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Titol complet

Llibre de fets meus propis

Escrit en

Segona meitat segle XVII

Llengua

Castellà, Català

Orígen

Mercader

Tipus

Llibre de Comptes, Patrimoni Familiar

Interès

Filològic, Econòmic/comercial

Descripciò

Enquadernat en pergamí, mesures 149 x 211 mm.
Conformat per 203 folis dividits en 10 quaderns, costis al
llom (de 28 mm). Tancament de cuir.

Temàtica

vida privada, família, comptes, negocis, receptes

Ubicació

Arxiu del Regne de València, varia, llibre 469

Primeres línies

[f. 2r:]
«De cantitat de 23 ?. 10 s. em fermà àpoca Andreu Rafel, a
4 de setembre añi 1646 tots contes asta dit dia y altres
raons que en dita àpoca es contenen, rebuda per Vicent
Llop, notari, en dit dia de quatre de setenbre4 añi mil
sicents quaranta-y-sis.»

Últimes línies

[f. 203 v:]«[...]Disapte a 31 de juliol 1649 me portà la
galera de casa nou sàrries de carbó de Llíria, me costaren
nou lliures, güit sous y tres dinés, dic 9 ?. 8s. 3
Y més, tenia micha sarri que me avia costat ?. 14 s. [Suma]
10 ?. 2 s. 3
A 20 de juliol 1649 conprí de Patraix 544 garbes de erba
seca que a tres diné[s] y mealla que em costaren, val 7 ?.
18 s. 7»
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Context històric

Llibre de comptes amb incursió d’elements de la vida
privada del seu autor com naixements i defuncions de
familiars, casaments, malalties, etc. Destaquen les receptes
que recull Alconchell sobre com tractar febres i diferents
dolències físiques ( vegeu f. 199 v i seg.).

Context geogràfic

La ciutat de València.
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