
Contracte de la fosa de la campana apellada la Vedada de la
Seu de València pel fonedor Miquel Font (1468)

Die lune IIII aprilis anno a nativitate domini MCCCCLXVIII

(…)  concordats  fets  e  fermats  per  lo  magnífich  mossen  Francesch  Corts
canonge de la Seu de València e lo venerable? mossen Bernat Fenollar domer
et sotsobrer de la fàbrica de la mateixa Seu de València en nom cor e veu del
Reverend Capítol de la mateixa Seu de una part e mestre Miquel Font stanyer
ciutadà de València de la part altra de e sobre la campana vulgarment apellada
la vedada la qual lo dit mestre Miquel se offir e promet fer per ops de la dita
Seu, los quals capítols e concordia son axí com per orde ací segueix

Primerament es concordat entre les dites parts que lo dit mestre Miquel pendrà
la campana trencada que solía esser la vedada e del metall de aquella ne farà
altra  con  semblant  e  del  mateix  pes  poc  més  o  menys  la  qual  serà  ben
acabada e de bona  talla?  e ab ses anses com se mereix en forma que los
senyors del Capítol serán be contents (…) del dia. E dins spay de hun mes que
los presents capítols fermats en avant e la qual campana acabada com dit es lo
dit mestre Miquel a carrech e despesa sua portarà o portar farà de lloch hon
será (…) fins al  peu del  campanar (…) en manera que no reste sino pujar
aquella (…) avant ço es lo pujar de la dita campana despesa ques farà per
aquella rahó sia o hage esser a carrech del dit Reverend Capítol e no pas del
dit mestre Miquel.

Més  avant  es  concordat  entre  les  dites  parts  que  lo  dit  Reverend  Capítol
donarà o donar farà al dit mestre Miquel lo metall que mester será axí de coure
com destany per ops de la dita campana en axí empero que lo que restara axí
en la fornal com en la canal (…) aquel metall tant com serà lo dit mestre Miquel
pendrà en son compte pagarata de ço que haver deurà per rahó de la dita
campana.

Axí mateix es concordat entre les dites parts que lo dit mestre Miquel haia e
haver  (…) per  los treballs  de fer  o  ferfer  la  dita  campana ab tot  carrech e
despesa sua (…) exceptat lo dit metall Denuyt lliures (…) reals de València.
Les quals (…) posada la dita campana al peu del dit campanar axí com dites
realment e de fet li  sien e hagen esser donades e (…) per lo dit  Reverend
Capítol o sotsobrer de la dita fàbrica.

Axí mateix es concordat entre les dites parts que rompuda la dita campana la
qual deu esser refeta lo metall de aquella, sia pesat a fi ques sapras de quin
pes poc més o menys deu esser la que refeta deu esser, en axí que lo dit
mestre Miquel la hora que volrà fer la fusa sie tengut conbocar e demanar los
dits mossen Francesch Corts e mossen Bernat Fenollar per quey sien si (…)
será feta la dita campana.



Preterea es connegut entre les dites parts que si refeta la campana aquella per
ventura lo que nos (…) no era tal e tant bona com esser deu en tal cas lo dit
mestre  Miquel  a  carrech  e  despesa  sua  faça  e  torne  refer  aquella  tantes
vegades fins que sia tal e tant bona com esser deu a voluntat del dit Reverend
Capítol.

Finalment  es  concordat  entre  les  dites  parts  que laltra  de  aquelles  (…) dit
mestre Miquel si contravendrà als presents capítols e coses dessus (…)gudes
axí com a ell sesguarden sia (…)gut en pena de vint e cinch lliures (…) reals de
València per ell e de bens (…) Reverend Capítol donadores e pagadores pena
(…) de pena (…) del dit Reverend Capítol. E axí mateix lo dit Reverend Capítol
si per part de aquel les coses dessusdites que a ell sesguarden no seran fetes
e complides e(…)corregua en pena de altres vint e cinch lliures de la mateixa
moneda  al  dit  mestre  Miquel  donadores  e  pagadores  per  son  dan  e  (…..)
presents capítols e coses aci contengudes en sa força eficacia e virtut. E volent
les  dites  parts  que  dels  presents  capítols  sien  fetes  dos  cartes  publiques
lliuradores ço e una a la una (…) e altra a laltra per haver de les dites coses
memoria en esdevenidor.  
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