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Text de les cartes
1. [Promesa de pagament dels drets fiscals per enviament de setins
a Sevilla]
2. [F. Crespo prega a Jaume Llebre, mercader de Barcelona, perquè Tomas Prats pague a Jaume Crespo a Nàpols 200 lliures del
llegat testamentari]
3. [Resposta de F. Crespo a les queixes del seu germà, Jaume Crespo, pel llegat testamentari del seu pare]
4. [Carta d’avís a Baltasar Pujades i Vicent Coll per la fira de
juny de 1590 de Medina del Campo]
5. [Carta d’avís als Aldanes per la fira de juny de 1590]
6. [Resposta a Jeroni Guerau sobre problemes dels preus i venda
dels setins a Sevilla]
7. [Resposta a Miquel Noguera sobre venda de sarsaparrella i setins en Sevilla i compres de cochinilla]
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27

28
29
31
31
32
35

8. [Promesa de pagament dels drets fiscals per enviament de setins a Sevilla]
9. [Ordre de pagament a Jeroni Guerau a favor de don Pedro
de Mendoza a Sevilla]
10. [Carta d’avís per a la fira d’octubre de Medina del Campo,
adreçada als Aldanes]
11. [Carta d’avís per a la fira d’octubre en Medina del Campo
adreçada a la companyia Garavito, Pujades i Coll]
12. [Promesa de pagament de drets fiscals per un enviament de
rasos a Sevilla]
13. [Ordres de diversos pagaments de Jeroni Guerau a Sevilla a
don Pedro de Mendoza]
14. [Resposta a Jeroni Dalfino sobre el negoci de les garrofes i
la venda de setins en Sevilla]
15. [Carta d’avís per a la fira de febrer de 1591 a Medina del
Campo. Adreçada als Aldanes]
16. [Carta d’avís indicant no haver lletres de canvi per a la fira
de febrer de 1591. Adreçada a Garavito i Cia]
17. [Promesa de pagament de drets fiscals sobre un enviament de
setins a Sevilla]
18. [Informació a Jeroni Guerau sobre detalls del env iament de
setins a Sevilla, i instruccions sobre la venda]
19. [Carta d’avís a Pedro Garavito i Cia. per la fira de juny de
Medina del Campo]
20. [Carta d’avís a Pau i Alonso Aldana per la fira de juny en
Medina del Campo]
21. [Queixes sobre la conducta de Jeroni Guerau, compra de perfums de Lisboa i instruccions sobre negoci de tonyines]
22. [Instruccions diverses a Jeroni Dalfino a Sevilla]
23. [Instruccions a Pedro de Vilanova a Nàpols sobre el pagament de 200 lliures a Jaume Crespo, del llegat testamentari
del seu pare]
24. [Resposta a les queixes del seu germà, Jaume Diego Crespo,
sobre el pagament del llegat testamentari. Informació sobre
preus del forment a Nàpols, esdeveniments familiars i presència de la pirateria anglesa]
25. [Durs retrets a Jeroni Grau a Sevilla per falta de claretat
en la venda dels setins]
26. [Promesa de pagament de drets fiscals d’un enviament de rasos negres a Sevilla]
27. [Instruccions a Jeroni Dalfino a Sevilla perquè vigile més estrictament Jeroni Grau, de qui desconfia totalment F. Crespo]
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37
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39
40
41
42
44
45
45
47
47
48
49
53

55

56
58
59
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28. [Peticions diverses a Pablo de Aldana a Madrid]
29. [Carta d’avís a Alonso i Pau de Aldana a Medina del Campo
per fira d’octubre]
30. [Carta d’avís a Pedro Garavito i Cia per fira d’octubre. No li
gira lletres]
31. [Instruccions a Jeroni Dalfino a Sevilla perquè li done informació sobre els comptes de Jeroni Guerau, que ha tornat
a València sense lliures ni papers]
32. [Enviament d’un reconeiximent de Jeroni Guerau sobre les
seues vendes a Jeroni Dalfino a Sevilla]
33. [Crespo expressa els seus dubtes sobre el negoci de la cochinilla i prega a Jeroni Dalfino que li envie diners de Sevilla]
34. [Albarà fet a Joan Mata prometent-li pagar la recaptació de
la taula del peatge i quema de Cocentaina]
35. [Anotacions diverses de cartes enviades a Sevilla sobre compra de cochinilla]
36. [Carta d’avís als Aldanes per la fira de febrer de Medina del
Campo]
37. [Carta d’avís a Pedro Garavito i Cia. per la fira de febrer de
Medina del Campo]
38. [Carta a Jeroni Dalfino a Sevilla, en què li demana que envie
diners i li trasmet els dubtes sobre els negocis de Sevilla]
39. [A Jeroni Dalfino a Sevilla sobre un acte de reconeixença
fet entre Crespo i Guerau, aceptant la distribució dels deutes de cadascú]
40. [Queixa a Jeroni Dalfino a Sevilla que Antoni de la Càrcel
no li ha portat els diners de les cinc obligacions]
41. [Carta d’avís a F. Fontana sobre una lletra que li envia a
Agostí Proens des de Cadis]
42. [A Pere J. Simonet a Mallorca avisant-lo d’una lletra enviada]
43. [Carta d’avís a P. Garavito i Cia per la fira de juny a Medina
del Campo]
44. [Carta d’avís als Aldanes per la fira de juny de Medina del
Campo]
45. [Carta a ¿F. Fontana? demanant informació sobre la solvència econòmica del mercader Proens]
46. [Carta a Antonio Proens a Cadis. L’informa que li ha pagat
una lletra «per honor». Informació sobre costos del protest]
47. [A Antoni Proens a Cadis. Repetició de l’anterior amb més
detalls]
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62
63
65

65
68
74
77
78
78
79
80

82
82
83
83
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85
85

86
87

48. [A Miquel Noguera a Sevilla. Li dóna advertències sobre els
deutes de J. Dalfino, i documents acreditatius]
49. [Carta de Jeroni Dalfino, pare, a Pau Camps a Sevilla, demanant-li tenir mirament pel seu fill Jeroni Dalfino]
50. [A Pau Camps notificant-li el deute que li deixa Jeroni Dalfino, a més dels altres negocis pendents]
51. [A Antoni Proens en Sevilla, avisant-lo de l’enviament d’una
nova lletra de canvi]
52. [A Nicolás d’Enguídanos a Sevilla, donant-li avís de l’enviament d’una lletra de 415 ducats, a més del protest anteriorment esmentat]
53. [A Joan F. Fontana a Sevilla demanant informació sobre on
està Jeroni Dalfino. Rumors que se n’ha anat a les Índies]
54. [Resum de tots els deutes que li deu Jeroni Dalfino]
55. [Descàrrec dels pagaments fets per Jeroni Dalfino pels negocis anteriors]
56. [A Miquel Noguera a Sevilla renovant-li la confiança. Li
prega que s’encarregue del cobrament del que li deu Dalfino]
57. [A Pedro de Villanova a Nàpols encomant-li el pagament de
100 ducats a Jaume Crespo, del llegat testamentari del seu
pare. Referències al tipus de canvi de ducats per carlins napolitans]
58. [A Jaume Crespo a Nàpols. Li conta la fallida de Jeroni Dalfino i li prega que si el veu per Italia, que li ho comunique.
Consells per una vida més austera]
59. [A Miquel Noguera a Sevilla, demanat-li la cobrança dels
deutes de Dalfino i de Proens. Enviament de documentació
per a iniciar un procés judicial]
60. [A Miquel Noguera en Sevilla. Li ofereix el 10% i el 20% de
les cobrances que puga fer]
61. [A Joan F. Fontana informant-li que té pres a València Antoni Proens, i espera el pagament de la lletra per posar-lo en
llibertat]
62. [Carta d’avís a Pedro Garavito. No hi ha lletres per a la fira
d’octubre]
63. [Carta d’avís als Aldanes a Medina del Campo per fira d’octubre. Finançament de les rendes del ardiaca de Morvedre i
del rector de Beniatjar]
64. [A Miquel Noguera a Sevilla, informant-lo que no vol entrar en el concurs de creditors, que tramen els pares de
Dalfino, perquè no tenen solvència econòmica]
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87
93
94
97

98
100
101
105
106

110

111

115
118

121
123

123

124

65. [A Cristóbal Ortíz

a

Sevilla; insisteix

en la negativa davant

el concurs de creditors i li demana que investigue els deutes

Dalfino a Sevilla]
[A Pere Simonet a Mallorca reconeixent-li el cobrament del
deute de Cosme Proens, però davant altra lletra protestada
del mateix, li promet de nou la presó per a Antoni Proens]
[Carta d’avís a Pere Simonet a Mallorca. Li envia diverses
lletres de canvi i l’encoraja que si no es paguen, que faça el
protest degut]
[A Miquel Noguera a Sevilla; sembla que Dalfino ha començat a pagar els creditors. Crespo s’encarrega de la provança
de «cristià vell» que pretén don Luis Bellver. Mort imprevista d’Alfonso d’Aldana a València]
[A Pau Camps en Sevilla perquè ajude Miquel Noguera a cobrar els deutes]
[A Salvi Cifre a Sevilla, indicant-li que ajude Noguera a cobrar els deutes, perquè els altres creditors ja han cobrat]
[A Francisco Fontana en Sevilla demanant-li ajuda encara
que li retrau que tarda masa a remetre el diners]
[A Cristóbal Ortíz a Sevilla comunicant-li la notícia que
Dalfino es passeja obertament i que han cobrat els altres
creditors. Com que Noguera està molt ocupat, li demana a
Ortíz que faça de procurador seu]
[A Pere Simonet a Mallorca avisant-lo del cobrament de
lletres i de la mort d’Alonso d’Aldana]
[A Pablo de Aldana a Medina del Campo, per la fira de febrer
de 1593]
[A Pau Camps a Sevilla aclarint-li el pagament de 100 ducats
de part de Joan de Mesa a J. Dalfino]
[A Cristóbal Ortíz recordant-li l’obligació de cobrar el deutes de Sevilla. Que busque «hombre que entienda de pleitos»]
[A Miquel Noguera a Sevilla renovant-li la negativa a firmar en el concurs de creditors. Rumors a València de la
presència de Dalfino, no confirmats. Li retrau a Noguera
que té més cura dels seus negocis]
[A Pedro Villanueva a Nàpols. Demana notícies del seu germà
Jaume Crespo i li indica la possibilitat de pagar-li amb la recaptació de la gabella de la sal]
[A Jaume Crespo a Nàpols. Davant les queixes del seu germà, li
de

66.

67.

68.

69.
70.
71.
72.

73.
74.
75.
76.
77.

78.

79.

recorda que el llegat testamentari que li pertoca és de
lliures en vuit anys. L’informa de la mort de
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1.600

Alonso d’Aldana,

128

129

130

131
134
135
135

136
139
139
140
141

144

149

Antonio Montoro. Consells
d’ajustar les despeses amb l’austeritat, perquè no és «el Fúcaro».
Preus del sofre i de l’arròs]
[Enviament a Cristóbal Ortíz a Sevilla d’uns tapins]
[A Musio Paravesín a Madrid. Li prega que no pague res al
seu germà Jaume sense ordre expressa]
[Carta d’avís a Musio Paravesín per la fira d’octubre de Medina del Campo]
[Carta d’avís a Pablo d’Aldana per la fira d’octubre de Medina del Campo]
[A Pere Simonet a Mallorca. Discrepància en el tipus de canvi entre els rals mallorquins i els valencians]
[A Miquel Noguera a Sevilla. Mana engegar una acció judicial contra Jeroni Dalfino]
[A Jaume Crespo a Nàpols. Anota que no pot cobrar els 200
ducats de Pedro Villanueva]
[A Joan Totosaus a Nàpols. Prega que, com és creditor de
Pere Coma —que deu a molts, entre ells a Pedro Villanova,
pagador del seu germà—, faça posible desembolicar la madeixa
de deutes]
[A Alonso de Rojas. Promesa de pagament del drets fiscals
per enviament de setins a Sevilla]
[A Alonso Díaz en Toledo. Anuncia l’enviament de setins i a
la fi no els envia]
[A Joan Camarena a Oliva. Li prega que arrende el delme de
paner d’acord amb Lluís Escrivà de la Font]
[A Andrés de Vahena a Toledo. Enviament de 380 lliures de
seda i, si pot avantatjar els preus corrents, li n’enviarà més]
[A Andrés de Vahena a Toledo. Li prega que venga dita seda
en la fira de juny de Medina del Campo i que la canvie per
pebre]
[A Paulo d’Aldana, a Medina del Campo, per la fira de febrer]
[Carta d’avís a Musio Paravasín per la fira de febrer de Medina del Campo]
[Carta d’avís a Paulo d’Aldana per la fira de juny de Medina
del Campo]
[A Pau Camps a Sevilla. Crespo li dóna facultat de rebaixar
el 25% del deute de Jeroni Dalfino, una vegada que Salvi Cifre li reconeix deure 195.000 maravedís a Dalfino]
[Carta d’avís a Paulo d’Aldana per la fira d’octubre de Medina del Campo]
de

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

88.
89.
90.
91.
92.

93.
94.
95.
96.

97.

Pedro Velasco

i del seu sogre
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150
154
154
155
155
156
157
157

158
159
160
161
161

163
164
164
165

166
168

98. [Carta d’avís a Musio Paravasín per la fira d’octubre de Medina del Campo]
99. [A Julio Justiniano a Nàpols. Li prega que pague a Jaume Crespo 100 ducats i també 50 ducats a Salvador Montoro, i després que li envie les lletres a València]
100. [A Joan Totosaus. Li demana de nou que desfaça l’embolic dels
creditors de Pedro Soma i que li pague a Pedro Villanueva]
101. [A Pedro Villanueva a Nàpols. Que envie la lletra de 2.000 mil
rals, que la pagarà]
102. [A Jaume Crespo a Nàpols. L’informa que ara li pagarà Julio
Justiniani, que té bona relació amb Musio Paravesín]
103. [A Nicolás Doria en Madrid. Joan Baptista Saulí indica que escriga a Nicolás Doria, ben relacionat amb Musio Paravesín i
Julio Justiniani. Tot perquè cobren Jaume Crespo i J. Montoro]
104. [A Jaume Crespo a Nàpols. De nou fa retrets al seu germà
per les queixes. L’abundància de forment fa baixar el preus a
la meitat]
105. [A Pedro Villanueva a Nàpols. Ordre de pagament per a Jaume
i Antonio Montoro]
106. [Carta d’avís a Paulo d’Aldana a Medina del Campo per la
fira de juny. Delmes d’Oliva i Pego]
107. [Carta d’avís a Paulo d’Aldana a Medina del Campo per la
fira d’octubre. Delmes de Cocentaina, Oliva i Pego]
108. [A Diego Martínez a Cullera. Compra de 200 càrregues d’arròs i alnes de seda i corda per a embarcar cap a Barcelona]
109. [A Jaume Llebre a Barcelona. Enviament de l’arròs a Barcelona, Tarragona i Mallorca. També de 150 unces de llavor de
cucs d’Alginet i l’Alcúdia a càrrec de la seua dona]
110. [A Gaspar Ximinell de Tarragona. Que venga de comptants
l’arròs. Embarcament de 150 alnes de sarga i 102 lliures de fil]
111. [A Gaspar Ximinell de Tarragona, encarregant-li que si no
ven tot l’arròs que el passe a Barcelona]
112. [A Joan de Gosas a Saragossa. Enviament de 150 unces de llavor de cucs a càrrec de la seua dona. Demana preus de l’arròs per cas de poder enviar-li’n]
113. [A Joan de Gosas a Saragossa. Venda de la llavor de cucs encara que siga a un diner la unça]
114. [A Miquel Noguera a Sevilla. Li demana que encamine la carta cap a Mèxic. Deutes de Jeroni Dalfino encara no pagats, a
qui vol embargar cuiros i brasil d’Amèrica. Preus de l’arròs
a Sevilla on pot ser arribe l’arròs de Llombardia]
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169

170
171
172
173

174

175
177
178
179
181

182
183
184

184
185

186

115. [Carta d’avís
116.

117.
118.
119.

120.

121.

122.
123.

124.

125.

126.

Paulo de Aldana a Medina del Campo, per a la
fira de febrer. Delmes d’Agres]
[A Jaume Llebre a Barcelona. Venda de llavor de cucs a 24
rals l’unça, o en tot cas enviar-la a Itàlia. A Salvador Montoro, detingut a Barcelona, li envia 25 lliures]
[Resum de tres cartes enviades, una a Medina del Campo, altra a Tudela i l’altra a Saragossa]
[A Jaume Llebre a Barcelona. Li demana que pague 25 lliures
a Salvador Montoro a compte de l’arròs]
[A Jeroni Dalfino a Sevilla. Ordre de Jeroni Dalfino, pare, al
seu fill perquè pague a Miquel Noguera 155 lliures a compte
dels deutes]
[A Gaspar Giminells a Tarragona. No troba diners a València
ni a Tarragona i li dóna ordre a Agostí Peris que li envie a
pagar a lletra vista 4.000 rals a compte de l’arròs]
[Resum de tres cartes: préstec de sis llenços de profetes per
al monument de la parròquia de Sant Bartomeu. L’altra a
Gaspar Giminells, que pague en la fira de Cabanes els 4.000
rals. L’última, remetre les cartes al comptador del duc de
l’Infantado]
[A Jaume Llebre a Barcelona. Que venga l’arròs al preu que
puga, i faça el mateix amb la llavor de cucs]
[A Julio Antoni Justiniano a Nàpols. Li aclareix perquè no
li pagà la lletra de 1.000 rals en Nicolás Doria. Havia donat
ordre l’any passat per Pedro de Villanueva. Li demana que en
1597 done 200 ducats a Jaume Crespo, que en aquest cas no
deixarà de pagar]
[A Pedro Villanueva a Nàpols. Ordre de pagar en 1596 a Jaume Crespo 200 ducats. Li demana informació sobre els quefers
de Jaume, i si sap d’algun ofici encara que costara 1.000 ducats d’obligació anual al preu que siga]
[A Jaume Llebre a Barcelona. No s’ha venut encara l’arròs
a Barcelona, ni tampoc la llavor de cucs. Açò ha fet caure
Francés Crespo en «malenconia». Sembla que la carta està escrita pel soci Antoni Montoro]
[A Jaume Crespo a Nàpols. Negativa que se’n torne a València, perquè amb 200 ducats de renda anual no podrà viure, si
no treballa en un altre ofici. Les mil unces de llavor de cucs
no s’han pogut vendre, i és gran pèrdua. Després de sis mesos
de sequera, ha plogut en març i és posible que se salve la collita del blat]
a
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187

188
189
190

190

191

191
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193

194

195

197

127. [A Jaume Llebre

128.

129.

130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.

138.

139.

140.
141.

142.

Barcelona. Vendre l’arròs per sota de 9
lliures la càrrega no trau els costos. Li envia una lletra de
500 lliures i que li diga si pot apujar el preu]
[A Jaume Llebre a Barcelona. L’arròs s’ha venut «més mal»
que a València. Li trau a pagar una lletra de 300 lliures per
canvi fet amb Joan Baptista Imperial]
[A Gaspar Giminells, a Tarragona. El compte net dels 47 sacs
d’arròs puja 376 lliures. A banda de la lletra anterior, confia
a rebre les restans 76 lliures]
[Tracte de cent càrregues d’arròs amb Pons de Vi per a l’any
1597]
[Carta d’avís a Paulo d’Aldana a Medina del Campo, per a la
fira de Juny]
[Carta d’indemnitat a favor de Paulo d’Aldana per una lletra de Antoni Montoro de 1.663 castellanes]
[A Lluís Montaner, a Barcelona. Resposta dels preus del pastell: entre 15 i 16 lliures la càrrega. N’hi ha unes 150 bales]
[Carta d’avís a Paulo d’Aldana a Medina del Campo per a la
fira d’octubre]
[A Jaume Crespo a Nàpols. Li dóna 2.000 rals, per si està malalt o pres]
[A Miquel Noguera a Sevilla. A veure si pot cobrar 155 lliures de Jeroni Dalfino. Preus de l’arròs]
[A don Melchor Mexía de Figueroa a Nàpols. Don Baltasar
Mercader és un cavaller pobre i no cal recórrer a la justícia, perquè seria afegir despeses]
[A Jaume Crespo a Nàpols. La fira de Medina del Campo està
suspesa per ordre del rei Felip II. Li mana que no faça canvis
fingits. La falta de liquiditat afecta Nàpols tant com Madrid]
[A Jaume Llebre a Barcelona. Li demana que prenga l’arrendament dels delmes de Sagra i Sanet, Museros i Barxeta, del
comanador Barba Limpia]
[A Jaume Llebre en Barcelona. Li insisteix en l’arrendament
anterior al preu que siga]
[A Jeroni Gil de Villoro a Mallorca. Li demana que investigue si Benet Ferrer ha pagat ja l’arròs a Pere J. Simonet, que
li deu 2.400 lliures mallorquines. Preus de l’arròs i de l’oli]
[A Pere Joan Simonet a Mallorca. Com no es troben lletres
per a València, li demana que envie per Barcelona el pagament de l’arròs. Enviament de dos espases curtes a Gil de Villoro]
a
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201
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211
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216

143. [Carta d’Antoni Montoro a Pedro Navarro a les baronies de
Alberic i Alcocer. Li ordena que ingresse en la Taula de València

20.000 rals i que transporte a la ciutat 100 càrregues

217

d’arròs, per poder pagar al duc de l’Infantado]

144. [A Jaume Llebre a Barcelona. Li envia trasllat de documents
amb un tal Trilles, llogater de mules]
145. [A Jeroni Gil de Villoro a Mallorca. Li demana 8 alnes d’estamenya per al seu confessor, un franciscà ancià]
146. [A Pere J. Simonet a Mallorca. Li demana que acabe de cobrar l’arròs, que li envie els diné i que pague l’estamenya]
147. [A Joan Llebre a Barcelona. Li demana informació sobre la
qüestió de l’arrendament dels delmes abans esmentats]
148. [A Paulo d’Aldana a Medina del Campo. El duc de l’Infantado mana l’execució judicial de Crespo i li demana que li pague
el que li deu]
149. [A Vicent d’Ariño ea Madrid. Li dóna gràcies per la prestesa
a parar la demanda del duc. Demana informació de com van
els negocis en la fira d’octubre]
150. [A Juan de Olivari a Madrid. Li demana a Vicent d’Arinyo que
lliure al compte propi i al mancomunat amb Antoni Montoro]
151. [Francés Crespo promet pagar una lletra de Francés Caspe
quan el rei mane de nou obrir el temps de pagaments]
152. [A Vicent Ariño a Madrid. Li demana que envie les lletres]
153. [A Pedro Villanova a Nàpols. Li envia l’àpoca que Paulo Aldana li tragué dels 2.000 rals]
154. [A Vicent Ariño a Madrid. Li demana informació sobre «las
cosas de la Feria» que tothom desitja reobrir. Li ha enviat 5
lletres per valor de
sisena]
155. [A Paulo d’Aldana
valor de

a
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4.352 castellanes i falta l’aceptació de la

222
en

Madrid. Li

reclama la sisena lletra per

224

630 castellanes de manera urgent]

156. [A Vicent Ariño

218

Madrid. El

rei ha manat que no es puga

forçar a pagar ni realitzar protestos en la fira d’octubre. Li

225

dóna instruccions per si la fira s’allarga a febrer]

157. [A Pedro Navarro

a

Alberic. Ordre

de compra de

400 càrre-

gues d’arròs al millor preu que puga]

158. [A Octavio Paravesino a Piacenza. Pagaments de la fira de
Pasqua amb sotascrita de F. Crespo]
159. [A Jaume Llebre a Barcelona. Arrandament dels delmes de
Sant Jaume de l’Espasa amb promesa de guarda de dany. Li pregunta si podria enviar-li 100 liures de filadís filat]
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160. [Al P. Francés Prado

a

Barcelona. Li

explica com enviar-li

1.000 rals de bestreta pels delmes arrendats]

161. [A Joan Calderón
162.

163.

164.

165.
166.

Barcelona. Qüestió de la
bestreta de 1.000 rals pels delmes arrendats]
[A Bernardino i Octavio Olgiato a Nàpols. Els ordena el pagament de 200 ducats de 10 carlins al seu germà Diego Crespo. Poden valdre’s de la fira de Besançon]
[A Diego Crespo a Nàpols. Li comunica l’enviament dels diners, però amb advertiment que faça retallades en les despeses. Notícies familiars]
[A Jaume Tomas Prats a Nàpols. Ha aplegat cotxinilla a Sevilla, tanta que ha baixat el preu en un 50%. En canvi hi ha
falta de forments i de cèrcols de bótes. Funciona bé la fira
de Besançon]
[A Joan Agustín Justiniano a Nàpols. Li comunica l’ob ertura
que el rei ha decretat dels pagaments de fira en abril i maig]
[A Joan Calderón de Hinojosa a Barcelona. Li demana que
de

Hinojosa

informe si ha rebut ja el pagament del

167.
168.
169.
170.

171.

172.

173.
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25 de març per raó de

Sant Jaume de l’Espasa]
[A Francés Prado a Barcelona. Li comunica el pagament dels
delmes de 1597 per Luis Fababuix]
[A Jaume Llebre a Barcelona. Li demana que done les dues
cartes anteriors als seus destinataris]
[A Jaume Llebre a Barcelona. Enviament d’una bala de seda
filada. Mala collita de seda a València]
[A Lelio Paravesín a Piacenza. Carta d’avís per a la fira
d’agost, a compte de l’arrendament de les baronies d’Alberic i
Alcocer]
[A Joan Calderón de Hinojosa. Li comunica que Luis Fababuix
se n’ha tornat de la fira de Daroca i li ha fet el darrer pagament dels delmes de 1597]
[A don Hernando de Toledo en las Villorias, cavaller de
Sant Jaume i comanador de Sagra i Sanet. Li demana invertir
en la casa senyorial 2.000 rals castellans en reparacions necessàries, així com manar fer una premsa d’oli a Ontinyent]
[A Jaume Diego Crespo a Nàpols. Té pena per la fallida de la
companyia Bernardo i Mancio Angiato. De moment es val de
Melchor Vallpedrosa, prepòsit dels jesuïtes, i se’n torna de nou
a Pedro Villanova. Li comunica la mort del rei Felip II i els rumors entorn del marqués de Dénia. Bona collita d’arròs. Li
demana que li envie dotze retrats d’emperadors i profetes, a
més d’un escriptori de noguer per a la seua filla Anna Maria]
l’arrendament dels delmes de
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174. [A Tomàs Prats
175.
176.

177.
178.

179.
180.

181.

182.

183.
184.

185.

186.
187.

Nàpols. Els pagaments de la fira de juny
s’han fet molt bé. Hi ha falta de forment i també de cèrcols]
[A Jaume Llebre a Barcelona. Li demana que venga com puga
el filadís que li va enviar]
[A Pedro Villanova a Nàpols. Li dóna ordre de pagament
al seu germà Jaume. Mala collita de blats que fa a pujar els
preus]
[Carta d’avís a Alonso Fernández de Yepes per a la fira d’octubre de Medina del Campo]
[Carta d’avís a Alonso Fernàndez de Yepes per a la fira de febrer a Medina del Campo. Arrendament de la baronia d’Alberic]
[A Pedro Villanueva a Nàpols. Li envia lletra valent-se de Livia Asinari, perquè pague al seu germà Jaume]
[A Jaume Llebre a Barcelona. Havent pagat ja al comanador
Juan Calderón els delmes de Sant Jaume de l’Espasa en el regne de València, li envia la lletra de Jaume Darder]
[A Joan Calderón de Hinojosa a Barcelona. Li fa saber que
Jaume Llebre ja té la lletra per a pagar-li els delmes que li
pertoquen]
[A Jaume Llebre a Barcelona. El rei Felip III està a Barcelona i li demana a Llebre que aprofite l’ocasió per a vendre el
filadís o que el torne a València]
[A Pedro Villanueva a Nàpols. Li recorda l’ordre de pagament en el present any]
[A Jaume Crespo a Nàpols. Li conta amb una llarga carta la
vinguda del rei Felip III a València. Ha aprofitat l’ocasió per a
regalar confitures i vi blanc a don Luis de Córdova. Ha visitat don Bernardino Barrionuevo, secretari del regne de Nàpols, però li ha produït fàstic haver de servir el duc de l’Infantado. Notícies d’aquest avenç i també d’esdeveniments familiars. La visita reial provoca canvis de preus en els queviures]
[A Tomàs Prats a Nàpols. Mostra satisfacció per les bones
refèrencies que li han donat els il·lustres visitants sobre el
treball del seu germà Jaume en el Banc de Santiago. Satisfacció també per l’arribada de la nau capitana a Cartagena d’Índies. Notícies de collites i preus]
[Carta d’avís a Musio Paravesín, per a la fira de juny de Medina del Campo]
[Carta d’avís a Musio Paravesín per a la fira de juny a Medina del Campo. Arrendament de la baronia d’Alberic]
a
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188. [A Musio Paravesín a Madrid. Està d’acord amb els pagaments
de la fira de juny de Medina del Campo i li envia ordre de pagament de 10.000 rals al duc de l’Infantado]
189. [A Pere Joan Simonet a Mallorca. Vol saber si ha cobrat de
Benet Ferrer després d’eixir de la presó del Sant Ofici. L’avituallament de València ofrereix beneficis per a dur oli. Li demana informació sobre collita i preus de l’oli a Mallorca]
190. [A Musio Paravesín a Madrid. Carta d’avís per a la fira d’octubre i arrendament de la baronia d’Alberic]
191. [A Musio Paravesín a Medina del Campo. Li recorda l’aceptació d’una lletra de Feramonte Paravesín per valor de 8.272
castellanes per a pagar al duc de l’Infantado]
192. [Carta d’avís a Musio Paravesín a Medina del Campo, per una
lletra de Cristòfol Montoro]
193. [Carta d’avís a Musio Paravesín a Medina del Campo per a la
fira d’octubre]
194. [A Musio Paravesín a Madrid. Acord sobre la fira d’octubre.
Li demana l’aceptació d’una lletra per valor de 12.020 rals
per a pagar al duc de l’Infantado]
195. [A Pedro Villanueva a Nàpols. Males collites de blat i d’oli i
falta de cansalada. Ordre de pagaments per a l’any 1600]
196. [A Jaume Crespo a Nàpols. Li aconsella que tinga cura de les
bones amistats que té a Nàpols. Falta de cansalada per tot
arreu a causa d’un hivern molt gelat. Li conta les aventures
de Salvador Montoro, que ha tornat de Nàpols]
197. [Carta d’avís a Musio Paravesín per a la fira de febrer a Medina del Campo a compte de l’arrendament de la baronia
d’Alberic i del real de la sal]
198. [Carta d’avís a Musio Paravesín per a la fira de juny de Medina
del Campo. Delmes de Xàtiva, Sagra i Sanet, i baronies d’Alberic]
199. [Carta d’avís a Musio Paravesín per a la fira de juny de Medina del Campo. Delmes d’Ontinyent, Biar, Xàtiva i senyoria de
Pego i Anna]
200. [Carta d’avís a Musio Paravesín per a la fira de juny de Medina del Campo. Delmes de Xàtiva, Ontinyent, Biar, Oliva i
senyoria de Pego]
201. [Certificació a Diego de la Penya d’haver pagat a Baptista
Camarena la lletra retornada de la fira de febrer de Medina del Campo]
202. [Carta d’avís a Emiglio Homedeo per a la fira de Tots Sants
de Piacenza. Baronia d’Alberic]
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203. [Carta d’avís a Emiglio Homedeo per a la fira de Tots Sants
de Piacenza. Delmes de Pego, Oliva, Ontinyent, Biar, Xàtiva i
baronia d’Alberic]
204. [A Pedro Villanova a Nàpols. L’assabenta que ha pagat 200 ducats a Baptista Camarena]
205. [Carta d’avís a Musio Paravasín per la fira d’octubre a Medina del Campo. Baronia d’Alberic i real de la sal]
206. [Carta d’avís, escrita en italià, al sucesor de Julio de Heraldo
Lucini per a la fira de Piacenza. Delmes d’Ontinyent, Biar,
Pego i senyoria de Pego i Oliva]
207. [Carta d’avís a Celso Paravasín per la fira de Reis de Piacenza. Baronia d’Alberic]
208. [Carta d’avís, escrita en italià, a Emiglio Homedeo per a la
fira de Pasqua a Piacenza. Baronia d’Alberic]
209. [Carta d’avís a Musio Paravasín per a la fira de febrer a Medina del Campo. Baronia d’Alberic. Ral de la sal, Sagra i Sanet]
210. [Carta d’avís a Domenico de la Torre i Franco Borgolto per
a la fira de Piacenza, a l’agost]
211. [Carta d’avís a Musio Paravasín per a la fira de juny a Medina del Campo]
212. [Carta d’avís, escrita en italià, a Emiglio Homedeo per a la
fira d’agost de Piacenza. Delmes d’Ontinyent, Pegoi Oliva.
Baronia d’Alberic]
213. [Francés Crespo firma un crèdit a Feramonte Paravasín per
a Valladolid]
214. [Carta d’avís a Domenico de la Torre i Franco Borgolto,
per a la fira de Tots Sants de Piacenza. Baronia d’Alberic]
215. [Carta d’avís a Musio Paravasín per a la fira d’octubre a
Burgos. Baronia d’Alberic, ral de la sal, delmes de Xàtiva,
Ontinyent, Biar i Alcoi]
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Selecció de lletres de canvi
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