i Moneda, relativa al contenciós seguit pel Gremi de Perxers contra Jaume 

Maristany, passamaner per disposar d'un teler per a teixir peces de seda.- 

Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 5 fulls. 

12.08.1747 

-18.10.1747 

AMM-C-49  

295 2063 El Gremio de Galoneros  contra  el Gremio de Cordoneros. 

Trasllat de la causa oberta pel Gremi de Perxers celebrada en la sala d'Antonio de 

Sera y Portell de la Reial Audiència de Catalunya, per la qual el Gremi de Perxers 

defensa l'aplicació de la reial cèdula expedida per Felip III el 13 de juliol de 1598, 

relativa a la confirmació de les ordenances que regulen les privatives del gremi 

sobre la fabricació de cintes, passamans, llistes i perxes. També es fa menció d'una 

sentència de l'any 1628 que prohibia als cordoners la fabricació d'aquests gèneres.- 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 38 fulls. 

21.01.1755 

-30.08.1758 

AMM-C-49  
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295 2378 [Litigi del Gremi de Perxers contra el Gremi de Cordoners de Barcelona per 

raó del decomís d'un teler a Jaume Maristany, cordoner]. 

El Gremi de Perxers disputa l'exclusivitat d'usar els telers de rodes amb caràtules o 

estreps al Gremi de Cordoners. La Junta de Comerç de Catalunya comunica a 

ambdós gremis que aquest tipus de telers poden ser utilitzats indistintament per les 

dues corporacions. Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 2 fulls. 

17.09.1755 AMM-C-49  

295 1977 Petició contra Carlos Gelabert en fet criminal sobre haver volugut bastonejar 

a Benet Andreu y privar-lo de veure con se feya lo examen de Francesc 

Alesar. 

El Gremi de Perxers denuncia Carles Gelabert davant els tribunals i demana que li 

embarguin els béns a Alesar. També sol·licita que es recompensi a Benet Andreu i 

al Gremi.- Barcelona.- Català, Castellà.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

12.03.1760 AMM-C-49  

295 2044 Transumpto de la Real Provisió del decret de execució de 8 febrer 1628 dela 

reial sentència proferida en la causa que lo Gremi de Perxers seguia en la 

Reial Audiència contra lo Gremi de Passamaners el 22 octubre 1627. 

Certificació de la sentència promulgada el 22 d'octubre de 1627 a favor del Gremi 

de Perxers i el posterior recurs del Gremi de Passamaners sobre la fabricació de 

teixits mitjançant telers.- Barcelona.- Català, llatí.- Manuscrit.- Original.- 3 fulls. 

20.02.1768 AMM-C-49  
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295 2045 Isabel Rigor, consorte de Francisco Rigor, mancebo hornero de la presente 

ciudad de Barcelona  contra  los prohombres y Gremio de Galoneros de la 

present ciudad. 

Trasllat del plet celebrat en el Jutjat Ordinari de la ciutat de Barcelona, relatiu a la 

condemna dictada per la Reial Audiència contra Isabel Rigor en motiu de la 

denúncia presentada pel Gremi de Perxers per intrusisme professional, després de 

decomissar-li 601 corbatins fabricats amb un teler de la seva propietat.- 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 8 fulls. 

20.02.1768 AMM-C-49  

295 2689 [Informe relatiu al decomís realitzat a uns perxers de Barcelona]. 

Declaració de nul·litat de les requisicions fetes als perxers els dies  23 i 24 de 

desembre de 1768, relativa als litigis oberts, d'una banda, entre el Gremi de Perxers 

de Barcelona contra Josep Baiona, Joan Pagès, i Pere Carreras, cordoners, i de 

l'altra entre el Gremi de Cordoners de Barcelona i Bonaventura Xiruca, perxer.- 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 2 fulls. 

29.04.1769 

-05.05.1769 

AMM-C-49  
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295 2040 [Procés judicial entre el Gremi de Perxers i el Gremi de Cordoners de 

Barcelona]. 

Certificat expedit per la Intendència General de Catalunya sobre un acte de la Junta 

General de Comerç relatiu al plet que mantenia el  Gremi de Perxers contra el 

Gremi de Cordoners de Barcelona sobre la fabricació de gèneres.- Barcelona.- 

Castellà.- Manuscrit.- 46 fulls. 

25.11.1770 AMM-C-49  

295 1958 [Litigi entre el Gremi de Perxers de Barcelona i Nicolás Felipa Batallé, soldat 

de la guàrdia valona]. 

Els prohoms sol·liciten que els mestres perxers no puguin contractar a joves i 

dones no agremiats. Amb això es pretén deixar sense efecte el recurs interposat per 

un soldat de la guàrdia valona que intentava exercir l'ofici de perxer contravenint 

les ordenances gremials. Còpia de la carta de Nicolás Felipe Batallé, fill de mestre 

parisenc i soldat de la guàrdia valona que conté una certificació del Gremi de 

Perxers de París admetent que Nicolás Felipe Batallé va ser admès a la seva 

corporació.- Barcelona, París.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 2 documents. 

19.02.1776 AMM-C-49  
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295 2064 Gremio de Julianes Merceros Viejos de la presente ciudad  contra El Gremio 

de Julianes de la misma. 

Trasllat de la causa oberta en la Reial Audiència de Catalunya, entre el Gremi de 

Julians Mercers Vells i el Gremi de Perxers de Barcelona relatiu a la causa seguida 

per intentar reobrir el contenciós sobre l'exclusivitat de fabricació de gèneres de 

perxeria que ja va enfrontar ambdós gremis en un altre plet l'any 1738.- 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 74 fulls. 

10.10.1789 

-28.04.1801 

AMM-C-49  

295 2041 Juan Bautista Finarer, Josep Culell y Lorenzo Arnaldo comisionados de la 

Cofradía de Merceros Viejos  contra  los prohombres del Gremio de 

Galoneros. 

Trasllat del Gremi de Perxers relatiu al plet sobre intrusisme professional 

mantingut contra els mercers vells de la ciutat.- Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- 

7 fulls. 

27.09.1800 

-13.01.1801 

AMM-C-49  

295 2038 [Procés judicial entre el Gremi de Julians Mercers Vells i el Gremi de Perxers 

de Barcelona]. 

Certificat de l'escrivà de cambra de la Reial Audiència de Catalunya relatiu al plet 

que es resolgué amb el reconeixement dels drets i àmbits professionals concedits 

als perxers davant de les exigències competencials dels julians.- Barcelona.- 

Castellà.- Manuscrit.- 46 fulls. 

23.12.1800 AMM-C-49  
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295 2082 [Plet entre el Gremi de Perxers de Barcelona contra   Josep Pujadas i altres]. 

Proves testimonials per afegir al sumari de la causa oberta pel Gremi de Perxers 

sobre la fabricació i venda fraudulenta de cintes llises de fil de cotó i estam, per 

part dels encausats Josep Pujades i altres.- Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- 

Original.- 4 fulls. 

04.05.1803 AMM-C-49  

295 1996 [El Gremi de Perxers sol·licita al governador que desestimi el recurs presentat 

per alguns perxers relatiu al pagament d'impostos equivalent a la prestació de 

tres soldats i tres quarts de soldat]. 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

02.10.1803 AMM-C-49  

295 2019 Testimonio del expediente formado a instancia de los prohombres del Gremio 

de Galoneros. 

Certificació de l'expedient obert en el jutjat ordinari, en el qual el Gremi de Perxers 

de Barcelona sol·licita la intervenció de la Reial Audiència de Catalunya per 

arbitrar una solució que eviti obrir un plet entre perxers, a causa de la venda de la 

corona de plata de la verge del Gremi que va portar a terme la Junta de perxers de 

l'any 1800. La Reial Audiència mitjançant auto judicial es remet a la deliberació 

presa pel Gremi de Perxers, en el sentit d'apaivagar els ànims per evitar majors 

escàndols i costos judicials.- Barcelona.- Català, castellà.- Manuscrit.- 7 fulls. 

16.01.1804 AMM-C-49  
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295 1991 [Litigi sobre la fabricació de cintes sense voraviu]. 

Els prohoms del Gremi de Perxers de Barcelona denuncien a la Reial Junta de 

Comerç de Catalunya que certs fabricants de cintes estan contravenint les 

ordenances gremials fabricant cintes que no compleixen la qualitat requerida. La 

Junta de Comerç ordena al Gremi de Perxers que no incomodi els fabricants i  resti 

a l'espera de la seva resolució.- Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 7 

fulls. 

05.08.1816 AMM-C-49  

295 2042 Prohombres y comisionados Gremio de Galoneros Cinteros y Percheros de la 

presente ciudad  contra  Juan Bautista Saurel, Antonio Rovira, maestros del 

mismo Gremio, Francisca Vilarreda y otras. 

Trasllat del plet celebrat en el Jutjat Ordinari de la ciutat de Barcelona, relatiu a la 

defensa promoguda pel Gremi de Perxers de les ordenances gremials, en concret 

dels articles 43 i 47 que tracten de la prohibició de contractar persones alienes al 

mestratge professional en els tallers de perxeria.- Barcelona.- Castellà.- 

Manuscrit.- 37 fulls. 

13.10.1832 

-10.12.1832 

AMM-C-49  
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295 1984 [Plet seguit pel Gremi de Perxers contra un col·lectiu d'homes i dones no 

agremiats]. 

Conté tres esborranys d'escrits del Gremi de Perxers de Barcelona sol·licitant a la 

Reial Junta de Comerç de Catalunya que els retiri la multa de 6 sous imposada per 

l'algutzir en relació al  plet que manté la dita corporació contra un col·lectiu 

d'homes i dones que volen exercir de perxers sense estar inscrits en el llibre de 

matrícula del Gremi.- Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 3 fulls. 

30.10.1832 AMM-C-49  

295 1962 [Litigi entre el Gremi de Perxers i Francesc Utgés per raó de la seva admissió 

a la corporació]. 

La Junta de Comerç de Catalunya demana que es provi l'aprenentatge de Francesc 

Utgés junt amb altres mestres del gremi. Conté l'esborrany d'un escrit del Gremi de 

Perxers exposant la seva opinió contrària a admetre com a bones les proves 

d'aprenentatge de Francesc Utgés.- Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 2 

documents. 

14.11.1832 

-16.08.1832 

AMM-C-49  
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295 1985 [Plet seguit pel Gremi de Perxers contra un col·lectiu d'homes i dones no 

agremiats]. 

Esborrany del memorial del Gremi de Perxers de Barcelona presentat al Consell 

d'Hisenda i al alcalde major perquè vetllin per evitar la intromissió de la Reial 

Junta de Comerç de Catalunya en la jurisdicció ordinària de l'alcalde major. Se 

sol·licita que la Junta de Comerç retorni les multes interposades al Gremi durant el 

litigi.- Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 9 fulls. 

07.12.1832 AMM-C-49  

295 2011 [Litigi entre el Gremi de Perxers i Ramon Pascual Domènech, perxer relatiu 

al pagament de quotes gremials]. 

Els prohoms de Gremi de Perxers informen a la Junta de Comerç de Catalunya 

sobre un recurs presentat per Ramon Pascual Domènech, perxer inactiu, relatiu al 

pagament de les taxes gremials. La Junta de Comerç declara el recurrent exempt de 

contribuir en els repartiments gremials i el compel·leix a pagar les anualitats 

taxades per la corporació. Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 3 

documents.- 3 fulls. 

21.09.1833 

/03.10.1833 

AMM-C-49  
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295 1994 [Litigi entre el Gremi de Perxers i Ramon Pascual i Domènech pel pagament 

de drets gremials]. 

El Gremi de Perxers sol·licita a la Reial Junta de Comerç de Catalunya que Ramon 

Pascual i Domènech pagui 2 lliures i 5 sous en concepte dels drets anuals per 

pertànyer a la corporació, però no les despeses gremials, car no exerceix l'ofici de 

perxer. La Junta de Comerç acorda que Pascual pagui 4 sous i 4 diners com és 

costum en tots els gremis de la ciutat.- Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 

1 full. 

14.10.1833 AMM-C-49 Original exposat de forma 

permanent en el CAMS 

03.03. Promoció i defensa de la professió    

296 2037 [Instància del Gremi de Perxers a la Junta de Comerç de Catalunya 

sol·licitant que es faci complir l'ordenança que prohibeix tenir botiga oberta 

de perxeria i cinteria]. 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 4 fulls. 

18.06.1803 AMM-C-49  

296 1988 [Sol·licitud del Gremi de Perxers al rei relativa a l'anulació d'un edicte sobre 

l'aplicació de quotes de sobre la matèria primera]. 

Els prohoms del Gremi de Perxers sol·liciten al rei la retirada de l'edicte que 

ordena als fabricants de seda la declaració de tota la seda que posseeixen i 

l'obligatorietat de dipositar-la a la duana, d'on solament podran disposar de la 

quantitat que necessiten.- Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 4 fulls. 

[segle 

XVIII] 

AMM-C-49  
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296 1956 [Els comissionats dels gremis de perxers, torcedors de seda, curtidors, 

matalassers, etc., exposen la necessitat de portar a bon terme el projecte de 

proveïment de blat a la ciutat de Barcelona]. 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 2 fulls. 

[segle 

XVIII] 

AMM-C-49  

296 1955 [Sol·licitud de Francesc Berga Coromines a la Reial Audiència per ser admès 

al Gremi de Perxers]. 

Davant la negativa del Gremi de Perxers a admetre Francesc Berga Coromines 

com a aprenent, aquest sol·licita la seva admissió a la Reial Junta de Comerç de 

Barcelona, al·lega que a causa d'una  malaltia hagué d'abandonar el seu 

aprenentatge per un període de dos anys. La Reial Junta de Comerç de Catalunya 

ordena al Gremi de Perxers que admeti el recurrent. Barcelona.- Castellà.- 

Manuscrit.- Original.- 1 full. 

[segle XIX] AMM-C-49  

296 1951 [Fragment d'un memorial sobre la fabricació de seda i cotó, els impostos amb 

què es taxa l'activitat sedera i la llibertat de comerç]. 

Barcelona.- Castellà.- Imprès.- Original.- 6 fulls. 

[segle 

XVIII] 

AMM-C-49  

296 1950 [Representació de les confraries de la ciutat, entre elles la Confraria de 

Perxers i altres corporacions sederes, demanant al rei que derogui el lliure 

comerç de mercaderies]. 

Barcelona.- Català.- Imprès.- Original.- 2 fulls. 

[segles 

XVII-

XVIII] 

AMM-C-49  
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296 1978 Còpia d'una sol·licitud del Gremi de Perxers a l'administrador de Duanes 

exhortant-lo a donar ordres als seus oficials per facilitar l'exportació de teles a 

tots els perxers que ho sol·licitin. 

Barcelona.- Català, Castellà.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

[segle 

XVIII] 

AMM-C-49  

296 1968 [Representació dels comissionats de les set arts de la seda de Barcelona al rei, 

reconeixent l'augment del negoci de la seda degut a la prohibició de 

l'exportació de matèria primera]. 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

[segles 

XVIII] 

AMM-C-49  

296 1938 Súplica per que no fossen admesos sinó 6 personas de prom en cap en la 

bossa. 

La Confraria de Perxers de Barcelona sol·licita als consellers de la ciutat que 

promulguin una nova ordinació que limiti en sis, els confrares insaculats en la 

bossa de prohom en cap.- Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 2 fulls. 

[segles 

XVII-

XVIII] 

AMM-C-49  

296 2693 [Còpia del memorial]. 

Els gremis de mercers, velluters, velers, perxers i altres arts de Barcelona protesten 

sobre els perjudicis que pot ocasionar una reial ordre remesa a la Junta de Comerç 

que suspèn per sis anys la limitació que no permetia embarcar cap a Amèrica 

efectes estrangers si no estaven acompanyats d'igual o doble porció de productes 

nacionals del mateix tipus.- Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 6 fulls. 

[segle 

XVIII] 

AMM-C-49  
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296 2692 [Instància del Gremi de Perxers de Barcelona al rei relativa a la necessitat de 

concedir polítiques favorables a favor de l'expedició de les seves 

manufactures]. 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

04.11.1704 AMM-C-49  

296 1975 [Sol·licitud de Simó Sala, perxer de Barcelona, relativa a la prensió d'una tela 

practicada per l'Administrador General de Duanes]. 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

 

20.03.1735 AMM-C-49  

296 1987 Còpia de la resposta feta per los proms y clavari de la Confraria dels Perxers 

a la requesta que a instància de Francisco Camp, Francesch Pasqual, Pere 

Monserrat y Jacintho Deixens los intimaren lo dia 11 de juny de 1751 y es 

com se segueix. 

Es fa referència al sant misteri de Sant Simeón i al pagament de quotes per a la 

seva administració.- Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

11.06.1751 AMM-C-49  

296 1969 [El Gremi de Perxers de Barcelona sol·licita reiteradament a les autoritats 

competents que expedeixin els salconduits d'exportació necessaris als perxers 

que ho demanin]. 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

1753 AMM-C-49  
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296 1972 [Els prohoms del Gremi de Perxers sol·liciten a l'autoritat competent poder 

comprar més seda]. 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

1753 AMM-C-49  

296 1959 [Memorial del Gremi de Perxers a la Reial Junta de Comerç de Catalunya per 

un assumpte relatiu al pagament de l'impost de pavellons]. 

Els prohoms del Gremi de Perxers manifesten sentir-se ofesos pel tracte rebut en el 

pagament de l'impost de pavellons. Sol·liciten que els sigui retornat l'impost relatiu 

a la casa gremial, igual com s'ha fet amb altres gremis de la ciutat. La Junta de 

Comerç ordena retornar el pagament al Gremi, car la casa gremial s'utilitza per 

celebrar juntes gremials i per custodiar el sant misteri de Sant Simeón.- 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

13.12.1764 AMM-C-49  
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296 2695 [Dossier relatiu a l'ordre de l'intendent general ratificant l'ordre de 13 de 

setembre de 1759  que prohibeix la importació de teixits i manufactures 

estrangeres de plata i or fals]. 

Conté l'ordre de l'intendent de 20 de febrer de 1768 relativa a una comunicació del 

Gremi de Perxers de Manresa dirigida al Gremi de Perxers de Barcelona exhortant-

lo a destinar els inspectors necessaris per emetre les certificacions que garanteixin 

el compliment de l'ordre de 1759. El Gremi de Perxers de Barcelona declara no 

tenir coneixement de l'ordre però es declara disposat a destinar els inspectors 

necessaris per fer-la complir.- Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 5 

documents. 

20.02.1768 

-04.10.1788 

AMM-C-49  

296 2006 [Memorial i instàncies dels gremis de velluters, perxers, mitgers i tintorers de 

seda de Barcelona a la Reial Junta de Comerç de Catalunya demanant la 

derogació d'una reial ordre sobre l'atorgament de  noves concessions per 

extraure seda del regne]. 

Les concessions afecten els preus de la matèria primera comprada mitjançant el 

dret de tanteig. Es critica els grans propietaris, sobretot els estrangers, per retenir la 

producció i apujar els preus. Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 3 

documents. 

03.07.1781 

-08.09.1781 

AMM-C-49  
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296 1967 [Els comissionats de les set arts de la seda de Barcelona exhorten el rei que 

prohibeixi l'exportació de seda a l'estranger, car no hi ha hagut excedent de 

producció i és necessària per la producció interna]. 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 3 fulls. 

02.06.1787 AMM-C-49  

296 1966 [Els comissionats de les set arts de la seda de Barcelona sol·liciten al comte de 

Floridablanca que intercedeixi amb el ministre d'hisenda per lograr la 

limitació de compres de seda estrangera]. 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original. 

16.06.1787 AMM-C-49  

296 2690 [Sol·licitud del Gremi de Perxers de Barcelona  a la Reial Duana de 

Barcelona]. 

El Gremi de Perxers sol·licita estendre el control sobre totes les peces de seda que 

fabrica el sector seder, en especial les produïdes pels perxers, amb l'objectiu que en 

les duanes s'eviti el frau amb teixits estrangers.- Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- 

Original.- 2 fulls. 

20.02.1789 AMM-C-49  

296 2691 [Súplica del Gremi de Perxers de Barcelona demanant l'obligació de marcar 

els teixits amb el nom del fabricant per evitar el frau comès amb mercaderies 

de contraban]. 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 2 fulls. 

04.11.1804 AMM-C-49  
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296 2696 [El Gremi de Perxers sol·licita al Reial Acord que els autoritzi a requisar els 

teixits estrangers que trobin en les botigues de la competència]. 

Els prohoms del Gremi de Perxers denuncien al Reial Acord la ingerència de 

ciutadans estrangers en les privatives gremials relacionades amb la fabricació i 

venda de productes de seda. Per aquesta raó demanen poder perseguir als 

contraventors de les ordenances.- Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 1 

document. 

12.01.1805 

-10.07.1806 

AMM-C-49  

296 2039 [Instància del Gremi de Perxers de Barcelona a la Reial Audiència de 

Catalunya sol·licitant l'observació de les normatives relatives a l’importació 

de teixits i els pagaments de taxes a la duana]. 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 2 fulls. 

09.02.1805 AMM-C-49  

296 1990 [Els prohoms dels gremis de velluters, velers, cinters, cordoners i tintorers de 

seda de Barcelona sol·liciten al rei que faci complir la legislació sobre la 

prohibició d'importar seda des de les colònies espanyoles]. 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 7 fulls. 

05.07.1806 AMM-C-49  
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296 1961 Recurs que feren las arts de seda a sa magestat per pribar la entrada de 

gèneros de seda estrangers. 

Manifest dels prohoms dels gremis de velers, mitgers, velluters, perxers i tintorers 

de seda i cotó de Barcelona sobre la conveniència de mantenir els aranzels que 

graven les manufactures estrangeres. Proposen restablir les antigues lleis que 

prohibeixen la introducció de gèneres i teixits de seda estrangers.- Barcelona.- 

Castellà.- Manuscrit.- Original.- 3 fulls. 

04.1826 AMM-C-49  

296 1983 [Els comissionats del Gremi de Perxers de Barcelona demanen a la Junta de 

Comerç que faci complir els capítols 21 i 47 de les ordenances gremials a fi i 

efecte que solament puguin exercir de perxer persones inscrites en el llibre de 

matrícula del Gremi]. 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

22.06.1832 

-03.07.1832 

AMM-C-49  

296 1982 [Sol·licitud del Gremi de Perxers a la Reial Junta de Comerç de Catalunya 

relativa al treball de les dones en perxeria]. 

El Gremi de Perxers sol·licita a la Junta de Comerç que faci complir les ordenances 

gremials que obliguen els mestres perxers a contractar perxers agremiats per 

treballar en els seus tallers, amb l'objectiu d'aconseguir que no es contractin dones 

per desenvolupar treballs de perxeria. La Junta de Comerç denega la petició.- 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 4 fulls. 

01.08.1832 AMM-C-49  
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296 1964 [Els prohoms i comissionats del Gremi de Perxers reproven i manifesten la 

seva contrarietat amb el decret que admet dones a l'ofici de perxer]. 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 8 fulls. 

01.08.1832 

-04.08.1832 

AMM-C-49  

03.04. Contractes i convenis    

296 2083 [Concòrdia entre la Confraria de Perxers i les confraries de velers i velluters]. 

Conté la pretensió dels perxers de fabricar tafetans de diferents mides, disposar de 

botiga, perxa, armari i taulell; la rèplica dels velers i velluters per considerar que 

els perxers envaeixen les seves competències i exclusivitats. Finalment conté la 

concòrdia de vuit capítols que les tres confraries acorden respectar.- Barcelona.- 

Castellà.- Manuscrit.- 16 fulls. 

09.07.1685 

-12.12.1685 

AMM-C-49  

296 2033 [Relació del concordat portat entre el Gremi de Perxers i el Gremi de 

Ferreters Mercers de Barcelona]. 

S'acorda que el Gremi de Ferreters Mercers pugui vendre vetes de lli, llana, i cotó, 

però no de seda. Ja siguin d'importació o fabricades a Barcelona.- Barcelona.- 

Castellà.- Manuscrit.- 2 fulls. 

20.04.1740 AMM-C-49  



 

 

| 52 

5D.98 Gremi de Perxers de Barcelona 

Signatura 
Títol 

Dates 

extremes 

Digitalit-

zació 
Observacions 

Caixa U.Cat. 

296 2374 Nota de las còpias de las declaracions de Climent Per Esteva en quant al fet 

del drap de morts del comú de perxers fetas en lo mes de mars y mes de abril 

de 1749. 

Disputa entre Pere Ribas, fosser i el Gremi de Perxers, car el primer havia retingut 

el "drap de morts" propietat del Gremi per manca de pagament de 8 sous en 

concepte del servei d'enterrament de Joan Escat, perxer. Finalment s'acorda una 

solució amb l'intercessió de  la comunitat de Sant Pere de les Puelles, lloc on 

s'efectua l'enterrament. Barcelona.- Català, castellà.- Manuscrit.- Original.- 5 fulls. 

21.03.1749 

-29.04.1749 

AMM-C-49  

296 2373 Capitulació feta y firmada per y entre los il·lustres majorals de la Confraria 

de la Soledat de una y lo Gremi de la Confraria dels Perxers de part altre, 

sobre lo pas o misteri de la Santa Espina. 

Concòrdia entre ambdues institucions per superar diversos problemes 

competencials sobre les despeses de la processó de divendres sant i els pagaments 

que devien efectuar els perxers. S'acorda l'aprovació de noves ordenances per al 

misteri de la Santa Espina formades per 20 capítols. Barcelona.- Català, llatí.- 

Manuscrit.- Original.- 11 fulls. 

20.08.1751 

-24.02.1752 

AMM-C-49  
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296 2017 Convenció atorgada entre los proms i Gremi de Perxers y lo doctor Joseph 

Coll i Dorca, metge de dit Gremi. 

Contracte entre ambdues parts per nomenar metge del Gremi de Perxers a Josep 

Coll i Dorca en substitució del finat Pau Tauler. Contempla els serveis mèdics que 

ha de prestar i les condicions laborals del contracte: substitucions per malaltia, 

excés de feina, drets davant els abusos d'agremiats i l'estipendi professional.- 

Barcelona.- Català, llatí.- Manuscrit.- Original.- 4 fulls. 

16.05.1790 AMM-C-49  

296 2034 [Representació de la Junta de Comerç de Catalunya dirigida a les Corts 

Espanyoles] 

Relativa a l'abolició de les lleis que prohibeixen importar manufactures 

estrangeres, i per l'establiment de Gibraltar com a port franc.- Barcelona.- 

Castellà.- Manuscrit.- 2 fulls. 

24.06.1821 AMM-C-49  

04. Activitat professional    

04.01. Estadística d'associats    

296 1931 [Relació de membres agremiats per categories]. 

Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 20 fulls. 

[segle XIX] AMM-C-49  

296 2085 [Esborrany d'una relació de perxers]. 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

[segle XIX] AMM-C-49  
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296 2013 Registro de papeletas. 

Relació dels mestres agregats, fills de mestres, joves i aprenents agremiats a qui 

s'han lliurat les paperetes o certificacions de pertinença al Gremi de Perxers.- 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

[1800-1833] AMM-C-49  

296 1965 Lista de los individuos del Gremio de Galoneros de la ciudad de Barcelona. 

Barcelona.- Castellà, Català.- Manuscrit.- Original.- 4 fulls. 

20.08.1825 AMM-C-49  

296 1943 Gremio de Galoneros. Señores maestros que lo componen y año que fueron 

nombrados. 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

31.10.1887 AMM-C-49  

04.02. Incorporació a l'entitat    

297 2073 Formulari de certificació d'aprenentatge. 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

[segle XIX] AMM-C-50  

297 2027 Llibre dels aprenens. 1690. 

L'interior del llibre conté la següent descripció: llibre a on se asentan los apranens 

en la Confraria dels Mestres Perxers i Marsers de la prasent siutat de Barsalona 

ystituyda sots ynvocació de la Asunció de Maria Santisísima fundada en la yhllésia 

de Santa Catarina, martir de la present siutat de Barsalona. Fet lo any 1690.- 

Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 121 fulls. 

01.10.1690 

-01.02.1760 

AMM-C-50  
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297 2026 Llibre de assentar los aprenents de la Confraria de Perxers, fet en lo any 

1752. 

Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 372 pàgines. 

14.08.1752 

-01.05.1786 

AMM-C-50  

297 2372 [Petició d'incorporació d'Eudald Jordana al Gremi de Perxers i ordre del 

corregidor perquè sigui admès]. 

Decret concedit pel corregidor amb el qual s'autoritza el jove perxer Eudald 

Jordana perquè pugui optar a la condició de mestre, malgrat que no hagi complert 

els dos anys preceptius de fadrí que estableixen les ordenances del Gremi de 

Perxers. Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 5 fulls. 

10.09.1754 AMM-C-50  

297 2023 Llibre de resentar aprenents del comú de parxers. Comensant en lo any 1761. 

Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 149 pàgines. 

21.10.1761 

-08.10.1838 

AMM-C-50  

297 2025 Llibre de asentà fadrins. Comensant lo dia primé d'abril de 1766 esen proms: 

Homobono Julià, prom en cap; Ignasi Zejes, prom segon, clavari; Joseph 

Casals, cardenser; Joseph Renom, examinador; Francisco Riera, andador; 

Francis Esther. 

Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 179 pàgines. 

01.04.1766 AMM-C-50 Gran format. Original arxivat fora 

de caixa. Ref. GFol.Vol.3 
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297 2058 [Comunicat de l'alcalde mayor al Gremi de Perxers sobre l'admissió d'un 

aprenent]. 

L'advocat del consell de l'alcalde mayor i del tinent corregidor de Barcelona 

comunica a Bonaventura Xuriach prohom del Gremi de Perxers, l'ordre d'admetre 

com a aprenent Joan Constans.- Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

14.07.1777 AMM-C-50  

298 2028 Llibre de asentar los aprenents comensant en lo any 1786. 

L'interior del llibre conté la següent descripció: llibre de asentar los aprenents, 

comensant lo dia 10 de juny de 1786, esen prom en cap Salvador Firmat, prom 

segon Joan Codina, clavari Francesch Nadal y cardanser Anton Roldós y 

examinadó Joseph Manent, y Francisco Bruno, Gironi Moxet, Joseph Sala, Genís 

Bosch, Francisco Coll, Francesc Riera, senyors de la Junta y andador Francisco 

Esther.- Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 96 fulls. 

10.06.1786 

-01.02.1810 

AMM-C-50  

298 2029 Llibre per lo asiento dels fadrins perxés comensant en lo any 1814. 

Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 118 pàgines. 1 Vol + 1 vol d’índex 

06.07.1800 

-06.10.1905 

AMM-C-50  

299 2030 Llibre per lo asiento de aprenents perxés comensant en lo any 1814. 

Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 249 pàgines. 

08.01.1808 

-18.07.1850 

AMM-C-50 Original exposat de forma 

permanent en el CAMS 

299 2031 [Certificat d'aprenentatge]. 

Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

02.01.1824 AMM-C-50  
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299 2032 Expedientes promovidos para la admisión de aprendices de la Real Casa de 

Caridad. 

Documents relatius a les gestions efectuades per la Casa de Caritat davant les 

autoritats i el Gremi de Perxers per aconseguir l'admissió d'aprenents provinents de 

la dita institució. Conté certificats d'aprenentatge, informes i correspondència.- 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 13 documents. 

1825 - 1844 AMM-C-50  

299 2024 [Certificats d'aprenentatge]. 

Barcelona.- Català, castellà.- Manuscrit.- Original.- 24 documents. 

1830 - 1838 AMM-C-50  

299 1979 Certificat d'aprenentatge lliurat per Carles Sala a Agustí Ribot. 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

08.05.1836 AMM-C-50  

04.03.  Organització de l’activitat professional    

04.03.02. Tramitació de la disponibilitat professional    

300 1934 Registre del llibre de mestres perxers, comensa en lo any 1600. 

Conté els mestres perxers que exerciren l'ofici entre els anys 1598 i 1807.- 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 19 fulls. 

[1807] AMM-C-50  

300 1933 Llibre haont se asentan los officials de la Confraria de Mestres Perxers y 

Mercers de la ciutat de Barcelona en lo any 1690. 

Llibre on són registrats els oficials del Gremi de Perxers.- Barcelona.- Català.- 

Manuscrit.- Original.- 96 fulls. 1 volum més un altra amb índex 

01.12.1690 

-01.03.1766 

AMM-C-50  
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300 1935 Llibre per lo asiento dels mestres perxés comensant en lo any 1815. 

Registres d'incorporació dels mestres perxers que exerciren l'ofici entre els anys 

1815 i 1905. Conté l'índex del llibre.- Barcelona.- Català, Castellà.- Manuscrit.- 

Original.- 38 fulls. 

1815 - 1905 AMM-C-50  

300 2088 [Certificats de pertinença al Gremi de Perxers de Barcelona]. 

Barcelona.- Castellà.- Imprès.- Original.- 6 documents. 

1835 - 1849 AMM-C-50  

04.04. Tarifes i estadístiques    

300 2729 [Llibre registre on es relacionen estadístiques diverses sobre qüestions 

d'organització professional, jurídiques, comptables i fiscals] 

Relació de la quantitat de seda rebuda pels agremiats (1754). Relació dels 

penyoraments que es realitzen a agremiats (1762-1767). Relacions d'agremiats 

amb la seva corresponent quota, relació dels agremiats amb les quantitats lliurades 

per mantenir un batalló en la guerra contra França (1793), estats de comptes 

diversos, relació dels agremiats que contribueixen a una demanda pecuniària del 

rei (1798).- Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 36 fulls. 

1754 - 1798 AMM-C-50 Gran format. Original arxivat fora 

de caixa. Ref. GFol.Vol.2 
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06. Tramitació de la documentació administrativa    

06.02. Mutualitat    

301 2096 Carta en verso del difunto padre Sr. Josef Diego de Cádiz que escribió antes 

de morir. 

Diversos pensaments sobre la vida fets per l'autor.- Barcelona.- Castellà.- 

Manuscrit.- Original.- 1 full. 

[segles 

XVIII-

XIX] 

AMM-C-50  

301 1927 [Gravat amb la imatge de Santa Eulàlia, patrona de la ciutat de Barcelona]. 

Barcelona.- Castellà.- Imprès.- Original.- 1 document. 

[segles 

XVIII-

XIX] 

AMM-C-50  

301 1926 Gozos a la Gloriosa Asunción de María Santísima, que venera por su patrona 

y tutela el Gremio de Galoneros de la ciudad de Barcelona. 

Goigs.- Barcelona.- Castellà.- Imprès.- Original.- 5 documents. 

[segle XIX] AMM-C-50  

301 1928 [Llibre del sant misteri de Sant Simeón]. 

Conté les ordinacions del sant misteri de Sant Simeón de 16 d'abril de 1692 i de 14 

de març de 1723.- Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 15 fulls. 

1692 / 1723 AMM-C-50  
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301 2694 Capitulació y ordenansas fetas sobre lo Misteri de la Santa Espina que 

aportan lo estament dels Perxers de la present ciutat so és mestres y fadrins 

en la professó del divendres sant de la il·lustre Confraria de Nostra Senyora 

de la Soledat. 

Ordinacions relatives a  la organització dels perxers que ha gestionar el Misteri de 

la Santa Espina.- Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 5 fulls. 

08.04.1724 AMM-C-50  

301 2727 Ordinació firmada entre los majorals de la confraria de Nostra Senyora de la 

Soledat de una, y la Confraria dels Perxers de la present ciutat de part altre 

sobre lo Misteri de la Santa Espina rebuda en poder de Bonaventura Galí, 

notari públic de número. 

S'acorda que la Confraria dels Perxers de Barcelona portarà el misteri de Sant 

Simeón en la processó que la il·lustre Confraria de Nostra Senyora del Bon Succés 

dedica cada any a Maria Santíssima el divendres de Rams.- Barcelona.- Català.- 

Manuscrit.- Original.- 7 fulls. 

20.04.1724 AMM-C-50  

301 2066 [Escrit estès pel secretari del bisbat de Barcelona, conté unes oracions a la 

verge de la Santa Espina]. 

Barcelona.- Llatí.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

09.04.1756 AMM-C-50  
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07. Recursos econòmics i financers    

07.01. Hisenda i fiscalitat    

301 2005 [Esborrany del repartiment de contribucions realitzat segons les diferents 

classes de membres del Gremi de Perxers]. 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 4 fulls. 

[segle XIX] AMM-C-50  

301 2007 [Esborranys del repartiment de contribucions realitzat segons les diferents 

classes de membres del Gremi de Perxers]. 

Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 3 fulls. 

[segles 

XVIII-

XIX] 

AMM-C-50  

301 1974 [Reconeixement del nomenament de Josep Autet Sangles com a síndic del 

Gremi de Perxers i el pagament efectuat relatiu al cadastre]. 

Madrid.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

28.04.1753 AMM-C-50  

301 1953 [Impost d'allotjament i utensili. Contribució militar]. 

Ordre de la Reial Junta de Pavellons al Gremi de Perxers manant el pagament del 

contingent relatiu a l'impost d'allotjament i utensili.- Barcelona.- Castellà.- 

Imprès.- Original.- 1 full. 

03.01.1786 AMM-C-50  

301 1954 Administración de Rentas de Cuenta de la Real Hacienda. 

Instrucció del reglament de duanes.- Barcelona.- Castellà.- Imprès.- Original.- 2 

exemplars de 4 fulls. 

15.12.1804 AMM-C-50  
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301 2035 Claseo del remplàs del exèrsit del any 1830. 

Relacions de mestres segons la classificació establerta.- Barcelona.- Català.- 

Manuscrit.- Original.- 3 fulls. 

1830 AMM-C-50  

301 2001 Estat del reparto per clasas que se a fet per lo Gremi de Perxers en lo mes de 

mars de 1832. Esent proms los senyors Joseph Armet y Antoni Mercader. 

Estadística del repartiment de l'impost del cadastre personal dels membres del 

Gremi de Perxers.- Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

03.1832 AMM-C-50  

301 2012 [Comunicació del Gremi de Perxers a la Junta de Comerç de Catalunya sobre 

el repartiment del cadastre]. 

Els prohoms del Gremi sol·liciten a la Reial Junta de Comerç que mani els 

taxadors de l'entitat que formin el repartiment de la contribució de l'any anterior. 

La Junta de Comerç acorda que el Gremi assigni les quantitats que ha de percebre 

dels seus agremiats i que en acabat els ho comuniqui per tal d'emetre una 

autorització.- Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 3 documents.- 4 fulls. 

11.03.1833 

-15.04.1833 

AMM-C-50  
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07.02.  Comptabilitat general    

07.02.02. Estats de comptes    

301 2095 Comta y recibos de la Confraria de Parxés de ajustmament de comtas dels 

atvocats fins lo dia 19 de  octubre de 1739. 

Relació de despeses rebudes del clavari Francesc Tomàs relatives a les causes que 

manté la Confraria de Perxers contra els sargidors, revenedors i passamaners.- 

Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

19.10.1739 AMM-C-50  

07.03.  Tresoreria    

07.03.02. Rebuts de caixa    

301 2016 [Rebut lliurat per Anton Clurells, obtentor del benefici de Sant Mateu, al 

Gremi de Perxers relatiu al pagament del cens de 5 lliures, 14 sous i 8 diners 

del benefici tercer de Sant Mateu, fundat a la Seu de Barcelona] 

Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

24.12.1779 AMM-C-50  

07.03.04 Quotes dels membres    

301 2074 [Taula gràfica dels agremiats dividits en vuit classificacions en què s'organitza 

la corporació i les quotes gremials assignades a cada classe]. 

Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

[segle XIX] AMM-C-50  
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301 2084 [Esborrany d’un compte de despeses del Gremi de Perxers relatiu a les taxes 

gremials imposades als seus membres] 

Barcelona.-Català.-Manuscrit.-Original. 1 full. 

[Segles 

XVIII – 

XIX] 

AMM-C-50  

07.03.05. Ingressos i despeses    

302 1989 Definició de comptes de Pere Font, clavari del Gremi de Perxers per raó dels 

ingressos i despeses del misteri de Sant Simeon. 

Barcelona.- Català, llatí.- Mecanoscrit.- Original.- 1 full. 

04.03.1702 AMM-C-50  

302 1929 Llibre de clavariat de entrades del Gremi de Parxers. 1761.  

Registre d'ingressos.- Barcelona.- Català, castellà.- Manuscrit.- Original.- 120 

fulls. 

11.02.1761 

-27.05.1877 

AMM-C-50  

302 1925 Llibre de clavariat de eixidas del Gremi de Parxers. 1761. 

Registre de despeses.- Barcelona.- Català, castellà.- Manuscrit.- Original.- 136 

fulls. 

11.02.1761 

-27.05.1877 

AMM-C-50  

302 1930 Llibre de credensa de entradas. 1776, 1777, 1778, 1779 y següents. 

Comptes dels ingressos que els credencers notifiquen als clavaris del Gremi perquè 

se'n facin càrrec .- Barcelona.- Català, castellà.- Manuscrit.- Original.- 179 fulls. 

1776 - 1877 AMM-C-50  

303 1932 Clavari. Llibre de ròsechs. 

Llibre on consta el deure i l'haver dels agremiats en relació amb el clavari del 

Gremi.- Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 182 fulls. 

1790 - 1802 AMM-C-50  
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08. Patrimoni    

08.01. Béns mobles    

303 1944 Inventari de los mobles y demés cosas existens en la Confraria de Perxers, que 

estan a càrrech del andador. 

Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

[segle XIX] AMM-C-50  

08.02.  Béns immobles    

08.02.02. Edificis i instal·lacions    

303 2043 Expediente de todo lo practicado por los prohombres y Junta del Gremio de 

Galoneros para adquirir la torre que hace esquina a las calles de Mercaders y 

Arco de San Silvestre de la que el primer piso era ya del Gremio, para poder 

edificarla de nuev [...]. 

A causa de la imminent ruïna de la casa del Gremi de Perxers, l'Ajuntament de 

Barcelona ordena la demolició de l'edifici. Per fer front a la reconstrucció, el 

Gremi de Perxers proposa a l'Ajuntament i a l'autoritat política, la creació d'un fons 

de 4000 lliures catalanes que s'haurà de retornar a raó de 100 lliures per acció entre 

els membres del gremi. Conté còpies i referències de les juntes generals gremials i 

correspondència entre el gremi i les autoritats públiques.- Barcelona.- Castellà.- 

Manuscrit.- Original.- 10 documents.- 11 fulls. 

1849 - 1850 AMM-C-50  
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10. Comunicació i relacions externes    

10.03. Història    

303 2730 Notes, apunts i esborranys sobre la història del Gremi de Perxers. 

Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 50 documents aprox. 

[segle XX] AMM-C-50  

10.04. Relacions amb altres corporacions professionals    

303 1971 [Els majorals de l'Art Major de la Seda de València sol·liciten al rei que 

prohibeixi l'exportació de seda a l'estranger]. 

València.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 6 fulls. 

[segle 

XVIII] 

AMM-C-51  

303 1939 [Confraria de Sant Julià dels Mercers Botiguers de Teles de Barcelona]. 

Actes de sessió de diversos consells generals de la Confraria. Conté la confirmació 

feta per Felip III, l'any 1599, d'un privilegi atorgat pel rei Joan II a la Confraria de 

Sant Julià dels Mercers, l'any 1472, relatiu a les mesures que s'han de prendre per 

impedir l'intrusisme de productes falsos no controlats per la corporació.- 

Barcelona.- Català, llatí.- Manuscrit.- Original.- 10 fulls. 

1631 - 1633 AMM-C-51  
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303 2078 [Consell del Gremi de Passamaners sobre cordons]. 

Acta del consell general dels passamaners reunit a la seu gremial del carrer Basca 

de Barcelona. Tracta de diversos decomissos de cordons fets a passamaners i un 

torcedor de seda, per haver fabricat cordons contravenint les ordenances 

corporatives de 1599. El consell acorda portar a terme la incineració de les 

diferents partides de cordons requisades.- Barcelona.- Català, llatí.- Manuscrit.- 

Original.- 5 fulls. 

01.10.1739 AMM-C-51  

303 1941 [Consell de passamaners de Barcelona]. 

Conté dos documents. Trasllat del consell de passamaners de Barcelona, del 27 

d'octubre de 1548, que acorda facultar dos dels seus membres perquè redactin les 

ordinacions concernents a l'ofici de passamaner. Reial provisió comunicant als 

passamaners que no s'admet el seu recurs contra les ordinacions del perxers, a més 

se'ls ordena restituir els penyoraments realitzats per alguns passamaners.- 

Barcelona.- Català, llatí.- Manuscrit.- Original.- 8 fulls. 

20.02.1768 AMM-C-51  
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303 1957 [Litigi entre el Gremi de Perxers de Manresa i els veïns del corregiment de 

Manresa que posseeixen telers d'art de perxeria]. 

Els perxers de Manresa sol·liciten a la Reial Junta de Comerç de Catalunya que 

ordeni als veïns de Santpedor i altres pobles del corregiment de Manresa que 

observin les ordenances del Gremi de Perxers que regulen la tinença de telers de 

perxeria. La Junta de Comerç cursa la petició a favor dels perxers. Els prohoms del 

Gremi de Perxers sol·liciten al Reial Acord que el  batlle i llurs algutzirs 

impedeixin el funcionament dels sobredits telers. El Reial Acord ordena complir 

les ordres de la Reial Junta de Comerç.- Manresa.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 

2 fulls. 

09.06.1777 

-28.06.1777 

AMM-C-51  

303 2098 [Trasllat del decret del Reial Acord relatiu al contenciós obert entre els 

perxers i els teixidors de lli, velers i flassaders de Valls]. 

Es declara que l'exclusiva de treballar faixes i altres teixits de  llana de major o 

menor extensió d'un pam d'ample ha de ser a favor del Gremi de Perxers de Valls.- 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

16.06.1780 AMM-C-51  
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303 2099 [Carta emesa pel Gremi de Perxers de València]. 

Relativa a la crisi que pateix el sector a la ciutat de València. Els perxes valencians 

es mostren crítics amb les quotes d'importació de teixits de l'estranger i demanen 

als perxers de Barcelona que es posicionin al respecte.- Barcelona.- Castellà.- 

Manuscrit.- Original.- 1 full. 

20.12.1796 AMM-C-51  

303 2725 Contestación que dan los fabricantes de algodón de la provincia de Cataluña 

al manifiesto que han presentado a la nación y a sus representantes los 

directores de la Compañía Nacional del Guadalquivir. 

Manifest dels fabricants de cotó relatiu al contenciós obert entre els fabricants del 

cotó de la província de Barcelona i la Compañía Nacional del Guadalquivir. 

Denuncien la forma de finançar la construcció del canal del riu Guadalquivir que 

segons la seva opinió es porta a terme mitjançant la introducció de cotó, la qual 

cosa perjudica la indústria catalana del sector.- Madrid.- Castellà.- Imprès.- 

Original.- 7 fulls. 

27.09.1820 AMM-C-51  
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303 2009 [Instància de Marcos Pardos, solda,t dirigida a la Junta de Comerç de 

Catalunya per raó del seu ingrés al Gremi de Passamaners de Barcelona]. 

Exposa que el Gremi de Passamaners de Barcelona li demana dues lliures 

catalanes en concepte de drets gremials d'admissió. Marcos Pardo, al·lega que va 

ser aprenent de passamaner a Valladolid i per aquesta raó va pagar 25 reals. Per 

tant sol·licita poder exercir de passamaner sense haver de pagar més quotes. La 

Junta de Comerç de Catalunya mana a Marcos Pardo que pagui les càrregues 

d'ingrés obligatòries del Gremi.- Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 4 

fulls. 

24.07.1832 

-14.08.1832 

AMM-C-51  

10.05. Relacions amb organismes oficials    

303 2008 [El secretari de l'Ajuntament de Barcelona convoca el Gremi de Perxers per 

consensuar la millor manera de celebrar la processó de Corpus]. 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

24.05.1884 AMM-C-51  
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10.06. Ajuts i subscripcions    

303 1986 Cartas que an enviat als proms y Confraria dels Perxers lo senyor marquès 

Arandasu, secretari de la reina l'any 1710. 

El marquès d'Erendazu, secretari de la reina i en nom d'aquesta demana a la 

Confraria de Perxers de Barcelona que faci lliurament d'un donatiu per sufragar les 

despeses de la guerra de successió.- Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 9 

fulls 

19.07.1710 AMM-C-51  

303 2015 [Rebut per valor d'11 lliures lliurat pels Caputxins de Santa Madrona en 

concepte de la donació rebuda de la Confraria de Perxers de Barcelona]. 

Barcelona.- Català.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

22.08.1778 AMM-C-51  

303 1992 [El marquès de Floridablanca dóna les gràcies en nom del rei a l'Ajuntament, 

col·legis i gremis de Barcelona per l'ajut prestat per aquestes institucions 

durant la guerra amb la Gran Bretanya]. 

San Lorenzo del Real.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 1 full. 

31.10.1779 AMM-C-51  
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11. Documentació personal de professionals de la seda    

303 2062 Sentensia de graduación echa en el concurso de acrehedores de los bienes de 

Simón Sala, galonero. 

Còpia de la concòrdia realitzada extrajudicialment pel notari públic de Barcelona 

Joseph Rojas. L'objectiu del document és satisfer els creditors de Simó Sala, 

perxer, amb els seus béns.- Barcelona.- Català, castellà.- Manuscrit.- Original.- 24 

fulls. 

20.10.1750 AMM-C-51  

303 2731 [Documents diversos] 

Barcelona.- Castellà.- Manuscrit.- Original.- 4 documents. 

1794 - 1804 AMM-C-51  

303 2022 El jurado de recompensas de la Exposición Nacional de Industrias Artísticas 

Internacional de Reproducciones concede medalla de 2a clase por la variedad 

y buen gusto de los objetos expuestos al expositor Señores Hijos de Francisco 

Santonja. 

Diploma atorgat per l'Ajuntament de Barcelona.- Barcelona.- Castellà.- 

Manuscrit.- 1 full. 

16.12.1892 AMM-C-51  

303 2089 [Permís d'obres de l'Ajuntament de Barcelona concedit a Enric Santouja per 

a construir una casa de planta baixa i un pis en un solar del carrer Foraster]. 

Barcelona.- Castellà.- Imprès, manuscrit.- Original.- 1 full. 

19.10.1923 AMM-C-51  



 

 

| 73 

5D.98 Gremi de Perxers de Barcelona 

Unitats documentals del Fons del Gremi de Perxers de Barcelona de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 

 

Signatura Descripció Dates extremes Digitalit- 

zació 
Observacions 

2B.48-1 Lligall: rebuts, pagaments, memorials, documents diversos S. XVIII-XIX AMMC-47  

2B.48-2 Lligall: rebuts de contribucions, factures, oficis S. XVIII-XIX AMMC-47  

 


