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 1. [Promesa de Pagament dels drets fiscals Per enviament de setins 
a sevilla]

 2. [f. cresPo Prega a Jaume llebre, mercader de barcelona, Per-
què 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 cres-
Po, 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 se-

tins en sevilla i comPres de cochinilla]
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 8. [Promesa de Pagament dels drets fiscals Per enviament de se-
tins 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 en viament 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 Per-
fums 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 Paga-

ment 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 Presèn-
cia 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 ra-
sos negres a sevilla]

 27. [instruccions a Jeroni dalfino a sevilla Perquè vigile més es-
trictament Jeroni grau, de qui desconfia totalment f. cresPo]
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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 in-

formació 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 cochi-
nilla 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 com-
Pra 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 deu-
tes 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 solvèn-

cia 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 Pro-
test]

 47. [a antoni Proens a cadis. rePetició de l’anterior amb més 
detalls]
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 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, dema-
nant-li tenir mirament Pel seu fill Jeroni dalfino]

 50. [a Pau camPs notificant-li el deute que li deixa Jeroni dalfi-
no, 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’envia-
ment d’una lletra de 415 ducats, a més del Protest anterior-
ment 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 nego-

cis 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 na-
Politans]

 58. [a Jaume cresPo a nàPols. li conta la fallida de Jeroni dal-
fino 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 anto-
ni 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’oc-
tubre. finançament de les rendes del ardiaca de morvedre i 
del rector de beniatJar]

 64. [a miquel noguera a sevilla, informant-lo que no vol en-
trar en el concurs de creditors, que tramen els Pares de 
dalfino, Perquè no tenen solvència econòmica]
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 65. [a cristóbal ortíz a sevilla; insisteix en la negativa davant 
el concurs de creditors i li demana que investigue els deutes 
de dalfino a sevilla]

 66. [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]

 67. [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]

 68. [a miquel noguera a sevilla; sembla que dalfino ha comen-
çat a Pagar els creditors. cresPo s’encarrega de la Provança 
de «cristià vell» que Pretén don luis bellver. mort imPrevis-
ta d’alfonso d’aldana a valència]

 69. [a Pau camPs en sevilla Perquè aJude miquel noguera a co-
brar els deutes]

 70. [a salvi cifre a sevilla, indicant-li que aJude noguera a co-
brar els deutes, Perquè els altres creditors Ja han cobrat]

 71. [a francisco fontana en sevilla demanant-li aJuda encara 
que li retrau que tarda masa a remetre el diners]

 72. [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]

 73. [a Pere simonet a mallorca avisant-lo del cobrament de 
lletres i de la mort d’alonso d’aldana]

 74. [a Pablo de aldana a medina del camPo, Per la fira de febrer 
de 1593]

 75. [a Pau camPs a sevilla aclarint-li el Pagament de 100 ducats 
de Part de Joan de mesa a J. dalfino]

 76. [a cristóbal ortíz recordant-li l’obligació de cobrar el deu-
tes de sevilla. que busque «hombre que entienda de Pleitos»]

 77. [a miquel noguera a sevilla renovant-li la negativa a fir-
mar 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]

 78. [a Pedro villanueva a nàPols. demana notícies del seu germà 
Jaume cresPo i li indica la Possibilitat de Pagar-li amb la re-
caPtació de la gabella de la sal]

 79. [a Jaume cresPo a nàPols. davant les queixes del seu germà, li 
recorda que el llegat testamentari que li Pertoca és de 1.600 

lliures en vuit anys. l’informa de la mort de alonso d’aldana, 
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de Pedro velasco i del seu sogre antonio montoro. consells 
d’aJustar les desPeses amb l’austeritat, Perquè no és «el fúcaro». 
Preus del sofre i de l’arròs]

 80. [enviament a cristóbal ortíz a sevilla d’uns taPins]
 81. [a musio Paravesín a madrid. li Prega que no Pague res al 

seu germà Jaume sense ordre exPressa]
 82. [carta d’avís a musio Paravesín Per la fira d’octubre de me-

dina del camPo]
 83. [carta d’avís a Pablo d’aldana Per la fira d’octubre de medi-

na del camPo]
 84. [a Pere simonet a mallorca. discrePància en el tiPus de can-

vi entre els rals mallorquins i els valencians]
 85. [a miquel noguera a sevilla. mana engegar una acció Judi-

cial contra Jeroni dalfino]
 86. [a Jaume cresPo a nàPols. anota que no Pot cobrar els 200 

ducats de Pedro villanueva]
 87. [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]

 88. [a alonso de roJas. Promesa de Pagament del drets fiscals 
Per enviament de setins a sevilla]

 89. [a alonso díaz en toledo. anuncia l’enviament de setins i a 
la fi no els envia]

 90. [a Joan camarena a oliva. li Prega que arrende el delme de 
Paner d’acord amb lluís escrivà de la font]

 91. [a andrés de vahena a toledo. enviament de 380 lliures de 
seda i, si Pot avantatJar els Preus corrents, li n’enviarà més]

 92. [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]

 93. [a Paulo d’aldana, a medina del camPo, Per la fira de febrer]
 94. [carta d’avís a musio Paravasín Per la fira de febrer de me-

dina del camPo]
 95. [carta d’avís a Paulo d’aldana Per la fira de Juny de medina 

del camPo]
 96. [a Pau camPs a sevilla. cresPo li dóna facultat de rebaixar 

el 25% del deute de Jeroni dalfino, una vegada que salvi ci-
fre li reconeix deure 195.000 maravedís a dalfino]

 97. [carta d’avís a Paulo d’aldana Per la fira d’octubre de medi-
na del camPo]
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 98. [carta d’avís a musio Paravasín Per la fira d’octubre de me-
dina del camPo]

 99. [a Julio Justiniano a nàPols. li Prega que Pague a Jaume cres-
Po 100 ducats i també 50 ducats a salvador montoro, i des-
Prés 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 es-
criga 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’ar-
ròs i alnes de seda i corda Per a embarcar caP a barcelona]

 109. [a Jaume llebre a barcelona. enviament de l’arròs a barce-
lona, 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 lla-
vor de cucs a càrrec de la seua dona. demana Preus de l’ar-
ròs Per cas de Poder enviar-li’n]

 113. [a Joan de gosas a saragossa. venda de la llavor de cucs en-
cara que siga a un diner la unça]

 114. [a miquel noguera a sevilla. li demana que encamine la car-
ta 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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 115. [carta d’avís a Paulo de aldana a medina del camPo, Per a la 
fira de febrer. delmes d’agres]

 116. [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 mon-
toro, detingut a barcelona, li envia 25 lliures]

 117. [resum de tres cartes enviades, una a medina del camPo, al-
tra a tudela i l’altra a saragossa]

 118. [a Jaume llebre a barcelona. li demana que Pague 25 lliures 
a salvador montoro a comPte de l’arròs]

 119. [a Jeroni dalfino a sevilla. ordre de Jeroni dalfino, Pare, al 
seu fill Perquè Pague a miquel noguera 155 lliures a comPte 
dels deutes]

 120. [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]

 121. [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]

 122. [a Jaume llebre a barcelona. que venga l’arròs al Preu que 
Puga, i faça el mateix amb la llavor de cucs]

 123. [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]

 124. [a Pedro villanueva a nàPols. ordre de Pagar en 1596 a Jau-
me cresPo 200 ducats. li demana informació sobre els quefers 
de Jaume, i si saP d’algun ofici encara que costara 1.000 du-
cats d’obligació anual al Preu que siga]

 125. [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 es-
crita Pel soci antoni montoro]

 126. [a Jaume cresPo a nàPols. negativa que se’n torne a valèn-
cia, 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 co-
llita del blat]
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 127. [a Jaume llebre a 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]

 128. [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]

 129. [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]

 130. [tracte de cent càrregues d’arròs amb Pons de vi Per a l’any 
1597]

 131. [carta d’avís a Paulo d’aldana a medina del camPo, Per a la 
fira de Juny]

 132. [carta d’indemnitat a favor de Paulo d’aldana Per una lle-
tra de antoni montoro de 1.663 castellanes]

 133. [a lluís montaner, a barcelona. resPosta dels Preus del Pas-
tell: entre 15 i 16 lliures la càrrega. n’hi ha unes 150 bales]

 134. [carta d’avís a Paulo d’aldana a medina del camPo Per a la 
fira d’octubre]

 135. [a Jaume cresPo a nàPols. li dóna 2.000 rals, Per si està ma-
lalt o Pres]

 136. [a miquel noguera a sevilla. a veure si Pot cobrar 155 lliu-
res de Jeroni dalfino. Preus de l’arròs]

 137. [a don melchor mexía de figueroa a nàPols. don baltasar 
mercader és un cavaller Pobre i no cal recórrer a la Justí-
cia, Perquè seria afegir desPeses]

 138. [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]

 139. [a Jaume llebre a barcelona. li demana que Prenga l’arren-
dament dels delmes de sagra i sanet, museros i barxeta, del 
comanador barba limPia]

 140. [a Jaume llebre en barcelona. li insisteix en l’arrendament 
anterior al Preu que siga]

 141. [a Jeroni gil de villoro a mallorca. li demana que investi-
gue 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]

 142. [a Pere Joan simonet a mallorca. com no es troben lletres 
Per a valència, li demana que envie Per barcelona el Paga-
ment de l’arròs. enviament de dos esPases curtes a gil de vi-
lloro]
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 143. [carta d’antoni montoro a Pedro navarro a les baronies de 
alberic i alcocer. li ordena que ingresse en la taula de va-
lència 20.000 rals i que transPorte a la ciutat 100 càrregues 
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’es-
tamenya Per al seu confessor, un franciscà ancià]

 146. [a Pere J. simonet a mallorca. li demana que acabe de co-
brar 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’infanta-
do 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 al-

dana 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 4.352 castellanes i falta l’acePtació de la 
sisena]

 155. [a Paulo d’aldana en madrid. li reclama la sisena lletra Per 
valor de 630 castellanes de manera urgent]

 156. [a vicent ariño a madrid. el rei ha manat que no es Puga 
forçar a Pagar ni realitzar Protestos en la fira d’octubre. li 
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 Pre-
gunta 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 de hinoJosa a barcelona. qüestió de la 
bestreta de 1.000 rals Pels delmes arrendats]

 162. [a bernardino i octavio olgiato a nàPols. els ordena el Pa-
gament de 200 ducats de 10 carlins al seu germà diego cres-
Po. Poden valdre’s de la fira de besançon]

 163. [a diego cresPo a nàPols. li comunica l’enviament dels di-
ners, Però amb advertiment que faça retallades en les desPe-
ses. notícies familiars]

 164. [a Jaume tomas Prats a nàPols. ha aPlegat cotxinilla a se-
villa, 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]

 165. [a Joan agustín Justiniano a nàPols. li comunica l’o bertura 
que el rei ha decretat dels Pagaments de fira en abril i maig]

 166. [a Joan calderón de hinoJosa a barcelona. li demana que 
informe si ha rebut Ja el Pagament del 25 de març Per raó de 
l’arrendament dels delmes de sant Jaume de l’esPasa]

 167. [a francés Prado a barcelona. li comunica el Pagament dels 
delmes de 1597 Per luis fababuix]

 168. [a Jaume llebre a barcelona. li demana que done les dues 
cartes anteriors als seus destinataris]

 169. [a Jaume llebre a barcelona. enviament d’una bala de seda 
filada. mala collita de seda a valència]

 170. [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]

 171. [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 Pa-
gament dels delmes de 1597]

 172. [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 ne-
cessàries, així com manar fer una Premsa d’oli a ontinyent]

 173. [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 ru-
mors 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]
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 174. [a tomàs Prats a nàPols. els Pagaments de la fira de Juny 
s’han fet molt bé. hi ha falta de forment i també de cèrcols]

 175. [a Jaume llebre a barcelona. li demana que venga com Puga 
el filadís que li va enviar]

 176. [a Pedro villanova a nàPols. li dóna ordre de Pagament 
al seu germà Jaume. mala collita de blats que fa a PuJar els 
Preus]

 177. [carta d’avís a alonso fernández de yePes Per a la fira d’oc-
tubre de medina del camPo]

 178. [carta d’avís a alonso fernàndez de yePes Per a la fira de fe-
brer a medina del camPo. arrendament de la baronia d’albe-
ric]

 179. [a Pedro villanueva a nàPols. li envia lletra valent-se de li-
via asinari, Perquè Pague al seu germà Jaume]

 180. [a Jaume llebre a barcelona. havent Pagat Ja al comanador 
Juan calderón els delmes de sant Jaume de l’esPasa en el reg-
ne de valència, li envia la lletra de Jaume darder]

 181. [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]

 182. [a Jaume llebre a barcelona. el rei feliP iii està a barcelo-
na i li demana a llebre que aProfite l’ocasió Per a vendre el 
filadís o que el torne a valència]

 183. [a Pedro villanueva a nàPols. li recorda l’ordre de Paga-
ment en el Present any]

 184. [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 visi-
tat don bernardino barrionuevo, secretari del regne de nà-
Pols, Però li ha Produït fàstic haver de servir el duc de l’in-
fantado. notícies d’aquest avenç i també d’esdeveniments fami-
liars. la visita reial Provoca canvis de Preus en els queviures]

 185. [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. satisfac-
ció també Per l’arribada de la nau caPitana a cartagena d’ín-
dies. notícies de collites i Preus]

 186. [carta d’avís a musio Paravesín, Per a la fira de Juny de me-
dina del camPo]

 187. [carta d’avís a musio Paravesín Per a la fira de Juny a medi-
na del camPo. arrendament de la baronia d’alberic]

243

245

245

246

247

248

249

249

250

251

251

256

257

257



317

 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 Pa-
gament 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’avi-
tuallament de valència ofrereix beneficis Per a dur oli. li de-
mana informació sobre collita i Preus de l’oli a mallorca]

 190. [a musio Paravesín a madrid. carta d’avís Per a la fira d’oc-
tubre i arrendament de la baronia d’alberic]

 191. [a musio Paravesín a medina del camPo. li recorda l’aceP-
tació 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 me-
dina 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 medi-
na 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 me-
dina 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 medi-
na 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 du-
cats a baPtista camarena]

 205. [carta d’avís a musio Paravasín Per la fira d’octubre a medi-
na 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 Piacen-
za. 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 medi-
na 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 medi-
na 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]

selecció de lletres de canvi

selecció de lletres de canvi relacionades amb la carta 29

selecció de lletres de canvi amb altres destinacions 

Índex onomàstic

Índex toponímic
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