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thomeu Moner, argenter, Barthomeu Torres,
ferrer, e n’Asteve Guitart, bayner.
Divenres, a XVIII. Balaner. Aquest die, ans
d’ora de dinar, se levà a féu vela en la plaja de
Barchinona un balaner d’un cossari florentí
vulgarment apellat lo Papera, qui havia portades vitualles en Barchinona, e les naus e galeres
del rey Johan tenien-lo asejat, e quant veren
que havia feta vela, de continent se levaren e
anaren-li detraç dues naus e III galeres, e lo segon jorn les naus perderen-lo de vista e les gale
res aconseguiren-lo e donaren-li gran combat,
però no·l pogueren entrar, ans los del balaner
los mataren III hòmens e·ls ne nafraren en sus
de XXXX. E axí se’n tornaren les galeres en la
plaja, ben carafaxades e ab los sperons de proa
trancats.
65r

Dicmenge, a XX. Balaner. Aquest die se per
longà de la plaja de Barchinona un altra balaner
qui havia portades vitualles, e anaren-li detraç
dues galeres del rey Johan, e lo balaner scapà’ls.
Dijous, a XXIIII. Comte de Pallars. Aquest die,
entrada de nit, se’n anà lo comte de Pallars, ab
VI o set de cavall e XII de peu. E açò féu per ço
com la ciutat de Barchinona lo perssaguia, per
ço com era delat que volia liurar la ciutat de
Barchinona al rey don Johan. E axí fonch dit
aquest die en lo Consell de Cent Jurats e afermat que del mes d’abrila proppassat ençà se ma
nava lo tracte.

66v

Octobre del any mil

rant les dites alimares, la qual cosa fou per los
tots presa a grandíssima benignitat e humanitat; Nostre Senyor Déu li do longua vida [...].
67v

Dissabte, a XXIIII. Aquest dia, per lo matí, començaren a seure en lo consistori, ensemps ab
los deputats e oÿdors demunt nomenats, los reverend e noble don Guillem Ramon de Mun
cada, prior de Tortosa, mossèn Johan Jordà,
ciutadà de Tortosa, deputats; mossèn Johan
Olivo e misser Pere Boquet, dos dels oÿdors de
comptes.

68r

Dicmenge, a XXV. Aquest dia vench en lo consistori mossèn Luís d’Ivorra, oÿdor.
Divenres, a XXX. Aquest dia partí mossèn l’abbat de Sant Salvador, deputat, per anar al seu
monastir.

68v

Dijous, a V. Aquest dia tornà mossèn l’abbat de
Sant Salvador.
70v

72v

Dissabte, a XVII. Aquest dia entrà en la ciutat de
Barchinona, ab gran gala e triunpho, lo excel·
lentíssimo senyor lo senyor rey don Johan, benaventuradament regnant, ab certa capitulació
entre la sua majestat e la dita ciutat feta. E la se
güent nit foren fetes per tota la dita ciutat grans
alimares e los dos vespres aprés següents, en la
qual primera nit lo dit senyor rey, ab molta alegria, cavalcà ab VII o VIII per la dita ciutat mi-

Dilluns, a XXX. Sent Andreu. Consellers.
Aquest die foren elegits en consellers dea Bar
chinona mossèn Pe(re) Johan de Senctcliment,
mossèn Pere Çestrada, ciutadans, Bernat Ponç
gem, mercader, Gabriel Leopard, spacier, e Johan Armant, manescal. Aquest dia partí per
anar en Leyda lo honorable misser Anthoni
Berdaxí, advocat.

Deembre del any

M CCCC LXXIIb

Diluns, XXI. Aquest dia partí mossèn Miquel de
Canet, oÿdor de comptes, per anar en Em
purdà, per fets seus.

Dijous, a VIII. Aquest die, al fil de la mijanit, se
celebrà Consell de Cent Jurats, a on, inter ce
tera, fonch deliberat tornar a obediència del se
nyor rey en Johan.
67r

CCCC LXXII

Dimarts, a III. Aquest dia entrà en Barchinona
lo reverend abbat de Ripoll, venint de Pro
hença.

CCCC LXXII

Dimecres, a VII. Aquest die tornà de Prohença
lo discret en Pere Rayó, notari, lo qual era anat
per scrivà ab los embaxadors tramesos al senyor
rey per part del principat de Cathalunya. E és
veritat que com se’n anà tenia la barba negra e
ara, com és vengut, la té blancha.

Nohembre del any mil

Dimarts, XXII. Aquest dia partiren mossèn Luís
d’Ivorra e misser Pere Boquet, oÿdors de comp
tes, per anar per lurs fets la via d’Urgell.
Dijous, XXIIII. Aquest die partí mossèn lo abbat,
deputat, per anar en Empurdà, per fets seus.
73r

a. a continuació ratllat ençà.
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Divenres, a XXV. Nadal.

a. de Barchinona interlineat
b. en l’assentament corresponent a dimecres, dia II de desembre, es llegeix borrat Aquest die en Johan de Maldà, porter
dels deputats en [...] gons diu, [...] massa d’argent, la qual te
nia per los dits deputats, en [...] Gardunyo, porter castellà,
dient [...] ayen a portar massa d’argent e, d’aquí avant, no
volch anar portar la dita massa devant los deputats.

