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La publicació del sisè volum del Catàleg dels pergamins municipals de Barcelona (1531-1559) supo-
sa un nou pas endavant en la voluntat de promoure el coneixement i la utilització, amb finalitats
de recerca històrica, de la documentació del període del Consell de Cent més representativa i
rellevant .

L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona procura la conservació, el tractament i la divulgació dels
fons documentals custodiats i recollits al llarg del temps. D’aquests, la documentació generada per
l’acció de govern de la ciutat durant l’època medieval i moderna n’ha esdevingut una part fona-
mental per la seva riquesa i amplitud, i en destaca el conjunt de més de 2.600 pergamins compre-
sos entre els segles IX i XVIII.

La publicació seqüencial del catàleg dels pergamins municipals se situa en el marc d’un projecte
integral iniciat l’any 2001 amb l’objectiu de garantir la conservació, el tractament arxivístic i l’acces-
sibilitat a aquesta documentació d’alt valor històric i patrimonial.

Aquest volum aplega la descripció dels pergamins corresponents al període 1531-1559, els quals
permeten submergir-se en diversos aspectes de l’organització i el funcionament de l’administració
municipal i de la societat barcelonina durant el segon terç del segle XVI. En aquests anys es conso-
lida el procés d’aristocratització del govern municipal iniciat amb el privilegi de Ferran el Catòlic de
1498, el qual havia permès per primer cop l’entrada de la petita noblesa en el Consell de Cent.
També és el període més àlgid de la important onada migratòria que rep la ciutat procedent del
nord; o el de la major solidesa de la indústria de la seda en l’economia productiva de la ciutat, que
es reflecteix en la creació de nous gremis com el de teixidors de vels o el de velluters.

Com en altres períodes, les accions destinades a garantir i millorar el finançament de l’administra-
ció municipal també predominen en els documents d’aquesta època. Destaquen de manera relle-
vant les destinades a assegurar les despeses ordinàries bàsiques de la ciutat, sobretot en relació al
proveïment de productes de primera necessitat, i també les que fan referència a la millora de les
fortificacions per a la defensa de la ciutat dels possibles atacs dels turcs i dels francesos.

La publicació que teniu a les mans segueix el model i la tradició dels grans centres arxivístics euro-
peus, consistent en l’edició dels catàlegs de la documentació més significativa i emblemàtica, amb el
convenciment que això permet impulsar la recerca històrica i millorar el coneixement del passat.

Xavier Trias
L’Alcalde de Barcelona
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Introducció 
El sisè volum del catàleg de pergamins municipals de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona que
lliurem inclou 410 regests (núm. 1984-2393) d’un total de 402 pergamins (núm. 1A-1943 a 1A-
2344), els quals comprenen els anys 1531 al 1559 inclusivament. Aquest període inclou uns anys
del regnat de Joana I, dita la Boja (1531-1555), jurídicament reina titular de Catalunya-Aragó, del
seu fill Carles I (1531-1556), que n’exerceix el govern efectiu fins a la seva mort, i del seu primo-
gènit i successor Felip I (1556-1598). D’aquests documents, 317 ens han arribat en forma d’origi-
nals i els 93 restants són trasllats, coetanis o relativament poc posteriors.

De manera similar als darrers volums publicats, constatem també que entre els pergamins d’a-
quest recull només 9 són documents procedents de la cancelleria reial, de la del primogènit Felip
o de la governació general del regnes de la Corona d’Aragó (a partir del 1543) i de la del capità
general del Principat de Catalunya i dels comtats del Rosselló i la Cerdanya, delegat del rei a
Catalunya, i tots corresponen al binomi governant Carles I-Joana I. D’aquests, 6 són privilegis prò-
piament dits, procedents de les cancelleries de Carles I i de l’infant Felip, 1 és la renovació d’un pri-
vilegi per part del capità general del Principat, 1 és un pacte, avinença o definició de comptes
entre el General i els consellers de Barcelona, i, el darrer és una sentència de l’esmentat capità
general. A tots els originals els manca el segell i només 1 ens ha arribat en forma de trasllat.

Com ja és sabut, la sèrie arxivística anomenada “Pergamins municipals” de l’Arxiu Històric de la
Ciutat de Barcelona realment inclou un conjunt heterogeni de documents escrits sobre aquest
suport de procedència diversa i, per atzar de la història, la major part dels pergamins que integren
aquesta sèrie actualment estan dipositats a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Del període que comprèn
aquest volum, allí n’hi podem trobar 11, dels quals 9 són documents originals i 2 són trasllats. Els pri-
vilegis nous que es concedeixen a la ciutat de Barcelona ja són pocs i els sobirans es limiten a ratifi-
car o a atorgar de nou privilegis concedits pels seus avantpassats a la dita ciutat, fent-hi constar
només, si escau, les modificacions respecte als privilegis originals. Al contrari que en períodes ante-
riors, generalment no hi consta el còdex municipal, Llibre Verd o Llibre Vermell, en el qual els dits privi-
legis es van copiar per guardar-ne memòria –només hi consta en el privilegi traslladat: Est in Tercio
Virido–, però sí que hi figura sempre la subsèrie de la sèrie de registres de l’Arxiu de la Corona
d’Aragó on han estat transcrits, amb la menció del volum i del foli corresponents (In Diversorum
Sigilli Communis, In Diversorum Cancellerie Sicilie, In Diversorum ad(...)et Locumtenencie Generalis Domini
Principis, In Diversorum Locumtenencie, In Itinerum Sigilli Communi, In Sentenciarum Locumtenencie).

Destaquen el gran nombre de documents relacionats amb les llicències atorgades pels consellers i
el Consell de Cent Jurats de Barcelona a diferents clavaris de la ciutat al llarg del temps per vendre
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censals morts amb carta de gràcia o amb pacte de retrovenda, requisit que permetia el recobra-
ment, la lluïció o la redempció dels censals venuts anteriorment. Els censals es creaven especial-
ment per assegurar les despeses ordinàries bàsiques de la ciutat de Barcelona, com ara el prove-
ïment de la carn, particularment la de moltó (1533-1552), i aquelles essencials que comportaven
grans esmerços com les dedicades a la defensa de la ciutat amb la construcció de la muralla nova
per cloure totalment la ciutat des de la plaça del Vi fins a la plaça coneguda com el Pla de
Framenors (1551-1552), a causa dels possibles atacs dels turcs i dels francesos. També s’aplicaven a
despeses extraordinàries, com les originades pel trasllat de la cort reial a Barcelona (1533), que
generalment anaven acompanyades de la introducció d’impostos extraordinaris. Altres vegades es
creaven nous censals morts per recuperar aquells venuts a un interès o for menor, de manera que
la despesa de la ciutat disminuís en la partida dedicada al pagament de les pensions dels censals
morts als compradors, o al mateix for i així afavorir els ciutadans de Barcelona enfront dels com-
pradors de censals no contribuents en els impostos de la ciutat, és a dir dels forasters. Els interes-
sos dels censals morts oscil·laven entre el 5% i el 4%, expressats en els documents a for o raó de
20.000 o 25.000 sous ‰ de pensió.

Per això, abunden els contractes de compravenda de censals morts amb les àpoques correspo-
nents, generalment escrites a la part inferior del mateix document de compravenda, però que
també podem trobar soltes, és a dir en un pergamí independent, de vegades cosit al document
principal. Igualment, són nombrosos els actes jurídics relacionats amb els dits censals morts eme-
sos per la ciutat, com reconeixements de participació en una compravenda, donacions entre vius,
cessions, transferències, assignacions i/o consignacions de censals morts, restitucions del dot en
forma de censals, procuracions per comprar, vendre o haver les pensions dels censals morts, etc.
Així mateix, hi ha donacions en contemplació de matrimoni o llegats testamentaris a través de
censals, cosa que explicaria els trasllats relatius a clàusules concretes de certs capítols matrimo-
nials, testaments, en la seva major part originals, i el gran nombre de trasllats de clàusules de testa-
ments, sobretot de clàusules de l’herència universal. També constatem que d’una part important
dels censals morts regestats, en podem seguir tots els antecedents des de la seva creació fins a
l’acte jurídic de què es tracti en el període temporal que treballem.

De l’altre mecanisme de crèdit més freqüent des de l’època medieval, és a dir dels violaris, només
en tenim ja notícies indirectes en tipologies que esmenten genèricament les pensions que merita-
ven.

Recordem que els contractes de compravenda de censals sempre fan referència a antics privilegis
reials atorgats a la ciutat de Barcelona que permetien la seva creació per part dels governants de
la ciutat. Es tracta, en primer lloc, del privilegi de Pere III (1359, maig, 17. Barcelona), de la seva con-
firmació pel seu fill Joan I que atorgà, a més a més, que la universitat de Barcelona no hagués de
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demanar cada vegada que ho hagués de menester el permís corresponent al rei (1390, febrer, 5.
Barcelona), el de Joan II que assegurava les quantitats ingressades a la Taula de Canvi de Barcelona
procedents de la compra de censals morts sobre la universitat d’aquesta ciutat concedit poc des-
prés de la capitulació o pau de Pedralbes (1472, octubre, 24), i el privilegi de Ferran II (1503, capí-
tol de cort 42) confirmant els privilegis atorgats pels seus predecessors a la Taula de Canvi.

Assenyalem com a tipologia nova en aquesta sèrie un nombre important d’àpoques de les pen-
sions de censals morts creats per la ciutat de Barcelona atorgades pels beneficiaris de les dites
pensions en favor del clavari de la dita ciutat, síndic o procurador del Consell de Cent en aquest
afer. Les dates extremes d’aquesta tipologia comprenen del 1547 al 1559, però les àpoques de les
pensions de censals corresponen concretament als anys 1547, 1548, 1558 i 1559, i es concentren
especialment en l’any 1547. Generalment es troben en mal estat, encara que han estat restaura-
des. Tot i així, podem deduir el nom del clavari, el mateix la major part de les vegades. Tanmateix,
en moltes ocasions, les quantitats de les pensions meritades no es poden llegir completament i hi
posem un interrogant al darrere per indicar que allò és només la part que es pot llegir en el docu-
ment. Hem obviat la utilització de claudàtors per assenyalar les parts dels regests que hem com-
pletat, ja que aquests regests, en general, són molt curts i els claudàtors en farien feixuga la lectura.

Entre els compradors de censals creats pel municipi barceloní, hi podem trobar institucions religio-
ses, tant monestirs de la ciutat i del territori de Barcelona, comunitats de preveres i rectors d’altars
i capelles de les diferents esglésies i parròquies de Barcelona i administradors de causes pies, com
membres d’aquestes institucions a manera de persones privades. Igualment, són freqüents les
compres per part de marmessors i curadors de menors, generalment en compliment de clàusules
testamentàries o per assegurar el futur dels seus tutelats. També hi inverteixen molts mercaders,
legistes, alts funcionaris reials, alguns funcionaris municipals i membres de la noblesa, principalment
cavallers i donzells.

Així mateix, els particulars o les institucions religioses, davant de necessitats imperioses de líquid o
absència de numerari, acudien també a la creació de censals cobradors sobre els seus béns, però nor-
malment, en garantia de compliment, hipotecaven censals carregats sobre la universitat de Barcelona
i altres institucions públiques com la Generalitat de Catalunya o altres universitats, motiu que, en el
primer cas, explica que aquests documents es trobin en aquesta sèrie. Les causes de creació eren simi-
lars a les de les institucions públiques, com per exemple el proveïment dels aliments bàsics com són
el pa i el vi per al monestir de Frares Predicadors de Barcelona (1534), o per l’esmerç de quantitats
importants en la compra d’immobles, pagaments de dots, retorn de deutes (1540), etc.

Les competències dels consellers i el Consell de Cent de la ciutat queden paleses no sols en la
documentació esmentada fins aquí, sinó també en les preceptives llicències prèvies de venda de
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censals al clavari per diferents motius, com ara la construcció de la muralla, en la seva intervenció
en pactes amb autoritats de la Generalitat, en les peticions al sobirà per tal de modificar privilegis,
en el nomenament de síndics i procuradors per representar la ciutat en les corts generals, etc. 

La figura del veguer o del regent de la vegueria de Barcelona, l’autoritat delegada de la corona, es
mostra de nou en les nombroses actes notarials de sentències d’adjudicacions o assignacions d’he-
rències, a petició de l’interessat o del seu procurador, tipologia documental cada vegada més abun-
dant en la sèrie dels pergamins municipals. Aquestes adjudicacions es portaven a terme per fer
efectiva la voluntat del testador quan es produïa alguna de les incidències esmentades en el testa-
ment, generalment relatives a l’hereu o l’hereva universal, o quan s’originava una mort intestada.
Aquesta competència del veguer està relacionada sobretot amb l’abundància relativa de testa-
ments i de trasllats de clàusules de l’herència universal o de llegat contingudes en els testaments
originals i, en menor nombre, en els trasllats de clàusules de capítols matrimonials, tant de dona-
cions entre vius en contemplació de matrimoni com de constitucions dotals. El motiu ben evident
és que entre el béns adjudicats de les herències i en l’atorgament dels dots es consideren censals
morts. També s’han guardat documents de la seva intervenció en el nomenament de curadors de
menors, d’administradors d’heretats, la consignació d’un censal per fer efectiu un llegat, l’autentifica-
ció d’un testament sacramental, en l’ordre de modificació de documents relatius a censals morts
per error en les quantitats especificades o en la refacció de documents del quals no es troba la
còpia en els registres de censals. 

La resta de tipologies documentals són molt variades. A més de les enunciades més amunt, es con-
serven contractes de compravenda de béns immobles, sobretot de cases, d’annexos i terres, tant en
franc alou com d’establiments en emfiteusi, i d’actes jurídics relacionats amb els dits contractes: àpo-
ques, actes notarials del lliurament de la possessió corporal al comprador de la cosa venuda per
part del venedor, etc. Així mateix, hi trobem donacions, permutes i procuracions diverses, i també la
compravenda de taules de carnisseria amb la intervenció del batlle de Barcelona, ja que, com és
notori, eren un monopoli reial. 

Excepcionalment hi ha una tipologia gens corrent en aquesta sèrie. Es tracta d’una butlla del papa Pau
III en la qual annexa al monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron de Barcelona l’església parroquial de
Sant Martí de Cerdanyola amb les rendes inherents (1546), notícia que indica la penúria en què vivien
algunes comunitats religioses. Anotacions posteriors ens indiquen que no fou gens fàcil que aquesta
annexió fos reconeguda, malgrat l’ordre papal, ja que en el segle XVIII encara es parlava del tema.

Finalment, hi apareixen notícies de tipus urbanístic, com l’enderrocament de cases del carrer de les
Polleres, situat a la part de la marina de la plaça del Vi per edificar la muralla nova fins el Pla de
Framenors.

Introducció
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La llengua emprada en la redacció d’aquests documents generalment és la llatina, encara que les
deliberacions del Consell de Cent inserides en les compravendes de censals morts, alguns testa-
ments, trasllats de clàusules testamentàries, trasllats de capítols matrimonials i de pactes, així com
les deposicions dels testimonis en les adjudicacions d’herència són en català, probablement perquè
eren documents en els quals era important que tot fos molt clar i que tothom ho pogués enten-
dre. Excepcionalment, en una legitimació d’hereu datada a Nàpols (1532), les deposicions dels tes-
timonis que hi intervenen, com és propi, són en italià. 

L’ordenació del Catàleg és cronològica i el model de fitxa utilitzada és idèntic al dels altres volums
del Catàleg publicats, als quals ens remetem. També, com en els volums anteriors, aquest Catàleg va
acompanyat d’un índex onomàstic general i de matèries només de la ciutat de Barcelona.

Maria Cinta Mañé i Mas
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Introducció
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1984

1531, febrer, 4. Barcelona.

Testament de Joana Montbui i d’Hostalric, vídua de Joan d’Hostalric Sabastida, cavaller, domiciliat a
Barcelona, governador dels comtats del Rosselló i de la Cerdanya, filla dels difunts Francesc Montbui i de
Tagamanent, donzell, domiciliat a Barcelona i el Vallès, i de la seva muller Elisabet Miquela. Elegeix mar-
messors Berenguer d’Oms, cavaller, i la seva muller Elisabet, cunyat i germana de la testadora, Elionor
de Requesens, vídua de Dimes de Requesens, i Francesc de Gralla i Desplà, cavaller, mestre racional de
la cort, marit de la seva filla i hereva universal Guiomar d’Hostalric. Ordena ser enterrada amb el seu
espòs al claustre de la catedral de Barcelona i realitza llegats en favor de les parròquies de Santa
Maria de Mar i de Sant Miquel, convent de Frares Predicadors i monestir de Montserrat, esglésies on
mana la celebració de misses per al salvament de la seva ànima, així com a l’Hospital de la Santa
Creu. Igualment, dóna llibertat i dota la seva esclava Caterina, i estableix les substitucions pertinents en
la seva herència, amb la condició que l’hereu directe designat o els seus successors, primer per línia
masculina i després per femenina, prenguin el cognom i les armes de Montbui i de Tagamanent.
Aquests, seguint l’ordre següent, són: la seva germana Elisabet d’Oms, el seus cosins germans Joan i Lluís
de Boixadors i Desvalls, Jeroni Dalmau, doctor en ambdós drets, del Consell Reial i, finalment, el seu
parent Esteve Sapila, ciutadà de Barcelona. 

Pere Fitor, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc d’Antoni Anglès, escrivà de manament reial
i notari públic, absent, tinent les escriptures de l’escrivania del seu difunt pare homònim, notari
públic de Barcelona, a instància de Pere Guillem Comes, canonge de la catedral de Barcelona, pro-
curador de Jerònima de Requesens i d’Hostalric, li dóna forma pública el 1571, gener, 8.

Trasllat de Pere Mambla, notari públic de Barcelona, de 1571, gener, 10. 

1A-1943

446 x 625

Al dors, en lletra coetània: “Trelat autèntich del testament de dona Joanna de Montbuy y de
Tagamanent, quòndam”.

Català.

Catàleg dels pergamins
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1985

1531, març, 5. Barcelona.

Francesc de Bellera, cavaller, domiciliat a la diòcesi de Girona, espòs de Beatriu de Pau, transfereix a
Antoni d’Oms, donzell, domiciliat a Barcelona, com a successor del difunt Francesc de Sentmenat, també
donzell, domiciliat a Barcelona, el seu avi matern, un censal mort de 800 sous de pensió anual i 1000
lliures de preu, a raó de 25.000 sous per mil, més les pensions prorrata, que ell havia comprat al difunt
Bernat Sever Sapila (1529, maig, 21), aleshores clavari de la ciutat de Barcelona, cobrador cada 21 de
maig sobre la universitat de Barcelona i el dret de la fleca, en pagament dels 20.000 sous que resten
per abonar del complement del dot d’Anna de Pau, muller del dit Francesc de Sentmenat, segons que
consta en els capítols matrimonials dels dits cònjuges (1477, abril, 26). Francina, muller de Joan de Pau,
cavaller, senyor del castell de Pau, situat al comtat d’Empúries, el dit cavaller, Francesc de Pau, donzell,
Berenguer de Pau, precentor de la catedral de Girona, i Elionor i Elisabet, donzelles, filles dels esmentats
Francina i Joan, havien hipotecat per aquesta raó el dret del mig delme, el cens i les tasques que, primer
Sentmenat i després Oms, rebien al terme de Cinclaus. Beatriu de Pau havia succeït Anna de Pau en
allò relatiu al seu dot, motiu pel qual s’havia arribat a una concòrdia entre les parts mitjançant el paga-
ment de la quantitat deguda, a canvi de recuperar els dits drets del mig delme, el cens i les tasques. 

Jaume Benet Miquel, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del seu difunt oncle i conno-
tari Antoni Miquel, a instància d’Antoni d’Oms, li dóna forma pública el 1535, juny, 10.

1A-1944

464 x 530

Al dors, en lletra coetània: “In solutum dació feta per lo nobble don Francisco de Bellera a mosèn
Anthon d’Oms, donzell, de hun censall mort de pensió annuall de DCCC sous y de preu o pro-
prietat de mill liuras, lo quall se reb quiscun any en lo mes de maig sobre la universitat de la ciutat
de Barcelona sobre lo dret de la fleca, a raó de XXVM per mil”.

1986

1531, març, 24. Barcelona.

Testament de Salvador Colom, agricultor, de la vila de Sant Boi de Llobregat. Nomena marmessors
Antoni Quintana, canonge, i Jaume Colom, fill seu i hereu universal. Demana ser enterrat al cementiri de
la parròquia de Sant Boi, fa diverses deixes a la dita parròquia per a la celebració de misses per a la
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salvació de la seva ànima, i llegats a centres religiosos com el monestir de Santa Maria de Montserrat.
Així mateix, deixa certes quantitats a la seva esposa Elionor, als seus fills legítims Margarida i Antoni en
contemplació del seu matrimoni, i també a Salvador, fill natural. Estableix les substitucions pertinents en
la institució d’hereu universal en aquest ordre: primer els seus fills legítims Antoni i Margarida, Jaume
Colom, cosí germà seu, fill del difunt homònim, i en darrer terme Bartomeu Beuloví, de la dita parròquia.
Designa tutors i curadors dels seus fills el dit Bartomeu, la seva muller Elionor i Llàtzer Olzina, de la vila
de Moià.

Pau Renard, notari públic de Barcelona, regent l’escrivania pública i comuna de (...), vicaria de Sant
Boi de Llobregat, pel reverend vicari perpetu d’aquesta vicaria, li dóna forma pública el 1548,
novembre, 22.

1A-1945

405 x 492

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Testament de [S]alvador Colom. 1531”.

Regular. Lletra molt esborrada.

1987

1531, abril, 1. Barcelona.

Ferran Olzina, donzell, amb el consentiment del seu tutor Joan Cèsar Olzina, cavaller, ambdós domiciliats
a Barcelona, dóna al seu germà Lluís Olzina un censal mort de 12 lliures de pensió anual i de 300 lliures
de preu que el dit Ferran rebia el dia 22 de novembre sobre la universitat i els singulars de la ciutat de
Barcelona, especialment sobre el dret de la fleca. Aquest censal mort havia estat un llegat de la seva
mare Elionor Olzina (1530, juny, 4), vídua d’Àngel Bernabé Olzina, donzell, domiciliat a Barcelona, la qual
l’havia comprat a Bernat Sever Sapila, ciutadà, clavari i síndic de la dita ciutat (1522, novembre, 22). La
donació es porta a terme a causa d’un préstec que Lluís li havia fet “gratis et bono amore”. Segueix el
consentiment exprés de Joan Cèsar Olzina.

Joan Savina, notari públic de Barcelona.

1A-1946

288 x 393

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Alzina. Lo primer d’abril de 1531”.
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1988

1531, abril, 20. Barcelona.

Fra Gaspar Esteve, mestre en sagrada pàgina, de l’orde dels Frares Predicadors, procurador, ecònom i
administrador general del prior i del convent de Sant Jaume de Pallars, amb el permís del prior provin-
cial de la província d’Aragó o del vicari general del dit orde, ven a Joan Deià i a la seva muller Jerònima
Àngela, filla de Pere Armengol, ambdós mercaders, ciutadans de Barcelona, un censal mort de 325 lliu-
res de preu i 13 lliures de pensió anual, a raó de 25.000 per mil sous, que el dit prior i convent rebien
sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona cada 25 de maig més la quantitat deguda
prorrata des del citat dia fins a l’actualitat, per la quantitat de 325 lliures. Aquest censal és part d’aquell
censal mort de 650 lliures de preu i 26 lliures de pensió anual que el difunt Pere Deià, també mercader
i ciutadà de Barcelona, pare del dit Joan, rebia sobre l’esmentada universitat de Barcelona i els seus sin-
gulars. Esteve ven aquest censal per tal de tenir el numerari necessari per comprar part d’un censal
mort de 480 lliures de preu i 24 lliures de pensió anual, a raó de 20.000 sous per mil sous de pensió,
que Galceran Oliver, cavaller, rep sobre el General del Principat de Catalunya cada 18 de setembre, el
qual el dit Galceran havia heretat del difunt Joan Ram, donzell, ambdós domiciliats a Barcelona, la qual
cosa suposaria una pensió anual de 16 lliures i 5 sous, que augmentava les rendes anuals del monestir
en 3 lliures i 5 sous. Segueix àpoca de la mateixa data.

Miquel Cellers, notari públic de Barcelona.

1A-1947

560 x 625

Al dors, en lletra coetània: “Carta del censal de mossèn Armengol?”.

1989

1531, maig, 9. Barcelona.

Acta notarial per la qual Pere Comte, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner de la cort de
Segimon de Barberà, cavaller, veguer de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, a petició de Tomàs
Pujada, donzell, domiciliat a Barcelona, fills dels difunts Joan Pujada, cavaller, domiciliat a Barcelona, i
d’Elisabet Àngela Marimona, procurador i administrador de la persona i dels béns d’Isabel Beatriu, filla
del dit Tomàs i la seva difunta muller Elisabet, adjudica al dit Tomàs els censals i l’heretat del difunt Lluís
Jeroni Ballester, fill dels també difunts Jaume Ballester i d’Elionor, ambdós ciutadans de Barcelona, el qual
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en el seu darrer testament (1521, agost, 12) nomenà hereu universal el seu fill Lluís Jeroni Antic Simó, i
en substitució el possible fill pòstum mascle de la seva muller Joana Beneta. Si el naixedor és una filla, la
substitueix per les seves dues filles Jerònima Onofra i Elionor Anna, monges del monestir de Jonqueres, a
parts iguals. Lluís Jeroni Antic Simó morí sense descendents, el fill pòstum fou una nena, Elisabet, i les dues
filles monges renunciaren a l’herència en favor de la seva mare Joana Beneta, i aquesta en féu donació a
la dita Elisabet amb certes condicions: la retenció de 200 lliures per a ella, la dotació de 15 lliures anuals
per a cadascuna de les dues germanes monges, tal com fins ara ella els havia donat, i la subvenció de tot
allò necessari perquè les dites monges obtinguessin la creu de Sant Jaume. L’esmentada Elisabet, difunta,
fou muller del dit Tomàs Pujada, i mare dels dos fills comuns: Joan Lluís Onofre Pujada, que també morí, i
la mencionada Isabel Beatriu. Bartomeu Miquel, notari i escrivà jurat de la dita cort pren les deposicions
dels testimonis cridats a declarar: Francesc Ballester, ciutadà de Barcelona, germà del difunt Lluís Jeroni
de Ballester, i Mateu Vidal Desplà, cavaller, domiciliat a la dita ciutat.

Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major
de la cort de la vegueria de Barcelona per Joanot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania de l’es-
mentada cort.

Trasllat de Francesc Gual, notari públic de Barcelona, de 1561, setembre,10.

1A-1948

813 x 656

Les clàusules dels testaments i les deposicions dels testimonis pròpiament dites són en català.

1990

1531, maig, 10. Barcelona.

Esteve Golofre, mercader, ciutadà de Barcelona, ven a Francesc de Santcliment i de Corbera, donzell,
habitant de la dita ciutat, Galceran Llull i Miquel Satorra, ambdós ciutadans de Barcelona, tots tres
tutors i curadors de la persona i dels béns de Joanot de Gualbes i de Santcliment, impúber, fill i hereu
del difunt Francesc de Gualbes i de Santcliment, donzell, habitant de Barcelona, un censal mort de 40
lliures de pensió anual i 1000 lliures de preu que Golofre cobrava cada 25 d’octubre de la universitat i
els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret de dos diners per quintar de llenya o
dret de la llenya, per un total de 1021 lliures, 13 sous i 4 diners. Aquesta quantitat correspon al preu
del censal, això és 1000 lliures, i a la pensió prorrata des del 25 d’octubre passat fins al dia present,
que puja a 21 lliures, 13 sous i 4 diners. L’esmentat censal l’havia comprat la seva difunta mare
Caterina, tutora del fill, designada pel seu difunt marit Pere Golofre, a Jaume Pau, ciutadà i clavari de la
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ciutat de Barcelona (1522, octubre, 25). Elionor, germana d’Esteve Golofre i muller de Pere Lledó, mer-
cader, ciutadà de Barcelona, aprova la compravenda del dit censal. Segueix àpoca de la mateixa data.

Joan Llorenç Calça, notari públic de Barcelona.

1A-1949

679 x 602

Al dors, en lletra posterior : “Fan per la luyció del censal de preu de IM lliures y de pensió de
XXXX lliures que rebrà lo senyor prior Corbera a XV de octubre sobre la lenya. Corbera”. Hi ha
altres notes anteriors molt esborrades.

1991

1531, maig, 23. Barcelona.

Capítols de la divisió dels béns del difunt de Francesc Franc, doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, regent la cancelleria règia mentre visqué, entre Bernat Joan de Marimon, d’una part, i Jaume
Franc, fill de Bernat Joan de Planella i de Talamanca i de la seva muller Jerònima Beneta, de l’altra, amb-
dós hereus universals en parts equivalents del dit Francesc Franc. S’adjudica a Marimon una portalera
gran folrada i els següents censals morts cobradors sobre diferents drets de la universitat de Barcelona: 1)
sobre el dret dels flequers: un censal de 60 lliures de pensió anual i de 1500 lliures de preu, a raó de
25.000 sous per milenar, cobrador el 3 de febrer; 40 lliures de pensió anual, a la mateixa raó, cobradores
el 24 de febrer; 16 lliures de pensió anual, a idèntica raó, cobradores el 28 de maig; 24 lliures de pensió
anual, a la mateixa raó, cobradores el 26 d’agost; 80 lliures de pensió anual, al mateix for, cobradores el
12 de novembre; 2) sobre el dret de la farina: 60 lliures de pensió anual, a la mateixa raó, cobradores el
28 de novembre; 3) sobre el dret de la llenya: 12 lliures de pensió anual, a idèntica raó, cobradores el 30
de març; 4) sobre el dret del vi i la verema: 22 lliures, 11 sous i 2 diners de pensió anual, a la mateixa
raó, cobradores el 17 de maig; 5) sobre el dret de l’ordinari: 3 lliures i 12 sous de pensió anual, a igual
raó, cobradores el 30 d’abril; 100 lliures de pensió anual, a semblant raó, cobradores el 29 de juliol. Així
mateix, s’han de pagar els censals que segueixen sobre el General: 28 lliures, 17 sous, 3 diners de pensió
anual, a raó de 22.000 sous per milenar, cobradores el 28 d’abril; 4 lliures de pensió anual, a raó de
20.000 sous per milenar, cobradores el mateix dia; 30 lliures de pensió anual, a la mateixa raó, cobrado-
res també el 28 d’abril; 7 lliures de pensió anual, a idèntica raó, cobradores el 30 d’abril; 17 lliures, 19
sous i 4 diners i malla de pensió anual, a raó de 32.000 sous per mil, cobradores el 21 de juliol; 15 lliures
de pensió anual, a raó de 20.000 sous per mil, cobradores el 19 de setembre; 31 lliures, 16 sous i 4
diners de pensió anual, a raó de 22.000 sous per mil, cobradores el 28 d’octubre.

   20



Catàleg dels pergamins   21

1990. Esteve Golofre, merca-
der, ven als tutors de Joanot
de Gualbes i de Santcliment,
fill de Francesc de Gualbes i
de Santcliment, donzell, tots
ciutadans i/o habitants de
Barcelona, un censal mort de
40 lliures de pensió anual i
1000 lliures de preu que el dit
Golofre cobrava cada 25
d’octubre de la universitat i
els singulars de la ciutat de
Barcelona, especialment
sobre el dret de la llenya, per
1021 lliures, 13 sous i 4
diners, quantitat que comprèn
també la pensió prorrata des
del 25 d’octubre passat fins al
dia present.
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Rafael Puig, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Pere Ripoll, notari públic de Barcelona, de 1536, octubre, 2.

1A-1950

395 x 535

Les clàusules enumeratives dels censals morts corresponents a Bernat Joan de Marimon són en
català.

Pergamí de forma irregular. Hi manquen els dos angles inferiors del rectangle.

1992

1531, maig, 23. Barcelona.

Clàusules interpolades de la sentència arbitral de divisió i partició de Francesc Romeu i Antoni Joan
Riquer, doctors en lleis, ciutadans de Barcelona, elegits per efectuar la divisió i partició de béns entre els
dos hereus per meitats del difunt Francesc Franc, doctor en ambdós drets, regent la cancelleria reial: el
seus dos néts Jaume Franc i Bernat Joan de Marimon. Els arbitradors són escollits per Bernat Sitjar, preve-
re de la diòcesi de Vic, Galceran Carbó Salzet i Ombau i Galceran Rovira, tots ciutadans de Barcelona,
nomenats administradors de Bernat Joan de Marimon en el darrer testament del citat difunt Francesc
Franc, avi matern de l’esmentat Bernat Joan. Galceran Carbó, així mateix tutor del dit Bernat Joan, nome-
nat pel seu difunt pare Plegamans de Marimon, d’una part, i Bernat Joan de Planella i de Talamanca,
senyor de Castellnou, a la sotsvegueria de Moià, tutor de Jaume Franc, fill seu, de l’altra, convenen que els
censals morts corresponents a Bernat Joan de Marimon s’han d’abonar sobre determinats drets de la
universitat de Barcelona i del General que s’especifiquen també en el document anterior. 

Rafael Puig, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Rafael Puig, notari públic de Barcelona, de 1537, abril, 12.

1A-1951

368 x 340

Les clàusules dels censals corresponents a Bernat Joan de Marimon són en català.
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1993

1531, juny, 1. Barcelona.

Llorenç Calaf, paraire de draps de llana, abans ciutadà de Barcelona, ara habitant de la Llacuna, ven a
Miquel Gervasi Ferrer, teixidor de draps de lli, ciutadà de Barcelona, unes cases amb un portal obert al
carrer públic i un hort contigu amb pou i arbres de diversos gèneres que posseeix a la ciutat de
Barcelona, sobre la riera de Santa Anna, al carrer anomenat dels Tallers, per la quantitat de 35 lliures.
Aquestes cases són la meitat d’aquelles que el difunt Joan Sala tenia al costat de les que li ven, i que
posseïa pel monestir de Sant Antoni de Barcelona i Calaf les tenia perquè les havia comprat conjunta-
ment a Aldonça, vídua d’Antoni Bac, mercader, ciutadà de Barcelona, a Melcior Bac, fill del citat Antoni i
de la seva primera muller Joana, també mercader i ciutadà de Barcelona, i a Joan Bac, fill comú
d’Aldonça i del dit Antoni (1519, setembre, 17). Beatriu Sescomes, abadessa del monestir de Sant
Antoni de Barcelona, i el convent del dit monestir aproven aquesta compravenda. El dit monestir rebia
un cens de 27 sous per Nadal per totes aquestes cases: les que li ven i aquelles que tenien els succes-
sors del Francesc Gener, i els correspon per tant abonar la meitat del dit cens: 13 sous i 6 diners.

Benet Joan, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Macià Celitons, notari públic de Barcelona, de 1569, juny, 6.

1A-1952

352 x 747

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Vendicio facta per Laurencium Calaf Michaeli Gervasio Ferrer
de quibusdam domibus scitis in vico dels Tallers ad sensum XIII solidorum, VI denariorum solvendo-
rum monasterio Sancte Clare Barchinone in festo Natalis Domini. 1531. Fan per la ciutat per las
sitges per la venda feta dit Ferrer per l’ort de dites cases”. 

Aquest document està escrit en el mateix pergamí que el document núm. 2203.

1994

1531, octubre, 7. Barcelona.

Jeroni Dalmau, doctor en ambdós drets, del Consell Reial, ciutadà de Barcelona, retorna i restitueix al
seu cunyat Perot Montmany els censals morts que formaren part del dot de la seva difunta esposa
Elisabet, morta intestada, filla dels difunts Berenguer Montmany, ciutadà de Barcelona, i de la seva
muller Violant, causa per la qual el dit Perot Montmany és l’hereu universal de la seva germana. Aquests
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censals consten en els capítols matrimonials que se signaren en el seu moment entre els dits Jeroni i
Elisabet (1530, juny, 2). Són els següents: 1) un d’11 lliures, 6 sous i 9 diners de pensió anual i 282 lliu-
res, 15 sous de preu que rebia sobre la universitat de Barcelona cada 4 de novembre; 2) un de 6 lliures
i 16 sous de pensió anual i 150 lliures de preu que cobrava del General de Catalunya i de les generali-
tats cada 1 d’agost; 3) un de 7 lliures de pensió anual i 140 lliures de preu que rebia de Joan de
Gualbes, ciutadà de Barcelona, el 20 de febrer; 4) un de 10 lliures de pensió anual i 250 lliures de preu
que rebia de la universitat de Barcelona el dia 9 d’agost; 5) un de 2 lliures de pensió anual i 50 lliures
de preu que rebia de la dita universitat cada 8 d’agost; 6) un de 6 lliures de pensió anual i 150 lliures
de preu que rebia de la mateixa universitat cada 5 de juny; 7) un de 8 lliures de pensió anual i 200
lliures de preu que Guillem Jordà, ciutadà de Barcelona, cobrava l’11 de gener sobre la universitat de
Barcelona, especialment sobre el dret de la fleca.

Joan Vilar, notari públic de Barcelona.

1A-1953

293 x 566

1995

1531, octubre, 30. Barcelona.

Caterina, muller de Perot d’Àger, donzell, domiciliat a Barcelona, Onofre Joan de Blanes i de Beuda,
també donzell, domiciliat a Barcelona, i Elisabet, donzella, filla i esposa respectivament dels anteriors,
venen amb carta de gràcia a Elisabet, vídua de Miquel Parés o Parers, canviador de monedes, ciutadà
de Barcelona, hereva universal vitalícia i als hereus substituts del dit Parés, això és Joan Bolet, mercader i
canviador de monedes, i Gabriel Conill, corredor d’orella, ambdós ciutadans de Barcelona, marmessors
del citat Parés i administradors de certes causes pies, un censal mort de 16 lliures de pensió anual i
400 lliures de preu, cobrador el dia 29 de març, el qual s’ha d’abonar anualment en dues vegades o
dos pagaments, exactor sobre els seus béns, especialment sobre el censal mort que obliguen concreta-
ment. En garantia de compliment, els dits cònjuges hipotequen un censal mort de 18 lliures de pensió
anual i 500 lliures de preu, cobrador el 29 març, part d’un censal de 33 lliures de pensió anual i 750
lliures de preu, perceptor sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment
sobre el dret de la farina. Segueix àpoca de la mateixa data.

Pere Gener, notari públic de Barcelona.

1A-1954

580 x 685
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Al dors, en lletra coetània: “Carta de censal mort de pensió annual de XVI lliures y de preu de
CCCC lliures, lo qual la senyora Catherina, muller del magnífic mossèn Perot d’Àger, donzell, mos-
sèn Honofra Johan de Blanes y de Beuda, donzell, e la senyora Elisabet, sposa de suo, fan e presten
a la dona Elisabet, muller d’en Miquel Parers, quòndam, cambiador, cascun any a XXVIIIIº de març,
ab special obligació de un censal mort que·s reb sobre la ciutat de Barcelona cascun any, a
XXVIIIIº de març. II lliures, XV sous”. Segueix una altra nota posterior.

1996

1531, novembre, 16. Barcelona. 

Acta notarial per la qual Bernat Ribalter, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner
de la cort de Segimon de Barberà, veguer de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, a petició de
Pere o Perot de Montmany, ciutadà de Barcelona, en presència de testimonis pregats, sentencia, declara
i adjudica l’herència de la seva germana Elisabet, morta intestada a causa de part, que fou muller de
Jeroni Dalmau, doctor en ambdós drets, del Consell Reial, a l’esmentat Pere de Montmany, ja que les
altres dues germanes d’Elisabet, monges dels monestirs de Montsió i de Jonqueres respectivament,
només eren germanes per part de pare. El jutge delegat del veguer fa la dita adjudicació després de fer
les investigacions oportunes i les deposicions de Francesc Orriols, estudiant en arts, de la parròquia de
Sant Feliu de Cabrera, diòcesi de Barcelona, Agustí Antic Ros i Francesc Matabous, daguer, ambdós ciu-
tadans de Barcelona, davant Lluís Joan Moixó, notari, un dels escrivans jurats de la cort del veguer de
Barcelona.

Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major de
la cort de la vegueria de Barcelona per Joanot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania de la dita cort.

Trasllat de Joan Vilar, notari públic de Barcelona, de 1536, octubre, 21.

1A-1955

482 x 439

Al dors, en xifres coetànies: “1531”.

Les deposicions dels testimonis són en català.
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1997

1531, desembre, 4. Barcelona.

Acta notarial per la qual Esteve Salverdenya, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner de la
cort de Segimon de Barberà, cavaller, veguer de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, a petició de
Perot Gassius, donzell, domiciliat a Barcelona, en nom propi i com a procurador de fra Joan Gassius,
monjo del monestir de Sant Cugat del Vallès, i de Lucrècia Gassius, tutora de Lucrècia i de Joana, filles
comunes amb el seu difunt marit Jeroni Gassius, donzell, germà dels dits Perot o Pere i Joan, adjudica
l’heretat i els béns del difunt Francesc Gassius [de la Pera], donzell, domiciliat a Barcelona, que morí
intestat, als seus dos germans, en dues terceres parts, i a les dites dues filles, en la tercera part restant.
Hi intervé Joan Dot prenent declaració als testimonis: Jaume Salbà, sogre del difunt, Joan Navés, cunyat
de l’anterior, i Perot Salbà, parent del dit Francesc, tots donzells, domiciliats a Barcelona.

Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major
de la cort de la vegueria de Barcelona per Joanot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania de la dita
cort.

1A-1956

244 x 594

Al dors, en lletra coetània: “Adjudicació ab intestat de la heretat del senyor mosèn Gacius, donzel.
Tenetur per la speciall obligació fet per mossèn Valsecha a·n? mossèn Gassó”.

1998

1531, desembre, 7. Barcelona.

Capítol de constitució dotal contingut en els capítols matrimonials signats entre Joan Cercós, àlies Fonoll,
apotecari, ciutadà de Barcelona, fill dels difunts Joan Cercós, paraire de draps de llana, natural de Bagà, i
de Francesca, d’una part, i Jerònima, donzella, filla i hereva universal dels difunts Marturià Gual, duaner,
ciutadà de Barcelona, i de la seva esposa Francina, vídua, en primeres noces, de Francesc Oliver de
Cassoles, de l’altra. Jerònima atorga el dot al dit Joan Cercòs amb el consentiment de les seves quatre
germanes per ambdues parts, hereves substitutes del pare (1517, setembre, 29) i de la mare (1523,
maig, 16) respectivament. Això és, Elisabet, vídua de Jaume Vallès, muller de Francesc Mir, i Francina,
vídua de Joan Moliner, muller de Jaume Tries, hereves substitutes a parts iguals del dit Marturià, d’una
part, i Elionor, vídua de Jaume Cruanyes, muller de Francesc Badia, cavaller, i Eulàlia, vídua de Jaume

Catàleg dels pergamins



   27

Codina, muller de Pere Antoni de Rocacrespa, donzell, hereves substitutes a parts iguals de la dita
Francina, de l’altra. Aporta per dot els béns següents: 1) un censal mort de 200 lliures de preu i 20 lliu-
res de pensió, pagador un dia de maig (en blanc), provinent dels béns de la heretat del seu pare, que
rebia sobre la ciutat de Barcelona, concretament sobre el dret dels flequers; 2) unes cases en emfiteusi
que té a Barcelona al carrer del Pou de la Figuera, a cens anual d’una certa quantitat; 3) 100 lliures
procedents de l’herència de la seva mare Francina, que, al seu torn, les hagué d’Elisabet Mateua, vídua
d’Antic Mateu, notari; 4) 70 lliures que li deuen els hereus del seu tutor, el difunt Jaume Francesc Gili,
que són la resta de l’administració de la seva tutoria; 5) 24 lliures que li han d’abonar de tres pensions
endarrerides del censal ja esmentat; 6) 680 lliures que té dipositades a la Taula de Canvi de la ciutat
de Barcelona. El censal, les pensions, i els fruits de les cases són per a Cercós, i la propietat queda per a
la dita Jerònima i els seus.

Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona.

Trasllat d’Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona, de 1532, juny, 7.

1A-1957

376 x 404

Al dors, en xifres coetànies: “1531”.

Els capítols matrimonials pròpiament dits estan escrits en català.

1999

1531, desembre, 9. Barcelona.

Miquel de Vallseca, ciutadà de Barcelona, i la seva muller Àngela, vídua de Francesc Gassius de la Pera,
donzell, domiciliat a Barcelona, venen amb carta de gràcia a Pere Bassa, com a prevere beneficiat dels
beneficis de Sant Esteve protomàrtir i Sant Miquel Arcàngel a l’església de Santa Maria del Pi, un censal
mort de 240 sous de pensió anual cobrador sobre els seus béns cada 20 d’octubre, per la quantitat de
300 lliures. En garantia de compliment, obliguen un censal mort de 34 lliures de pensió i 850 lliures de
preu, cobrador el 20 d’octubre, que ells rebien sobre la universitat de Barcelona, i que pertanyia a la dita
Àngela per donació dels seus cunyats fra Joan Gassius, monjo del monestir de Sant Cugat del Vallès,
Perot Gassius, donzell, i Lucrècia, vídua de Jeroni Gassius, mare i tutora de Caterina i de Joana, adultes, i
de Lucrècia, impúber, els quals havien heretat aquest censal del seu primer marit Francesc, mort intes-
tat, per sentència de Segimon de Barberà, veguer de Barcelona, i Esteve Salverdenya, doctor en ambdós
drets, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner de la dita vegueria (1531). Francesc Gassius, al seu torn,
havia comprat aquest censal mort a Francesc Solzina, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona,

Catàleg dels pergamins



   28

clavari i síndic de la dita ciutat (1525, octubre, 20). Francesc de Bosc, ciutadà de Barcelona, senyor dels
castells de Sant Vicenç i de Vilassar, patró d’aquest benefici, ratifica la compravenda. Segueix àpoca de
la mateixa data, on s’especifica que Bassa els abona, a més a més, 32 sous i 8 diners, quantitat prorra-
ta de la pensió corresponent al mes i dinou dies transcorreguts des del dia 20 d’octubre passat fins a la
data present.

Joan Savina, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del difunt Pere Ripoll, també notari
públic de Barcelona, connotari seu, li dóna forma pública el 1540, maig, 10.

1A-1958

440 x 649

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Vallesicha. Fan per la luyció del censal de (...). Miquel de
Vallsecha al venerable mossèn Pere Bassa, prevere. Carta del censal del beneffici de Sanct Miquel y
Sanct Steve en la sglésia del Pi instituhit, de preu de CCC lliures y de penció de XII lliures, pagado-
res per la ciutat tots anys a XX de octubre. 1531”.

2000

1531, desembre, 12. Barcelona.

Lluís Olzina, donzell, domiciliat a Barcelona, restitueix al seu germà Ferran Olzina, també donzell, amb
certes condicions, un censal mort de 12 lliures de pensió anual i de 300 lliures de preu que aquest rebia
de la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona i, més concretament, del dret de la fleca d’aques-
ta ciutat el dia 22 de novembre de cada any, el qual li havia cedit anteriorment amb la condició que li
fos retornat (1531, abril, 1). Aquest censal pertanyia a l’esmentat Ferran que l’havia rebut en llegat de la
difunta mare comuna Elionor Olzina (1530, juny, 4), la qual prèviament l’havia comprat a Bernat Sever
Sapila, ciutadà de Barcelona, aleshores clavari i síndic d’aquesta ciutat (1522, novembre, 22).

Joan Savina, notari públic de Barcelona.

1A-1959

257 x 388

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “A XII de dezembre de XXXI. 1531”.
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2001

1532, gener, 20. Barcelona.

Clàusules dels capítols matrimonials entre Miquel Guardiola, donzell, domiciliat a Barcelona, fill de
Violant, vídua de Guerau Guardiola, doctor en ambdós drets, cavaller, habitant de Barcelona, d’una part, i
Magdalena, donzella, filla dels difunts Joan Vicenç de Terrades, ciutadà de Barcelona i de Girona, i de la
seva muller Lluïsa, de l’altra. Violant, hereva del dit marit, dóna entre vius en contemplació de matrimoni
al dit Miquel tots els béns procedents de l’herència del seu pare exceptuades les parts de la difunta
filla Joana Beneta, muller de Joanot de Caldes, donzell, domiciliat a Barcelona, i del seu fill Pau Guardiola
amb els vincles corresponents. Així mateix, li dóna l’herència procedent del seu dot i escreix amb la con-
dició que Violant ha de retenir mentre visqui amb la llibertat de testar: 1) La torre Abadal amb totes les
seves rendes, a la parròquia de la Santa Creu d’Olorda; 2) 2.000? lliures en el preu i 49 lliures, 16 sous i
7 diners de renda anual en la propietat de tres censals morts que rep sobre el General de Catalunya
més l’usdefruit vitalici de la pensió d’un altre censal mort de 10 lliures, 6 sous de pensió anual, també
sobre el General, el qual a la seva mort ha de retornar al dit Miquel; 3) 60 lliures que deu Joan Pla, cau-
sídic, que queden per pagar de la restitució del dot de la difunta Aldonça Guardiola, per la part tocant a
la seva filla Violant. A més a més, ha de ser mantinguda en tot allò necessari a ella mateixa, la seva
casa i família. Intervenen, a més del ja indicats, en els dits pactes Joan i Galceran Destorrent, cavallers,
habitants de Barcelona, d’una part, i Francesc Sebastià de Terrades, ciutadà de Girona, en nom propi i
com a tutor i curador de la persona i dels béns de Perot de Terrades, fill i hereu universal del seu germà
Joan Vicenç de Terrades, ciutadà de Barcelona i de Girona, i de la seva muller Lluïsa, difunts, i també
hereu universal de Violant de Sentmenada, donzella, tia materna seva, i Dionís de Clasquerí, clergue de
la diòcesi de Barcelona, en nom propi i com a procurador de Magdalena, donzella, filla dels esmentats
difunts Joan Vicenç i Lluïsa, de l’altra part. Atès que la donació excedeix els 500 florins d’or s’insinua la
donació al regent la vegueria de Barcelona. 

Andreu Miquel Mir, sènior, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Miquel Cellers, notari públic de Barcelona, de 1543, octubre, 1.

1A-1960

593 x 352

Els capítols matrimonials pròpiament dits estan escrits en català.

Hi ha forats que afecten l’escriptura.
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2002

1532, gener, 27. Sant Boi de Llobregat.

Guillem Ramon de Soler, senyor de la casa de Fonollar, situada a la parròquia de Sant Boi de Llobregat,
fill i hereu universal del difunt homònim, ambdós ciutadans de Barcelona, ven amb carta de gràcia per un
període de set anys a Salvador Colom, agricultor, de la mateixa parròquia, un cens anual de 16 sous que
el dit Salvador i els seus predecessors pagaven cada any, en diversos terminis, al senyor de Fonollar per
diverses peces de terra campa que el dit Salvador posseeix al mas Bages, de l’esmentada parròquia, les
quals són propietat alodial dels senyors de l’esmentada casa de Fonollar. La venda la realitza per la
quantitat de 16 lliures i amb el consentiment de Margarida, muller del dit Guillem Ramon de Soler.

Jaume Gibert, prevere i regent l’escrivania pública de la vila i de la parròquia de Sant Boi de
Llobregat per Joan de Cardona, vicari perpetu i notari públic de les dites vila i parròquia.

1A-1961

340 x 428

Al dors, en lletra coetània: “Carta de venda de XVI sous de censos que lo sènyer en Salvador
Colom, per diversas pessas de terra campa que al mas Baies té, fa a mossèn Guillem Ramon de
Soler (...) per quell venuts a dit (...) ab (...)”.

2003

1532, gener, 27. Sant Boi de Llobregat.

Guillem Ramon de Soler, ciutadà de Barcelona, senyor de la casa de Fonollar, situada a la parròquia de
Sant Boi de Llobregat, reconeix que Salvador Colom, agricultor, de la vila de Sant Boi, li ha abonat la
quantitat de 16 lliures, preu de la venda amb carta de gràcia per un període de set anys que el dit
Guillem li havia fet de diverses peces de terra campa al mas Bages, a canvi d’un cens anual o renda de
16 sous que el dit Salvador ha de pagar en diversos terminis com els seus predecessors. Salvador
Colom posseeix aquestes terres per Guillem Ramon de Soler, que n’és el propietari alodial. El pagament
l’efectua mitjançant sis quarteres de blat que el dit Salvador ha venut a Guillem per un total de 5 lliures
i 8 sous, i la quantitat restant li abona en numerari.

Jaume Gibert, prevere i regent l’escrivania pública de la vila i de la parròquia de Sant Boi de
Llobregat per Joan de Cardona, vicari perpetu i notari públic de les dites vila i parròquia.

1A-1962

168 x 344
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2004

1532, abril, 29. Barcelona. 

Romeu d’Ollers, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, ven amb carta de gràcia a Bernat Jeroni
Bonet, mercader, ciutadà de la mateixa ciutat, com a tutor i curador de la persona i dels béns de
Miquel Luquès, pubill, fill i hereu universal del difunt homònim, cavaller, habitant de Barcelona, un censal
mort de 12 lliures i 12 sous de pensió anual, cobrador cada 17 de desembre, que ell rebia sobre la uni-
versitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, per la quantitat de 340 lliures. Aquest censal el posseïa
per donació i avinença feta entre Ollers, el duc de Cardona [Ferran de Cardona i Enríquez], els preveres
de la parròquia de Santa Maria del Mar i Ramon Sapinya (1518, febrer, 22), i era part d’aquell censal
mort de 800 lliures de preu i 31 lliures de pensió creat per la universitat de la ciutat de Barcelona i
adquirit per la difunta Margarida Pinyeta (1504, desembre, 16). Segueix àpoca de la mateixa data.

Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del seu difunt
pare i connotari homònim, li dóna pública forma el 1561, maig, 7.

1A-1963

412 x 486

La data de cobrament del censal és dubtosa: en el document principal diu el dia 17 de desembre i
en l’àpoca corresponent consta com a tal el dia 16 de desembre.

2005

1532, juny, 7. Barcelona.

Simó Bennàsser, mercader, ciutadà de Barcelona, ven i transfereix a Bernat Fluvià, notari, ciutadà de la
mateixa ciutat, el cens i la part més gran d’unes cases amb dos portals a la via pública, situades al
burg de la dita ciutat, sota les torres del Temple, al lloc antigament anomenat Còdols, al carrer de
n’Avinyó, que ell establí a Macià Gilabert, pintor, ciutadà de Barcelona (1526, desembre, 7), i per les
quals li paga un cens anual de 4 lliures i 7 sous, en dos terminis: Nadal i Sant Joan de juny, això és 2
lliures, 3 sous i 6 diners en cadascun dels terminis, per la quantitat de 52 lliures. Aquestes cases són la
part d’un honor que posseeixen els successors de la difunta Francina, vídua d’Arnau Cases, mercader,
ciutadà de Barcelona, i filla del difunt Arnau Restany, candeler de la dita ciutat, del qual Bennàsser és el
senyor mitjà, domini que ara ven al dit Fluvià. Simó Bennàsser tenia aquestes cases pels hereus de
Guillem Benet de Cabanyelles, donzell, domiciliat a Barcelona, per les quals abonava un cens anual de 4
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morabatins. Baltasar Bennàsser, fill de Simó, aprova la transacció. Segueix àpoca de la mateixa data. En
aquesta, s’especifica que Fluvià no fa realment efectives les citades 52 lliures a causa d’un deute més
gran que Simó Bennàser havia contret amb ell.

Benet Joan, notari públic de Barcelona.

1A-1964

738 x 580

Al dors, en lletra coetània, notes dorsals molt esborrades.

Dolent. Hi ha grans forats i fongs que en dificulten la lectura.

2006

1532, juny, 8. Barcelona.

Clàusula de l’herència universal del testament de Caterina, vídua de Berenguer Riba, apotecari, ciutadà
de Barcelona, en la qual nomena hereu universal de tots els seus béns mobles i immobles i drets univer-
sals el seu nét i marmessor Joan Pau Riba, amb plena llibertat de disposar.

Francesc Jovells, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Pere Jovells, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc del seu pare i connotari
Francesc Jovells, ocupat en altres negocis, de 1539, febrer, 19.

1A-1965

121 x 316

2007

1532, juny, 8. Barcelona.

Clàusula de l’herència universal del testament de Caterina Riba, filla dels difunts Joan Martí Fontanilles,
agricultor, ciutadà de Barcelona, i de la seva muller Isabel, vídua de Berenguer Riba, apotecari, ciutadà
de la mateixa ciutat, en la qual nomena hereu universal el seu nét i marmessor Joan Pau Riba. La dita
clàusula es trasllada a causa del censal mort de 1000 lliures de preu i 40 lliures de pensió anual que
l’esmentat Joan Pau Riba i la seva muller Leocàdia vengueren al monestir de Montalegre.
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Francesc Jovells, notari públic de Barcelona.

Trasllat d’Antoni Francesc Bou, notari públic de Barcelona, de 1550, gener, 2. Barcelona.

1A-1966

260 x 432

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Trellat auctèntich de la clàusula universal del testament de
Catherine Riba ab la qual fa hereu mossèn Joan Pau Ribas, fa per lo monestir de Montalegre part
del censal han comprat de dit Ribas. Censals. Treslat auctèntich de la clàusula universal de
Catherina Riba ab la qual fa hereu Pau Joan Riba (sic.), fa per lo censal venut per dit Joan Pau Riba
(sic.) y Leoccàdia, muller sua, al monestir de Montalegre de preu de M lliures barceloneses y de
pensió de XXXX lliures. Registrat Censals Agost. Nº XII. 1532”.

Hi ha un forat a la part inferior dreta, que no afecta l’escriptura.

2008

1532, agost, 3. Barcelona.

Acta notarial per la qual Miquel Quintana, doctor en lleis, jutge setmaner de Segimon de Barberà, don-
zell, veguer de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, a petició de Joan Pau Totosaus, cavaller, ciuta-
dà de Barcelona, sentencia i declara, en presència de testimonis pregats, que el dit Joan Pau Totosaus,
nét dels difunts Caterina Riba i de Berenguer Riba, apotecari, també ciutadà de Barcelona, el qual ha
pres el cognom de Ribes i és casat i major de vint-i-cinc anys, compleix les condicions per ser l’hereu
universal de la seva àvia Caterina, morta en segon lloc, ja que Berenguer nomenà en principi hereva
universal la seva muller Caterina mentre visqués, i en substitució els fills o filles legítims, i en darrer
terme el citat nét. L’ara nomenat Joan Pau Ribes i Totosaus és fill de Joan Totosaus, mercader de
Barcelona, i de la seva difunta muller Caterina, filla dels dits Berenguer i Caterina. Berenguer en el seu
testament exclogué expressament el seu gendre de l’administració de l’heretat del dit nét, en la qual
establí que hi intervinguessin, en certes condicions, els consellers quart i cinquè de la ciutat de
Barcelona. Lluís Joan Moixó, notari i escrivà jurat de la cort del veguer, prengué les deposicions dels testi-
monis cridats a declarar: Ramon Relat, sabater, Bernat Gomis i Berenguer Mallol, ambdós mercaders,
tots ciutadans de la dita ciutat.

Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major
de la cort de la vegueria de Barcelona per Joanot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania de l’es-
mentada cort.

Trasllat de Jeroni Mollet, notari públic de Barcelona, de 1540, març, 18.
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1A-1967

573 x 653

Les deposicions dels testimonis són en català.

Hi manquen fragments a la part superior que en dificulten la lectura.

2009

1532, agost, 10. Barcelona.

Clàusules del testament de Bernat Jeroni Bonet, mercader, ciutadà de Barcelona, fill dels difunts
Francesc Bonet, també mercader, ciutadà de la mateixa ciutat, i de la seva muller Joana. Nomena tutor i
curador de la persona i dels béns dels fills haguts i per haver el seu germà Miquel Bonet, i en cas de la
seva mort, designa tutors testamentaris conjuntament Joan Comes, Pere Puig i el seu nebot Gabriel
Marcet, tots tres mercaders i ciutadans de Barcelona. Així mateix, nomena hereus universals, en primer
lloc, els fills mascles legítims a parts iguals i els seus descendents, substituint-se entre ells, si en tenen, en
segon terme, les seves filles Mònica, Magdalena i Emerenciana, les naixedores i els seus descendents
legítims, així mateix a parts iguals i, en darrer lloc, si viu, el seu citat germà Miquel.

Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona.

Trasllat d’Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona, de 1535, agost, 11.

1A-1968

300 x 412

Al dors, en lletra coetània: “Bonet”.

Les clàusules del testament estan escrites en català.

2010

1532, agost, 22. Barcelona.

Joan Casadevall, mercader, abans botiguer de ferro, ciutadà de Barcelona, ven amb carta de gràcia a
Francina, vídua de Bartomeu Bruc, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 160 sous de pen-
sió anual cobradors el dia 22 d’agost sobre els seus béns, especialment sobre el censal mort que hipo-
teca expressament, per la quantitat de 200 lliures, a for de 25.000 per mil sous. Els 160 sous de pen-
sió del censal mort que obliga són part d’un censal mort de 240 sous de pensió i 300 lliures de preu
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que Casadevall havia comprat a Pau Miró, botiguer de ferro i ciutadà de Barcelona (1529, desembre,
24), i que cobrava cada 15 de maig sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona.
Francina efectua la compra com a posseïdora de l’heretat del seu difunt marit, tant pel seu dot i espon-
salici com per altres drets, així com a tutora i curadora dels dos fills comuns: Rafael i Francesc Bruc.
Segueix àpoca de la mateixa data.

Joan Llorenç Calça, notari públic de Barcelona.

1A-1969

691 x 666

Al dors, en lletra coetània: “Carta de censal de pensió de VIII lliures venut per lo honorable en Joan
Casa[devall] (...) a Francina Bruch, vídua, muller relicta de l’honorable [Bartomeu] Bruch, quòndam,
mercader, com a (...) tudriu dels seus fills ab (...) de la ciutat de Barcelona a XV de maig, per preu
de CC lliures, a raó XXVM per mil. És en poder de Joan Lorens Calça, notari, a XXII d’agost de
l’any MDXXXII. VIII lliures. En poder de Francesc? Jovells a 27 de abril, 1525. És la venda del censal
que fa dona Caterina de Requesens en cers noms a Pau Miró”.

2011

1532, setembre, 13. Nàpols.

Acta notarial per la qual Alfonso d’Aragona de Piccolomini, duc d’Amalfi, marquès de Capistrano, conseller,
mestre justicier del regne de Sicília i regent la gran cort vicària, a petició de Joanot Castell (1532, agost,
27), natural de Barcelona, fill legítim i natural de la difunta Florència Castell, vídua de Francesc Castell,
regent la Cambra (...), morta intestada, després de les indagacions d’Antonio Baraptucio (1532, setembre,
11), doctor en ambdós drets, el jutge delegat de la dita gran cort per a aquest afer, certifica i declara fill
legítim i hereu legal de la dita Florència l’esmentat Joanot Castell, amb tots els drets inherents. Els jutge
delegat havia demanat la declaració de tres testimonis: Joan Villant, Paolo di Gasparinis i Paolo Vignes, tots
de Nàpols, els quals coincideixen a testimoniar que Florència morí de malaltia a Gaeta en l’època del
setge de la ciutat de Nàpols, feia uns sis anys que vivia a la mateixa casa amb Joanot i tothom els tenia
per mare i fill. Villant, a més a més, manifesta que Francesc premorí la seva muller de la mateixa malaltia
(c. 1520), sembla que fa més de vint-i-cinc anys que aquesta família residia a Nàpols, i que el dit Joanot i
el gendre de Florència portaren dol per la seva mort (1532, agost, 28).

Giovanni Tommaso Sortino, de Nàpols, notari de la gran cort vicària.

1A-1970

531 x 346
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Al dors, en lletra coetània: “Lo (...) de la mort de la mare”.

Restes de sis segells de cera vermella.

Les deposicions dels testimonis estan escrites en italià.

Signen les lletres testimonials el regent i els jutges de la gran cort vicària.

2012

1532, octubre, 8. Barcelona.

Guillem Ramon de Soler, ciutadà de Barcelona, senyor de la casa de Fonollar, situada a la parròquia de
Sant Boi de Llobregat, diòcesi de Barcelona, estableix i dóna en emfiteusi a Salvador Colom, agricultor,
de la mateixa parròquia, una peça de terra campa de 2,5 mujades, més o menys, anomenada “Feixa
llarga”, que posseeix en franc alou al terme de la dita parròquia, a l’indret conegut com “Escarser”, a
canvi d’una entrada de 10 lliures i un cens anual de 2 sous per Sant Joan de juny. Les dues parts obli-
guen els seus béns i l’esmentat Colom també es compromet a millorar i a no deteriorar la citada peça
de terra. Segueix àpoca de les 10 lliures de l’entrada de la mateixa data.

Climent Calopa, notari públic de Barcelona.

1A-1971

328 x 566

Al dors, en lletra coetània: “Stabliment de la fexa Solera. Stabliment fermat per mossèn Guillem
Ramon de Soler a·n en Salvador Colom, de Sant Boy, de una pessa de terra situada en lo loch dit
Scarsar”. Hi ha notes posteriors il·legibles.

2013

1532, novembre, 16. Barcelona.

Capítol de donació contingut en els capítols matrimonials firmats i jurats entre Miquel Quintana, doctor en
ambdós drets, ciutadà de Barcelona, fill dels difunts Pere Quintana, mercader de la mateixa ciutat, i de la
seva muller Joana, d’una part, i Magdalena, donzella, filla de Gonçal de la Cambra, notari i escrivà reial, ciuta-
dà de Barcelona, i de la seva difunta esposa Elionor, de l’altra. Gonçal de la Cambra dóna entre vius, amb
certes condicions, a la dita Magdalena la quantitat de 34.000 sous tenint en compte els seus drets en l’he-
rència materna (4000), la paterna (30.000 sous) i el complement. Aquesta darrera quantitat s’abona mit-
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2011. Alfonso d’Aragona de
Piccolomini, conseller, mestre
justicier del regne de Sicília i
regent la gran cort vicària, a
petició de Joanot Castell,
natural de Barcelona, després
de les indagacions d’Antonio
Baraptucio, doctor en amb-
dós drets, jutge delegat de la
dita gran cort en aquest afer,
el declara fill legítim i hereu
legal de Florència Castell,
vídua de Francesc Castell,
regent la Cambra (...), morta
intestada, amb tots els drets
inherents.
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jançant: 1) la transferència de dos censals morts: un de 400 lliures de preu i 20 lliures de pensió anual,
cobrador cada 31 d’agost sobre el General, i un altre de 600 lliures de preu i 24 lliures de pensió anual,
cobrador el 28 de maig sobre la universitat de Barcelona, especialment sobre el dret de la fleca, el quals
havia comprat directament el dit Gonçal; i 2) l’abonament comptant de 10.000 sous a la Taula de la Ciutat,
un cop realitzat el matrimoni. Pel que fa als seus drets en l’herència materna, de la qual són hereus univer-
sals la dita Magdalena, Francesc de la Cambra, clergue beneficiat de la catedral de Barcelona, Jerònima,
donzella, i la difunta Joana Anna, tots fills dels dits Gonçal i de la difunta Elionor, amb el consentiment dels
dos germans sobrevivents, Gonçal, com a administrador dels dits fills, atorga a Magdalena un censal mort de
200 lliures de preu i 8 lliures de pensió anual cobrador el dia 9 de maig sobre l’ordinari de la ciutat de
Barcelona. Quintana ha de ser l’usufructuari d’aquests béns i la citada Magdalena, la propietària. Atès que la
donació excedeix els 500 florins s’insinua la donació al veguer de Barcelona i nomena procuradors al res-
pecte Joan Martí i Bartomeu Miquel, notaris i escrivans jurats de la cort de la vegueria de Barcelona. 

Antoni Anglès, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del difunt Antoni
Anglès, també notari públic de Barcelona, el clou el 1551, novembre, 26.

1A-1972

715 x 275

Al dors, en xifres coetànies: “1532”.

La donació pròpiament dita està escrita en català.

2014

1532, novembre, 19. Nàpols.

Acta notarial per la qual Pietro Antonio Troysio de Giphono, jutge, a petició de Joanot Castell, donzell de
Barcelona, que ara viu a Nàpols, el declara hereu únic del béns que foren de Joan Castell, de Barcelona,
el seu avi patern. Aquest, en el seu darrer testament havia nomenat hereu universal el seu fill Francesc
Castell, pare del peticionari, amb la condició que a la seva mort en fossin hereus universals, a parts
iguals, els seus tres néts: Joanot, Elisabet i Violant Castell, i Florència Castell, vídua del dit fill i mare dels
néts, l’administradora dels citats béns. Atès que: 1) l’esmentada Florència morí intestada (1532, setem-
bre, 13); 2) com a part dels béns, principalment, hi havia un censal mort de 300 lliures de preu i 12 lliu-
res anuals de pensió que Joan Castell rebia sobre la universitat de la ciutat de Barcelona, les quals esta-
ven dipositades a la Taula de Canvi de la dita ciutat, i unes cases al carrer dels Banys Nous; 3) Elisabet i
Violant havien renunciat a les seves parts de l’herència paterna i materna en rebre els dots per casar-se
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amb Niccolò Maria? de la Valva o Balba (1514, novembre, 1) i Gabriel Barona (1521, juny, 10), doctor
en ambdós drets, respectivament, la primera directament del pare Francesc, i la segona del seu germà
Joanot; per això, l’esmentat Joanot nomena Macià Ferrer i Francesc Xifré, mercaders i ciutadans de
Barcelona, absents, procuradors generals amb plens poders per exigir i rebre dels oficials de la ciutat
de Barcelona tant el preu com les pensions endarrerides del citat censal mort i per vendre els altres
béns del dit avi patern a la citada ciutat, especialment les cases del carrer dels Banys Nous, procuració
que és ratificada per les esmentades germanes, Violant, en la mateixa data, i Elisabet més tard (1532,
desembre, 17), cessant en aquesta funció Miquel Aguiló, escrivà.

Nardo Andrea Palescandolo, de Nàpols, notari públic per tot el regne de Sicília deçà el Far.

1A-1973

1117 x 590 

Al dors, en lletra coetània: “(...) en Joanot Castell (...), la qual (...) ha calendades (...) de les renuncia-
cions (...) germanes. Caucions que han fetes les dues jermanes són necessàries y no baste que·s
calenden. Joan Castell (...)”.

Restes del segell de cera vermella d’Alfonso d’Aragona de Piccolomini, que dóna el vistiplau, el
1532, desembre, 12. Nàpols.

Pergamí de forma irregular.

Les notes dorsals són en català.

2015

1533, gener, 2. Barcelona.

Magdalena, vídua d’Antoni Sala, paraire de draps de llana, ciutadà de Barcelona, i el fill comú homònim,
també paraire de draps de llana, ciutadà de la dita ciutat, venen amb carta de gràcia a Francina, vídua
de Donat Pons, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 400 lliures de preu i 16 lliures de
pensió anual, cobrador el dia 5 de març, que Magdalena rebia sobre la universitat de la ciutat de
Barcelona, especialment sobre el dret de la fleca, per la quantitat de 400 lliures. Aquest censal mort és
part d’un censal mort de 800 lliures de preu i 32 lliures de pensió anual que Magdalena i la seva ger-
mana Joana havien heretat conjuntament del seu difunt germà Cristòfol Dalmau, candeler de cera, ciuta-
dà de Barcelona (1530, maig, 9), el qual l’havia comprat a Bernat Jeroni Bonet, clavari de les dites univer-
sitat i ciutat (1529, març, 5) i que després fou dividit entre ambdues hereves (1530, novembre, 22).
Segueix àpoca de la mateixa data.
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Pere Gener, notari públic de Barcelona, li dóna forma pública el 1[533], setembre, 28.

1A-1974

567 x 330

Al dors, en xifres coetànies: “1533”.

Regular. Hi manca un fragment al llarg de tota la part dreta del pergamí que afecta l’escriptura.

2016

1533, gener, 14. Barcelona.

Francina, vídua de Donat Pons, mercader, ciutadà de Barcelona, com a hereva universal del seu marit,
dóna i consigna a Pedro Burgos, abat del monestir de Santa Maria de Montserrat, i a Luis de Padilla y
de Toledo, ecònom del dit monestir, la quantitat de 54 lliures que el seu marit els llegà en el seu testa-
ment, mitjançant la donació d’un censal mort de 44 sous de pensió anual i 54 lliures de preu, part d’a-
quell censal de 16 lliures de pensió anual i 400 lliures de preu, cobrador cada 5 de març sobre la uni-
versitat de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret de la fleca. Aquest censal és, al seu torn,
part d’aquell censal de 32 lliures de pensió i 800 lliures de preu, a raó de 25.000 per mil sous, que
havia creat Cristòfol Dalmau, candeler de cera de Barcelona, i que heretaren a parts iguals les seves
germanes Magdalena i Joana Rosa, comprant la dita Francina la part pertanyent a la primera. Els efec-
tua aquesta donació amb la condició de celebrar una missa setmanal cada dissabte per l’ànima del seu
difunt marit a l’altar major del dit monestir en honor de Santa Maria, la qual cosa és acceptada per
l’esmentat ecònom. 

Pere Gener, notari públic de Barcelona.

1A-1975

413 x 538

Al dors, amb lletra i xifres coetànies: “+ Consignació fetta a Montserrat per la senyora Francina,
muller de mossèn Donat Pons, mercader de Barcelona, de 44 sous rendals y anuals y del preu o
propietat, en cas de luyció, de 54 lliures e que aquella rebia sobre la ciutat per esmerç de maior
cantitat sobre lo dret de la fleca a 5 de març, e fetta la girada al monestir en lo Libre de la ciutat
continuat per mossèn Sunyer, notari, a 9 de febrer, <1>534. 1533”.

Regular. Lletra força esborrada.
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2017

1533, gener, 14. Barcelona.

Francina Ponsa, vídua de Donat Pons, mercader, ciutadà de Barcelona, atès el llegat de 50 lliures que el
seu marit havia fet al bací de pobres vergonyants de l’església de Santa Maria del Pi (1528, desembre,
23), dóna i assigna a Antoni Oliver, saurí, i a Pere Guerau, revenedor, ambdós ciutadans de Barcelona i
administradors “baixos o darrers” del dit bací de l’esmentada església, un censal mort de 40 sous de
pensió anual i 50 lliures de preu, part d’aquell censal mort de 16 lliures de pensió anual i 400 lliures de
preu que ella rep sobre la universitat de Barcelona cada 5 de març, amb especial obligació del dret de
la fleca, i amb la condició que la pensió del citat censal sigui distribuïda anualment entre els pobres ver-
gonyants de la dita església. Aquest censal és part d’un censal de 32 lliures de pensió anual i 800 lliures
de preu que el difunt Cristòfol Dalmau, candeler de cera, ciutadà de la dita ciutat, rebia aquest mateix
dia sobre la citada universitat, a raó de 25.000 per mil sous, el qual, al seu torn, l’havia adquirit a
Bernat Jeroni Bonet, clavari de la ciutat de Barcelona (1529, març, 15). Cristòfol havia llegat el dit cen-
sal (1530, maig, 9) per meitats a les seves dues hereves universals, les seves germanes Magdalena
Sala, vídua d’Antoni Sala, paraire de draps de llana, ciutadà de Barcelona, i Joana Rosa. Magdalena, en
la divisió efectuada entre ambdues germanes, havia acceptat el dit censal de 400 lliures de preu
(1530, novembre, 22), el qual, després, havia estat comprat per l’esmentada Francina (1533, gener, 2) a
la dita Magdalena i al seu fill Antoni Sala, també paraire de draps de llana. 

Pere Gener, notari públic de Barcelona.

1A-1976

399 x 442

Al dors, en lletra coetània: “Consignacionem ecclesie [Sancte Marie] de Pinu”.

Regular. Hi manquen fragments de pergamí a la part superior esquerra que afecten l’escriptura.

2018

1533, gener, 16. Barcelona.

Miquel Setantí, donzell, clavari de la ciutat de Barcelona (1532, gener, 17), síndic i procurador de la dita
ciutat, en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials,
ven amb carta de gràcia a Martí Joan Sunyer, doctor en lleis, regent la cancelleria reial, ciutadà de
Barcelona, i a Lluïsa Sunyera, vídua de Joan Sunyer, doctor en lleis, vicecanceller reial, ambdós tutors i
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curadors testamentaris de la persona i dels béns de Rafaela Sunyera, impúber, filla comuna dels dits
Joan i Lluïsa i hereva universal del seu pare, un censal mort de 400 sous anuals de pensió i 500 lliures
de preu pagador el dia 16 de gener, a for de 25.000 sous per milenar, per la quantitat de 500 lliures.
Aquesta venda es fa en compliment de l’ordre dels consellers i Consell de Cent de redimir els censals
morts que Bernat Dusai, aleshores clavari de la dita ciutat, i els seus successors en el càrrec havien
venut, al mateix for, a forasters i habitants de l’esmentada ciutat que no contribuïen en les imposicions
ordinàries de Barcelona. Segueix àpoca de la mateixa data. 

Rafael Puig, notari públic de Barcelona.

1A-1977

841 x 605

Al dors, en lletra coetània: “Censal de pensió annual de CCCC sous quiscun any, pagadora a XVI
de janer, lo qual los tudors y curadors de na Raphela, filla y hereva de l’egregi, quòndam, micer Joan
Sunyer, vicecanceller de la cesàrea y real magestat, reben sobre la ciutat de Barcelona per preu de
D lliures, a rahó o for de XXVM per mil”.

2019

1533, fe[brer], 8. Castelló d’Empúries.

Joan Viu, notari, Joan Saurí, blanquer, de la vila de Castelló d’Empúries, procuradors, rectors i administra-
dors del bací de pobres vergonyants de l’església de Santa Maria de la dita vila, juntament amb Antoni
Suró, botiguer, i el difunt Baldiri Dalmau, blanquer, designats el dia 20 de maig de 1531 per la universi-
tat de Castelló, reelegits, nomenen procuradors generals conjuntament Joan Bonsoms, mercader, i Pau
Pons, draper, de la citada vila, absents, per administrar els censals morts i tot allò dipositat a la Taula de
Canvi de Barcelona o en altres canviadors o taules pertanyent a l’esmentat bací. 

Antic Andreu, notari públic de la vila de Castelló i per tot el comtat d’Empúries, regent la notaria
de la dita vila (...) de Mallén, escrivà (...) i del consolat de la citada vila.

1A-1978

238 x 289

Al dors, en xifres coetànies: “1533”.

Forats a la part esquerra del pergamí que en dificulten la lectura.
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2020

1533, març, 1. Barcelona.

Miquel Setantí, donzell, domiciliat a Barcelona, clavari de la dita ciutat, síndic i procurador de la universi-
tat de Barcelona, en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privile-
gis reials, ven amb carta de gràcia a Beatriu Sescomes, abadessa del monestir de Sant Antoni, de l’orde
de Sant Damià i de Santa Clara, i al convent del dit monestir un censal mort de 42 lliures de pensió
anual i 1050 lliures de preu cobradores el dia 3 de març, a raó de 25.000 sous per mil, carregades
sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret extraordinari del
florí i mig florí, imposat per l’entrada a l’esmentada ciutat de l’emperadriu i reina [Isabel de Portugal] i
l’infant primogènit [Felip] durant els mesos de gener i febrer. Segueix àpoca de la mateixa data. 

Pere Fitor, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del difunt Rafael Puig, també notari
públic de Barcelona, li dóna forma pública el 1587, març, 18.

1A-1979

768 x 712

Al dors, en lletra coetània: “Són de Santa Clara”. En lletra posterior : “Fan per la lluyció de tres cen-
sals de Santa Clara. Lluyts [a] 9 de noembre, 1586”.

2021

1533, març, 15. Barcelona.

Ramon Cristòfol Sarrovira, ciutadà de Barcelona, i la seva muller Caterina, venen a Bernat Safont, notari,
ciutadà de la mateixa ciutat, dos censals morts: un que originàriament era de 350 lliures de preu i de
10 lliures de pensió anual, reduït després a 200 lliures de preu i 8 lliures de pensió anual, cobrador el
dia 17 de febrer sobre la universitat de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret del vi i de la
verema, i un altre de 150 lliures de preu i 120 sous de pensió anual, cobrador el dia 10 de setembre
sobre la mateixa universitat. Aquests censals li pervenien de la seva mare Francina Beneta, que, al seu
torn, els havia rebut del seu pare Joan Oliba, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona. El total del
preu dels dos censals puja a 350 lliures, 280 de les quals les retenen per a la lluïció i redempció d’un
censal mort del mateix preu que ells li pagaven en un cert terme i les 70 lliures restants es van ingres-
sar a la Taula de Canvi de la ciutat de Barcelona. Segueix àpoca de la mateixa data.
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Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona.

1A-1980

563 x 526 

Al dors, en lletra coetània: “Totes aquestes cartes són per los dos censals de pensió de XIIII lliures
e preu de CCCCL lliures venut per mossèn [Ramon] Cristòfol Carovira e la senyora Catherina,
muller sua, a (mi?) Bernat Cafont, notari, sobre la ciutat de Barcelona”.

2022

1533, març, 21. Barcelona.

Miquel Setantí, donzell, domiciliat a Barcelona, clavari, síndic i procurador de la universitat de Barcelona,
en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, ven amb
carta de gràcia a Joan Ferran, botiguer de teles, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 500 lliures de
preu i de 400 sous de pensió anual, a raó de 25.000 sous per mil de pensió, carregat sobre la universi-
tat de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret extraordinari del florí i del mig florí, cobrador
anualment el dia 21 de març. Aquesta emissió de censals morts es fa per subvenir les despeses de les
festes de la vinguda de Carles I, de la seva esposa Isabel [de Portugal], el primogènit [Felip] i la infanta
[Maria], els quals visiten Barcelona per primera vegada. Els consellers i Consell de Cent elegeixen vuit
persones (dos per estament), d’una part, i dotze persones (tres per estament) respectivament, de l’altra,
per gestionar alguns d’aquests esdeveniments. Segueix àpoca de la mateixa data.

Felip Agustí Masius, cavaller, habitant de Barcelona, escrivà de manament i notari públic per tota la
terra i la dominació reials, tinent les escriptures de l’escrivania del seu difunt sogre Rafael Puig,
notari públic de Barcelona i escrivà del Consell de la dita ciutat, li dóna forma pública el 1557,
agost, 23.

1A-1981

758 x 604

Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal mort de preu de D lliures y de pensió annual de
CCCC sous pagadors a XXI de mars per la universitat de la ciutat de Barcelona, ab special obliga-
ció del dret extraordinari de florí y mig florí, feta per mossèn Miquel Çetantí, clavari de dita ciutat,
a mossèn Joan Ferran, botiguer de tela, ciutedà de dita ciutat de Barcelona------------------------
CCCC sous. Per lo censal de mossèn Ponç de V lliures pensió”.

Les deliberacions del Consell de Cent al respecte són en català.
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2022. Miquel Setantí, clavari
de la ciutat de Barcelona, ven
amb carta de gràcia a Joan
Ferran, botiguer de teles, ciu-
tadà de la dita ciutat, un cen-
sal mort de 400 sous de pen-
sió anual i 500 lliures de preu,
a raó de 25.000 per mil sous
de pensió, cobrador el 21 de
març sobre la universitat de
Barcelona, especialment
sobre el dret extraordinari del
florí i del mig florí. Aquesta
emissió de censals morts es fa
per subvenir les despeses
ocasionades per la vinguda de
Carles I i la família reial en la
seva primera visita a la ciutat.
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2023

1533, abril, 7. Barcelona.

Miquel Setantí, donzell, clavari, síndic i procurador de la universitat de Barcelona, en compliment de les
deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, ven amb carta de gràcia al
noble Pere Aragall, habitant de Barcelona, com a usufructuari, i a la seva muller Aldonça, com a propie-
tària, un censal mort de 8 lliures de pensió anual i 200 lliures de preu cobrador el dia 7 d’abril sobre la
universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret del florí i mig florí, per la
quantitat de 200 lliures. Es realitza aquesta venda per disposar dels diners necessaris per a les celebra-
cions acostumades a fer a la dita ciutat davant la propera vinguda de l’emperador Carles I, l’emperadriu
[Isabel de Portugal], el primogènit [Felip] i la infanta [Maria]. Segueix àpoca de la mateixa data. 

(...), tinent i regent les escriptures del difunt Rafael Puig, connotari seu, el va cloure el 1587, maig, 2.

1A-1982

880 x 426

Regular. Hi manca un fragment important al llarg de tota la part esquerra del document.

2024

1533, abril, 10. Geronça.

Acta notarial per la qual Joan de Freixe, Pascal de Miranda i Berdum de Freixe, jurats o cònsols del lloc de
Geronça, diòcesi d’Auloron, dominació del Bearn, reunits davant la casa de Freixe, del dit lloc, indret on s’a-
costuma a reunir el tribunal, a petició de Maria de Fabre, vídua de Pere de Fabre, àlies Marfugan, mort a
Barcelona, tutora del fill únic comú Monald de Fabre, hereu universal del seu difunt pare, tant al Bearn
com en altres llocs, a fi que sigui esborrat qualsevol dubte respecte a l’heretat del dit Pere a Barcelona i
altres diversos llocs, lliuren a la dita Maria lletres testificatòries o testimonials declarant que el seu marit
va néixer i es va educar a la casa de Fabre. Així mateix, en presència dels dits jurats i de testimonis pre-
gats, l’esmentada Maria nomena procurador general Gualhard de Laborda, del lloc de Prexac, de la dita
diòcesi, per tal de fer les gestions oportunes per recuperar els béns del citat Pere de Fabre.

Pere de Casabona, clergue de la diòcesi d’Auloron, notari públic per autoritat apostòlica.

1A-1983

417 x 398
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2024. Els jurats o cònsols de
Geronça (Bearn), a petició de
Maria de Fabre, vídua de Pere
de Fabre, mort a Barcelona, i
tutora del fill únic Monald,
hereu universal del pare, a fi
que no hi hagi cap dubte res-

pecte a l’heretat del dit Pere
a Barcelona i en altres llocs, li
lliuren lletres testimonials
declarant que el citat Pere va
néixer i es va educar a la casa
de Fabre. Així mateix, Maria
nomena Gualhard de

Laborda, de Prexac, procura-
dor general per tal de recu-
perar els béns del dit Pere.
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2025

1533, maig, 30. Barcelona.

Venda d’unes cases al suburbi de la ciutat de Barcelona, prop de Santa Maria del Pi, al carrer dels Arcs.
Hi intervenen fra Mateu Ferrer i Climent Fuster, cavaller, ciutadà de Barcelona.

Antoni Anglès, notari públic de Barcelona.

1A-1984

493 x 555

Al dors, en lletra coetània, notes dorsals il·legibles.

Dolent. Hi ha forats, taques de fongs i hi manquen trossos que afecten l’escriptura. A més a més, la
lletra apareix molt esborrada.

2026

1533, juny, 20. Barcelona.

Miquel Setantí, donzell, habitant de Barcelona, clavari, síndic i procurador de la dita ciutat, en compli-
ment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, ven amb carta de
gràcia a Elionor, donzella, filla de Mateu Vidal Desplà, cavaller, també habitant de Barcelona, un censal
mort de 26 lliures de pensió anual cobrador cada 20 de juny sobre la universitat i els singulars de ciutat
de Barcelona, especialment sobre el dret extraordinari del florí i del mig florí, per la quantitat de 650
lliures, a for de 25.000 sous per mil de pensió. Segueix àpoca de la mateixa data.

Montserrat Móra, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del difunt Joan Llorenç Calça,
notari de la mateixa ciutat, li dóna forma pública el 1577, juliol, 8.

1A-1985

766 x 617

Al dors, en lletra posterior : “De don Acard Dezplà per la luició del censal de preu 650 lliures y
pensió de 26 lliures se rebrà quiscun any en lo mes de juny sobre florí y mig florí”.
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2027

1533, juliol, 6. Barcelona.

Pere Bofill, mariner, ciutadà de Barcelona, a causa del molts serveis que li ha prestat i li presta, i amb
certes condicions, dóna entre vius al seu nebot Baldiri Bofill, pagès, habitant de la vila de Sant Boi de
Llobregat, ara resident a Barcelona, unes cases que ell posseeix en emfiteusi al carrer de les Polleres per
Pere Miquel Onofre de Malla, ciutadà de Barcelona, i la seva muller Elisabet (1517, febrer, 27), les quals
té pel monestir i convent de Santa Maria de la Mercè de la dita ciutat. Així mateix, li dóna unes cases
amb dos portals a la via pública, situades al carrer de na Cornellana, darrere del dit monestir, que té per
la compra feta a Guillem Clariana, prevere de la catedral de Barcelona, Jaume Clariana, pagès, Pere
Clariana, calceter, i Guillem (sic.) Clariana, estudiant en arts, fills i hereus del difunt Jaume Clariana, tre-
ballador de Vilanova de Geltrú –sic.– (1504, agost, 17), i que posseeix pels hereus de Guillem Pere
Durall i de la seva muller Elisabet, a cens de 2 morabatins alfonsins per Tots Sants. Igualment, li dóna
tots els seus béns mobles i immobles, haguts i per haver. 

Joan Savina, notari públic de Barcelona.

1A-1986

485 x 515

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Donació feta per en Pere Boffill, mariner, ciutadà de Barcelona,
an an Baldili Boffill, nebot seu, de totes aquelles dues cases situades en lo carrer de les Polleres de
Barcelona e de tots los altres béns seus mobles e inmobles haguts e per haver. 1513 (sic.). Apud
Johannem Savina, auctoritate regia notarium publicum Barchinone”. En lletra posterior : “Lo testament
d’en Baldiri Boffill, pajès, de la parròchia de Sanct Boy, és en les scriptures de la scrivania de dita
parròchia, a dos del mes de setembre, any MDXXXXVII”.

Probablement hi ha un problema de parentiu, perquè dos suposats germans s’anomenen igual.

2028

1533, juliol, 7. Barcelona.

Miquel Luayna, àlies Maltès, pescador, ciutadà de Barcelona, i la seva muller Elisabet, venen a Pere
Gener, notari i ciutadà de Barcelona, dos censals morts: un de 80 sous de pensió anual i 80 lliures de
preu, a raó de 20.000 sous per mil, i un altre de 40 sous de pensió anual i 40 lliures de preu, ambdós
cobradors el dia 31 de març, carregats sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, per
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la quantitat de 120 lliures que Gener diposita a la taula de canvi de Joan Bolet, canviador de Barcelona.
Aquests censals morts li pertanyien per herència del seu difunt pare Genís Luayna, àlies Maltès, també
pescador i ciutadà de Barcelona, el qual els havia comprat amb carta de gràcia al monestir de Sant
Agustí dels Eremites de Barcelona (1521, maig, 3; 1521, novembre, 27). La venda la realitzen principal-
ment per abonar al seu gendre Joan Agustí Tonda, garbellador de Barcelona, el dot de Rafaela, la seva
filla comuna, i per altres necessitats. Segueix àpoca de la mateixa data.

Joan Jeroni Canyelles, notari públic de Barcelona.

1A-1987

624 x 423

Al dors, en lletra coetània: “Venda feta per lo sènyer en Miquel Luayna y sa muller al discret mos-
sèn Pere Janer, notari, de dos censals dit Luayna reebia sobre la ciutat a XXXI de març. Fa per lo
censal de pensió de sis lliures sobre la ciutat”.

2029

1533, agost, 28. Barcelona.

Simó Bennàsser, mercader, ciutadà de Barcelona, reconeix que Bernat Fluvià, notari públic i ciutadà de la
mateixa ciutat, li ha pagat un total de 195 lliures per unes cases que li ha comprat a la ciutat de
Barcelona. Això és, 50 lliures per unes cases amb dos portals a la via pública que Bennàsser tenia al carrer
d’en Simó Oller i al carreró d’en Buada, al lloc conegut com Viladalls, les quals posseïa pel tercer preverat i
el seu beneficiat instituït pel difunt Gispert Eiximenis, ciutadà de Barcelona, a l’altar de Santa Maria
Magdalena de la catedral de Barcelona, el propietari alodial, com a laica i privada persona, a cens d’1
morabatí per Sant Bartomeu Apòstol; 20 lliures per unes casetes i una bassa gran sota les torres del
Temple, a la parròquia de Sant Just de la ciutat de Barcelona, en un carrer sense trànsit, les quals
Bennàsser tenia pel primer benefici de Sant Joan de la parròquia de Santa Maria del Mar, el propietari
alodial, a cens de 3 morabatins, pagadors en dos terminis: 2 morabatins el primer d’abril i 1 morabatí per
Sant Miquel de setembre, i, finalment, 125 lliures per una casa amb un portal al carrer, situada al burg de
Barcelona, al lloc conegut antigament com Viladalls sobre el carrer d’en Buada, ara dit de Guillem Mas
(sic.), al costat i prop del carrer de Simó Oller, que Bennàsser posseeix pels aniversaris comuns del mones-
tir de Santa Maria de Pedralbes, el qual, al seu torn, ho tenia per la sagristia de Santa Maria de Cardedeu i
el seu sagristà, com a laica i privada persona, a cens de 3 morabatins, pagadors per meitats en dos termi-
nis: el primer de març i Tots Sants. Aquestes 195 lliures le reté Fluvià en pagament de les 566 lliures, 18
sous i 6 diners que restaven per pagar d’aquelles 815 lliures, 13 sous i 9 diners que Bennàsser li devia
d’un censal de 800 lliures que li havia obligat, el qual estava carregat sobre les cases de Miquel Esteve.
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Benet Joan, notari públic de Barcelona.

1A-1988

690 x 630 

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Àpoca fermada per Simon Bennàsser (...) CLXXXXV lliures
per les quals li ha feta in solutum dació de tres cases scituades en la ciutat de Barcelona, en lo carer
d’en Simon Oller. En poder de mossèn Benet Johan, notari de Barcelona. 1533”. 

Aquest document està escrit en el mateix pergamí que el document núm. 2031.

2030

1533, setembre, 13. Barcelona.

Ferran Olzina, donzell, domiciliat a Barcelona, amb el consentiment del seu antic tutor Joan Cèsar
Olzina, cavaller, també domiciliat a Barcelona, dóna perpètuament al seu germà Lluís Olzina, també
donzell, domiciliat a la mateixa ciutat, un censal mort de 300 lliures de preu i 12 lliures de pensió
anual, el qual havia de rebre el 22 de novembre proppassat sobre la universitat i els singulars de la ciu-
tat de Barcelona [i el dret de la fleca de la dita ciutat]. Aquest censal l’heretà en testament de la seva
difunta mare Elionor (1530, juny, 4. Barcelona), vídua d’Àngel Bernabé Olzina, donzell, domiciliat a
Barcelona, la qual l’havia comprat a Bernat Sever Sapila, clavari i síndic de la ciutat de Barcelona
(1522, novembre, 22). L’esmentat censal havia estat objecte de diverses donacions entre ambdós ger-
mans en pagament i satisfacció de certes quantitats de diners que s’havien prestat mútuament “gratis
et bono amore”.

Joan Savina, notari públic de Barcelona.

1A-1989

290 x 449

Al dors, en lletra coetània, notes dorsals il·legibles.

2031

1533, setembre, 19. Barcelona.

Acta notarial per la qual, en presència del notari infrascrit i de testimonis pregats, Nicolau Genover, mer-
cader, ciutadà de Barcelona, procurador de Simó Bennàsser, així mateix mercader, ciutadà de la dita ciu-
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tat, lliura la possessió corporal de les cases majorment situades al carrer d’en Simó Oller i sota les cases
del Temple a Francesc Fluvià, mercader, ciutadà de Barcelona, fill i procurador de Bernat Fluvià, notari
públic, ciutadà de l’esmentada ciutat.

Benet Joan, notari públic de Barcelona.

1A-1988 

690 x 630

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Àpoca fermada per Simon Bennàsser (...) C[L]XXXXV (sic.)
lliures per les quals li ha feta in solutum dació de tres cases scituades en la ciutat de Barcelona, en
lo carer d’en Simon Oller. En poder de mossèn Benet Johan, notari de Barcelona. 1533”. 

Aquest document està escrit en el mateix pergamí que el document núm. 2029.

2032

1533, setembre, 19. Barcelona.

Baltasar Bennàsser, fill de Simó Bennàsser, mercader, ciutadà de Barcelona, intervé en la venda en franc
alou que el seu pare fa a Joan Fortuny, també mercader, ciutadà de Barcelona, d’un hospici situat a la
ciutat de la Barcelona, al lloc anomenat Viladalls, al carrer que en diuen d’en Buades, i de dues cases
amb un portal a la via pública, situades al carrer dit d’en Simó Oller. El preu total de la venda és de
520 lliures, de les quals 420 lliures es destinen a la restitució del dot i l’augment de Violant, dement, llur
mare i esposa, respectivament, i la resta sembla que és objecte de definició de comptes entre els
esmentats Baltasar i Simó, pare i fill. Segueix àpoca de la mateixa data.

Benet Joan, notari públic de Barcelona. 

1A-1990

780 x 594

Al dors, en lletra coetània, notes il·legibles.

Dolent. Taques de fongs i manca de fragments en la part superior que afecten l’escriptura.

Aquest document està escrit en el mateix pergamí que el document núm. 2033.
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2033

1533, setembre, 26. Barcelona.

Joan Fortuny, mercader, ciutadà de Barcelona, reconeix a Bernat de Fluvià, notari públic, ciutadà de la
mateixa ciutat, que la compra en franc alou que havia realitzat a Simó Bennàsser, mercader, també ciu-
tadà de Barcelona, d’un hospici situat al lloc anomenat Viladalls, al carrer que en diuen d’en Buades, i
de dues cases amb un portal a la via pública, situades al carrer dit d’en Simó Oller, tots a la ciutat de la
Barcelona, l’havia feta per necessitat del dit Bernat i amb els seus diners, cosa per la qual li transfereix
tots els drets que li pertanyien sobre els esmentats hospici i cases.

Benet Joan, notari públic de Barcelona. 

1A-1990

780 x 594

Al dors, en lletra coetània, notes il·legibles.

Regular. Lletres força esborrades a la part inferior i esquerra del pergamí.

Aquest document està escrit en el mateix pergamí que el document núm. 2032.

2034

1533, setembre, 26. Montsó.

Carles I i la seva mare Joana, a petició dels calderers i ferrers del Principat de Catalunya i dels comtats
del Rosselló i de la Cerdanya, lloen, aproven i confirmen els capítols o ordinacions presentats per a
aquests col·lectius, els quals es poden resumir en: 1) passar un examen per exercir l’ofici que s’ha de
celebrar a les ciutats de Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Vic, Girona i Perpinyà, en el qual intervenen
quatre prohoms de la confraria de calderers, dos de l’any actual i dos de períodes anteriors; 2) la men-
ció de les eines que s’han de realitzar per mostrar la perícia pertinent en el dit ofici; 3) el pagament d’1
florí anual a la confraria del lloc on s’ha d’examinar el calderer mentre exerceixi; 4) determinar quan i
on l’obra fabricada pot tenir mescla de ferro. Aquestes mesures es prenen per evitar fraus en la fabrica-
ció de les obres, i, així mateix, expressen les multes per als transgressors. Ordena a Felip, príncep
d’Astúries i de Girona, el seu hereu legítim, als oficials reials i als súbdits dels citats Principat i comtats
l’observança d’aquest privilegi.

1A-1991

460 x 627
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A la part inferior esquerra: “Cesarea sacra catholica maiestas mandavit mihi Antonio Joanni Ferran,
visa per Perrenotum, Maium, vicecancellarium, Lodovicum Sanchez, regentem thesaurariam genera-
lem, Pastor, regentem et pro fisci advocatum et conservatorem generalem. Vidit Perrenotus. Vidit
Lodovicus Sanchez, regens thesaurariam generalem. Vidit Pastor, regens et pro fisci advocatus. In
Itinerum Sigilli Communis, Xº, folio LXXIII”.

A la part inferior dreta: “Vidit conservator generalis. Vidit Maius, vicecancellarius”.

Al dors, en xifres i lletra coetànies: “1533. Registrata. Concede vuestra magestat a los caldareros y
herreros del Principado de Cathalunya y condados de Rossillon y Cerdaña unos capítulos concer-
nentes al bien de la República”. En lletra posterior : “Autógrafo de Carlos 5º”.

Regular. Els plecs estan molt marcats i alguns forats en dificulten la lectura.

Hi manca el segell.

Signatura autògrafa de Carles I.

2035

1[53]3, octubre, 1. Barcelona.

Miquel Setantí, donzell, habitant de Barcelona, clavari i ciutadà de la dita ciutat, en compliment de les
deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, ven amb carta de gràcia a
Elionor, donzella, filla de Mateu Vidal Desplà, cavaller, també habitant de Barcelona, un censal mort de 40
lliures de pensió anual cobrador el primer d’octubre sobre la ciutat i els singulars de la ciutat Barcelona,
especialment sobre el dret extraordinari del vi i la verema, per la quantitat de 1000 lliures de preu, a raó
de 25.000 sous per mil de pensió. S’efectua la venda d’aquest censal mort per tal d’assegurar la provisió
del tall de la carn de moltó a la citada ciutat durant tot l’any vinent, que comença a comptar el dia de
Pasqua, i atesa la vinguda del rei i la reina a Barcelona. Segueix àpoca de la mateixa data.

Joan Joaquim Vilar, notari públic per tota la terra i la dominació reials, ciutadà de Barcelona, tinent
les escriptures del difunt Joan Llorenç Calça, connotari seu, li dóna forma pública el 158?, agost, 11.

1A-1992

714 x 754

Al dors, en lletra coetània: “Fan per lo censal luït als Anniversaris Comuni de la Seu de preu de 1M

lliures barceloneses y de pensió de DCCC sous barcelonesos, que·s rebia sobre Vi y Verema, foli
9”. Segueixen altres notes molt esborrades.

Regular. Hi manquen fragments a tot el llarg de la part dreta del pergamí.
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2036

1533, octubre, 24. Barcelona.

Tomàs Camps, mercader, ciutadà de Barcelona, i la seva esposa Eufrasina Beneta venen amb carta de
gràcia a Nicolaua Palaudàries, vídua de Joan Palaudàries, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort
de 19 lliures i 4 sous de pensió i de 480 lliures de preu cobrador sobre els seus béns en dos terminis per
la quantitat de 480 lliures, a raó de 25.000 per mil sous de pensió. En garantia de compliment, obliguen
dos censals morts que rebien sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona: un de 14 lliures
i 8 sous de pensió anual i 360 lliures de preu, a raó de 25.000 per mil sous de pensió, que els dits cònju-
ges van comprar a Jaume Pau, ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona (1523, abril, 11), i un altre de 4
lliures i 16 sous de pensió anual i 120 lliures de preu, a raó de 25.000 per mil sous de pensió, que el dit
Tomàs va comprar a Galceran Fiveller, ciutadà i clavari de la dita ciutat (1519, agost, 2). Segueix àpoca
de la mateixa data.

Pere Gener, notari públic de Barcelona.

1A-1993

672 x 548

Al dors, en lletra coetània: “Carta de venda de censal mort de pensió annual de XVIIIIº lliures, [IIII]
sous y de preu de CCCCLXXX lliures, lo qual lo (...) mossèn Thomàs Camps (...) y Eufrasina
Beneta, muller sua, fan e (...) a la [senyora] Nicholaua (...) cascun any en certs tèrmens, ab special
obligació de dos censals morts que es reben so[bre] la ciutat de Barcelona cascun any, ço és, lo hu
de pensió de XIIII lliures, VIII sous, a XI de abril, y, l’altre de pensió de IIII lliures, XVI sous, a II d’a-
gost”. Hi ha altres notes il·legibles.

Regular. L’angle superior esquerre del pergamí té taques d’humitat que en dificulten la lectura. La
tinta també apareix força esborrada.

2037

1533, novembre, 16. Barcelona.

Joan Casadevall, mercader, abans botiguer de ferro, ciutadà de Barcelona, ven amb carta de gràcia a
Francina, vídua de Bartomeu Bruc, també mercader i ciutadà de Barcelona, tutora i curadora de Rafael i
de Francesc Bruc, els fills comuns pubills, un censal mort de 80 sous de pensió anual cobrador cada any
el dia 16 de novembre per la quantitat de 100 lliures, a raó de 25.000 per mil sous de pensió. En
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garantia de compliment, el venedor obliga la pensió i el preu equivalent d’un censal mort de 4 lliures de
pensió que resten d’aquell censal mort de 240 sous de pensió anual i 300 lliures de preu que va com-
prar a Pau Miró, botiguer de ferro, ciutadà de Barcelona (1529, desembre, 24) i que rep sobre la univer-
sitat de Barcelona el 15 de maig. Segueix àpoca de la mateixa data.

Miquel Benet Gilabert, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del difunt Joan Llorenç
Calça, també notari públic de Barcelona, li dóna forma pública el 1550, març, 5.

1A-1994

720 x 565

L’àpoca de la compravenda diu “anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo
secundo”, un error de l’escrivà, ja que l’àpoca no pot ser anterior a la compravenda mateixa.

2038

1533, novembre, 28. Barcelona.

Constança Bassa, vídua de Bernadí de Bas, mercader, ciutadà de Barcelona, ven amb carta de gràcia a
Gabriel Tomàs, major de dies, Franciscó Romeu, Bernadí Socies i Lluís Volta, preveres beneficiats de la
catedral de Barcelona, administradors enguany de la capella de Sant Sever de la Seu de Barcelona, un
censal mort de 500 lliures de preu i 20 lliures de pensió anual, a raó de 25.000 per mil, pagadores el
dia 31 de juliol, les quals li han d’abonar en tres terminis: 125 lliures, 125 lliures i 250 lliures, respectiva-
ment. La finalitat de la venda és lluir, redimir i quitar els censals morts següents: 1) un de 5 lliures de
pensió i 125 lliures de preu que pagava anualment a Bartomeu Ric, prevere, marmessor de Francesca
de Vacca, vídua de N. Vacca, el dia 31 de juliol, amb especial obligació sobre un censal mort de 400
sous de pensió i 400 lliures de preu que ella rebia de la universitat de Barcelona el mateix dia (1529,
novembre, 24); 2) un de 10 lliures de pensió i 250 lliures de preu que pagava a Bernat Rovira, abat de
Santa Maria de l’Estany, amb especial obligació sobre un censal que rebia sobre la universitat de
Barcelona (1530, octubre, 30). Aquest censal mort que ven Constança el tenia pel llegat que li féu la
seva filla comuna Jerònima, muller de Joan Faner, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, en el seu testa-
ment (1523, juliol, 22. Barcelona), la qual l’havia comprat al clavari de la ciutat de Barcelona (1505,
juliol, 31. Barcelona). Segueix àpoca de la mateixa data. El pagament l’efectuen a la Taula de Canvi o
Dipòsits de la ciutat de Barcelona de la manera següent: a Bernat Rovira, abat de Santa Maria de
l’Estany, li abonen 250 lliures per lluïció i quitació d’aquell censal mort de pensió anual de 12 lliures i de
preu de 225 lliures que li pagava cada 31 de juliol, més 3 lliures, 11 sous i 2 diners degudes prorrata
des del 31 de juliol fins al dia de la lluïció; a Bartomeu Ric, prevere, marmessor de Francesca de Vacca, li
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paguen 125 lliures per lluïció d’un censal mort de 125 lliures de preu, cobradores també el dia 31 de
juliol, més 1 lliura, 15 sous i 11 diners, quantitat deguda prorrata fins el dia de la lluïció; a més a més,
abonen 119 lliures, 12 sous i 6 diners, la quantitat restant del preu del censal que els ven, que com ja
hem dit, pujava a 500 lliures. 

Joan Vilar, notari públic de Barcelona.

1A-1995

744 x 600

Al dors, en lletra coetània: “Censuale capelle Sancti Severi. + Venda feta per la senyora Constança
Bassa, vídua, muyller relicta de l’honorable mossèn Bernadí de Bas, quòndam, als [honorables?]
administradors de la capella de Sanct Sever, de XX lliures de censal quiscun any pagadores a
XXXI de juliol per preu de D lliures, a for de XXVM per mil, ab special obligació de cosemblant
preu e pensió que reb tots anys sobre la ciutat de Barcelona. En lo Cabbreu, a full CCXXXIII”.

2039

1533. [Barcelona]. 

Francina Ponsa dóna al rector i a la comunitat de preveres de l’església parroquial de Sant Miquel de
Barcelona un censal mort de pensió anual de 9 lliures i 16 sous i de preu de 220 lliures, el qual rep
anualment el dia 5 de març sobre el dret de la fleca de la ciutat de Barcelona, a raó de 25.000 sous
per milenar. Aquest censal és part d’un censal de 400 lliures de preu que la dita Francina havia com-
prat a Magdalena i Antoni Sala, mare i fill, i que procedia del difunt germà de la primera Cristòfol
Dalmau, candeler de cera, ciutadà de Barcelona. L’assignació es fa per a la celebració de misses per l’à-
nima del seu difunt marit, pares, germans i benefactors a la capella anomenada dels Ponsos, situada a
l’esmentada parròquia, tots els diumenges, dilluns, divendres i dissabtes de cada setmana. Antoni Sellers,
rector de la dita parròquia, i la resta de la comunitat de preveres de Sant Miquel accepten la donació
del citat censal mort. 

(...), [notari públic de Barcelona].

A la part inferior dreta: “Solvit pro presenti discretus Petrus Bretons per nostram discenciam XXX
solidos”.

1A-1996

473 x 220
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Al dors, en lletra coetània: “Consignació feta per la senyora Francina Ponsa al venerable rector e
comunitat dels preveres de la sglèsia parroquial de Sent Miquel de Barcelona de hun censal mort
de pensió anual de VIIII lliures, XVI sous y de preu de CCXX lliures, lo qual se reb sobre la ciutat
de Barcelona cascun any a V de març, a raó de XXVM per mil”.

Regular. Hi manca un gran fragment a la part dreta del pergamí que en dificulta la lectura.

2040

1534, maig, 9. Barcelona.

Francesc Patos, sotsprior del monestir i del convent dels Frares Predicadors de Barcelona, en absència del
prior, juntament amb el capítol del citat convent, ven amb carta de gràcia a Joana Reig, vídua de Pere
Joan Reig, notari, ciutadà de Barcelona, 250 sous de pensió anual d’un censal mort cobrador el 9 de maig
sobre els seus béns per la quantitat de 250 lliures, a raó de 20.000 sous per mil, per haver el numerari
necessari per al proveïment de blat, de vi i d’altres queviures imprescindibles als frares del monestir. En
garantia de compliment, obliguen la quantitat equivalent d’un censal mort de 850? lliures de preu i 34
lliures de pensió anual que el dit monestir havia comprat a Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona
(1505, juny, 4), cobrador el dia 4 de juny sobre la universitat i els singulars de l’esmentada ciutat. Segueix
àpoca de la mateixa data.

Miquel Cellers, notari públic de Barcelona.

1A-1997

513 x 592

Al dors, en lletra coetània: “De aquells CCL sous de annua pensió de censal mort de preu de CCL
lliures que la senyora Joana, muller de mossèn Pere Joan Reig, quòndam, notari, deu rebre quiscun
any sobre la ciutat de Barcelona a IIII de juny, per special obligació d’ella feta de un censal de maior
preu y pensió que lo monestir y convent dels Frares Predycadors de Barcelona reben sobre la dita
ciutat. Tenentur pro (...) in (...) Barchinone (...), speciali obligacione facte VI marcii, MDXXXXVI”.

Regular. Manquen fragments a tota la part esquerra del pergamí, la qual cosa afecta l’escriptura. 

2041

1534, juny, 19. Barcelona.

Acta notarial per la qual Lluís Vilana, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner de la
cort de Bartomeu de Guimerà, varvassor, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès,
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a petició de les germanes Margarida, muller de Jeroni Masnovell, cirurgià, i de Joana, muller de Gaspar
Mateu, mercader, ciutadans de Barcelona, sentencia, declara i adjudica l’heretat i els béns del seu pare
Joan Casadevall, major de dies, botiguer de teles, ciutadà de Barcelona, que morí ja fa més de deu anys, i
els del fill homònim, menor, mort intestat recentment, a les dites germanes i a la seva mare Magdalena,
després de la presentació del testament del pare (1520, juny, 12), on constaven les substitucions d’hereu
universal establertes per ell i les deposicions de Jeroni Alemany i Guerau Garriga, passamaners, Pau Onofre
Vallcebre i Gabriel Bartomeu, ambdós mercaders, tots ciutadans de Barcelona. Hi intervé Joan Dot, notari i
escrivà major de la cort de la vegueria de Barcelona. Joan Casadevall, major, i la seva esposa Magdalena
Casadevall, ara Magdalena Serra, tingueren dos fills, el dit Joan, menor, i Francesc Benet, i quatre filles,
Margarida, Caterina, Àngela i Joana. Francesc Benet, Caterina i Àngela premoriren a Joan, menor, al seu
torn possiblement mort al voltant dels vint-i-cinc anys, ja que fa més d’un any s’embarcà a l’Alguer (regne
de Sardenya) al vaixell d’en Valldellós per tornar a Barcelona, del qual vaixell no se n’ha sabut res més, i
per això se suposa que moriren ofegats tots els que hi viatjaven. El citat Joan Casadevall, major, havia
nomenat hereu universal el dit Joan, menor, en el seu defecte l’esmentat Francesc Benet, i, finalment, les
quatre filles a parts iguals, amb la disposició explícita que les sobrevivents heretessin els béns de les altres.

Miquel Baltasar Dot, notari públic de Barcelona i escrivà major de la cort de la vegueria de la dita
ciutat per Joan Terré, senyor útil de l’escrivania d’aquesta cort, li dóna forma pública i el clou.

1A-1998

880 x 500

Al dors, en lletra coetània: “B. + Fa la present adjudicació per lo censal vuy en dia de pensió de XXXI
lliures que la causa pia del, quòndam, mossèn Joan Riembau, prevera, reb sobre la ciutat de Barcelona
a XXVIIIIº de octubre. Les quals devallen y són part de aquell censal de preu de IMCCLXXV lliures y
de pensió de mil y vint sous, pagadors dit dia, venut per mossèn Jaume Pau, clavari y syndich de
Barcelona, a la Magdalena Casadevall en la present carta anomenada, comprant en nom y de dinés del
Ioan Casadevall, fill seu, també assí nomenat, a for de XXVM per mil, ab special obligació del dret de la
llenya. B. Adjudicació de la heretat y béns que foren de Joan Casadevall, quòndam, botiguer, feta en
favor de Magdalena Casadevall y de Margarida y Joana, mare i germanes de aquell respective (sic.)”.

Les deposicions dels testimonis són en català.

2042

1534, juny, 30. Barcelona.

Lluís Olzina, dóna i cedeix perpètuament al seu germà Ferran Olzina, ambdós donzells, domiciliats a
Barcelona, un censal mort de 12 lliures de pensió anual i 300 lliures de preu que rep anualment el dia
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22 de novembre damunt la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona sobre el dret anomenat
de la fleca, en pagament d’un préstec que el dit Ferran li havia fet “gratis et bono amore”.
Originàriament, Ferran Olzina havia heretat aquest censal de la seva difunta mare comuna Elionor
Olzina, vídua d’Àngel Bernabé Olzina, també donzell, domiciliat a Barcelona, la qual li havia llegat en
testament (1530, juny, 4), i que el tenia per la compra que n’havia fet a Bernat Sever Sapila, ciutadà,
clavari i síndic de la ciutat de Barcelona (1522, novembre, 22). Després, el citat censal havia estat
objecte de diverses transferències entre ambdós germans, restant actualment a mans del dit Lluís
(1533, setembre, 13).

Joan Savina, notari públic de Barcelona.

1A-1999

264 x 449

2043

1534, juliol, 20. Barcelona.

Magdalena [Serra] Casadevall, vídua en primeres noces de Joan Casadevall, botiguer de teles, ciutadà
de Barcelona, dóna a les seves filles Margarida, muller de Jeroni Masnovell, cirurgià, ciutadà de la matei-
xa ciutat, i Joana, esposa de Gaspar Mateu, mercader, també ciutadà de Barcelona, tot els drets que
posseeix a l’heretat del seu difunt marit i a la dels difunts fills comuns Joan, [Francesc] Benet, Àngela i
Caterina, morts intestats, germans de les citades filles, amb certes condicions, entre les quals gaudir
d’una renda vitalícia de 30 lliures anuals, procedents dels censals i dels violaris de l’heretat del marit,
disposar lliurement de 50 lliures i, si escau, de 150 lliures, i la construcció d’una sepultura per al seu fill
Joan. Les dues germanes prometen explícitament respectar aquests pactes, amb el consentiment dels
seus marits respectius. Margarida, Joana i Gaspar signen la donació i els pactes el dia 23 i Jeroni
Masnovell ho firma el dia 28.

Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del seu difunt
pare i connotari homònim, li dóna forma pública i el clou el 1573, agost, 7.

1A-2000

343 x 534

Al dors, en lletra coetània: “Donació y renunciació fetas per Magdalena Casadevall a Margarida
Masnovell y a Joana Matheu, filles sues, entre altres coses, de tots los drets que li tocaven en la here-
tat y béns de Joan Casadevall y de altres fills seus, deffunts intestats. Fa la present carta per la causa
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pia de mossèn Joan Riembau, prevera, per raó del censal de pensió de XXXI lliures que dita causa
pia reb quiscun any sobre la ciutat de Barcelona a XXVIIIIº de octubre, ab special obligació del dret
de la llenya. Lo qual devalla de un censal de preu de IMCCLXXV lliures y de pensió IM XX sous
venut per los (...) de Magdalena Casadevall (...)”. Hi ha una altra nota.

2044

1534, agost, 11. Barcelona.

Pere Soler, prevere, rector de l’altar de Sant Miquel de l’església de Santa Maria del Mar de Barcelona,
com a rector i administrador d’un aniversari que Eulàlia, vídua de Ramon de Mas, abaixador, ciutadà de
Barcelona, manava celebrar cada any per al salvament de la seva ànima, estableix de nou a Pau
Ginebrosa, mercader, ciutadà de Barcelona, un hospici que el dit Pau li ha restituït avui mateix en nom
dels administradors del dit aniversari, situat al carrer abans anomenat d’en Voltres i ara conegut com de
les Polleres, amb la condició que el millori i no el deteriori. Aquest hospici és propietat alodial dels admi-
nistradors del citat aniversari per la compra que n’havia fet Guillem Ferrer, prevere, rector de l’esmentat
altar (1400, març, 10), i Soler realitza aquest nou establiment per a utilitat del dit aniversari. Ginebrosa
ha de pagar un cens anual de 2 morabatins bons alfonsins per Tots Sants i una entrada d’un parell de
polls.

Bartomeu Joventeny, notari públic de Barcelona, li dóna forma pública i el clou el 1545, juliol, 30.

1A-2001

375 x 571

Al dors, en xifres coetànies: “1534”. En lletra posterior : “Carta de la casa de la senyora Jonota?
Domènech, dell carrer delles Polleres, y dell sens de XVIII sous (...)”.

2045

1534, setembre, 17. Barcelona.

Bernat Garró, cavaller, habitant de Barcelona, ven a Nicolaua, vídua de Joan Palaudàries, mercader, ciutadà
de Barcelona, un censal mort de 200 sous de pensió anual i 250 lliures de preu cobrador cada any el dia
21 de maig sobre la universitat de la ciutat de Barcelona per la quantitat de 250 lliures. La compradora
diposita el preu de la compravenda a la taula de Joan Matalí, canviador de Barcelona. Aquest censal li per-
tanyia arran la divisió efectuada entre el dit Garró i l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona de l’heretat i
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els béns del difunt Carles Brujó, mercader, ciutadà de Barcelona, el qual l’havia comprat a Bernat Dusai,
ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona (1505, juny, 10). Segueix àpoca de la mateixa data.

Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona.

1A-2002

452 x 435

Al dors, en lletra coetània: “Venda de Nicholaua Palaudàries”. En lletra posterior : “Fa tornar la carta
a fi que·s trague per lo senyor mossèn Fivaller”. 

2046

1535, gener, 9. Barcelona.

Ferran Olzina, donzell, domiciliat a Barcelona, dóna i transfereix al seu germà Lluís Olzina, també donzell,
domiciliat a Barcelona, un censal mort de 12 lliures anuals de pensió i de 300 lliures de preu que ell té i ha
de rebre cada any el dia 22 de novembre sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona i sobre
el dret anomenat de la fleca de l’esmentada ciutat, en pagament de les 300 lliures que li ha bestret i pres-
tat en diverses vegades “gratis et bono amore”. Aquest censal li pertanyia pel llegat que li havia fet la seva
difunta mare Elionor Olzina, muller que fou del difunt Àngel Bernabé Olzina, en el seu testament (1530,
juny, 4), la qual l’havia comprat a Bernat Sever Sapila, ciutadà de Barcelona, clavari i síndic de l’esmentada
ciutat (1522, novembre, 22), i havia estat l’objecte de diverses donacions i transferències entre ambdós ger-
mans. La possessió actual es devia a la donació que li’n havia fet el dit Lluís el 30 de juny passat.

Joan Savina, notari públic de Barcelona.

1A-2003

309 x 392

Al dors, en lletra coetània: “A VIIII de janer, MDXXXV”.

2047

1535, gener, 27. Barcelona.

Martí Joan Terré, d’una part, i Joan Carbonell, de l’altra, tots dos doctors en ambdós drets, ciutadans de
Barcelona, després de les desavinences hagudes respecte del dot, l’heretat i els béns de la difunta
Lluïsa, filla del primer i darrera muller del segon, i dels suposats drets sobre la dita heretat de la també
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difunta Josefa, néta i filla comuna respectivament, la qual no va ser mencionada per la seva mare en el
seu testament, convenen el següent. Joan Carbonell, hereu universal de la seva difunta muller, ha de
transferir a Terré els següents censals morts: 1) un de 120 lliures de preu i 4 lliures, 14 sous i 4 diners
de pensió, cobradors el 4 de setembre sobre el dret de la llenya de la ciutat de Barcelona; 2) un altre
de 60 lliures de preu i 3 lliures de pensió que li paga cada 20 de maig Pere Puig, mercader, ciutadà de
Barcelona, fill de Nicodemus Puig; 3) un de 30 lliures de pensió i 30 lliures (sic.) de preu que li abonen
el dia 20 de setembre els hereus del difunt Joan de Flassà, donzell, ciutadà de Barcelona; 4) un altre de
280 lliures de preu i 14 lliures de pensió cobrador cada 2 de setembre sobre el mas de la Sala. Terré ha
de pagar les 25 lliures que la seva filla Lluïsa llegà a les monges del monestir de Jerusalem de
Barcelona i Carbonell ha de retenir les pensions dels censals que li transfereix durant els deu anys conti-
nus esdevenidors i les dels altres censals morts perceptores el present any. Així mateix, Carbonell no ha
de fer cap reclamació al dit Terré i el seu fill Onofre Terré per raó dels béns del difunt Francesc Colom,
metge, ciutadà de Barcelona, primer marit de la citada Lluïsa, i Terré no ha d’esmentar les 50 lliures que
la dita Lluïsa li llegà en el seu testament.

Pere Mensa, notari públic, ciutadà de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del seu difunt
sogre i connotari Joan Savina, notari públic de Barcelona, el va cloure el 1550, desembre, 9.

1A-2004

463 x 583

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Concòrdia feta y fermada entre los magnífichs micer Martí
Joan Terré, en drets doctor, de una part, y micer Joan Carbonell, doctor, de part altra. 1535”.

2048

1535, febrer, 25. Barcelona.

Gabriel Nadal, argenter, ciutadà de Barcelona, ven a Joan Fatjó, agricultor, de la parròquia de Sant Martí
de Cerdanyola, terme del Castell de Sant Marçal, al Vallès, una peça de terra de sis mujades, en part
plantada de vinya i en part erma, situada prop de la capella de Santa Maria del Coll, al lloc anomenat
“lo Torrent”, que ell posseeix pel nou establiment que li ha fet Jaume Paratge, mercader, ciutadà de
Barcelona, procurador del fill homònim, clergue de Vic, prior o comanador perpetu de la dita capella, que
n’és la propietària alodial, per la quantitat de 34 lliures. Ha de pagar al citat prior un cens anual de 13
sous i 6 diners per Santa Maria d’agost i el delme de tots els fruits, del pa i del vi que produeixi.
Segueix àpoca de 5 de març.
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Antoni Anglès, notari públic de Barcelona.

A la part inferior dreta: “Cum alio instrumento penes me dictum notarium recepto et testificato
XXVIª mensis maii, anni Nativitatis Domini MDXXXXI, Clemens Monmany, calsaterius, civis
Barchinone, et Joanna, eius uxor, filia Joannis Nadal, paratoris panorum lane, civis dicte civitatis, lau-
darunt, aprobarunt, ratificarunt et confirmarunt predicta et liti cause renunciarunt prout largius in
dicto instrumento continetur”. 

1A-2005

414 x 420

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Compra feta per en Johan Fetjó de les sis mujades, part vinya y
part herma, prop la Verge Maria del Coll, fan XIII sous, VI <diners> al prior del Coll pagadors a
Santa Maria d’agost y fan delme. 1535”. Hi ha altres notes molt esborrades.

2049

1535, març, 15. Barcelona.

Eulàlia Diptes, vídua d’Antoni Diptes, mestre d’aixa, ciutadà de Barcelona, ven amb carta de gràcia a
fra Miquel Pons, mestre en sagrada teologia, guardià, i al convent del monestir dels Frares Menors de
Barcelona, un censal mort de 20 sous de pensió anual cobrador el dia 20 de març per la quantitat de
20 lliures, a raó de 20.000 sous per mil de pensió. La venda es realitza per tal de pagar a Mateu de
l’Espasa, fill de Guillem de l’Espasa, ciutadà de Barcelona, ambdós rajolers, i de la seva muller Sàlvia, les
20 lliures que havia d’abonar en complement del dot de la seva filla. En garantia de compliment, empe-
nyora dues cases contigües amb dos portals a la via pública que posseeix prop de la ribera de la mar i
dels monestirs dels dits Frares Menors i de Santa Maria de la Mercè dels Captius, al carrer d’en Voltres,
àlies d’en Cornellà, actualment anomenat de les Polleres. Aquestes cases són part d’aquelles quatre
cases adossades que el difunt Joan d’Embrí, mercader, ciutadà de Barcelona, tenia, mentre va viure, per
l’Almoina dels Pobres de la catedral de Barcelona, la propietària alodial, a cens de 5 sous per Sant
Miquel de setembre, i que avui són tingudes per altres persones. Segueix àpoca de la mateixa data i
l’acta notarial del lliurament de la possessió corporal de les dites cases hipotecades feta per la dita
Eulàlia Diptes a fra Melcior Duran, procurador i ecònom del dit monestir (1535, març, 17).

Antoni Anglès, notari públic de Barcelona.

1A-2006

663 x 685

Al dors, en lletra coetània: “Cartes de les cases de la vídua del (...). Març. Del censal de pensió de
XX sous que fa madona Eulàlia Diptes al (...) a XX de març, ab special obligació de les cases sues,
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que són en lo carrer de les Polleres. És continuada en lo archiu per mi Francesc Taraffa e lo luysme
pertany a la dita Almoyna vint-y-vuyt sous y set diners (...) --- 1 lliura, VIII sous, VII <diners>. És
continuada en lo Libre de luysmes de la Pia Elmoyma de la yglèsia de Barcelona, en cartes LXX,
pertany a dita Elmoyna de luysme una liura, VIII sous y set dinés (...) --------- 1 lliura, VIII sous, VII
<diners>. In posse Anthonii Angles, notarii Barchinone, censuale pensionis (...) XX solidorum et precii
XX librarum quod domina Eulalia Diptes, comorans in vico de les Polleres, facit et prestat anno quoli-
bet monasterio Fratrum Minorum Barchinone vicesima marcii”.

Regular. Hi manquen fragments a la part dreta del pergamí i hi ha fongs que en dificulten la lectura.

2050

1535, juny, 19. Barcelona.

Acta notarial per la qual Lluís Vilana, doctor en lleis, jutge setmaner de la cort de Bartomeu de Guimerà,
regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, a petició de Miquel Bonet, mercader,
ciutadà de Barcelona, tutor de les filles pubilles del seu difunt germà Bernat Jeroni Bonet, també merca-
der, ciutadà de Barcelona, hereves universals a parts iguals per disposició testamentària del seu pare, en
presència de testimonis pregats, sentencia i adjudica a Mònica i Emerenciana la part de l’herència per-
tanyent a la seva germana Magdalena, morta el proppassat mes de març a l’edat de nou anys, tal com
establia el testament del dit Bernat Jeroni (1532, agost, 10). Els testimonis cridats a declarar davant de
Joan Martí, notari públic i escrivà jurat de la dita cort, són: Martí Vinyamata, prevere beneficiat de l’esglé-
sia de Santa Maria del Mar, Pere Pau Sala i Gabriel Marcet, ambdós mercaders, i Antoni Salom, cande-
ler de cera, tots ciutadans de Barcelona. El trasllat es fa a causa de la redempció feta pel clavari de
Barcelona d’un censal mort de 12 lliures de pensió anual i 300 lliures de preu que el dit Bernat Jeroni
rebia sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona cada 14 de gener (1528, gener, 14).

Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major
de la cort de la vegueria de Barcelona per Joanot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania d’aques-
ta cort. 

Trasllat de Bartomeu Joventeny, notari públic de Barcelona, de 1535, agost, 7.

1A-2007

516 x 524

Al dors, en lletra coetània: “Translat autèntich de la adju<di>cació de la porció de heretat de na
Magdalena, filla de mossèn Bernat Hierònym Bonet, feta a na Mònica y Emerenciana, germanes de
dita Magdalena”.

La clàusula de l’herència universal i les declaracions dels testimonis són en català.
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2051

1535, octubre, 14. Barcelona.

Testament de Benet Pons, cavaller, habitant de Barcelona, fill del difunt Sebastià Pons, mercader, ciutadà
de Barcelona, i de la seva muller Eufrasina, vivent. Nomena marmessors dels seu testament la seva mare,
fra Miquel Piquer, monjo de Sant Cugat del Vallès, el seu cunyat Joan Malet, cavaller, la seva germana
Jerònima Pujades, vídua, Mateu de Santcliment, ciutadà de Barcelona, i la seva segona muller Anna.
Demana ser enterrat a la parròquia de Sant Miquel, de la qual és parroquià, al túmul dels Ponsos.
Realitza llegats a diverses persones i fa deixes a l’Hospital de la Santa Creu i a algunes esglésies i parrò-
quies per a la celebració de misses per a la salvació de la seva ànima. Llega certes quantitats per invertir
en censals per a les obres de la parròquia de Sant Miquel i el bací de pobres vergonyants de la dita
església. Designa usufructuària vitalícia dels seus béns la seva mare Eufrasina i retorna el dot i l’esponsa-
lici a la seva segona muller Anna més 25 lliures vitalícies anuals. Nomena hereu universal el seu fill
Miquel Joan Pons, pubill, fill del testador i la seva difunta muller Elionor, i estableix les substitucions perti-
nents, primer en el segon fill mascle i successius de la seva neboda Anna i de Mateu de Santcliment, i
després en els de la seva germana Paula i Joan Malet, els quals, en qualsevol cas, han de prendre obliga-
tòriament el cognom de Pons. En darrer terme, són substituïts per les seves germanes Jerònima Pujades i
Paula Maleta, a parts iguals. Igualment, nomena els tutors del citat fill Miquel Joan Pons. 

Pere Gener, notari públic de Barcelona.

1A-2008

544 x 607

Al dors, en lletra coetània: “Testamentum honorabili Benedicti Pons, quondam, militis, Barchinone
populati”. En xifres i lletra posteriors: “1535. Testamento”. A més, hi ha algunes anotacions referides
a quantitats de diners. 

2052

1535, octubre, 25. Barcelona.

Testament d’Antoni Jordà, àlies Marc, daguer, ciutadà de Barcelona, fill dels difunts Pere Marc, sabater,
de Gramat, diòcesi de Càors, regne de França, i de la seva muller Margarida Jordana. Elegeix marmes-
sors i curadors dels fills menors Martí Masbell, mercader, Elisabet Masbella, muller de l’anterior i tia
seva, ja que fou la segona esposa del seu oncle matern, el difunt Pere Jordà, també daguer, Carmini
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Ferrer, llibreter, ambdós ciutadans de Barcelona, i la seva muller Caterina. Demana ser sepultat a l’esglé-
sia dels Sants Just i Pastor, al vas del dit Pere. Fa una sèrie de deixes per a la celebració de misses per
al salvament de la seva ànima, i llegats a l’Hospital de la Santa Creu, la dita església dels Sants Just i
Pastor i al bací del pobres vergonyants de la citada parròquia. Nomena hereu universal el seu fill Martí
Jordà, àlies Marc, i, en substitució, l’altre fill Felip Jordà, àlies Marc, a qui, això no obstant, deixa 200 lliu-
res, i, en darrer terme, els possibles fills pòstums. Així mateix, fa llegats a la seva muller Caterina, a la
seva neboda Ferriola, donzella, en contemplació del seu matrimoni, i a Antònia, vídua del seu soci Pere
Montserrat, teixidor de draps de lli, ciutadà de Barcelona, a les quals proveeix de tot allò necessari per
viure, així com a Rafaela, donzella de la casa. 

Joan Vilar, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Francesc Vidal, notari públic de Barcelona, de 1551, desembre, 11.

1A-2009

421 x 353

Al dors, en xifres coetànies: “1535”.

2053

1535, octubre, 27. Barcelona.

Jaume de Caravajal, clavari, ciutadà, procurador i síndic de la universitat de Barcelona, en compliment de
les deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, ven amb carta de gràcia a
Joan Pasqual, doctor en ambdós drets, del Consell Reial, ciutadà de Barcelona, 6 lliures de pensió anual
d’un censal mort cobrador cada any el dia 27 d’octubre sobre la universitat i els singulars de la ciutat
de Barcelona, assignat especialment sobre la imposició del dret de l’ordinari, per la quantitat de 150
lliures, a raó o for de 25.000 sous per mil de pensió. Segueix àpoca de la mateixa data. 

Montserrat Móra, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del difunt Joan Llorenç Calça,
notari, ciutadà de Barcelona, li dóna forma pública i el clou el 1569, octubre, 12.

1A-2010

586 x 545

Al dors, en lletra posterior : “Fan per la luyció del censal que rebia mossèn Francesc Boquet, doc-
tor, a XXVII de octubre. Diffinit a XVI de octubre, 1569”.
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2054

1535, octubre, 27. Barcelona.

Magdalena, vídua de Jaume Vidal, baster, ciutadà de Barcelona, i la seva germana Eulàlia, ambdues filles
i hereves universals del difunt Pere Coll, paraire de draps de llana, ciutadà de la mateixa ciutat, el qual
ha mort intestat, venen a Joan Salgueda, fuster, també ciutadà de Barcelona, unes cases, en la major
part enderrocades, amb un portal a la via pública que posseeixen a la dita ciutat, al carrer anomenat
de les Polleres, per la quantitat de 17 lliures. Aquestes cases les tenia el seu pare per Caterina
Llombarda, vídua de Guillem Llombard, coraller, ciutadà de Barcelona, a cens de 13 sous i 6 diners cada
any per Santa Maria d’agost, i eren propietat alodial de la Pia Almoina dels pobres de la catedral de la
dita ciutat, motiu pel qual la venda és validada per Jaume Cristòfol Estanyol, canonge, un dels adminis-
tradors de la citada Pia Almoina. Segueix àpoca de la mateixa data. Magdalena signa els instruments
notarials més tard (1536, febrer, 4).

Pere Celitons, notari públic de Barcelona.

1A-2011

649 x 582

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Compra feta per Joan Salgueda, fuster, de u[nes] cases situades
en lo carrer de les Polleres [per] preu de XVII lliures féu lo (...) del dit preu rebut (...). Joan
Salgueda. 1535”. Hi ha altres notes posteriors molt esborrades.

2055

1535, novembre, 19. Barcelona.

Rafael Ubac, canonge de la catedral de Barcelona, curador i administrador de la persona i dels béns de
Joan Benet Ubac, adult, fill i hereu universal del difunt Joan Ubac, mercader, ciutadà de Barcelona, dóna,
cedeix i transfereix a Climent Fuster, cavaller, habitant de Barcelona, hereu universal de la difunta
Margarida Ubac, tia seva, muller del dit Joan Ubac, un censal mort de 8 lliures de pensió anual i 200 lliu-
res de preu, que el dit Joan Benet cobrava cada 9 de gener sobre la universitat i els singulars de la ciutat
de Barcelona, amb especial obligació del dret de la fleca. Aquest censal pertanyia al dit Joan Benet per-
què l’havia comprat juntament amb la dita Margarida, usufructuària vitalícia dels drets i dels béns del
difunt marit, a Joan Lluís Llull, ciutadà, síndic i clavari de la ciutat de Barcelona (1535, gener, 9), i es devia
al dit Climent per raó del dot de 510 lliures que la mencionada Margarida aportà al seu matrimoni.
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Pere Gener, notari públic de Barcelona.

1A-2012

391 x 512

Al dors, en lletra coetània: “In solutum dacio censualis pensionis VIII librarum et precii CC solido-
rum quod recipitur super civitate B[archinone] anno quolibet nona die januarii super jure de la
flecha facta per honorabilem Raphaelem Ubach, canonicum ecclesie Barchinone, ut curatorem
Johannis Benedicti Ubac, filii Johannis Ubac, quondam, mercatoris, mihi Clementi Fuster, militi.
Fuster. Fuster”.

2056

1535, novembre, 27. Barcelona.

Galceran Carbó Salzet i Ombau, ciutadà de Barcelona, vidu, amb el consentiment d’Antoni Joan Riquer,
doctor en ambdós drets, també ciutadà de Barcelona, procurador dels seus dos fills, Galceran i Pau
Miquel, clergue, ven amb carta de gràcia a Salvador Spano, mercader, ciutadà de Barcelona, 285 sous i
6 diners de pensió anual d’un censal mort cobrador el dia 26 de març per la quantitat de 285 lliures i
10 sous, a for de 20.000 sous per mil de pensió anual. En garantia de compliment, obliga un censal
mort de 285 sous i 6 diners de pensió anual i 380 lliures de preu, part d’aquell censal mort de 440
sous de pensió anual i 550 lliures de preu, a raó de 25.000 per mil sous de pensió, que ell havia com-
prat a Gaspar Lleida, aleshores clavari i síndic de la ciutat de Barcelona (1501, març, 26), cobrador
sobre la universitat i els singulars de la dita ciutat. Segueix àpoca de la mateixa data.

Joan Jeroni Canyelles, notari públic de Barcelona.

1A-2013

840 x 540

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Venda de CCLX[XXV] sous y sis diners (...) pagadors a XXVI
de [març], e fe[ta] per mossèn Galceran Carbó a mossèn [Salvador] Spano y als seus, de preu de
CCLXXV (sic.) lliures, X sous (...) e consemblant censal mort de consemblant pensió y de preu
CCCLXXX lliures, que a raó de XXVM per milenar (...), haver y reebre deu per títol (...) sobre la
C(...) y sobre la universitat de Barcelona. 1535”. Hi ha una altra nota molt esborrada.

Regular. La part superior del document està molt esborrada, la qual cosa en dificulta la lectura.
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2057

1535, desembre, 7. Barcelona.

Joan Matalí, canviador de monedes, ciutadà de Barcelona, ven amb carta de gràcia a Pere Moreta, boti-
guer de draps de llana, també ciutadà de Barcelona, un censal mort de pensió anual de 40 lliures i de
preu de 1000 lliures que Matalí rebia cada 27 d’agost sobre la universitat i els singulars de la ciutat de
Barcelona, concretament sobre el dret anomenat de la llenya, per la quantitat de 800 lliures. Aquest censal
li pertanyia perquè l’havia comprat a Joan Pau Riba, cavaller, habitant de Barcelona, i a la seva muller
Leocàdia Riba i Desvalls (1535, juny, 12). Joan Pau el tenia com a nét i hereu universal de la seva difunta
àvia Caterina Riba (1532, juny, 8), vídua de Berenguer Riba, apotecari, ciutadà de Barcelona, la qual, al seu
torn, l’havia adquirit a Pere Miquel, ciutadà, clavari, procurador i síndic de la ciutat de Barcelona (1520,
agost, 27). Segueix àpoca de la mateixa data, on consta que Matalí va rebre les 800 lliures en numerari.

Francesc Desclergue, notari públic de Barcelona.

1A-2014

491 x 623

Al dors, en lletra coetània: “Venda feta per lo honorable mossèn Joan Mathelí, cambiador, ciutadà
de Barcelona, a l’honorable mossèn Pere Moretta, botiguer o draper, ciutadà de Barcelona, de
aquell censal mort de pensió de quoranta liures rebedores quiscun any a XXVII de agost de preu
e proprietat de mil liures, ab special obligació del dret de la lenya. Tenentur pro magnifico Stephano
Lomeli, mercatore januense, racione obligacionis facte per honorabilem Petrum Moreta. In posse Joannis
Hieronimi Canyelles, notarii, die XIIIº aprilis, MDXXXXVII. Tenentur pro manumissoribus domini Anthonii
Reverter, quondam, botiguerii, racione in solutum dacionis eis facte per honorabilem Joannem Moreta,
botiguerium, civem Barchinone, apud Joannem Vilar, notarium, XXVI die mensis augusti, anno a
Nativitate Domini millesimo DXXXVIII”. En lletra posterior : “Censals. Carta de venda de censal creat
feta per Joan Matalí a Pere Moretta, botiguer de draps, ciutedà de Barcelona, de preu de M lliures y
de pensió de XXXX lliures sobre lo dret de la lenya. Fa per lo dit censal venut per dit Joan Pau
Riba y Leocàdia, muller sua, al monestir d[e M]ontalegre. Registrat Censals, agost”.

2058

1536, febrer, 14. Girona.

Clàusules del testament de Lluís Llor, ciutadà de Girona, referent al nomenament de marmessors: Rafael
Agullana, Francesc Sebastià de Terrades i Galceran Llor, cosí germà seu, ciutadans, Jeroni de Cruïlles i
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Bernat Joan de Llupià, òlim gendre seu, donzells, domiciliats a Girona, i la seva muller Anna, i a la institu-
ció d’hereu universal en la persona del citat seu cosí germà Galceran Llor.

Miquel Garbí, notari públic de Girona.

Trasllat de Joan Lunes, notari públic de Barcelona, de 1536, agost, 18. Barcelona, a partir del trasllat
de Miquel Garbí, notari públic substitut i successor del difunt Jaume de Campllong, notari públic de
la ciutat, batllia i vegueria de Girona, que li dóna forma pública el 1536, agost, 9. Girona.

1A-2015

304 x 347

2059

1536, març, 6. Barcelona.

Gervasi Oliba i Pere Antoni Panella, preveres beneficiats de la catedral de Barcelona, administradors de la
casa de la sotssagristia de la citada catedral, ratifiquen i estableixen de nou a Eulàlia, muller de Bartomeu
Campmajor, esparter, ciutadà de Barcelona, filla del difunt Jaume Coromines, ferrer, ciutadà de la mateixa
ciutat, aquelles cases on abans hi havia una arcada de rec amb l’hort contigu i una porta a la via pública,
les quals la dita Eulàlia posseïa a Barcelona com els seus avantpassats. Estan situades a prop del carrer
de la Trilla Juïga i prop del Portal Nou, al costat dels molins coneguts vulgarment com els Molins d’en
Malla, amb la condició de millorar-les i no deteriorar-les, mitjançant una entrada de 9 sous i un cens anual
de 4 morabatins bons alfonsins per Santa Caterina de novembre. Aquestes cases són la meitat d’aquelles
que el difunt Bernat Roig, mercer, ciutadà de Barcelona, tenia per l’esmentada casa de la sotssagristia, la
propietària alodial, la qual les havia adquirit a Gilabert de Malla. L’altra meitat d’aquestes cases que abans
foren de Joan Riba, mercader, han de pagar un cens de 4 morabatins en la mateixa data.

Joan [Martí], notari públic de Barcelona.

1A-2016

210 x 518

2060

1536, març, 9. Barcelona.

Bartomeu Campmajor, esparter, i la seva muller Eulàlia, venen a Bernadí Domènec, hortolà, ambdós ciu-
tadans de Barcelona, unes cases on abans hi havia una arcada de rec amb l’hort contigu i un portal a la
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via pública que Eulàlia posseeix a Barcelona, situades a prop del carrer de la Trilla Juïga i prop del Portal
Nou, al costat dels molins coneguts vulgarment com els Molins d’en Malla, per la quantitat de 39 lliures i
12 sous. Els administradors de la casa de la sotssagristia de la catedral de Barcelona havien ratificat i
atorgat de nou a la dita Eulàlia aquestes cases el dia 6 de març, i són la meitat d’aquelles que el difunt
Bernat Roig, mercer, ciutadà de Barcelona, tenia en el dit lloc per la dita casa i sotssagristia de la catedral
de Barcelona, que n’és la propietària alodial, les quals la dita casa havia comprat a Gilabert de Malla.
Gervasi Oliba i Pere Antoni Panella, preveres beneficiats de la catedral de Barcelona i sotssagristans de
l’esmentada casa, salven el cens anual de 8 morabatins bons alfonsins d’or que la dita casa rep cada any
per Santa Caterina de novembre i que, a partir d’ara, han de ser abonats per meitats, això és 4 moraba-
tins pel comprador i 4 morabatins pels posseïdors de l’altra meitat d’aquestes cases, les que foren de
Pere Lledó, mercader, i que van ser de Joan Riba. Segueix àpoca de la compravenda de data posterior. En
l’àpoca s’especifica que 31 lliures i 4 sous s’entregaren en metàl·lic al dit Bartomeu i per a les restants 8
lliures i 8 sous el comprador signà un debitori que després es va pagar en numerari al citat Bartomeu.

Joan Martí, notari públic de Barcelona.

1A-2017

474 x 526

Al dors, en lletra posterior : “Actes del senyor Juan Domènech”.

Regular.

2061

1536, març, 21. Barcelona.

Joan Gallart, prevere, cantor de la catedral de Barcelona, beneficiat del tercer benefici de l’altar de Santa
Caterina de la Seu de Barcelona, ratifica, confirma i estableix de nou a Mateu de Santcliment, Miquel
Gilabert, notari, i Joan Pons, ferrer, tots ciutadans de Barcelona, administradors aquest any del bací dels
pobres vergonyants de la parròquia dels Sants Just i Pastor de Barcelona, i en virtut d’aquesta administra-
ció hereus universals dels béns del difunt Jeroni Serra (1530, abril, 13), hereu universal, al seu torn, del seu
oncle matern el difunt Miquel Oliba, ambdós mercaders, ciutadans de Barcelona, aquelles cases amb dos
portals a la via pública, situades prop de l’església de Santa Maria del Pi, al carrer que va de l’esmentada
església cap al carrer de la Palla, a canvi d’una entrada de 9 sous i el cens anual d’1 morabatí bo alfonsí
d’or per Nadal. L’establiment es realitza amb la condició d’obrar, millorar i no deteriorar aquestes cases.

Joan Vilar, notari públic de Barcelona.

1A-2018

670 x 430
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Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Venda feta per los bacinés dels pobres vergonyants de la par-
roquial sglèsia de Sanct Just e Sanct Pastor de la present [ciutat al m]agníffich senyor micer Miquel
Quintana (...)et, doctor, de unes cases situades al carre[r de la Palla, les] quals eren de la heretat
(...) Oliba e dins la present (...) precari de les dites cases, àpocha del preu e la possessió de aque-
lles, segons que dins la present largament se conté. Nº II. 1536”. En lletra posterior : “Actes de la
casa del bací (...)”. Hi ha altres anotacions il·legibles.

Hi ha un petit forat a la part superior dreta que afecta l’escriptura i les notes dorsals.

En aquest pergamí hi ha escrits dos documents, aquest i el següent, el núm. 2062.

2062

1536, març, 21. Barcelona.

Mateu de Santcliment, Miquel Gilabert, notari públic de Barcelona, i Joan Pons, ferrer, tots ciutadans de
Barcelona, administradors aquest any del bací dels pobres vergonyants de la parròquia dels Sants Just i
Pastor, i per això hereus dels béns que foren de Jeroni Serra, nebot i hereu universal del difunt Miquel
Oliba, ambdós mercaders, ciutadans de Barcelona, venen a Miquel Quintana, doctor en ambdós drets,
també ciutadà de Barcelona, les cases amb dos portals a la via pública que posseeixen per la ratificació
i el nou establiment que els ha fet Joan Gallart, prevere i cantor de la catedral de Barcelona, beneficiat
del tercer benefici de l’altar de Santa Caterina de la dita església. La venda es porta a terme per la
quantitat de 86 lliures, les quals han d’invertir en l’esmentat bací. Aquestes cases, que amenacen ruïna,
estan situades prop de l’església de Santa Maria del Pi, al carrer que va de la citada església cap al
carrer de la Palla, i són propietat alodial del rector i dels beneficiats de l’esmentat altar, motiu pel qual
salva el cens d’1 morabatí bo alfonsí d’or que els dits rector i beneficiats rebien per Nadal. Les cases
limitaven per l’est i el nord amb propietats del comprador.

Joan Vilar, notari públic de Barcelona.

1A-2018

670 x 430

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Venda feta per los bacinés dels pobres vergonyants de la par-
roquial sglèsia de Sanct Just e Sanct Pastor de la present [ciutat al m]agníffich senyor micer Miquel
Quintana (...)et, doctor, de unes cases situades al carre[r de la Palla, les] quals eren de la heretat
(...) Oliba e dins la present (...) precari de les dites cases, àpocha del preu e la possessió de aque-
lles, segons que dins la present largament se conté. Nº II. 1536”. En lletra posterior : “Actes de la
casa del bací (...)”. Hi ha altres anotacions il·legibles.

Hi ha un petit forat a la part superior dreta que afecta l’escriptura i les notes dorsals.

En aquest pergamí hi ha escrits dos documents, aquest i l’anterior, el núm. 2061.
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2061. Joan Gallart, prevere,
cantor de la catedral de
Barcelona, beneficiat del ter-
cer benefici de l’altar de Santa
Caterina de la dita Seu, con-
firma i estableix de nou als
administradors del bací de
pobres vergonyants de la
parròquia dels Sants Just i
Pastor de Barcelona, hereus
universals dels béns dels
difunts Jeroni Serra i Miquel
Oliba, mercaders, ciutadans
de Barcelona, aquelles cases
amb dos portals a la via públi-
ca, prop de l’església de Santa
Maria del Pi, a canvi d’una
entrada de 9 sous i un cens
anual d’1 morabatí alfonsí per
Nadal.
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2063

1536, març, 21. Barcelona.

Mateu de Santcliment, Miquel Gilabert, notari públic de Barcelona, i Joan Pons, ferrer, tots ciutadans de
Barcelona, administradors enguany del bací de pobres vergonyants de la parròquia dels Sants Just i
Pastor de Barcelona, reconeixen haver rebut 87 lliures (sic.) de Miquel Quintana, doctor en ambdós
drets, ciutadà de Barcelona, preu de la venda d’un hospici situat prop de l’església de Santa Maria del
Pi, al carrer que va de l’església cap al maell de la Cucurulla. El pagament l’efectua d’aquesta manera:
4 lliures, 16 sous les va pagar de voluntat dels venedors a Joan Gallart pel lluïsme que li pertanyia. Les
restants 81 lliures, 4 sous les va ingressar a la Taula de Canvi de la ciutat de Barcelona. Aquest hospici
el tenien com a successors dels béns de Jeroni Serra, mercader, nebot i hereu universal del difunt Miquel
Oliba, ambdós ciutadans de Barcelona, i és propietat alodial del tercer benefici de l’altar de Santa
Caterina de la Seu de Barcelona i del seu rector i beneficiats, al quals ha de pagar un cens d’1 moraba-
tí o 9 sous per Nadal.

Joan Vilar, notari públic de Barcelona.

1A-2019

162 x 630

Aquest document es troba cosit al document següent, el document núm. 2064.

2064

1536, març, 21. Barcelona.

Acta notarial per la qual Miquel Gilabert, notari, ciutadà de Barcelona, administrador enguany del bací
de pobres vergonyants de la parròquia dels Sants Just i Pastor, procurador de Mateu de Santcliment, i de
Joan Pons, ferrer, també ciutadans de Barcelona, coadministradors de l’esmentat bací, en presència de
testimonis pregats i del notari infrascrit, lliura a Miquel Quintana, doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, la possessió corporal d’un hospici que tenia a Barcelona, prop de l’església de Santa Maria
del Pi, al carrer que va de l’església cap al maell de la Cucurulla, el qual li han venut per la quantitat de
87 lliures (sic.). Aquest hospici és propietat alodial del tercer benefici de l’altar de Santa Caterina de la
Seu de Barcelona i del seu rector i beneficiats, al quals Quintana ha de pagar un cens anual d’1 mora-
batí o 9 sous per Nadal. 
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Joan Vilar, notari públic de Barcelona.

1A-2020

151 x 484

Aquest document es troba cosit al document anterior, el document núm. 2063.

2065

1536, abril, 11. Barcelona.

Bernat Joan de Planella i de Talamanca, donzell, domiciliat a Barcelona, la seva muller Jerònima, el seu fill
Jaume Franc, també donzell, amb el consentiment del seu esmentat pare, i Bernat Joan de Marimon,
donzell, domiciliat a Barcelona, i la seva muller Paula, venen amb carta de gràcia a Lluís Desvalls, així
mateix donzell, també domiciliat a Barcelona, 500 sous de pensió anual d’un censal mort cobrador l’11
d’abril sobre el censal mort que Jaume Franc hipoteca expressament per la quantitat de 500 lliures, a
raó o for de 20.000 sous per mil. En garantia de compliment, Jaume Franc obliga la part equivalent
d’un censal mort de 800 sous de pensió anual i 1000 lliures de preu que rep cada 16 de juliol sobre la
universitat de Barcelona, amb especial obligació del dret de la farina. Aquest censal és la meitat d’aquell
que havia rebut conjuntament amb Bernat Joan de Marimon per ser ambdós els hereus universals de
Francesc Franc, avi comú, doctor en dret, ciutadà de Barcelona, regent la cancelleria reial al Principat de
Catalunya. Segueix àpoca de la compravenda de la mateixa data. La compravenda està relacionada
amb l’avinença entre Juan de Zúñiga [y de Avellaneda], preceptor major de l’orde de Sant Jaume de
l’Espasa al regne de Castella, i de la seva esposa Estefania de Requesens, d’una part, i Lluís Desvalls, de
l’altra, per la venda feta per Desvalls a Zúñiga i la seva esposa (1534, maig, 26) de Castellciuró, en
possessió d’Hipòlita de Requesens i de Liori, comtessa de Palamòs, mare de la dita Estefania.

Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona.

A la part inferior dreta: “Lo pacte de resmerçar posat en lo preu de aquest censal y altres com-
prats per lo sobredit mossèn Luys Dezvalls del preu de la sobredita venda per ell feta del
Castellciuró és remogut y anul·lat ab la concòrdia feta per y (...) dona Stephania de Requesens y
de Sunyega entorn nos, de una part, y lo magnífich mossèn Hierònym Dezvalls, donzell, de la part
altra, en poder del sobredit Francesc Sunyer, notari, a XXVIII de febrer, MDXXXXVIII”.

1A-2021

737 x 720

Al dors, en xifres coetànies: “1506 (sic.)”. En lletra posterior : “Lo preu del censal (...)”. La resta de la
nota és il·legible.
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2066

1536, abril, 21. Barcelona.

Joan Cristòfol Faner, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, fill del difunt Joan Faner, notari públic i escrivà
del Consell de la ciutat de Barcelona, i la seva muller Joana, filla de Pere Ferrer, doctor en lleis, també
ciutadà de Barcelona, i de la seva esposa Francina, venen a Miquel Figueres, [mercader], de la vila de
Granollers, administrador apostòlic de la pia causa instituïda pel difunt Joan Riembau, prevere beneficiat
de la catedral de Barcelona, un censal mort en el temps de la seva creació de 22 lliures de pensió
anual i 550 lliures de preu, ara de 15 lliures, 3 sous i 8 diners de pensió anual per la quantitat de 379
lliures, 9 sous, 6 diners i òbol, més les pensions degudes prorrata que el dit Faner rebia anualment sobre
la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona el dia 14 de maig. La venda d’aquest censal està
sotmès al pacte de retrovenda i el citat Joan Cristòfol l’havia rebut en donació del seu pare, tal com
constava en els capítols matrimonials de l’esmentat matrimoni, el qual l’havia comprat a Bernat Dusai,
aleshores clavari i síndic de la ciutat de Barcelona (1505, maig, 14). Segueix àpoca de la mateixa data.

Pau Calopa, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del seu difunt pare i connotari
Climent Calopa, li dóna forma pública i el clou el 1573, agost, 26.

1A-2022

796 x 588

Al dors, en lletra posterior : “Venda feta per misser Joan Cristòfol Fener y la senyora Joana, muller
sua, a mossèn Michel Figueres com a administrador apostòlich de la causa pia del quòndam Joan
Rienbau, preve[re], de tot aquell censal mort ja (...) temps, és a saber, de la sua creació de pensió
[de] XXII lliures y de preu de DL lliures (...), emperò per special obligació de aquell feta a la dita
causa pia de pensió de XV lliures, III sous, VIII diners y de preu de CCCLXXVIIII lliures, VIIII sous, VI
diners, I <òbol>, lo qual lo dit Fener reb sobre la universitat de la ciutat de Barcelona a X[III]I de
maig. Ha-se dar a la senyora Cervera per la (...) ha de fer al senyor Guamis a la causa anomenada
del Pi?”. Hi ha altres notes il·legibles. 

Pergamí de forma irregular.

El document diu clarament que la muller de Joan Cristòfol Faner és diu Joana. Tanmateix, li atribu-
eix la filiació de la seva primera muller Jerònima. Joana és de la família Vergós, tal com queda clar
en documents posteriors.
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2067

1536, abril, 29. Barcelona.

Clàusula final o codicil del testament de Joan Ribes, ciutadà de Barcelona. Fa referència al nomenament
d’hereu universal a favor de la seva esposa Elisabet Ribes durant la seva vida natural, amb certes condi-
cions: conservar el seu cognom durant un període de sis anys, és a dir, no casar-se de nou, i, durant
aquest temps, viure en companyia de la seva mare Elisabet Vinyals. La finalitat d’això és executar el seu
testament. Transcorregut aquest període, es pot casar lliurement sense perdre els seus drets, amb el
consentiment, però, de la dita seva mare, de Joan Domènec i de Guillem Ribes, sense detracció de la
[quarta] falcídia ni de la quarta trebel·liànica. En cas que, per algun motiu, no pogués ser la seva hereva
universal, en substitució designa hereva la seva germana Francina Prats, vídua de Joan Prats, mercader, i,
a la seva mort, la seva filla comuna Àngela i els seus descendents legítims. En darrer terme, la seva
herència es dividiria en tres parts iguals. La primera seria per a Guillem Ribes, de Palamós, nebot seu
per part de pare i els seus successors; la segona per a Joan Almar, de la Bisbal, així mateix nebot per
part de pare i els seus descendents, i la tercera, al seu torn, es partiria en dues parts: l’una per a Joan
Domènec, de Castelló [d’Empúries], cosí germà per part de mare, i, l’altra, per als hereus del difunt Pere
Borrell, de la vila de Roses, que fou el seu oncle matern. Els estrangers al seu llinatge en queden exclo-
sos expressament.

Antoni Anglès, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Lluís Jorba, notari públic de Barcelona, de 1563, novembre, 20.

1A-2023

500 x 416

Al dors, en lletra coetània: “Ribes y Mollet”.

La clàusula del testament pròpiament dita està escrita en català.

2068

1536, maig, 31. Barcelona.

Joan Pau Ribes i Totosaus, àlies Totosaus, cavaller, domiciliat a Barcelona, i la seva esposa Leocàdia,
venen amb carta de gràcia a Isabel d’Icart, vídua de Cristòfol d’Icart, batlle general de Catalunya, 1200
sous de pensió anual d’un censal mort cobradors en dos terminis: 800 sous el 14 de febrer i 400 sous
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el 31 d’agost. La venda es realitza per la quantitat de 1200 lliures, a raó de 20.000 sous per milenar
de pensió anual. En garantia de compliment, obliga dos censals morts que rep anualment: 1) un de
[1280 sous] de pensió anual i de 1600 lliures de preu, a raó de 25.000 sous per mil de pensió, cobra-
dor el 14 de febrer sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, amb especial obligació
del dret de l’ordinari; 2) i un altre de 510 sous de pensió anual i 510 lliures de preu, rebedor cada 31
d’agost sobre el General del Principat de Catalunya i les generalitats. Ambdós li pervingueren per herèn-
cia de la seva àvia materna Caterina Riba (1532, juny, 8), vídua i hereva universal de l’avi Berenguer
Riba, apotecari de Barcelona. Segueix àpoca de la mateixa data.

Joan Jeroni Canyelles, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Jeroni Mollet, notari públic de Barcelona, de 1540, març, 19.

1A-2024

792 x 587

Al dors, en lletra coetània: “Transumptum censualis (...) Johannem Paulum Ribes, militem, m(...) licte
[Cristo]phori Icart, baiuli generalis [Catalonie], (...) speciali obligacione (...) Barchinone recipiat?”.

Dolent. Hi manquen fragments al llarg de la part esquerra del pergamí.

2069

1536, juny, 1. Barcelona.

Margarida i Joana, germanes, filles comunes del difunt Joan Casadevall, botiguer de Barcelona, i de la
seva esposa Magdalena, vivent, mullers respectivament de Pere Jeroni Masnovell, cirurgià, i Gaspar
Mateu, mercader, ambdós ciutadans de Barcelona, amb el consentiment exprés dels dits marits, venen
conjuntament a Elisabet, vídua de Jaume Claret, mercader, també ciutadà de Barcelona, un censal mort
de 31 lliures de pensió anual i 775 lliures de preu pagadores cada any el dia 29 d’octubre per la quan-
titat de 668 lliures, 16 sous i 2 diners, les quals la dita Elisabet ha de dipositar a la taula de canvi de
Joan Bolet, canviador de monedes, igualment de Barcelona, a nom del dit Gaspar Mateu en pagament
prorrata de les 1000 lliures que Joana li havia promès aportar en dot, tal com constava en els capítols
matrimonials (1534). Aquest censal és part d’un censal mort de 1020 sous de pensió anual i 1275 lliu-
res de preu que ambdues germanes rebien sobre la universitat de la ciutat de Barcelona cada any el
mateix dia, amb especial obligació sobre el dret de la llenya, i que els pervingué per herència del seu
difunt pare i en morir els seus germans i germanes: Joan Casadevall, l’hereu universal, Francesc Benet,
Caterina i Àngela. El dit censal mort l’havia comprat la seva mare Magdalena a Jaume Pau, ciutadà i
aleshores clavari de la ciutat de Barcelona. Segueix àpoca de la mateixa data.
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Joan Honorat Jovells, notari públic de Barcelona, tinent les notes i les escriptures de l’escrivania del
difunt Pere Gener, connotari seu, li dóna forma pública i el clou el 1573, setembre, 11.

1A-2025

686 x 517

Al dors, en lletra coetània: “Fa la present charta per la causa pia del quòndam mossèn Joan
Riembau, prevera, per rahó del censal de pensió de trenta-una lliura que reb sobre la ciutat de
Barcelona a XXVIIIIº de octubre, ab special obligació del dret de la llenya. D. D. Venda feta per
Margarida Masnovell y Joana Matheu, germanes, fillas de Joan Casadevall y de Magdalena, muller de
aquell, a Elisabet Claret de tot aquell censal de preu DCCLXXV lliures y de pensió annual de XXXI
lliures que [dites] germanas reban sobre la ciutat de Barcelona a XXVIIIIen octubre, ab special obli-
gació del dret de la llenya, lo qual censal és part y devalla de aquell censal de preu de [mil dues]-
centes setanta y sinch lliures y de pensió de mil y vint sous quiscun any pagador dit dia, venut y ori-
ginalment creat, a for de XXM per mil, per mossèn Jaume Pau, clavari y com a síndich de Barcelona,
a la predita Magdalena Casadevall en cert nom, ab special obligació del dret de la llenya”.

Pergamí de forma irregular.

2070

1536, octubre, 7. Barcelona.

Elisabet Claret, vídua de Jaume Claret, mercader, ciutadà de Barcelona, reconeix al seu germà Joan
Bolet, mercader, ciutadà de Barcelona, que la compra que ella havia fet el dia primer de juny passat a
les germanes Margarida, muller de Joan (sic.) Jeroni Masnovell, cirurgià, i Joana, muller de Gaspar
Mateu, mercader, d’un censal mort de 31 lliures de pensió i 775 lliures de preu cobrador cada 29 d’oc-
tubre sobre la universitat de Barcelona per la quantitat de 668 lliures, 16 sous i 2 diners, l’havia realit-
zat en nom del dit Bolet i amb els seu peculi, motiu pel qual li cedeix tots els seus drets en l’esmentat
censal mort. 

Joan Honorat Jovells, notari públic de Barcelona, tinent les notes i les escriptures de l’escrivania del
difunt Pere Gener, connotari seu, li dóna forma pública el 1573, setembre, 22.

1A-2026

301 x 371

Al dors, en lletra coetània: “Lo qual censal devalla y és part de un censal de preu MCCLXXV lliu-
res barceloneses y de pensió de LI lliures, a for de 25M per mil, venut per lo clavari de Barcelona a
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Magdalena Casadevall en cert nom. Regonexensa feta per Elisabet Claret a Joan Bolet de un cen-
sal de preu de DCCLXXV lliures y de pensió de XXXI lliures, que·s reb sobre la ciutat de
Barcelona quiscun any a XXVIIIIº de octubre, ab special obligació del dret de la llenya. Reb vuy en
dia lo dit censal la causa pia del quòndam mossèn Joan Riembau, prevera”.

2071

1536, octubre, 10. Barcelona.

Joan Bolet, mercader, ciutadà de Barcelona, ven a Miquel Figueres, mercader, de la vila de Granollers i ciu-
tadà de Barcelona, com a administrador apostòlic de certes causes pies instituïdes pel difunt Joan
Riembau, prevere beneficiat de la catedral de Barcelona, i del peculi procedent del dit Riembau, un censal
mort de 24 lliures i 13 sous de pensió anual per la quantitat de 616 lliures, 6 sous i 11 diners. Aquest cen-
sal és part d’aquell de 31 lliures de pensió anual i 775 lliures de preu que el dit Bolet rebia sobre la uni-
versitat de Barcelona el dia 29 d’octubre, al seu torn, part d’aquell censal de 1020 sous de pensió anual i
1275 lliures de preu que es percebia el mateix dia sobre la universitat de Barcelona, especialment sobre
el dret de la llenya. Segueix àpoca de la mateixa data. Figueres efectua el pagament del preu del dit cen-
sal a la Taula de Canvi o Dipòsits de la ciutat de Barcelona de la manera següent: 300 lliures són diposita-
des per Bernat Capeller, prevere, i altres; 204 lliures i 5 sous els ingressa el mateix Miquel Figueres, i 212
lliures, 1 sou i 11 diners són abonats per Alfons Cortès i altres. Hi figuren els antecedents del dit censal.

Joan Honorat Jovells, notari públic de Barcelona, tinent les notes i les escriptures del difunt Pere
Gener, connotari seu, li dóna forma pública el 1573, octubre, 20.

1A-2027

570 x 573

Al dors, en lletra coetània: “+ Fa per lo censal de pensió de XXXI lliures que·s reben sobre la ciu-
tat de Barcelona a XXVIIIIº de octubre. F. Venda feta per Joan Bolet, mercader, a mossèn Michel
Figueres, mercader, de la vila de Granollers, com a administrador apostòlich de la causa pia del
quòndam mossèn Joan Riembau, prevera, de XXIIII lliures, XIII sous en pensió y de DCXVI lliures,
VI sous, XI diners en preu, de aquell censal de preu de DCCLXXV lliures y de pensió de XXXI
lliures que lo dit Bolet reb sobre la ciutat de Barcelona a XXVIIIIº de octubre, ab special obligació
del dret de la llenya. Lo qual censal devalla y és part de aquell censal de preu de mil y dos-centes
y setanta-sinch lliures y de pensió de sinquanta y una lliura lo dit dia y sobre la dita ciutat y dit dret
rebedores, venut y originalment creat per lo (...) [Jaume] Pau, com a syndich de dita ciutat, a
Magdalena Casadevall, a for de XXVM per mil”.

La suma dels pagaments de l’àpoca és de 716 lliures, 6 sous i 11 diners.
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2072

1536, novembre, 14. Barcelona.

Sebastià Pons, donzell, domiciliat a Vilafranca del Penedès, successor del difunt Berenguer Granell, mestre
racional del regne de Sardenya, ciutadà de Barcelona, d’una part, i Perot Sapila i Benet Pons, cavallers,
habitants de Barcelona, i mestres Francesc Granyó, manyà, i Bartomeu Peiró, tapisser, ambdós ciutadans
de la mateixa ciutat, de l’altra, obrers enguany de la parròquia de Sant Miquel i també administradors
perpetus i portantveus dels hereus de les causes pies de la citada parròquia, efectuen una nova concòr-
dia, transacció i avinença, que anul·la de mutu acord entre les dites parts aquella que es féu anterior-
ment (1536, octubre, 13), perquè no especificava en nom de qui i els motius pels quals s’efectuaven els
pactes per part dels obrers. Les dues avinences es realitzen a causa del plet i sentència entre els
esmentats Pons i obrers, amb la intervenció del lloctinent del Principat de Catalunya i del bisbe de
Barcelona. Pons havia de rebre un censal mort d’11 lliures i 12 sous de pensió anual i 232 lliures de
preu que Granell cobrava sobre la Diputació del General d’Aragó (1467, gener, 15) i que li havia donat
el seu germà Antoni Granell per raó de matrimoni i la causa pia instituïda per Elisabet Serra [muller de
Gaspar Serra] a la parròquia de Sant Miquel en el seu testament (1518, agost, 1), el qual havia estat
alienat i assignat a altres causes pies. Així mateix, cobrava el lloguer de les cases en què s’està Esteve
Salverdenya, situades a Barcelona, prop del palau de l’arquebisbe de Tarragona, i de les dues casetes
adjacents. Per això, pacten que: 1) els obrers han d’abonar a Pons totes les pensions degudes i esdeve-
nidores, i li han de transferir el domini del censal de 232 lliures amb tots els drets inherents; 2) Pons ha
de signar una àpoca de remissió de 259 lliures, tant relativa a l’herència de Berenguer Granell com per
qualsevol altre motiu: el censal esmentat, les pensions degudes i esdevenidores i el lloguer de les dites
cases; 3) si, finalment, Pons no hi tingués cap dret restituiria tots els béns als citats obrers sense interpo-
sar cap demanda.

Joan Rovira, ciutadà de Barcelona, escrivà de manament reial.

Trasllat de Joan Saragossa, notari públic de Barcelona.

1A-2028

536 x 502

Regular. Hi manquen fragments i presenta fongs al llarg de tota la part dreta del pergamí, que afec-
ten l’escriptura i la comprensió del text.

Els pactes pròpiament dits estan escrits en català.
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2073

1536, novembre, 17. Barcelona.

Sebastià Pons, donzell, domiciliat a Vilafranca del Penedès, en nom propi i com a procurador de la seva
esposa Marina Ponsa i d’Icart, ven a la comunitat de preveres i beneficiats de la parròquia de Santa
Maria de l’esmentat lloc, 9 lliures, 5 sous i 6 diners de pensió anual d’un censal mort que ell rebia anu-
alment el 30 d’abril sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, juntament amb les
pensions prorrata degudes des del 30 d’abril passat, per la quantitat de 232 lliures. Aquest censal el
posseïa per la donació que li havien fet Perot Sapila, Benet [Pons, Francesc Granyó, manyà], i Bartomeu
Peiró, tapisser, tots ciutadans de Barcelona, obrers enguany de la parròquia de Sant Miquel, als quals els
pervingué de l’heretat d’Isabel Serra, esposa que fou de Gaspar Serra, que l’havia adquirit al clavari de
la ciutat de Barcelona. Hi consten els antecedents del censal. Segueix àpoca de la mateixa data, on
Baltasar Rufet, un dels preveres beneficiats de la parròquia de Santa Maria de Vilafranca, actua de pro-
curador del vicari perpetu i de la comunitat de preveres de l’esmentada església. 

(...), notari públic de Barcelona.

1A-2029

490 x 426

Dolent. Hi manquen fragments i també hi ha taques de fongs al llarg de tota la part esquerra del
pergamí. 

2074

1536, novembre, 19. Barcelona.

Miquel Bonet, mercader, ciutadà de Barcelona, ven a Elisabet Ribes, vídua de Joan Ribes, ciutadà de
Barcelona, hereva universal en primer terme dels béns del dit marit per raó del seu dot i esponsalici i
altres drets durant la seva vida natural, 240 sous de pensió anual d’un censal mort cobrador el dia 17
de novembre sobre la universitat de la ciutat de Barcelona, amb especial obligació del dret del vi i de la
verema, per la quantitat de 300 lliures. La venda s’efectua amb el consentiment de Bonet, Bartomeu
Bolet, mercader, ciutadà de Barcelona, administrador juntament amb el dit Bonet de l’heretat del dit
Joan Ribes, Joan Domènec, mercader, de la vila de Castelló d’Empúries, Bernat Ros, mercader, ciutadà
de Barcelona, procurador de Guillem Ribes, de la vila de Palamós, ciutadà de Girona, hereu en segon lloc
del dit Ribes, i de Francina Prats, vídua. Aquest censal l’havia comprat Bonet a Francesc Terré [de
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Picalqués], ciutadà, clavari i síndic de la ciutat de Barcelona (1536, novembre, 17), per la qual cosa està
subjecte al pacte de retrovenda. Segueix àpoca de la mateixa data. Bartomeu Bolet signa el document
el 27 de novembre.

Antoni Anglès, notari públic de Barcelona.

1A-2030

580 x 550

2075

Posterior a 1536, abril, 8. Barcelona.

Acta notarial per la qual Miquel Cellers, notari públic de Barcelona, fa constar els censals morts que
queden en poder de Rafael Agullana, ciutadà de Girona, procedents de l’heretat de Joan Ponç Esteve,
cavaller, domiciliat a Barcelona, com a resultat de la divisió efectuada entre els quatre hereus del dit
Esteve, això és Rafael, Joanot i Francesc Agullana, també ciutadans de Girona, i Joana Xammar i de
Rocabertí, vídua de Ramon Xammar, senyor de Medinyà, vegueria de Girona. Aquests són: 1) un censal
mort de 1000 lliures de preu i 40 lliures de pensió anual cobrador el 10 juny que el dit Esteve tenia
com a hereu d’Elionor Esteve sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona; 2) un censal
mort de 200 lliures de preu i 200 sous de pensió anual, ara reduïda a 160 sous, cobrador el 22 de
novembre que pertanyia a Esteve també com a hereu de la dita Elionor, la qual l’havia comprat a
Constança, vídua de Baldiri Agullana, ciutadà de Girona, i al fill comú Rafael Agullana, i que la dita
Constança posseïa, la meitat per donació de la seva germana Elionor Esteve, i l’altra meitat per la
donació o la restitució feta a ambdues germanes per Eulàlia Ferrera, monja del monestir de
Predicadores de Barcelona (1491, juny, 26). Elionor i Constança eren les hereves del seu pare Blai
Ferrer, mort intestat, que havia fet donació de part d’aquest censal a Eulàlia Ferrera, el qual l’havia here-
tat del seu pare Antoni Ferrer, que, al seu torn, l’havia comprat al clavari i síndic de la ciutat de
Barcelona (1463, desembre, 1).

Miquel Cellers, notari públic de Barcelona.

1A-2031

296 x 533

Regular. Tacat.
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2076

1537, febrer, 15. Barcelona.

Capítol de donació universal contingut en els capítols matrimonials entre Joan de Boixadors i Marquesa
d’Erill. Joan de Boixadors i Desvalls, varvassor, habitant de Barcelona, senyor dels castell i terme de
Savallà [del Comtat] i d’altres castells i llocs del Principat de Catalunya, i la seva esposa Isabel [de
Requesens], fan donació universal entre vius al seu fill comú Joan de Boixadors, en contemplació del seu
matrimoni amb Marquesa d’Erill, de tots els censals morts, els censos, les rendes i els emoluments que
tinguin sobre la universitat de la ciutat de Barcelona, el General de Catalunya, la Batllia General i altres
universitats, cossos, col·legis i persones singulars, exceptuada la quantitat de 10.000 lliures, de la qual el
dit Joan de Boixadors, donador, en pugui disposar lliurement. 

Antoni Anglès, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Pere Jovells, notari públic de Barcelona, el va cloure el 1553, octubre, 31.

1A-2032

227 x 400

El capítol pròpiament dit és en català. 

2077

1537, febrer, 15. Barcelona.

Vegeu el document núm. 2076.

Antoni Anglès, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Pere Jovells, notari públic de Barcelona, el va cloure el 1553, novembre, 2.

1A-2033

209 x 323

El capítol pròpiament dit és en català.
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2078

1537, febrer, 15. Barcelona.

Vegeu el document núm. 2076. 

Antoni Anglès, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Pere Jovells, notari públic de Barcelona, el va cloure el 1553, desembre, 7.

1A-2034

240 x 380

El capítol pròpiament dit és en català. 

2079

1537, abril, 21. Barcelona.

Francesc Terré de Picalquers, ciutadà, clavari, procurador i síndic de la ciutat de Barcelona, en compli-
ment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, ven amb carta de
gràcia a Pere Armengol, mercader, ciutadà de Barcelona, 20 lliures de pensió anual d’un censal mort
cobrador el 21 d’abril sobre els drets extraordinaris de la universitat i dels singulars de la dita ciutat,
amb especial obligació del dret extraordinari del vi i de la verema, per la quantitat de 500 lliures, a raó
o for de 25.000 sous per mil sous de pensió anual. El censal es crea per tenir el numerari indispensable
per comprar la carn de moltó necessària per a la provisió d’aquest producte als ciutadans, domiciliats i
habitants de Barcelona durant un any, a partir del proper primer d’octubre vinent, així com per fer front
a les despeses inherents a aquest proveïment. Segueix àpoca de la mateixa data.

Miquel Joan Cellers, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del difunt Rafael Puig, també
notari públic de Barcelona i escrivà major del Consell de la dita ciutat, li dóna forma pública i el
clou el 1572, juny, 9. 

1A-2035

710 x 602

Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal de pensió annual de vint liures y de preu o proprietat
de sinc-centes liures moneda barcelonesa feta y fermada per mossèn Francesch Terré de
Picalquers, ciutedà y clavari de la ciutat de Barcelona, com a procurador, síndic y actor de dita ciu-
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tat, a l’honorable mossèn Pere Armengol, mercader y ciutedà de dita ciutat, ab special obligació del
dret extraordinari del vi y verema. Apud Raphaelem Puig, auctoritate regia notarium publicum
Barchinone”. Hi ha una altra nota força esborrada.

Les deliberacions del Consell de Cent són en català.

2080

1537, juliol, 11. Barcelona.

Joan Bolet, mercader ciutadà de Barcelona, ven a Miquel Figueres, mercader de la vila de Granollers,
també ciutadà de Barcelona, administrador de certes causes pies instituïdes pel difunt Joan Riembau,
prevere beneficiat de la catedral de Barcelona, 6 lliures i 7 sous de pensió anual d’un censal mort per la
quantitat de 158 lliures, 13 sous i 1 diner, part que restava d’aquell censal mort de 31 lliures de pensió
i 775 lliures de preu que Bolet rebia de la universitat de la ciutat de Barcelona cada 29 d’octubre. Bolet
l’havia comprat a Elisabet Claret, vídua de Jaume Claret, mercader, ciutadà de Barcelona (1536, octu-
bre, 7), i aquesta, al seu torn, l’havia adquirit a Margarida Masnovell i Joana Mateu, filles del difunt Joan
Casadevall, botiguer, ciutadà de Barcelona, i de la seva muller Magdalena, ambdues casades (1536,
juny, 1). El dit censal de 31 lliures de pensió, al seu torn, era part d’aquell censal mort de 1020 sous de
pensió i 1275 lliures de preu que les dites germanes rebien sobre la universitat de la ciutat de
Barcelona, especialment sobre el dret de la llenya. Figueres ha d’esmerçar el censal que compra en
benefici d’aquesta causa pia i l’adquireix amb el peculi procedent del citat Riambau. 

Joan Honorat Jovells, notari públic de Barcelona, tinent les notes i les escriptures de l’escrivania del
difunt Pere Gener, connotari seu, li dóna forma pública i el clou el 1573, setembre, 19.

1A-2036

615 x 518

Al dors, en lletra coetània: “Compra de certa part del censal de pensió de XXXI lliures que la
causa pia del (...) mossèn Joan Riembau, prevera, reb sobre la ciutat de Barcelona a XXVIIIIº de
octubre. + Venda feta per mossèn Joan Bolet, mercader, ciutedà de Barcelona, a mossèn Michel
Figueres, mercader de Granollers, com a administrador apostòlich de la causa pia instituïda per
mossèn Joan Riembau, prevera, de aquelles sis lliures y set sous en pensió y de cent-sinquanta y
vuyt lliures, tretze sous y un diner en preu, que al dit Bolet restaven de aquell censal de preu de
DCCLXXV lliures y de pensió de XXXI lliures que lo dit Bolet rebia sobre la ciutat de Barcelona a
XXVIIIIº de octubre, ab special obligació del dret de la llenya. Lo qual censal devalla y és part de
aquell censal de preu de mil dos-centes setanta-sinch lliures y de pensió de LI lliures dit dia y
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sobre dita ciutat y dit dret rebedores, venut y originalment creat per lo honorable mossèn Jaume
Pau, com a clavari y syndich de dita ciutat, a Magdalena Casadevall, a for de XXVM per mil”.

2081

1537, juliol, 18. Barcelona.

Anna Sarriera i de Gurb, vídua d’Antoni Sarriera, donzell, domiciliat a les ciutats de Barcelona i de Girona,
que té l’heretat i els béns del seu marit pel seu dot, esponsalici, i altres drets, i com a tutora i curadora de
les persones i dels béns dels fills comuns del citat matrimoni designada pel regent la vegueria de
Barcelona a causa de la mort de Pere de Cartellà, canonge de Girona (1536, desembre, 29), els quals
fills el seu marit designà hereus en el seu testament (1531, febrer, 5. Girona), nomena procurador general
amb plens poders Francesc Parra, de la seva família, per administrar en el seu nom tota aquesta heretat. 

Miquel Benet Gilabert, notari públic de Barcelona.

1A-2037

375 x 424

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Procura e actoria fermada a mossèn Francesc Parra per la
senyora Anna Çarriera y de Gurb. 1537”.

2082

1537, juliol, 27. Barcelona.

Acta notarial per la qual Pere Gort, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner de Marc Antoni
de Camós, donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, a petició de Juan
Rueda, prevere beneficiat de la parròquia de Santa Maria del Mar, procurador de Joana de Cardona i
d’Erill, muller de Pere Lluís d’Erill i d’Orcau, neboda i hereva universal substituta de Francesc Antoni de
Ballester, ciutadà de Barcelona, en presència de testimonis pregats, sentencia i adjudica l’heretat i els
béns del citat Francesc Antoni a l’esmentada Joana. Ballester en el seu testament havia nomenat hereva
universal la seva esposa Isabel Ballestera i Bofilla mentre visqués, amb la prohibició de detracció de la
quarta trebel·liànica (1503, març, 1), però la dita Isabel premorí a la citada Joana. Els testimonis cridats
a declarar són Joan Roig, sastre, i Pere Català, calceter, ambdós ciutadans de Barcelona. Efectuen les
seves deposicions davant de Joan Martí, notari públic i escrivà jurat de la dita cort.
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Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major
de la cort de la vegueria de Barcelona per Joanot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania de l’es-
mentada cort. 

Trasllat de Joan Monjo, notari públic de Barcelona, de 1547, febrer, 4.

1A-2038

413 x 505

Les deposicions dels testimonis i les clàusules del testament estan escrites en català.

2083

1537, octubre, 28. Barcelona.

Acta notarial per la qual el Consell de Cent de la ciutat de Barcelona, en presència del notari infrascrit i
de testimonis pregats, convocat per Jaume Flor, corredor públic i jurat, pregó de la ciutat de Barcelona,
presidit per Galceran Rovira, Lluís de Vilafranca, Jaume de Casafranca i Francesc Roqueta, consellers
enguany de l’esmentada ciutat, juntament amb Francesc Terré de Picalqués, conseller primer, absent, el
qual es troba malalt, dóna i fa extensiva la potestat que tenia el dit Terré, que havia estat nomenat síndic
i procurador de la ciutat de Barcelona a les corts generals convocades a Montsó, als altres tres síndics i
procuradors de la ciutat per actuar en representació de la ciutat de Barcelona a les dites corts. Aquest
són Joan de Farrera, Bernat Vilana, doctor en ambdós drets, i Miquel Quintana, doctor en lleis i un dels
advocats ordinaris de la citada ciutat, tots ciutadans de Barcelona. Les corts generals de Montsó havien
estat convocades per Carles I, emperador de Romans, i la seva mare Joana, pel 27 de juliol passat.

Francesc Jovells, notari públic i un dels escrivans jurats de l’escrivania del Consell de Barcelona, en
nom i en lloc de Rafael Puig, connotari seu, i escrivà del dit Consell, absent, li dóna forma pública el
[1537], octubre, 30.

1A-2039

360 x 525

2084

1537, novembre, 15. Barcelona.

Joan Vallhonesta, sastre, ciutadà de Barcelona, en nom propi i com a procurador general del seu germà
Pere Vallhonesta, absent, i Miquel Vallhonesta, ambdós forners, tots tres germans, venen a Joan Arinyó,
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carnisser, ciutadà de Barcelona, una taula de carnisseria o maell amb dos pilons per tallar qualsevol
tipus de carn que posseeixen pel rei i el seu batlle general, que n’és el senyor alodial, a cens anual de
40 sous i 6 diners pagadors per meitats en dos terminis: Nadal i Sant Joan de juny. La taula està situa-
da a Barcelona, a l’entrada de la carnisseria o maell major entrant pel carrer de la Tapineria, a mà
esquerra. És la segona taula al costat de la dels hereus del difunt Francesc Franc, doctor en ambdós
drets, regent la cancelleria reial del Principat de Catalunya. La venda es realitza, amb certes condicions,
per la quantitat de 49 lliures. Segueix àpoca de la mateixa data.

Miquel Benet Gilabert, notari públic de Barcelona.

1A-2040

578 x 440

Al dors, en lletra posterior : “Per la venda de aquestes carnisseries (...) a N(...) Soler. 2 abril, 1625”.
Hi ha altres notes coetànies il·legibles.

Aquest pergamí està cosit al document núm. 2107.

2085

1537, novembre, 16. Montsó.

Carles I i la seva mare Joana, reis de Catalunya-Aragó, a petició dels síndics de la ciutat de Barcelona a
les corts generals de Montsó, confirmen de nou, ratifiquen i atorguen a beneplàcit als ciutadans i habi-
tants de Barcelona el privilegi concedit per primera vegada per Ferran II, a petició de Joan Berenguer
Aguilar, conseller en cap, i Bernat Sever Sapila, ciutadans de Barcelona, aleshores síndics de la ciutat de
Barcelona a les corts generals de Montsó, que no hagin de servir ni aportar contingents a la convocatò-
ria de tots els homes de la vegueria o vegueries de Catalunya per qualsevol causa o necessitat, encara
que sigui considerada imprescindible o urgent i d’extrema necessitat, fins a la celebració de les properes
corts de catalans (1510, setembre, 1. Montsó). Aquest privilegi fou després prorrogat i confirmat per
Germana [de Foix], lloctinent general de Ferran II (1512, agost, 18. Logronyo), i pel mateix Carles I
(1519, desembre, 10. Molins de Rei; 1528; 1533, desembre, 23. Montsó).

Miquel Velázquez Climent, [escrivà reial].

1A-2041

543 x 747

A la part inferior esquerra: “Cesarea et catholica maiestas mandavit mihi Michaeli Clementi, visa
per Perrenotum, Maium vicecancellarium, per regentem generalem (...) et per conservatorem
generalem. Probatum”. 
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“Vidit Perrenotus per Celdran, regentem thesaurariam. In Diversorum Sigilli Communis, XIIº, folio
CXXXVII?”.

A la part inferior dreta: “Vidit conservator generalis. Vidit Maius, vicecancellarius”.

Al dors, en lletra i xifres posteriors: “Registrata. 1537”. Hi una altra nota dorsal en castellà molt
esborrada.

Hi manca el segell.

Signatura autògrafa de Carles I.

Regestat a Privilegis reials, doc. 451, pàg. 276. Trasllat.

2086

1537, novembre, 19. Montsó.

Carles I i la seva mare Joana, reis de Catalunya-Aragó, ratifiquen el pacte, l’avinença i la definició de
comptes signats entre els tres diputats residents a Barcelona i els tres oïdors de comptes del General
del Principat de Catalunya, d’una part, i els consellers de la ciutat de Barcelona d’enguany, de l’altra,
assessorats pels advocats ordinaris de les dites institucions (1537, juny, 16-18. Barcelona), relatiu als
fogatges deguts per la ciutat de Barcelona de corts anteriors als diputats del General i a les quantitats
assignades a la dita ciutat i retingudes i degudes pels dits diputats del General als consellers de
Barcelona. El pacte estableix que la ciutat de Barcelona només ha d’abonar allò que resta a pagar del
fogatge de les corts de Montsó del 1534, i els consellers han de rebre les 1026 lliures que els foren
assignades a les corts de Barcelona del 1520, les quals estaven retingudes pels diputats del General
més 274 lliures, que sumen en total 1300 lliures. Aquest acord el subscriuen Frederic de Portugal,
arquebisbe de Saragossa, lloctinent general al Principat de Catalunya, i Pere Arnau Gort, doctor en amb-
dós drets, regent la cancelleria reial i la Reial Audiència del dit Principat.

Miquel Climent, [escrivà reial].

1A-2042

630 x 830

A la part inferior esquerra: “Cesarea et catholica maiestas mandavit mihi Michaeli Clementi, visa
per Perrenotum, Maium, vicecancellarium, per regentem generalem thesaurariam et conservato-
rem? generalem. Probatum”.

“Vidit Perrenotus per Celdran, regentem tesaurariam. In Diversorum Sigilli Communis, XII, folio
LXXXIIIº”.
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A la part inferior dreta: “Vidit conservator generalis. Vidit Maius, vicecancellarius”.

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Registrata. Decretación de la concordia entre los dipputados y
conselleres de Barcelona sobre la paga de los fogages en los vezinos de Barcelona. Atórgose en
Moncón (sic.). 1537”.

Els capítols del pacte pròpiament dit estan escrits en català.

Hi manca el segell.

Signatura autògrafa de Carles I.

2087

1538, gener, 11. Barcelona.

Miquel Marquet, prevere beneficiat de la catedral de Barcelona, vicegerent de la causa pia instituïda pel
difunt Francesc Gibert, prevere beneficiat de l’església de Piera, diòcesi de Barcelona, administrador de la
dita causa pia, cedeix a Joan Llorenç Calça, notari, ciutadà de Barcelona, els drets en les 25 lliures que
ha invertit en la compra d’un censal mort que ell i els altres administradors han creat de nou en vistes a
la dita causa pia de 6 lliures, 12 sous i 9 diners de pensió anual i 168 lliures de preu, mitjançant la
compra que n’han fet a Francesc Benet Bonaventura Samsó, ciutadà de Barcelona (1537, maig, 14).
Aquesta inversió ha de reportar a Calça 20 sous de pensió anual per les 25 lliures de preu, a raó de
25.000 sous per mil, cobradors cada 26 d’agost sobre la universitat de la ciutat de Barcelona, i els dits
administradors han pagat les restants 143 lliures del preu del dit censal de 168 lliures.

Pere Jovells, notari públic de Barcelona, tinent les notes i les escriptures del seu difunt pare i con-
notari Francesc Jovells, li dóna forma pública i el clou el 1554, juny, 2.

1A-2043

302 x 328

2088

1538, gener, 16. Barcelona.

Joan Elies, doctor en drets, ciutadà de Barcelona, ven amb carta de gràcia a Nicolau Safont, mercader, ciu-
tadà de Barcelona, 160 sous de pensió anual d’un censal mort cobrador cada any el dia 6 de febrer sobre
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els seus béns per la quantitat de 200 lliures, a for de 25.000 sous per mil sous de pensió. En garantia de
compliment, obliga un censal mort de 8 lliures de pensió anual i 200 lliures de preu, a idèntic for, part d’a-
quell censal mort de 50 lliures de pensió anual i 1250 lliures de preu que ell rep cada 6 de febrer sobre la
universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona. Aquest censal que obliga l’havia heretat de la seva
mare Isabel, la qual l’havia obtingut de Joan Descoll, mercader, ciutadà de Barcelona, i d’Esperança, vídua
de Pere Esteve, mercader, que li havien venut com a tutors i curadors de la persona i dels béns de Francesc
Esteve, pubill, fill i hereu universal del dit Pere, el qual l’havia adquirit a Bernat Dusai, ciutadà, clavari i síndic
de la universitat de Barcelona (1505, febrer, 10). Segueix àpoca de la mateixa data. 

Pere Martí Tost, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del difunt Francesc
Sunyer, connotari seu, a instància de Joan Oms, prevere i procurador major dels aniversaris
comuns de la catedral de Barcelona, li dóna forma pública el 1573, maig, 28.

1A-2044

518 x 680

Al dors, en lletra coetània: “Censal venut per misser Joan Alies a Nicholau Caffont de pensió VIII
lliures y preu CC lliures, ab special obligació de un censal de semblants preu y pensió, que·s reb
sobre la ciutat de Barcelona quiscun any a VI de febrer. Aniversaris, foli 291. Febrer”.

A l’àpoca es parla de 180 sous de pensió, i al mateix document unes vegades diu 54 lliures de
pensió i altres 50 lliures.

2089

1538, abril, 5. Barcelona.

Cristòfol de Sant Eustaqui, prevere cardenal del papa Pau [III] s’adreça conjuntament a l’oficial del bisbe
de Barcelona, a l’ardiaca i a Miquel Puig, canonge de la catedral de Barcelona o a qualsevol d’ells.

Dídac de Sahub, clergue de Burgos?, notari públic per autoritat apostòlica.

A la part inferior esquerra: “Marius de Spinosis, secretarius”.

1A-2045

581 x 116

A dors, en lletra coetània: “Discretis viris officiali episcopi Barchinonensis ac archidiacono et
Michaeli Puig, canonico ecclesie Barchinonensis, et eorum cuilibet. Presentata VIII aprilis. Presentata
VIII aprilis MDXXXVIII apud Paulum Renard, notarium Barchinone”. 

Dolent. Lletra molt esborrada.

Hi manquen dos segells.
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2090

1538, abril, 13. Barcelona.

Acta notarial per la qual Antoni Riquer, doctor i/o professor en drets o lleis, donzell, ciutadà de Barcelona,
jutge setmaner de la cort de Marc Antoni de Camós, donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada,
Vallès, Moià i Moianès, a petició de Joan Claret, mercader, ciutadà de Barcelona, i de la seva germana
Elisabet Cassadora, àlies Clareta, muller de Francesc Cassador, també mercader, ciutadà de Barcelona,
en presència de testimonis pregats, sentencia i declara els dits Joan i Elisabet els hereus universals dels
béns del seu difunt oncle Bartomeu Seguer, així mateix mercader, ciutadà de Barcelona, tal com ho
havia establert en el seu testament (1517, agost, 31). Bartomeu Seguer havia tingut una filla pòstuma
de la seva esposa Isabel, Anna Bernadina Eulàlia, que després s’havia casat amb Llàtzer de Margarit,
donzell, ciutadà de Girona, la qual havia nomenat hereva universal en el seu testament, i, en defecte, els
quatre fills de la seva difunta germana Caterina Claret o Clareta, Pere, Jaume, Joan i Caterina (sic.), a
parts iguals. Atès que la filla, Anna Bernadina Eulàlia Margarit, àlies Seguera, morí recentment sense fills
i també moriren els seus nebots Pere i Jaume Claret, els sobrevivents Joan i Elisabet restaven com a
únics hereus universals de l’esmentat oncle. Tanmateix, Bartomeu Seguer en el seu testament esmenta-
va la neboda per error amb el nom de Caterina, per la qual cosa els testimonis cridats a declarar
davant de Bartomeu Miquel, notari, escrivà jurat de la cort de la vegueria de Barcelona, fan especial
menció que Caterina Clareta, germana del testador, havia tingut una única filla que fou batejada amb
el nom d’Elisabet. Els testimonis són: Gaspar Leu, Jaume Casafranca i Joan Vadell, tots mercaders, ciuta-
dans de Barcelona, i Gaspar Viroi, traginer, ciutadà de Girona.

Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major
de la cort de la vegueria de Barcelona per Joanot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania d’aques-
ta cort.

Trasllat de Pere Jovells, notari públic de Barcelona, de 1541, octubre, 20.

1A-2046

549 x 664

La clàusula de l’herència universal i les deposicions dels testimonis pròpiament dites són en català. 

2091

1538, abril, 13. Barcelona.

Vegeu el document núm. 2090. 
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Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major
de la cort de la vegueria de Barcelona per Joanot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania d’aques-
ta cort.

Trasllat de Miquel Boera, notari públic de Barcelona, de 1553, octubre, 24.

1A-2047

532 x 582

Al dors, en lletra coetània: “+ Adiudicació feta als honorables mossèn Joan Claret y a la senyora
Elizabet Cassadora de la heretat y béns de Bartomeu Seguer”.

Regular. Lletra esborrada en algunes parts.

Les deposicions dels testimonis pròpiament dites són en català. 

2092

1538, abril, 22. Barcelona.

Carles I i la seva mare Joana, reis de Catalunya-Aragó, a petició dels consellers de la ciutat de Barcelona,
confirmen i atorguen als consellers de l’esmentada ciutat, la modificació del privilegi que el seu avi el rei
Ferran II havia concedit a la dita ciutat sobre el seu regiment (1498, desembre, 13. Ocaña) en allò relatiu
a l’edat mínima exigida per poder ser conseller tercer, la qual fixava en trenta-cinc anys, de manera que
es rebaixi als trenta anys, ja que l’estament dels ciutadans honrats i militars ha vist reduït el seu nombre
de membres i corren el perill que aquest càrrec quedi desert. Així mateix, els concedeix que en tot ofici
temporal de la ciutat, ja sigui anual o biennal, si ha estat ocupat la meitat o més del temps establert pels
seus titulars i queda vacant per mort o renúncia d’aquests, els candidats que es presentin per al període
que resta d’aquests oficis o a un altre ofici temporal no hagin d’observar el període de carència de tres
anys al qual estaven obligats, perquè molts oficis temporals en aquesta situació no poden ser ocupats, ja
que no s’hi postula cap aspirant pel motiu que han de vacar durant els citats tres anys i hipotequen el
seu futur. Igualment, manen l’observança d’aquests privilegis al seu fill i nét respectiu Felip, príncep
d’Astúries i de Girona, al lloctinent general del monarca al Principat de Catalunya, a tots els oficials reials,
als de la ciutat i als seus súbdits, sota pena de 1000 florins d’or d’Aragó.

Joan de Comallonga, [escrivà reial].

Trasllat de Felip Agustí Masius, cavaller, habitant de Barcelona, escrivà de manament reial, notari
públic per tota la terra i la dominació reials i tinent les claus de l’arxiu reial de Barcelona, per
absència d’Antoni Vilaclamor, coescrivà seu i arxiver del dit arxiu, de 1559, maig, 10. 
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1A-2048

470 x 544

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “+ Privilegi atorgat a la ciutat de Barcelona dispensant que puixen
ésser consellers tersos los ciutedans pus tinguen la edat de trenta any (sic.) y que los qui hauran
obtinguts oficis temporals la menor part del temps puixen concórrer en lo mateix y altres oficis de la
ciutat sens vaccar temps algú. 1538”. En lletra posterior: “Est in Tercio Virido”.

Els capítols de la petició dels consellers són en català.

Regestat a Privilegis reials, doc. 452, pàg. 276. Original.

2093

1538, abril, 30. Barcelona.

Jeroni Roca, doctor en drets, ciutadà de Girona, transfereix a Joanot Planes, mercader, ciutadà de
Barcelona, hereu universal d’Isabel, vídua en primeres noces de Guerau Banyils i en segones noces de
Francesc Oller, ambdós ciutadans de Barcelona, un censal mort de 4 lliures de pensió anual i 100 lliures
de preu, part d’aquell censal mort de 32 lliures de pensió anual i 800 lliures de preu, a for de 25.000
sous per mil sous de pensió, que Roca i la dita Isabel van comprar amb carta de gràcia a Bernat Sever
Sapila, clavari i síndic de la ciutat de Barcelona (1529, novembre, 24), cobrador el 24 de novembre
sobre la universitat i els singulars de la dita ciutat, amb especial obligació del dret de la llenya, junta-
ment amb la prorrata corresponent fins al dia d’avui. Roca realitza aquesta transferència de censal
mort en pagament de les 100 lliures que restaven per abonar a Planes com a hereu universal d’Isabel
en complement d’aquelles 200 lliures que Banyils havia llegat a la seva vídua. 

Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona.

1A-2049

432 x 306

Al dors, en lletra coetània: “Carta de la solutam dacio sobre del censal que tinch jo, Johan Magarola,
sobre lo dret de la lenya de pensió annual de quatre liuras, dit-----IIII lliures”. Hi ha altres notes
dorsals molt esborrades.
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2092. Carles I i la seva mare
Joana, reis de Catalunya-
Aragó, a petició dels conse-
llers de la ciutat de Barcelona,
confirmen i modifiquen en
part el privilegi atorgat per

Ferran II sobre el regiment de
la ciutat de Barcelona (1498,
desembre, 13. Ocaña) reduint
l’edat mínima exigida per
poder ser conseller tercer de
trenta-cinc a trenta anys, i eli-

minant, amb certes condi-
cions, el període de carència
de tres anys de tots els oficis
temporals de la dita ciutat.
Privilegi copiat en el Tercer
Llibre Verd, fols. 261 r-264 r.
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2094

1538, maig, 18. Barcelona.

Acta notarial per la qual Onofre Ribelles, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner
de la cort de Marc Antoni de Camós, donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i
Moianès, a petició d’Elisabet, vídua en primeres noces de Benet Granada, ara muller de Jeroni de
Margarit, donzell, domiciliat a Barcelona, en presència de testimonis pregats, sentencia, declara i adjudi-
ca els béns i l’heretat que foren d’Anna Bernadina Eulàlia, filla del difunt Bartomeu Seguer, mercader, i
de la dita Elisabet, vivent, vídua de Llàtzer Margarit, morta intestada i sense fills, a la citada Elisabet,
mare de la finada. Joan Dot, ciutadà de Barcelona, escrivà major de la cort de la vegueria de Barcelona
prengué les declaracions als testimonis cridats a declarar: Joan Pere Malendric i Joan Cases, ambdós
mercaders, ciutadans de Barcelona. La citada Anna només tenia dos germans per part de mare:
Francesc i Miquel Granada.

Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major
de la cort de la vegueria de Barcelona per Joanot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania de la dita
cort.

Trasllat de Miquel Mongai, notari públic de Barcelona, de 1553, octubre, 25. Barcelona.

1A-2050

218 x 531

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Per la luyció dels (sic.) censal de mossèn Joan Claret y Elisabet
Cassadora. Adjudicació. 1538”.

Les deposicions dels testimonis són en català. 

2095

1538, maig, 25. Barcelona.

Acta notarial per la qual Lluís Vilana, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner de [Marc
Antoni de Ca]mós, donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, a petició de
Dionís de Clariana, donzell, doctor en ambdós drets, segon marit de Jerònima Àngela Clariana, morta
intestada, com a administrador i tutor de les dues filles comunes Maria Anna Joana, de dos anys i quatre
mesos d’edat, i Caterina Anna, de sis mesos, respectivament, en presència de testimonis pregats, senten-
cia, declara i adjudica l’heretat i els béns que foren de la citada Jerònima Àngela a les dues filles esmen-
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tades a parts iguals o equivalents. Jerònima Àngela havia estat casada en primeres noces amb el difunt
Joan Deià, mercader, i Vilana dóna aquesta sentència després que Joan Dot prengué les declaracions de
tres testimonis, entre els quals Joan Fonoll, prevere beneficiat a l’església de Santa Maria del Mar.

Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, escrivà major de
la cort de la vegueria de Barcelona per Joanot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania de la dita
cort.

1A-2051

352 x 400

Al dors, en lletra coetània, notes dorsals il·legibles.

Dolent. Hi manquen part de la banda superior del pergamí i una gran porció de l’angle superior
dret, la qual cosa afecta l’escriptura i la comprensió del document.

Les deposicions dels testimonis pròpiament dites són en català.

2096

1538, juliol, 2. València.

Lucrècia de Lloris i de Torrelles, filla de Leandre o Leandrí de Lloris, doctor en ambdós drets, habitant de la
ciutat de València, muller de Carles Torrelles, donzell, així mateix ciutadà i habitant de la dita ciutat,
nomena procurador general amb plens poders l’esmentat Torrelles per administrar tots els seus béns, tant
haguts com per haver, inclòs el dot i la promesa del dot que li féu en els capítols matrimonials Guillem
Jordà, oncle per part de mare, i considerades les pensions dels censals i dels violaris. Resultat d’aquesta
procuració és la venda que l’esmentat Carles va fer als administradors de la capella de Sant Sever de
Barcelona d’un censal mort de 16 lliures de pensió anual i 400 lliures de preu cobrador cada 31 d’octu-
bre que rebia sobre la universitat de Barcelona, especialment sobre el dret del vi i de la verema.

Diego de Calamocha, notari públic de València.

1A-2052

382 x 520

A la part inferior : “Diligència de Jeroni Cagellans, justícia en civil de la ciutat de València, de 1538,
juliol, 3”.

Al dors, en lletra coetània: “Tenetur pro honorabilibus administratoribus capelle Sancti Severi
ecclesie Barchinone racione vendicionis eis facte per magnificum Carolum Torrelles, domicellum, in
civitate Valencie populatum, de toto illo censuali mortuo pensionis XVI librarum et precii CCCC
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librarum quod recipitur quolibet anno super universitate civitatis Barchinone XXXI octobris in et
super jure vini et vindemie dicte civitatis Barchinone, (...). Penes Joannem Vilar, auctoritate regia
notarium publicum Barchinone, XVIII die mensis julii, anno a Nativitate Domini Mº Dº XXXVIII et
posse XXIII julii (...)”.

Hi manca el segell.

2097

1538, juliol, 18. Barcelona.

Carles Torrelles, donzell, domiciliat a la ciutat de València, en nom propi i com a procurador de la seva
muller Lucrècia de Lloris, filla de Leandrí de Lloris, doctor en ambdós drets, de la ciutat de València, i de
la seva difunta esposa Paula Jordana, ven a Gabriel Tomàs, major de dies, Pere Vilasaló, Pere Ortiz i Pere
Fonolleda, preveres beneficiats de la catedral de Barcelona, administradors enguany de la capella de
Sant Sever, un censal mort de pensió anual de 16 lliures i de preu de 400 lliures que la universitat i els
singulars de la universitat de Barcelona li pagaven anualment el dia 31 d’octubre, amb especial obliga-
ció sobre el dret del vi i la verema, per la quantitat de 400 lliures. Aquest censal, subjecte al pacte de
retrovenda, pertanyia a Lucrècia per la donació que li havia fet amb motiu del seu matrimoni Guillem
Jordà, ciutadà de Barcelona, el 5 d’abril passat, el qual l’havia comprat a Francesc Terré de Picalqués,
clavari i ciutadà de Barcelona (1536, octubre, 31). Segueix àpoca de la mateixa data.

Joan Vilar, notari públic de Barcelona.

1A-2053

514 x 564

Al dors, en lletra coetània: “Cappelle Sancti Severi. Venda de censal creat fermada per lo magnífic
mossèn Carlos Torrelles als administradors de Sanct Sever de un censal de pensió annual de XVI
lliures y de preu de CCLXX lliures (sic.) ab lo qual la universitat de Barcelona fa y pres(...) tots
anys a trenta-hu de octubre. LXXXXVI”. Segueixen altres notes dorsals molt esborrades. 

2098

1538, juliol, 28. Barcelona.

Clàusula de l’herència universal del testament del difunt Miquel Bonet, mercader, ciutadà de Barcelona,
en la qual nomena hereu universal Francesc Jeroni Bonet, fill natural i legitimat, de nou anys d’edat, tute-
lat per Pere Pau Sala. Ordena que, després de fer inventari de la totalitat dels seus béns, tot l’or, l’argent
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i les millors peces del mobiliari de casa seva es conservin en lloc segur fins que el dit fill seu compleixi
vint-i-quatre anys o es casi, edat en la qual també pot accedir plenament als altres béns del seu pare,
tant a certes quantitats de diners dipositades en diferents taules de canvi de la ciutat com a les pen-
sions anuals dels censals creats pel dit seu pare. Fins aleshores, està de fet sota la tutela del dit Sala,
han de signar conjuntament tota la documentació comptable relativa a l’administració de les seves ren-
des i Sala l’ha d’instruir en l’ofici de mercader. 

Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Francesc Vidal, notari públic de Barcelona, de 1554, juliol, 4, a partir del trasllat d’Andreu
Miquel Mir, també notari públic de Barcelona, de 1544, juny, 20.

1A-2054

276 x 411

Al dors, en lletra coetània: “Translat auctèntich de altre translat de la clàusula universal del testa-
ment del honorable mossèn Miquel Bonet, mercader, en lo qual instituí mossèn Francesch
Hierònym Bonet, fill seu”. En lletra posterior : “Fa per la luyció dels censals de mossèn Francesc
Hierònym Bonet, mercader”.

La clàusula pròpiament dita és en català.

2099

1538, setembre, 7. Barcelona.

Marc Antoni de Camós, donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, junta-
ment amb Pere Miquel Carbonell, doctor en drets, ciutadà de Barcelona, a petició d’Elisabet Ribes,
muller, hereva universal i administradora de l’heretat del difunt Joan Ribes, ciutadà de Barcelona, subroga
Bartomeu Bolet, mercader, ciutadà de Barcelona, i associa la dita Elisabet en l’administració de l’heretat
del difunt Joan Ribes amb les mateixes competències de què gaudiren Pere Armengol i Joan Cervera,
mercaders de Barcelona abans de la seva renúncia, i Miquel Bonet, abans de la seva mort. El citat
regent la vegueria de Barcelona primer havia nomenat els esmentats Bartomeu Bolet i Miquel Bonet,
mercaders, ciutadans de Barcelona, administradors de la dita heretat en substitució de Pere Armengol i
de Joan Cervera, mercaders de Barcelona, els quals renunciaren a la dita administració per a la que
havien estats nomenats en el testament de l’esmentat Joan Ribes.

Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major de
la cort de la vegueria de Barcelona per Joanot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania de la dita cort.

1A-2055

193 x 306

Catàleg dels pergamins



   105 Catàleg dels pergamins

2099. Marc Antoni de
Camós, donzell, regent la
vegueria de Barcelona, junta-
ment amb Pere Miquel
Carbonell, doctor en drets, a
petició d’Elisabet Ribes,
muller, hereva universal i
administradora de l’heretat
del difunt Joan Ribes, subroga
Bartomeu Bolet, mercader,
tots ciutadans de Barcelona, i
associa la dita Elisabet en l’ad-

ministració de la citada here-
tat amb les mateixes com-
petències de què gaudiren
els altres tres administradors
abans de la seva renúncia i
de la seva mort, respectiva-
ment.
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2100

1538, novembre, 15. Barcelona.

Acta notarial per la qual Marc Antoni de Camós, donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada,
Vallès, Moià i Moianès, juntament amb Miquel Quintana, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona,
assessor i un dels advocats ordinaris de la ciutat de Barcelona, a petició de Miquel Plana, causídic, ciuta-
dà de Barcelona, procurador d’Esteve Salverdenya, doctor en lleis, del Consell Reial, ciutadà de
Barcelona, pare i legítim administrador del seu fill Perot, publica, autoritza i autentica el testament
sacramental d’Anna Salverdenya, muller del dit Esteve Salverdenya, traspassada el darrer 28 de setem-
bre, deixant hereu universal el seu fill Perot malgrat tenir una altra filla, Anna. Esteve Salverdenya actua
també com a procurador de la seva filla Anna en aquest procés. Així mateix, intervé Miquel Puigderoda,
prevere i vicari de la parròquia dels Sants Just i Pastor de Barcelona, ja que per donar legalitat a aquest
testament, segons el costum local de Barcelona, els testimonis de les darreres voluntats dels testadors
han d’efectuar la declaració de les dites voluntats i el jurament a l’altar de Sant Fèlix màrtir de l’esmen-
tada parròquia. Les persones citades a testimoniar el dia 8 de novembre les darreres voluntats d’Anna
Salverdenya són: Sebastiana Oliu, muller de Joan Oliu, mercader de la vila de Blanes, cosina segona de la
dita Anna; Anna Diego, donzella, filla del difunt Jaume Diego, forner, ciutadà de Barcelona, i de la seva
muller Quitèria, vivent, i, finalment, Beatriu Custa, muller d’Antoni Custo, mercader, ciutadà de Barcelona,
parenta també de la dita Anna. Totes tres esmenten la presència de Joana Fustera, germana de la cita-
da Anna, al costat de la testadora quan aquesta exposà les seves darreres voluntats. 

Joan Vilar, notari públic de Barcelona, regent l’escrivania de la notaria dels testaments sacramentals
per Francesc Ribera, mercader, ciutadà de Barcelona, senyor útil d’aquesta escrivania, li dóna forma
pública.

1A-2056

570 x 576

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Testament sacramental de la magníficha senyora Anna
Salverdenya, muller del magnífich senyor micer Steve Salverdenya, doctor en quiscun dret y del
Reyal Consell e ciutedà de Barcelona. 1508 (sic.)”.

La petició, el pregó i les declaracions dels testimonis són en català.

Estisorat en senyal de cancel·lació.
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2100. Marc Antoni de
Camós, donzell, regent la
vegueria de Barcelona, amb
Miquel Quintana, doctor en
ambdós drets, assessor i un
dels advocats ordinaris de la
ciutat de Barcelona, a petició
de Miquel Plana, causídic, pro-
curador d’Esteve Salverdenya,
doctor en lleis, del Consell
Reial, tots ciutadans de
Barcelona, publica, autoritza i
autentica el testament sacra-
mental d’Anna Salverdenya,
muller del dit Esteve. Hi inter-
vé Miquel Puigderoda, preve-
re i vicari de la parròquia dels
Sants Just i Pastor de
Barcelona, ja que per donar
legalitat a aquest testament,
segons el costum local de
Barcelona, els testimonis de
les darreres voluntats dels
testadors han d’efectuar la
declaració de les dites volun-
tats i el jurament a l’altar de
Sant Fèlix màrtir de l’esmen-
tada parròquia.
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2101

1539, febrer, 5. Barcelona.

Clàusula de l’herència universal del testament de Lluïsa Jerònima, muller de Bernat Ferrer, donzell, se-
nyor del castell de Bellvei, al Penedès. Institueix hereu universal el seu fill homònim, que ha de ser substi-
tuït, si escau, per les seves germanes, primer Jerònima i després Lucrècia, respectivament. En darrer
terme nomena hereves universal a parts iguals les dites dues filles conjuntament amb sor Elisabet
Ferrera, monja de Montsió, l’altra filla, tant si són religioses com si no. Quan elles morin la seva heretat
ha de ser dividida en tres parts iguals: l’una a la seva parenta per part de pare Magdalena, muller de
Cosme Amiguet, doctor en arts i en medicina, ciutadà de Barcelona, filla del difunt (...) Antic, mercader;
l’altra part s’ha de dividir per meitats entre l’Hospital de la Santa Creu i el monestir de Montsió, i l’últi-
ma part ha de ser per al monestir de Framenors. Les parts dels monestirs s’han de dedicar a la cele-
bració de misses per a la seva ànima i les dels seus antecessors. A més a més, els Framenors han de
percebre, en cas de la premort dels seus fills i marit, el censal que ella rep sobre el castell de Bellvei. En
cas que els Framenors no complissin, passa als Predicadors. La meitat de l’escreix, això és de 300 lliu-
res, també ha d’anar per celebrar misses. Prohibeix expressament a l’hereu la detracció de la [quarta]
falcídia dels llegats i de la quarta trebel·liànica.

Gaspar Safranquesa, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Joan Monjo, notari públic de Barcelona, de 1544, maig, 13, a partir del trasllat de Pere
Jovells, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Gaspar Safranquesa, també notari públic de
Barcelona, connotari seu, el clou el 1544, gener, 23.

1A-2057

296 x 553

Al dors, en lletra coetània: “Calbus”.

La clàusula del testament pròpiament dita és en català.

2102

1539, febrer, 5. Barcelona.

Clàusula de llegat del testament de Lluïsa Jerònima, muller de Bernat Ferrer, donzell, senyor del castell
de Bellvei, al Penedès, en la qual deixa l’usdefruit del seu dot o béns dotals a l’esmentat marit mentre
visqui, sempre que no es casi.
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Gaspar Safranquesa, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Joan Vilar, notari públic de Barcelona, en lloc i en nom de Gaspar Safranquesa, connotari
seu, el va cloure el 1547, març, 11. 

1A-2058

206 x 330

La clàusula del llegat pròpiament dita és en català.

2103

1539, març, 8. Barcelona.

Joan Agullana, ciutadà de Girona i de Barcelona, havia comprat avui mateix a Àngela Alèxia Burguesa,
vídua de Galceran Burguès i de Santcliment, donzell, domiciliat a Barcelona, al fill comú homònim i a la
seva muller Isabel de So, el lloc de Viladecans i el seu terme amb tots els drets inherents, que posseïen en
franc alou, així com allò que tenien per aquest lloc de Viladecans a les parròquies de Sant Boi de
Llobregat i de Santa Coloma de Cervelló, per la quantitat de 4100 lliures. En pagament d’aquesta quan-
titat li transfereix un censal mort de 1500 sous de pensió anual i 1500 lliures de preu, amb pacte de
retrovenda, que ell rebia sobre el General del Principat de Catalunya cada 23 maig, el qual el seu germà
Francesc Agullana havia comprat als diputats del General (1534, maig, 4). Així mateix, li transfereix dos
censals morts de 320 sous o 16 lliures de pensió anual i 400 lliures de preu que Joan Agullana rebia
amb pacte de retrovenda sobre la universitat de Barcelona, especialment sobre el dret extraordinari del vi
i la verema cada 30 d’octubre. Aquests censals li pervenien del testament de Joan Ponç Esteve (1523,
febrer, 16. Girona), el qual els havia heretat d’Elionor Esteve, vídua del seu oncle Joan Esteve, mercader,
que, al seu torn, els havia comprat al clavari de la ciutat de Barcelona (1510, octubre, 3), i de la posterior
divisió de l’heretat entre el dit Joan, els seus germans Rafael i Francesc Agullana, i Joana Xammar i de
Rocabertí.

Lluís Jorba, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del difunt Joan Lunes,
connotari seu, li dóna forma pública el 1561, juliol, 10.

Trasllat de Lluís Rufet, notari públic de Barcelona, de 1561, juliol, 21.

1A-2059

547 x 649

Al dors, en lletra coetània: “Trellat auctèntic de in solutum dacio fet a ops de la venda que lo magní-
fic mossèn Galceran Burguès a feta al magnífic mossèn Enric (sic.) Agullana de dos censals quiscú
de preu de CCCC lliures y pensió XVI lliures barceloneses que·s reben sobre la ciutat de
Barcelona en octubre”.
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2104

1539, març, 17. Barcelona.

Elisabet, vídua d’Eloi Guiot, ferrer, ciutadà de Barcelona, Benet Martí, prevere beneficiat de l’església de
Santa Maria del Mar, Pere Savit, xaloner, ciutadà de Barcelona, i Pere Tosa, de Terrassa, tutors i curadors
de la persona i dels béns de Pere Guiot, impúber, fill comú dels dits Elisabet i Eloi, i hereu universal del
seu difunt pare, seguint allò disposat en el seu testament i amb el permís del veguer de Barcelona
Segimon Barberà, donzell, venen en pública subhasta a Jaume Rossell, agricultor, ciutadà de Barcelona,
com a millor postor, unes cases amb una quintana de terra al costat, pou comú i tres cases contigües,
situades al Raval de la ciutat, al carrer d’en Robador, que tenen pels hereus de Guillem i Bernat Mulen,
propietat alodial de l’ardiaconat de Santa Maria del Mar i de l’altar de Sant Iu i el seu beneficiat de la
dita església, per la quantitat de 28 lliures. Aquesta quantitat s’ha d’esmerçar en la redempció d’un cen-
sal mort de 100 sous pensió i 100 lliures de preu que Pere Guiot paga a l’Hospital de la Santa Creu
cada 7 de juny i de les pensions prorrata endarrerides fins a la data de la lluïció. Intervenen en la sub-
hasta Joan Güells i Joan Cosset, corredors públics i jurats de la ciutat de Barcelona. Benet Martí i els dits
corredors signen la compravenda més tard.

Pere Gener, notari públic de Barcelona.

1A-2060

581 x 682

Al dors, en lletra coetània: “Emptor Jacobus Rossell, agricultor, civis <Barchinone>, in posse Petri
Janer, auctoritate regia notarii publici Barchinone. Fan per mossèn Macià Ferrer”.

2105

1539, març, 17. Barcelona.

Vegeu el document núm. 2104.

Pere Gener, notari públic de Barcelona.

1A-2061

712 x 555

Al dors, en lletra coetània: “Emptor Jacobus Rossell, agricultor, civis Barchinone. In posse Petri Janer,
auctoritate regia notarii publici Barchinone”.
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2106

1539, maig, 10. Barcelona.

Jeroni Agustí, cavaller, de l’orde de Sant Jaume [de l’Espasa], habitant de la ciutat de Barcelona, batlle
general de Catalunya, ratifica i estableix de nou, amb certes condicions, a Joan Arinyó, carnisser, ciutadà
de Barcelona, successor dels germans Joan i Pere Vallhonesta, sastre i forner respectivament de
Barcelona, la taula de carnisseria o maell amb dos pilons que els dits germans li havien venut, situada a
l’entrada del maell major, entrant pel carrer de la Tapineria, a mà esquerra, això és la segona taula, al
costat de la dels hereus del difunt Francesc Franc, doctor en ambdós drets, regent la cancelleria reial del
Principat de Catalunya, a canvi d’un cens anual de 40 sous i 6 diners, pagadors per meitats en dos ter-
minis: Nadal i Sant Joan de juny. La taula és tinguda pel senyor rei i el seu batlle general. Jeroni Agustí
rep la quantitat de 9 sous per aquest nou establiment, que Arinyó ingressa a la taula de canvi de
Bernat Cortès, canviador, ciutadà de Barcelona. 

Jeroni Mollet, notari públic de Barcelona i escrivà de la cort de la Batllia General de Catalunya pel
senyor útil de l’escrivania de la dita cort.

1A-2062

295 x 343

Al dors, en lletra coetània: “(...) MDXLV in posse Joannis Gassol, notarii regia auctoritate (...)
Paulam Arenya, uxorem suam”.

2107

1539, maig, 16. Barcelona.

Crida de la venda d’una taula de carnisseria o maell amb dos pilons per tallar que posseeixen els
hereus del difunt Joan Vallhonesta, forner (sic.), ciutadà de Barcelona, la qual tenen pel rei i el seu batlle
general a cens anual de 40 sous i 6 diners pagadors per meitats en dos terminis: Nadal i Sant Joan de
juny. La taula està situada a Barcelona, a l’entrada del maell major, entrant pel carrer de la Tapineria és
la segona taula a mà esquerra. Consta que el comprador és Joan Arinyó, carnisser, ciutadà, i que la
venda es realitza per 49 lliures en poder de Miquel Benet Gilabert, notari de Barcelona. 

A la part inferior : “Die veneris, decima sexta mensis madii, anno a Nativitate Domini Millesimo
Quingentesimo Tricesimo Nono, fuit purgata dicta preconitzacio et continuata in Libro
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Preconitzacionum curie vicarie Barchinone per me Petrum Martini, notarium et scriptorem juratum
dicte curie, manu propria scribentem et fidem facientem”.

1A-2063

114 x 178

Aquesta crida està cosida al document núm. 2084.

2108

1539, maig, 21. Barcelona.

Elionor Luquès, vídua de Miquel Benet Luquès, tutora del fill comú Miquel Luquès, restitueix i revèn a
Anna Margarida, vídua i hereva universal del difunt Romeu d’Ollers, doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona (1538, octubre, 10), un censal mort de 340 lliures de preu i 13 lliures i 12 sous de pensió
anual cobrador el dia 17 de desembre sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, per
la quantitat de 340 lliures. Romeu havia venut prèviament l’esmentat censal (1532, abril, 29) al difunt
Bernat Jeroni Bonet, mercader, ciutadà de Barcelona, cotutor del dit fill nomenat en el testament del
citat Miquel Benet Luquès, amb la condició i pacte de revenda. Aquest censal l’havia comprat el dit
Bonet amb diners procedents de l’herència paterna de l’esmentat fill.

Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del seu difunt
pare homònim, connotari seu, li dóna forma pública i el clou el 1560, abril, 26.

1A-2064

270 x 526

Al dors, en lletra coetània: “Per micer Ambròs de Ollers, utriusque juris doctor”.

2109

1539, juny, 6. Barcelona.

Joan Ferran, mercader, ciutadà de Barcelona, ven a Jaume Ventallols, menor, pubill, fill i hereu del difunt
homònim, també mercader i ciutadà de Barcelona, a Nicolau Arles, major, mercader, i al fill homònim,
menor, ambdós ciutadans de Barcelona, tutors i curadors del dit Jaume, un censal mort de 20 lliures de
pensió anual i 500 lliures de preu que el dit Ferran havia comprat al clavari de la ciutat de Barcelona
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2107. Crida de la venda d’una
taula de carnisseria que pos-
seeixen els hereus del difunt
Joan Vallhonesta, forner (sic.),
ciutadà de Barcelona, la qual
tenen pel rei i el seu batlle
general a cens anual de 40
sous i 6 diners pagadors en
dos terminis. Està situada a
l’entrada del maell major
entrant pel carrer de la
Tapineria.
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(1523, març, 21) i que rebia sobre la universitat i els singulars de la dita universitat, especialment sobre el
dret del florí i mig florí, per la quantitat de 504 lliures, 3 sous i 4 diners. Segueix àpoca de la mateixa data.

Pau Renard, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Pere Joan Garau, notari públic de Barcelona, de 1558, gener, 21.

1A-2065

373 x 619

2110

1539, juny, 16. Barcelona.

Genís Satallada, adroguer, ciutadà de Barcelona, i la seva muller Eulàlia, venen a Blanquina Moià, vídua
de Joan Moià, apotecari, originari de la vila de Santa Coloma de Queralt, ciutadà de Barcelona, un cen-
sal mort de 136 lliures de preu i 108 sous i 10 diners de pensió anual pagadors el dia 16 de febrer
que Satallada rebia sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, per la quantitat de 137
lliures, 12 sous i 4 diners. Realitzen la venda per pagar les cases que foren del difunt Joan Vallmanya,
mercader, situades al carrer de na Canuda, i Blanquina adquireix el dit censal per esmerçar en la causa
pia instituïda per ella el 28 de gener passat dedicada a maridar donzelles pobres. Aquest censal és
part d’un censal de 1250 lliures de preu i 50 lliures de pensió que el seu difunt pare Pere Genís
Satallada, apotecari, ciutadà de Barcelona, havia rebut per donació de Damià Sarrovira i la seva muller
Violant, i que originàriament el difunt Jaume Pau, doctor en lleis, havia comprat a Pere Desplà, mercader,
clavari i síndic de la ciutat de Barcelona (1458, febrer, 15). Segueix àpoca de la mateixa data. 

Miquel Cellers, notari públic de Barcelona.

1A-2066

669 x 530

Al dors, en lletra coetània: “De aquells CVIII sous, X diners quiscun any pagadors a XVI de febrer
de preu de CXXXVI lliures que la dona na Blanquina, muller de Joan Moyà, quòndam, apotecari,
de vida sua y aprés sa mort, los administradors de les pies causes per ell instituïdes deuen rebre
sobre la universitat y singulars de la ciutat de Barcelona. Empcio (...) Moya in posse Michaelis Cellers,
notarii publici Barchinone”. En lletra posterior : “Fa per lo censal luït als administradors de la causa
pia de Blanquina Moyà, que rebia 16 de fabrer, ordinari, CXXXVI lliures e pe[nsió] CVIII sous, X
<diners>”.
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2111

1539, juliol, 12. Barcelona.

Joan Comes, mercader, ciutadà de Barcelona, i la seva muller Elisabet venen amb carta de gràcia a
Eufrasina de Ferrera, priora del convent de monges Predicadores de Montsió, un censal mort de 14 lliu-
res de pensió anual i 350 lliures de preu cobrador el dia 25 d’octubre sobre els seus béns, especialment
sobre un censal mort de 280 sous de pensió anual i 350 lliures de preu que el dit Comes rebia el
mateix dia sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, el qual havia heretat de la seva
mare Beatriu. El preu de la compravenda és de 350 lliures. Guillem Pere Comes, canonge de la catedral
de Barcelona, fill del dit matrimoni aprova la venda del dit censal. Segueix àpoca de data una mica pos-
terior (1539, agost, 12), en la qual els dits cònjuges especifiquen que han cobrat les 350 lliures preu del
censal d’aquesta manera: 309 lliures, 16 sous i 1 diner han estat dipositats a la Taula de Canvi a nom
de Miquel Feliu, prevere beneficiat de la catedral de Barcelona, com a successor de Climenta, vídua de
Jaume Mercer, gerrer de la dita ciutat, per a lluïció i redempció d’un censal mort de 15 lliures de pensió
anual i 300 lliures de preu cobrador el 29 de novembre que els dits cònjuges pagaven al dit Feliu; 9 lliu-
res, 16 sous i 1 diner s’han abonat també al citat Feliu de pensions endarrerides; 40 lliures, 3 sous i 11
diners, per voluntat d’Elisabet, s’han ingressat a la dita Taula a nom del citat Joan Comes. 

Pere Celitons, notari públic de Barcelona.

1A-2067

829 x 681

Al dors, en lletra coetània, notes dorsals molt esborrades.

2112

1539, novembre, 15. Barcelona.

Miquel Feliu, prevere beneficiat de la catedral de Barcelona, reconeix que Eufrasina de Ferrera, prioressa
del convent de monges Predicadores de Montsió, de la ciutat de Barcelona, i el dit convent, li han pagat
la quantitat de 309 lliures, 16 sous i 1 diner, part de les 350 lliures que elles havien de pagar a Joan
Comes, mercader, ciutadà de Barcelona, i a la seva muller Elisabet, per un censal mort de 14 lliures de
pensió anual i 350 lliures de preu, pagadores el 25 d’octubre, que les dites monges havien comprat
amb carta gràcia a l’esmentat matrimoni el 12 de juliol passat. Aquesta quantitat correspon a la lluïció
d’un censal mort de 300 sous de pensió anual i 300 lliures de preu que els dits cònjuges li prestaven
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com a laica i privada persona el 29 de novembre. D’altra banda, reconeix haver rebut 9 lliures, 16 sous
i 1 diner, de pensió prorrata deguda del dit censal de 300 sous de pensió. 

Pere Celitons, notari públic de Barcelona.

1A-2068

374 x 540

2113

1539, desembre, 13. Barcelona.

Caterina Garcia, vídua en primeres noces de Guillem Llombard, [coraller], ciutadà de Barcelona, i en
segones de Martí Garcia, manescal, ciutadà de la mateixa ciutat, estableix de nou i ratifica a Joan
Salgueda, fuster, ciutadà de Barcelona, unes cases, en la major part enderrocades, situades al carrer de
les Polleres amb la condició de millorar-les, les quals li cedeix mitjançant el pagament de 9 sous.
Salgueda ja havia comprat aquestes cases a Magdalena, vídua de Jaume Vidal, baster, ciutadà de
Barcelona, i a la seva germana Eulàlia, filles i hereves universals del difunt Pere Coll, paraire de draps de
llana, ciutadà de la mateixa ciutat, per la quantitat de 17 lliures (1535, octubre, 27), el qual les tenia
per la dita Caterina a cens de 13 sous i 6 diners cada any per Santa Maria d’agost i eren propietat
alodial de la Pia Almoina de la catedral de la dita ciutat. Caterina paga un cens anual als administra-
dors de la dita Pia Almoina de 13 sous i 6 diners el mateix dia per les dites cases i per les que ella ha
establert prèviament a Damià Morell, mariner. 

Benet Joan, notari públic de Barcelona.

1A-2069

360 x 652

Al dors, en lletra coetània: “In posse Benedicti Johannis, notarii publici Barcinone. Jo (...) sens fer, de la
XIII carta, a I de maig, MDXXXX (...). És continuada en lo Libre de luysmes de la Pia Almoyna, en
cartes noranta-sis (...) pro?(...) de la dita Almoyna. II sous, III <diners>. És de Joan Salgueda, fuster
(...)”. Hi ha altres notes molt esborrades.

Regular. Lletra molt esborrada en algunes parts.
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2114

1539, desembre, 13. Barcelona.

Vegeu el document núm. 2113.

Francesc Martí, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del difunt Benet Joan, connotari
seu, li dóna forma pública el 1551, desembre, 7. Aquest document solemne es redacta a petició de
Tecla Poca, vídua, filla i hereva de Caterina Llombart.

1A-2070

405 x 364

Al dors, en lletra coetània: “Establiment fermat per la dona na Caterina Lombart a Joan Salgueda,
fuster, de les cases del carrer de les Polleres. Dues cartes de Catherina Lombart. Catharina
Lombarda”.

Dolent. La meitat superior està plena de fongs i taques que n’impedeixen la lectura.

2115

1539, desembre, 16. Ripoll.

Acta notarial per la qual Sebastià Feixes, prevere, de la vila de Ripoll, diòcesi de Vic, rector de l’església
parroquial de Sant Llorenç de Campdevànol, en presència de testimonis pregats, nomena procurador
general Miquel Vilar, prevere, de la vila de Ceret, diòcesi d’Elna, resident a la dita vila de Ripoll, per a cons-
tituir en el seu nom una renda vitalícia sobre tots els fruits que li pertanyen d’aquesta parròquia per
pagar a Ramon Grífol, prevere beneficiat de la catedral de Barcelona, la quantitat de 4 lliures de pensió
anual per Nadal a la ciutat de Barcelona, amb la facultat que aquest la pugui transferir lliurement. En
garantia de compliment se sotmet a les penes eclesiàstiques i hipoteca les rendes de la dita parròquia.

Bernat Boada, prevere, notari públic de Ripoll.

1A-2071

292 x 305

Al dors, en lletra coetània: “Procura ad imponendum pensionem quatuor librarum super fructibus
parrochialis ecclesie Sancti Laurencii de Campovendalo”.
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2116

1539, desembre, 28. Barcelona.

Capítol de donació dels capítols matrimonials signats entre Onofre de Marimon, cavaller, habitant de
Barcelona, fill del difunt Jordi Benet de Marimon, ciutadà de Barcelona, i de la seva muller Beatriu de
Marimon i de Gralla, d’una part, i Isabel Anna Salverdenya, donzella, filla d’Esteve Salverdenya, doctor en
ambdós drets, del Consell Reial, ciutadà de Barcelona, i de la seva difunta muller Anna Joana, de l’altra.
En aquest, Salverdenya en nom propi, i com a pare, administrador i procurador de la persona i dels béns
del seu fill Pere o Perot Salverdenya, hereu universal de la seva mare, dóna entre vius a la seva citada
filla, en contemplació de matrimoni, la quantitat de 60.000 sous pagadors entre altres maneres en cen-
sals, entre els quals un censal mort de pensió anual de 12 lliures i de preu de 300 lliures cobrador cada
8 de juny que el dit germà i hereu Perot Salverdenya rep anualment sobre la universitat de la ciutat de
Barcelona. Aquest censal és en pagament de part dels drets que la dita Isabel Anna tenia o tindria en
els béns paterns i materns. 

Joan Vilar, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Pau Mallol, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Miquel Riera, notari, ciutadà
de Barcelona, ocupat en altres negocis, tinent les escriptures del difunt Joan Vilar, notari públic de
Barcelona, clou aquesta donació el 1562, juny, 15.

A part inferior esquerra: “Recepi ego, dictus Mallol, per manus Petri Pauli Sala, mercatoris, viginti
solidos monete Barchinone”.

1A-2072

238 x 392

El capítol de donació pròpiament dit està escrit en català. 

2117

1540, març, 12. Barcelona.

Lluís Setantí, ciutadà, clavari, procurador i síndic de la ciutat de Barcelona, en compliment de les delibe-
racions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, ven amb carta de gràcia a Francesc
Gralla i Desplà, mestre racional de la cort reial, domiciliat a Barcelona, 50 lliures de pensió anual d’un
censal mort cobrador el dia 12 de març sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona,
amb especial obligació del dret del vi i la verema, per la quantitat de 1250 lliures, a raó de 25.000 sous
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per milenar de pensió. Aquest censal es crea per fer front al pagament del préstec de 4000 lliures que
els consellers havien fet graciosament als asseguradors de les carns de moltó del present any d’aquesta
ciutat, segons els capítols signats entre ambdues parts. Segueix àpoca de la mateixa data.

Pere Fitor, notari públic de Barcelona, tinent i regent les escriptures del difunt Rafael Puig, també
notari públic de Barcelona, connotari seu, li dóna forma pública i el clou el 1587, setembre, 11.

1A-2073

736 x 565

Al dors, en lletra i xifres posteriors: “Per lo censal que rebia la comtesa de Aytona (...). Luyth a
XXVIIIIº de nohembre, 1586”.

Dolent. Hi manquen fragments al llarg de tota la part dreta, la qual cosa afecta l’escriptura i la
comprensió del document.

2118

1540, maig, 22. Barcelona.

Fra Genís Balaguer, mestre en sagrada teologia, custodi, fra Joan Bruix, vicari i lloctinent del guardià del
monestir dels Framenors de Barcelona, per malaltia de fra Miquel Pons, mestre en sagrada pàgina, guar-
dià ordinari del dit monestir, i el capítol de tots els frares del citat monestir, venen amb carta de gràcia a
Bernat Cortès, mercader i canviador de monedes, ciutadà de Barcelona, 14 lliures i 4 sous de pensió
anual d’un censal mort cobrador cada any el 4 de novembre sobre els béns del dit monestir i convent per
la quantitat de 284 lliures, a raó de 20.000 sous per mil sous de pensió. En garantia de compliment, obli-
guen la pensió i el preu equivalents, part d’un censal mort de 24 lliures i 4 sous de pensió anual i 605
lliures de preu que els dits frares percebien sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona el
mateix dia. Segueix àpoca de la mateixa data, on consta que Cortès va retenir aquesta quantitat a la
seva taula de canvi perquè fra Francesc Antic Prat, procurador del dit monestir, li devia la mateixa quanti-
tat. Creen aquest censal per manca de numerari per pagar a Cortès allò que li devien. 

Joan Honorat Jovells, notari públic de Barcelona, tinent les notes i les escriptures de l’escrivania del
difunt Pere Gener, connotari seu, li dóna forma pública i el clou, el 1570, abril, 12.

1A-2074

739 x 556

Al dors, en lletra posterior : “Fan per mossèn Cortès. Fan per la luyció del censal de preu de
CCLXXXIIII lliures y de pensió XIIII lliures, IIII sous que la senyora Joana Climenta Cortesa rebia
sobre la ciutat a IIII de nohembre, MDLXX”.
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2118. Fra Genís Balaguer,
mestre en sagrada teologia,
custodi, fra Joan Bruix, vicari i
lloctinent del guardià del
monestir dels Framenors de
Barcelona, i el capítol de tots
els frares del citat monestir,
venen amb carta de gràcia a
Bernat Cortès, mercader i
canviador de monedes, ciu-
tadà de Barcelona, 14 lliures i
4 sous de pensió anual d’un
censal mort cobrador cada
any el 4 de novembre sobre
els béns del dit monestir i
convent per la quantitat de
284 lliures, a raó de 20.000
sous per mil sous de pensió.
En garantia de compliment,
obliguen la pensió i el preu
equivalents, part d’un censal
mort que ells rebien sobre la
universitat i els singulars de la
ciutat de Barcelona. Segueix
l’àpoca. Creen aquest censal
per manca de numerari per
pagar a Cortès allò que li
devien. 
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2119

1540, juliol, 9. Barcelona.

Miquel Oliver, donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, amb l’assessora-
ment de Pau Valls, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, a petició de Galceran de Junyent, ciutadà
de Barcelona, en presència de testimonis pregats, nomena tutors, curadors i administradors generals de la
persona i dels béns de Miquel Joan de Junyent, pubill, donzell, emancipat, fill del dit Galceran de Junyent, el
citat pare Galceran i Francesc Romeu, prevere beneficiat de la catedral de Barcelona, el quals, en garantia
de compliment, obliguen els seus béns haguts i per haver. A més a més, presenten fiadors Mateu Vidal i
Desplà, cavaller, habitant de Barcelona, i Rafael Ferrer, àlies Coll, mercader, ciutadà de la dita ciutat.

Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major
de la cort de la vegueria de Barcelona per Joanot Terré, senyor útil de l’escrivania de la menciona-
da cort. Ho clou Pere Martí, notari i escrivà jurat de la dita cort.

Trasllat d’Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona, li dóna forma pública i el clou el 1546,
abril, 7.

1A-2075

373 x 301

2120

1540, novembre, 24. Barcelona.

Bernat Rovira, doctor en ambdós drets, domiciliat a Barcelona, dóna entre vius en contemplació de
matrimoni a la seva filla natural Elisabet Rovira la quantitat de 300 lliures, part de les propietats i dels
béns que ha deixat al seu nét Miquel Joan de Junyent, fill de la seva germana, també filla natural del dit
Rovira, muller de Galceran de Junyent, ciutadà de Barcelona, sota certes condicions: si es casa sense con-
sentiment dels parents i no té fills legítims, en el seu testament ha de llegar la dita quantitat a Miquel
Joan de Rovira i de Junyent, si viu, als seus germans, i, si escau, a la dita germana. Si es casa amb el dit
consentiment, pot deixar lliurement aquestes 300 lliures. Francesc Romeu, prevere beneficiat de la cate-
dral de Barcelona, intervé també en la imposició d’aquestes condicions.

Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del seu difunt
pare i connotari homònim, li dóna forma pública i el clou el 1546, abril, 6.

1A-2076

267 x 409
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2121

1541, gener, 3. Barcelona.

Isabel de Boixadors i de Requesens, muller de Joan de Boixadors i Desvalls, varvassor, habitant de
Barcelona, senyor del castell i terme de Savallà [del Comtat], nomena procuradors generals conjunta-
ment el seu fill Joan de Boixadors, absent, i Francesc Jovells, notari públic de Barcelona, present, amb
plena potestat per a l’administració general de tots els seus béns i drets, compravenda de censals morts
amb carta de gràcia, pagament de les pensions anuals en els terminis previstos en els contractes, lliura-
ment de possessions corporals, etc. En garantia de compliment, obliga tots els seus béns davant els
compradors de censals morts. 

Pau Renard, notari públic de Barcelona, li dóna forma pública.

1A-2077

605 x 333

Al dors, en lletra coetània: “Racione censualis mortui quod ego Petrus Jovells, notarius Barchinone,
percipio in et super universitate civitatis Barchinone anno quolibet X augusti, ex speciali hypotheca
mihi facta per nobilem Joannem Aboxedors et aliis in censuali mortuo precii centum nonaginta
librarum et pensionis novem librarum et decem solidorum mihi onerato et vendito instrumento
recepto apud discretum Andream Michaelem Mir, auctoritate regia notarium publicum Barchinone,
die XIIIº augusti, anno MºDºXLIº”. 

2122

1541, gener, 5. Barcelona.

Francesc Romeu, prevere beneficiat de la catedral de Barcelona, i Galceran de Junyent, ciutadà de
Barcelona, tutors de la persona i dels béns de Miquel Joan de Junyent i de Rovira, fill del dit Galceran i la
seva muller (en blanc), d’acord amb allò pactat, assignen a Elisabet Rovira, infant, filla natural del difunt
Bernat Rovira, doctor en ambdós drets, domiciliat a Barcelona, un censal mort de 300 lliures de preu i
240 sous de pensió anual cobrador cada 11 d’octubre sobre la universitat i els singulars de la ciutat de
Barcelona. Aquest censal és part d’aquell censal de 2000 lliures de preu i 800 sous de pensió anual
que Bernat de Rovira va donar al seu nét, el citat Miquel Joan, el 14 de juliol passat i que havia comprat
al clavari de la ciutat de Barcelona (1538, octubre, 11).
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Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del seu difunt
pare homònim i connotari, li dóna forma pública el 1546, abril, 6.

1A-2078

335 x 662

Al dors, en xifres coetànies: “1541”.

2123

1541, febrer, 9. Barcelona.

Testament de Bernat Safont, notari i escrivà de registre reial, ciutadà de Barcelona, fill dels difunts
Francesc Safont, notari, ciutadà de la dita ciutat, i de la seva muller Aldonça. Nomena marmessors
Jaume Nicolau, prevere beneficiat a l’església de Santa Maria del Pi, la seva muller Joana, el seu germà
Nicolau Safont, mercader, i el seu gendre Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona. Demana ser
enterrat al claustre de la Seu de Barcelona, al túmul dels seus pares i predecessors. Fa deixes per a la
seva parròquia de Santa Maria del Mar, als seus marmessors, i per obres a la Seu i a les esglésies de
Sant Miquel i Sant Jaume. Llega una certa quantitat per a la celebració de misses als monestirs de
Santa Maria de Montserrat, Frares Menors de Barcelona, Santa Maria de Jesús i Sant Agustí. Deixa
algunes quantitats, amb certes condicions, a la seva filla, Elionor, quan es casi, i als seus fills Miquel i
Francesc. Retorna a la seva muller el dot i l’esponsalici i llega altres quantitats a les seves filles: Elisabet
Sunyera, muller de Francesc Sunyer, i Aldonça Brianda, muller de Jeroni Esteve, notari. Deixa les seves
escriptures al seu gendre Francesc Sunyer. Nomena hereva universal la seva muller Joana mentre no es
casi i li prohibeix la detracció de la quarta trebel·liànica. Estableix les substitucions pertinents en el seus
fills Bernat Safont, Miquel, Francesc, els fills mascles per ordre de primogenitura, i, finalment les filles:
Elisabet Sunyera i Elionor, i els seus successors a parts iguals o equivalents. 

Antoni Anglès, notari públic de Barcelona.

1A-2079

361 x 611

Al dors, en xifres coetànies: “1541”.

2124

1541, febrer, 9. Barcelona.

Clàusula de la institució d’hereu universal del testament de Bernat Safont, notari i escrivà de registre,
ciutadà de Barcelona, fill dels difunts Francesc Safont, notari, ciutadà de Barcelona, i de la seva muller
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Aldonça. Nomena hereva universal la seva muller Joana, sempre que no es casi, amb la prohibició de la
detracció de la quarta trebel·liànica i altres condicions respecte al seu dot, que ha de ser substituïda, si
escau, primer pels fills comuns mascles Bernat, Miquel i Francesc i els seus descendents legítims respec-
tivament, en aquest ordre, després pels altres fills mascles per ordre de primogenitura inclosos els possi-
bles fills pòstums, i en darrer lloc per les seves filles Elisabet Sunyera i Elionor, donzella, i els seus succes-
sors, primer per línia masculina i després per línia femenina, cas en el qual són hereus per meitats a
parts equitatives del nombre de descendents per cadascuna de les dites filles. Així mateix, prohibeix
explícitament als hereus nomenats i als seus substituts la detracció de la quarta trebel·liànica.

Antoni Anglès, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Lluís Rufet, notari públic de Barcelona, de 1556, abril, 9.

1A-2080

238 x 482

Al dors, en xifres coetànies: “1541”.

2125

1541, febrer, 19. Barcelona.

Joan Claret i la seva germana Elisabet, muller de Francesc Cassador, ambdós mercaders, ciutadans de
Barcelona, germans, d’una part, i Francesc Benet Granada i Miquel Bernadí Granada, també germans,
cavallers, habitants de Barcelona, de l’altra, hereus universals conjuntament de l’heretat del difunt
Bartomeu Seguer, mercader, ciutadà de Barcelona, oncle i padrastre respectivament de cadascuna de
les parts, i en compliment del seu testament, donen a Genís Gili, calceter, fill del difunt Bernat Gili, blan-
quer, ciutadans de Barcelona, un censal mort de 200 lliures de preu i 8 lliures de pensió anual cobrador
cada 21 de juliol sobre la universitat de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret de la llenya,
que Pere Seguer, mercader, ciutadà de Barcelona, germà del dit Bartomeu, havia comprat a Galceran
Destorrent, cavaller, clavari i síndic de la universitat de Barcelona (1513, juliol, 21). Aquest censal prove-
nia de l’heretat de la difunta Anna Bernadina Eulàlia de Margarit, muller de Llàtzer de Margarit, don-
zell, ciutadà de Girona, filla pòstuma i hereva universal del dit Bartomeu i de la seva muller Elisabet, la
qual s’havia casat en primeres noces amb el difunt Benet Granada, matrimoni del qual nasqueren els
dos citats fills, i és l’actual muller de Jeroni de Margarit, ciutadà de Girona. Els dos germans Claret
supervivents, ja que havien mort Pere i Jaume Claret, i els germans Granada eren cosins germans i ger-
mans per part de mare de la dita Anna. Els germans Granada i la seva mare Elisabet Margarit ho rati-
fiquen els dies 21 i 22 de febrer i el 15 de juny respectivament.
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Pere Jovells, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc del seu pare i connotari Francesc Jovells,
ocupat en altres negocis, li dóna forma pública el 1541, octubre, 22.

1A-2081

453 x 669

La clàusula del testament pròpiament dita és en català.

2126

1541, març, 10. Barcelona.

Miquel Berenguer Cristòfol Barutell, donzell, domiciliat a Barcelona, la seva muller Violant i la filla del pri-
mer, Elisabet, donzella, venen amb carta de gràcia a Miquel Despalau, també donzell, domiciliat a
Barcelona, 120 sous de pensió anual d’un censal mort, cobrador el 15 de setembre sobre el censal
especialment obligat i/o els seus béns, per la quantitat de 120 lliures, a for de 20.000 per mil sous de
pensió. En garantia de compliment, Barutell obliga un censal mort de 120 sous de pensió anual i 150
lliures de preu, a raó de 25.000 per mil sous de pensió, cobrador el mateix dia, sobre la universitat de la
ciutat de Barcelona, el qual va rebre en llegat com a hereu universal del seu difunt pare Pere Berenguer
Barutell, donzell, el qual l’havia rebut de Violant Miquela, donzella, filla comuna del dit Pere i de la seva
difunta muller Margarida, que al seu torn, l’havia heretat de la seva mare Margarida, a la qual li havien
assignat Gabriel Turell i Isabela de la Burda, com a administrador de l’heretat de Francina, vídua de
Bernat Satria, ciutadà de Barcelona. Aquest censal és part d’un censal mort de 325 sous de pensió
anual i 325 lliures de preu, que la citada Francina havia comprat a Jeroni Sala, clavari i síndic de la ciu-
tat de Barcelona (1462, octubre, 5). Segueix àpoca de la mateixa data.

Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona.

1A-2082

870 x 597

Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal de pensió [de] sis lliures, pagadores quiscun any a XV
de setembre, per preu de CXX lliures feta per mossèn Miquel Berenguer Barutell [y] altres al
magnífich mossèn Miquel Dezpalau, [don]zell, sobre la ciutat de Barcelona”. En lletra posterior :
“Fan per dona Marquesa Salbà y Dezpalau”.
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2127

1541, març, 14. Barcelona.

Acta notarial per la qual Miquel Quintana, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, jutge setma-
ner de la cort de Miquel Oliver, donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i
Moianès, a petició de Dionís de Clariana, donzell, doctor en ambdós drets, pare i legítim administrador
de Maria Anna i Caterina, impúbers, filles del dit Clariana i la seva difunta muller Jerònima Àngela, en
presència de testimonis pregats, sentencia i adjudica a les dites menors l’heretat d’Anna Armengola,
impúber, filla del difunt Pere Armengol, mercader, ciutadà de Barcelona, i de la seva segona muller
Elisabet, morta el passat mes de febrer. Pere Armengol, en el seu testament (1540, març, 25) havia
nomenat hereves universals per meitats la seva filla Anna Armengola, d’una part, i les seves dues nétes
a parts iguals, de l’altra, filles de la seva filla Jerònima Àngela, i havia establert a la clàusula de substitu-
ció que les dues parts s’heretessin mútuament en cas de decés o que ho reunís tot aquella d’elles que
sobrevisqués. Joan Alió, mercader, i Jaume Ginebreda, corredor d’orella, ambdós ciutadans de Barcelona,
són els testimonis cridats a declarar en aquest afer.

Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major de la
cort de la vegueria de Barcelona per Joanot Terré, senyor útil de l’escrivania de la mencionada
cort.

Trasllat d’Antoni Anglès, notari públic de Barcelona, de 1541, març, 23.

1A-2083

607 x 563

Al dors, en xifres coetànies: “1541”.

Les deposicions dels testimonis són en català.

2128

1541, abril, 9. Barcelona.

Acta notarial per la qual Antoni Sarrovira, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner de
Miquel Oliver, donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, a petició de
Jaume Joan Quintana, notari, ciutadà de Barcelona, procurador d’Anna de Santcliment, filla única i legíti-
ma dels difunts Gaspar, ciutadà de Barcelona, i Jerònima Pujades, muller de Mateu de Santcliment, ciu-
tadà, en presència de testimonis pregats, sentencia, pronúncia i declara la dita Anna Santclimenta here-
va universal de l’heretat i els béns que foren de la seva difunta mare morta intestada, motiu pel qual els
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hi adjudica. Tomàs Guàrdia, notari i escrivà jurat de la cort de la vegueria de Barcelona, prengué les
deposicions dels testimonis cridats a declarar en aquest afer : Joan Carmesí, mercader, ciutadà de
Barcelona, i Miquel Benet Gilabert, notari públic de la dita ciutat.

Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major de la
cort de la vegueria de Barcelona per Joanot Terré, senyor útil de l’escrivania de la mencionada
cort. Ho clou Tomàs Guàrdia, notari i escrivà jurat de la dita cort.

Trasllat de Joan Lunes, notari públic de Barcelona, de 1550, juny, 17.

1A-2084

302 x 401

Les deposicions dels testimonis cridats a declarar són en català.

2129

1541, juny, 9. Barcelona.

Lluís Setantí, ciutadà, clavari, síndic i procurador de la ciutat de Barcelona, en compliment de les delibe-
racions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, ven amb carta de gràcia a Jeroni
Guinard, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, i a la seva muller Caterina, com a usufructuari i
propietària, respectivament, un censal mort de 400 sous o 20 lliures de pensió anual cobrador el dia 15
de juny sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, amb especial obligació del dret
extraordinari del vi i la verema. La compravenda es realitza per la quantitat de 500 lliures, a raó de
25.000 sous per mil sous de pensió anual, amb la finalitat d’haver els diners necessaris per al prove-
ïment de la carn de moltó de la ciutat de Barcelona durant un any. Els numerari d’aquesta compraven-
da procedeix de la lluïció d’un censal mort de 1000 lliures de preu que els dits cònjuges rebien sobre
l’esmentada universitat i el dret de la fleca. Segueix àpoca de la mateixa data. 

Miquel Pau Fonoll, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Felip Agustí Masius, escrivà de
manament reial en la ciutat de Barcelona, absent, tinent les escriptures de l’escrivania del seu difunt
sogre Rafael Puig, notari públic de Barcelona i escrivà del Consell de la dita ciutat.

Trasllat de Pere Joan Garau, notari públic de Barcelona, de 1558, juny, 26.

1A-2085

747 x 635

Al dors, en lletra posterior : “Pere Balaguer, prevera, per lo censal luït de C lliures”. Hi ha altres
notes força esborrades.
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2130

1541, agost, 13. Barcelona.

Joan de Boixadors i Desvalls, varvassor, habitant de Barcelona, senyor del castell i terme de Savallà [del
Comtat], diòcesi de Vic, el seu fill Joan de Boixadors, en nom propi i com a procurador general de la
seva mare Isabel de Boixadors, i Marquesa d’Erill, muller del dit Joan de Boixadors, venen amb carta de
gràcia a Pere Jovells, notari de Barcelona, 9 lliures i 10 sous de pensió anual d’un censal mort cobrador
el 21 d’agost sobre els seus béns per la quantitat de 190 lliures, a for de 20.000 sous de preu per mil
sous de pensió anual. En garantia de compliment, obliguen un censal mort de 1004 lliures, 7 sous i 11
diners de preu i 40 lliures, 3 sous i 2 diners de pensió anual, a raó de 20.000 sous per mil de pensió,
que el difunt Francesc Benet Desvalls, donzell, domiciliat a Barcelona, havia llegat en el seu testament
(1506, agost, 8) al dit varvassor, i que el citat Francesc Benet havia comprat al clavari i síndic de la ciu-
tat de Barcelona, el qual es cobrava el mateix dia sobre l’esmentada universitat i el dret de l’ordinari de
la dita ciutat. Segueix àpoca de la mateixa data.

Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona.

1A-2086

686 x 575

Al dors, en lletra coetània: “De aquelles VIIII lliures, X sous que jo Pere Jovells, notari de Barcelona,
rehebre dec sobre la universitat de la ciutat de Barcelona quiscun any a XXI de agost. Preu
CLXXXX lliures. Pro rata IIII lliures, XI sous”. En lletra posterior: “Tenetur per dominam Paulam Jovells,
racione in solutum dacionis sibi facta a X de februarii. Pedralbes, die XIII, mensis februarii, MDLXXVIIIIº”.

2131

1541, novembre, 21. Barcelona.

Lluís Setantí, ciutadà, clavari, síndic i procurador de la ciutat de Barcelona, en compliment de les delibe-
racions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, ven amb carta de gràcia a Elionor,
vídua de Francesc Safont, mercader, ciutadà de Barcelona, 16 lliures o 320 sous de pensió anual d’un
censal mort de 400 lliures de preu, a for de 25.000 sous per mil, cobrador el dia 21 de novembre sobre
la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret de la farina, per la
quantitat de 400 lliures. Aquesta compravenda redimeix el censal mort de 320 sous de pensió anual i
400 lliures de preu, a idèntic for, que Francesc Jeroni Benet Franc, canonge i ardiaca de mar de la cate-
dral de Barcelona, rebia anualment el 26 de març sobre els dits universitat, singulars i dret. Aquesta
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venda s’emmarca en el procés de lluïció o redempció de censals morts venuts amb carta de gràcia per
la ciutat de Barcelona a persones que no contribueixen en les imposicions o drets pagats pels ciuta-
dans i habitants de la dita ciutat. Segueix àpoca de la mateixa data.

Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona.

1A-2087

740 x 644

Al dors, notes dorsals força esborrades.

Les deliberacions del Consell de Cent són en català.

2132

1541, novembre, 22. Barcelona.

Genís Gili, sastre i calceter, ciutadà de Barcelona, ven a Francesc Jovells, notari públic de Barcelona, un
censal mort subjecte al pacte de retrovenda de 200 lliures de preu i 8 lliures de pensió anual, cobrador
el 21 de juliol sobre la universitat de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret de la llenya, per
la quantitat de 202 lliures, 14 sous i 10 diners, ja que incorpora les pensions degudes prorrata. Aquest
censal li pervingué per donació de Joan Claret, mercader, ciutadà de Barcelona, la seva germana
Elisabet Cassadora, Francesc Benet Granada i Miquel Bernadí Granada, cavallers, habitants de
Barcelona, en compliment del testament del difunt Bartomeu Seguer, oncle carnal i padrastre dels ante-
riors, els quals es beneficiaren de l’heretat de la seva cosina germana i germana per part de mare, res-
pectivament: la difunta Anna Bernadina Eulàlia de Margarit. Segueix àpoca de la mateixa data, on s’es-
pecifica que Gili va rebre 40 lliures en metàl·lic i les 162 lliures, els 14 sous i els 10 diners restants van
ser ingressats a la Taula de Canvi de la ciutat de Barcelona.

Joan Monjo, notari públic de Barcelona.

1A-2088

778 x 582 

Al dors, en lletra coetània: “Venda feta per en Genís Gili, calcater (sic.), al discret en Francesc
Jovells, notari de Barcelona, de tot aquell censal mort de preu o proprietat de CC lliures e de
annua pensió de VIII lliures, lo qual se reb sobre la universitat de la ciutat de Barcelona, ab special
obligació del dret de la lenya, pagador quiscun any a XXI de juliol y en lo present pregamí (sic.) és
la àpoca de la dita”.
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2132. Genís Gili, sastre i cal-
ceter, ciutadà de Barcelona,
ven a Francesc Jovells, notari
públic de la dita ciutat, un
censal mort subjecte al pacte
de retrovenda de 200 lliures
de preu i 8 lliures de pensió
anual, cobrador el 21 de juliol
sobre la universitat de la ciu-
tat de Barcelona, especial-
ment sobre el dret de la llen-
ya, per la quantitat de 202
lliures, 14 sous i 10 diners, ja
que incorpora la prorrata de
la pensió deguda.
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2133

1542, març, 30. Barcelona.

Francesc Setantí, donzell, domiciliat a Barcelona, clavari, procurador i síndic de la dita ciutat, en compli-
ment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, ven amb carta de
gràcia a Joan Magarola, apotecari, Bartomeu Pedramina, raorer, Margarida, vídua de Gabriel Pedramina,
ferrer, i Jaume Pasqual, mercader, tots ciutadans de Barcelona, tutors i curadors de la persona i dels béns
de Joan i de Margarida, fills i hereus del difunt Gabriel, 28 lliures de pensió anual d’un censal mort cobra-
dor el dia 21 de març sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el
dret extraordinari del vi i la verema. El preu de la venda s’estipula en 700 lliures, a raó de 25.000 per mil
sous de pensió, especificant que s’han d’invertir en les 3000 lliures necessàries per al proveïment de carn
de moltó dels habitants de la ciutat de Barcelona. Segueix àpoca amb la mateixa data. 

Pere Fitor, tinent i regent les escriptures del difunt connotari Rafel Puig, notari públic de Barcelona,
el va cloure el 1587, maig, 4.

1A-2089

849 x 639

Al dors, en lletra coetània: “Pregamini. Pedramini”. Segueixen altres notes molt esborrades. 

La data de cloure l’àpoca per part de Pere Fitor és de 5 de maig.

2134

1542, març, 30. Barcelona.

Acta notarial per la qual Joan Jofre, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner de la
cort de Mateu de Santcliment, cavaller, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès,
a petició de Rafael Joan de Peguera, donzell, domiciliat a la vegueria de Cervera, procurador de la seva
germana Caterina, vídua de Nicolau Safont, mercader, ciutadà de Barcelona, mort intestat, tutora i cura-
dora de la persona i dels béns d’Antoni Pau, impúber, fill únic i comú del dit matrimoni, en presència de
testimonis pregats, pronuncia, declara i adjudica al citat Antoni Pau l’heretat i els béns que foren del seu
pare Nicolau. Hi intervé Lluís Joan Moixó, notari i escrivà jurat de la cort del veguer de Barcelona, pre-
nent les declaracions pertinents als testimonis: Pau Renard, notari públic de Barcelona, parent del citat
Safont, Bartomeu Gavarra, apotecari, i Francesc Juliol, candeler de cera, ambdós ciutadans de Barcelona.
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Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major de la
cort de la vegueria de Barcelona per Joanot Terré, senyor útil de l’escrivania de la mencionada cort.

1A-2090

440 x 612

Al dors, en lletra coetània: “El censal de mossèn en Cafont (sic.) als qui es? pertany a Sant Miquel?”.

Les deposicions dels testimonis són en català.

2135

1542, juny, 9. Barcelona.

Acta notarial per la qual Francesc Xammar, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, jutge setma-
ner de la cort de Mateu de Santcliment, donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i
Moianès, a petició d’Antoni Vila, cavaller, domiciliat a la vegueria de Vic, i de Joan Bolet, mercader, ciutadà
de Barcelona, ambdós curadors de Caterina Ferreres, donzella, filla única i legítima del difunt Francesc
Ferreres, també mercader, ciutadà de Barcelona, mort intestat, en presència de testimonis pregats, sen-
tencia, declara i adjudica l’heretat i els béns que foren del dit Ferreres a l’esmentada filla Caterina. Joan
Dot, notari i escrivà major d’aquesta cort, és designat per prendre les deposicions dels testimonis cridats a
declarar: Miquel d’Oms i Francesc Camelles, tots dos mercaders i ciutadans de Barcelona.

Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major de la
cort de la vegueria de Barcelona per Joanot Terré, senyor útil de l’escrivania de la mencionada
cort.

1A-2091

312 x 486

Al dors, en xifres coetànies: “1542”.

Les deposicions dels testimonis són en català.

2136

1542, juliol, 2. Barcelona.

Bartomeu Oriol, Joan Soler i Pere Valentí, pròcers aquest any de la confraria de Sant Eloi dels Ferrers de
la ciutat de Barcelona, i tots els confrares de la dita confraria de la mencionada ciutat, per manca de
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numerari, venen amb carta de gràcia a Miquel Borràs, ferrer, ciutadà de Barcelona, un censal mort de
257 sous de pensió anual cobrador el dia 2 de juliol sobre els béns de la dita confraria per la quantitat
de 257 lliures, a raó de 20.000 per mil sous de pensió. La venda es fa en compensació d’aquelles 257
lliures que la dita confraria i els seus confrares li devien d’una quantitat major que el dit Borràs havia
avançat per obrar i fer de nou les cases on estava ubicada l’esmentada confraria, a la plaça o carrer del
Regomir de la citada ciutat. Aquestes cases les havien comprat a Pere Balaguer, cuirasser, ciutadà de
Barcelona, i a la seva muller Coloma (1527, juny, 22). En garantia de compliment, obliguen especial-
ment aquelles cases amb tres portals al carrer, que la dita confraria posseeix al carrer de Regomir pels
hereus del difunt Pere Vilella, notari de Manresa, a cens d’11 morabatins anuals pagadors per meitats a
Nadal i Sant Joan Baptista respectivament, els quals les tenien per la Pia Almoina de Barcelona, la pro-
pietària alodial. Segueix àpoca de la mateixa data. 

Francesc Martí, notari públic de Barcelona.

1A-2092

787 x 601

Al dors, en lletra posterior : “Diu la concòrdia feta al micer Puig de Pons per lo Regomir, que los
censos de micer Puig de Pons se poden luyr ab cent lliures íntegres y restaran lo cens de la
Almoyna VIIII sous y lo cens de IIII sous per la admortizació”. Hi ha altres notes molt esborrades.

2137

1542, octubre, 26. Barcelona.

Clàusula de l’herència universal del testament del difunt Pere de Cardona, portantveus del governador
general del Principat de Catalunya, fill del difunts Joan Ramon Folc [IV], duc de Cardona, i de la seva
muller Aldonça Enríquez, en la qual nomena hereu universal Pedro (sic.) de Cardona, fill comú del dit
Pere de Cardona i de la seva difunta muller Joana de Cardona.

Miquel Cellers, notari públic de Barcelona, tinent i regent les escriptures de l’escrivania del difunt
Lluís Joan Moixó, ciutadà de Barcelona, notari públic.

Trasllat de Joan Monjo, notari públic de Barcelona, de 1550, gener, 15.

1A-2093

185 x 365

Al dors, en lletra coetània: “Clàusula del testament del [no]ble don Pedro de Cardona”.

La clàusula pròpiament dita és en català.
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2136. Els pròcers aquest any
de la confraria de Sant Eloi
dels Ferrers de Barcelona i
tots els confrares, per manca
de numerari, venen amb carta
de gràcia a Miquel Borràs,
ferrer, ciutadà de Barcelona,
un censal mort de 257 sous
de pensió anual cobrador el
dia 2 de juliol sobre els béns
de la dita confraria per la
quantitat de 257 lliures, a raó
de 20.000 per mil sous de
pensió. Borràs havia avançat
una quantitat major per obrar
les cases on estava ubicada la
dita confraria al carrer de
Regomir.
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2138

1542, novembre, 14. Barcelona.

Francesc Setantí, donzell, domiciliat a Barcelona, clavari, procurador i síndic de la dita ciutat, en compli-
ment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, ven amb carta de
gràcia a Galceran Rovira, ciutadà de Barcelona, 16 lliures de pensió anual d’un censal mort cobrador
cada any el dia 14 de novembre sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, amb espe-
cial obligació del dret extraordinari del vi i la verema, per la quantitat de 400 lliures, a for de 25.000
per mil sous de pensió. Aquesta quantitat s’ha d’invertir en la muralla que ara aixequen davant de la
Llotja de mar. Segueix àpoca de la mateixa data.

Pere Fitor, notari públic de Barcelona, tinent i regent les escriptures del difunt Rafael Puig, també
notari públic de Barcelona, li dóna forma pública el 1587, setembre, 19.

1A-2094

521 x 690

Al dors, en lletra coetània: “Censal de preu de CCCC lliures, lo qual sensal féu mossèn Galseran
Rovira sobra la ciutat de Barcallona e son clavary mossèn Francés Setantí ”. 

Dolent. Hi manquen fragments al llarg de tota la part esquerra del pergamí.

A l’àpoca en lloc de Galceran, diu Gaspar.

2139

1543, març, 10. Barcelona.

Francesc Setantí, donzell, domiciliat a Barcelona, clavari, procurador i síndic de la universitat de la dita
ciutat, en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials,
ven amb carta de gràcia a Violant Anna de Camporrells, donzella, filla del difunt Pere Ramon de
Camporrells, donzell, senyor de les baronies de Biosca i Talteüll, a la diòcesi d’Urgell, absent, 48 lliures de
pensió anual d’un censal mort per la quantitat de 1200 lliures de preu, a raó de 25.000 sous per mil
sous de pensió, cobradores el dia 10 de març sobre la universitat de Barcelona i els seus singulars,
especialment sobre el dret extraordinari del vi i de la verema. Efectua aquesta venda per obtenir el
numerari necessari per a l’adquisició dels moltons indispensables per al proveïment de la ciutat de
Barcelona. Segueix àpoca de la mateixa data.
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Pere Fitor, notari públic de Barcelona, tinent i regent les escriptures del difunt Rafael Puig, notari
públic de Barcelona, li dóna forma pública el 1587, abril, 24.

1A-2095

727 x 555

Al dors, en lletra coetània: “Censal de dona Violant Anna de Camporrells, de preu de MCC lliures”.
En lletra posterior : “Fan per la luyció de dits censals (...), a X de març (...). Rector y vicari del Pi”.
Segueixen altres notes il·legibles.

2140

1543, juliol, 11. Barcelona.

Francesc Setantí, donzell, domiciliat a Barcelona, clavari, procurador i síndic de la universitat de la dita
ciutat, en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials,
ven amb carta de gràcia a Isabel de Boixadors, muller i procuradora de Joan de Boixadors i Desvalls,
varvassor, senyor del castell i terme de Savallà [del Comtat], habitant de Barcelona, absent, 40 lliures, 7
sous i 6 diners de pensió anual d’un censal mort cobrador el dia 11 de juliol sobre la dita universitat i
els seus singulars, especialment sobre el dret extraordinari del vi i de la verema, per la quantitat de
1008 lliures i 18 sous, a raó de 25.000 per mil sous de pensió. Efectua aquesta venda per tal de tenir
el numerari suficient i prendre les mesures necessàries per a la defensa de la ciutat de Barcelona i dels
seus habitants davant els atacs de moros i turcs, enemics de la fe catòlica, comprometent-se expressa-
ment a invertir aquesta quantitat en la citada defensa. Segueix àpoca de la mateixa data.

Miquel Joan Cellers, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del difunt Rafael Puig, també
notari públic de la dita ciutat, li dóna forma pública el 1573, juny, 5.

1A-2096

639 x 701

Al dors, notes dorsals molt esborrades.

Les deliberacions del Consell de Cent són en català.

A l’àpoca, a la subscripció notarial, diu 5 de maig, en lloc de 5 de juny.
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2139. Francesc Setantí, clavari
de la ciutat de Barcelona, ven
amb carta de gràcia a Violant
Anna de Camporrells, filla de
Pere Ramon de Camporrells,
senyor de les baronies de
Biosca i Talteüll, 48 lliures de
pensió anual d’un censal mort
per la quantitat de 1200 lliu-
res, a for de 25.000 sous per
mil de pensió, cobrador el 10
de març sobre la universitat i
els singulars de la ciutat de
Barcelona. Efectua aquesta
venda per disposar del nume-
rari necessari per al proveï-
ment de carn de moltó de la
dita ciutat. 
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2141

1543, juliol, 18. Barcelona.

Francesc Setantí, donzell, domiciliat a Barcelona, clavari, procurador i síndic de la universitat de la ciutat de
Barcelona, en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials,
ven amb carta de gràcia a Baltasar Rosella, mercader, ciutadà de Barcelona, absent, 20 lliures de pensió
anual d’un censal mort cobrador cada any el dia 18 de juliol sobre la dita universitat i els seus singulars,
especialment sobre el dret extraordinari del vi i de la verema, per la quantitat de 500 lliures, a for o raó
de 25.000 per mil sous de pensió. Efectua aquesta venda per tal de disposar del numerari suficient i
prendre les mesures necessàries per a la defensa de la ciutat de Barcelona i dels seus habitants davant
els possibles atacs del rei de França i dels moros i turcs, enemics de la fe catòlica, comprometent-se
expressament a invertir aquesta quantitat en la citada defensa. Segueix àpoca de la mateixa data.

Miquel Joan Cellers, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del difunt Rafael Puig, també
notari públic de la dita ciutat, li dóna forma pública el 1573, novembre, 10.

1A-2097

535 x 650

Al dors, en lletra posterior : “Fan per los censals venuts per mossèn Fàbregas a la ciutat [d]e
B[arcelona]”.

Les deliberacions del Consell de Cent són en català.

2142

1543, setembre, 13. Ponts.

Pere Planes, de la vila de Ponts, com a hereu universal del difunt Lleonard Deyren, àlies Senselva, pica-
pedrer, habitant de la mateixa vila (1538, juliol, 20), ven i transfereix als canonges i preveres beneficiats
de l’església de Santa Maria i Sant Pere de Ponts 17 sous de pensió anual d’un censal mort de 17 lliu-
res de preu que li prestaven Vicenç Xono, teixidor de draps de lli, i la seva esposa Càndia, també habi-
tants de Ponts, a la festa de la Purificació de la Verge Maria de febrer (1540, gener, 20). Així mateix,
ven als esmentats canonges i beneficiats i a la comunitat de canonges i beneficiats les 8 lliures que
havia de percebre sobre una vinya de Joan Guàrdia, de la dita vila, situada al lloc de la Portella, terme
de Ponts. El preu total d’ambdues vendes puja a 25 lliures. Segueix àpoca de la mateixa data, en la
qual s’especifica que els dits canonges han de retenir aquestes 25 lliures per complir amb l’aniversari
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fundat per Senselva per celebrar vint-i-cinc misses per al salvament de la seva ànima. A continuació,
acta notarial per la qual Planes comunica a Vicenç Xono i la seva esposa que han d’abonar els 17 sous
anuals que estaven obligats a pagar als esmentats canonges, beneficiats i comunitat de canonges i
beneficiats de Ponts, cosa que accepta el dit matrimoni (1544, agost, 15).

Huguet Fructuós Grau, de la vila de Ponts, diòcesi d’Urgell, notari públic i regent l’escrivania pública
de l’esmentat lloc pel rector o plebà de l’església de Sant Pere de la dita vila.

1A-2098

447 x 546

Al dors, en lletra i xifres coetànies i posteriors, notes dorsals molt esborrades.

Regular. La lletra de tot el pergamí està força esborrada.

L’acta notarial està escrita en part en català.

2143

1544, febrer, 19. Barcelona.

Pactes signats entre Anna d’Ollers, vídua i hereva universal de Romeu d’Ollers, doctor en ambdós drets,
ciutadà de Barcelona, i Ambròs d’Ollers, fill comú del dit matrimoni, també doctor en ambdós drets, ciu-
tadà de Barcelona, d’una part, i Joan Bret, donzell, senyor de la casa o força de la Bastida, situada a la
parròquia de Borgonyà, vall de Cornellà, diòcesi de Girona, de l’altra. Romeu havia assignat a la filla
comuna Maciana en contemplació de matrimoni amb el dit Bret la quantitat de 44.000 sous i ha de
rebre 11.000 sous o 550 lliures comptants. Maciana havia nomenat en testament hereu universal Pere
Bret, fill de Joan Bret i Maciana (1537, agost, 4). El pagament s’efectua d’aquesta manera: 1) Anna
d’Ollers transfereix a Joan i Pere Bret un censal mort de 60 lliures de pensió i 60 sous de preu que ella
rebia cada 25 de març dels hereus dels difunts Gabriel Rosar, coraller, ciutadà de Barcelona, i de la seva
muller Violant, amb l’obligació que aquests havien fet d’unes cases al carrer de la Boqueria; 2) també els
ven amb carta de gràcia, en pagament de 300 lliures, un censal de 340 lliures de preu i 13 lliures i 12
sous de pensió, a for de 25.000 per mil sous, que ella rebia cada 15 de desembre, sobre la universitat
de la ciutat de Barcelona, especialment sobre l’ordinari; 3) per les 150 lliures restants, Anna i Ambròs
d’Ollers venen amb carta de gràcia als Bret un censal mort de 150 lliures de preu i 120 sous de pensió
anual, part d’aquell censal de 300 lliures de preu i 12 lliures de pensió cobrador un dia del mes de
maig sobre el General de Catalunya i les generalitats.

Joan Vilar, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de la notaria del difunt Joan Saragossa,
connotari seu, li dóna forma pública el 1544, juliol, 11.
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Trasllat de Llorenç Sotalell, notari públic de Barcelona, de 1561, maig, 2.

1A-2099

619 x 463

Al dors, en lletra posterior : “Fan per la luyció del censal de mossèn Joan Bret, senyor de la casa y
forsa de la Bastida”.

El pacte pròpiament dit és en català.

2144

1544, febrer, 28. Barcelona.

Miquel Salgueda, ciutadà, habitant de Barcelona, ven amb carta de gràcia a Lluïsa Sunyera, vídua de
Joan Sunyer, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, vicecanceller reial, un censal mort de pensió
anual de 22 lliures i de preu de 550 lliures cobrador el dia 31 de juliol que el dit Miquel rebia sobre la
universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret de l’ordinari, el qual pos-
seïa com a hereu universal de Francina, vídua de Donat Pons, mercader, ciutadà de Barcelona, i que ori-
ginàriament s’havia comprat al clavari de la ciutat de Barcelona per la dita quantitat de 550 lliures
(1462, agost, 19). Segueix àpoca de la mateixa data, en la qual s’especifica que Sunyera retingué 400
lliures, preu de la lluïció d’un censal mort de 20 lliures de pensió anual, el qual Elionor, vídua de Lluís
Salgueda, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, i ell mateix li havien venut i que rebia cada 18
de setembre sobre el General de Catalunya i les generalitats, i les restants 150 lliures la dita Sunyera
les lliurà en metàl·lic al citat Miquel. 

Pere Mensa, notari públic, ciutadà de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del seu difunt
sogre Joan Savina, notari públic de Barcelona, li dóna forma pública i el clou el 1557, agost, 4.

1A-2100

693 x 317

Al dors, en lletra coetània: “Carta del censal venut per mossèn Miquel Salgueda, ciutadà de
Barcelona, a la senyora Luysa Sunyera, vídua, muller relicta de l’egregi micer Joan Sunyer, quòndam,
doctor y vicicanceller de la sacra cesària catòlica y reial magestat, de pensió de XXII lliures y de
preu de DL lliures sobre la universitat de la present ciutat, sobre lo ordinari, lo derrer de juliol,
com consta de dita venda en poder d’en Joan Savina, notari de Barcelona, a XXVIII de febrer, any
MDXXXXIIII”.
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2145

1544, març, 16. Biosca.

Clàusula de l’herència universal del testament de Violant de Camporrells, vídua de Pere Ramon de
Camporrells, senyor dels castells i termes de Biosca, Talteüll, Massoteres i Palou. Nomena hereus univer-
sals a parts iguals els seus fills Perramon, Isabel i Violant de Camporrells, i, en cas de mort d’algun d’ells,
aquells o aquell que sobrevisquin. En darrer lloc, designa hereus universals els germans Joan i Miquel
Vilella, mercaders de França, habitants d’Avinyó, i la seva neboda Anna, filla de la seva germana Paula i
de Francesc Miquel Pol, també a parts iguals.

Miquel Tàrrega, notari públic de la vila de Guissona.

Trasllat d’Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona, de 1552, març, 10.

1A-2101

242 x 376

Al dors, en xifres posteriors: “1544”.

La clàusula pròpiament dita està escrita en català.

2146

1544, abril, 9. Barcelona.

Clàusula de l’herència universal del testament de Miquel del Bosc, donzell, domiciliat a Barcelona, fill de
Francesc Miquel del Bosc, també donzell i domiciliat a Barcelona, i de la seva muller Jerònima. Nomena
hereu universal el seu fill Llàtzer, fill del testador i de la seva muller Elisabet, amb certes condicions, i
estableix les substitucions pertinents, en primer lloc els fills mascles, després per línia femenina per
ordre de primogenitura, amb la condició, en aquest darrer cas, que l’hereva doni a la secundogènita
50.000 sous en contemplació de matrimoni. Aquesta quantitat, segons els vincles, ha de tornar a l’hereu
i en darrer terme al seu pare Francesc (sic.) del Bosc i/o al seu hereu universal. 

Lluís Jorba, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del difunt Miquel Joan
Riera, connotari seu.

Trasllat de Lluís Torres, notari públic de Barcelona, de 1573, maig, 8. 

1A-2102

188 x 622
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Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Clàusula universal del testament del magnífich mossèn Miquel
del Bosch, quòndam, donsell, en Barcelona domiciliat. 1544”.

La clàusula de l’herència universal pròpiament dita és en català.

2147

1544, setembre, 15. Barcelona.

Juan Fernando (sic.) Manrique, marquès d’Aguilar [de Campoo] i comte de Castañeda, conseller reial,
lloctinent i capità general al Principat de Catalunya i els comtats del Rosselló i de la Cerdanya de Carles
I i de la seva mare Joana, a petició de Bernat Pinyes, procurador i ecònom de la comunitat de preveres
de l’església de Sant Miquel, i un cop revisada tota la documentació relativa a aquest afer, declara, sen-
tencia i condemna Caterina Safont, vídua de Nicolau Safont, mercader i/o notari, representada pel seu
procurador Martí Tost, a dipositar la quantitat de 100 ducats o 120 lliures a la Taula de Canvi de la ciu-
tat de Barcelona en compliment dels llegats realitzats pel seu espòs en testament. Safont havia deixat
l’esmentada quantitat per celebrar misses o aniversaris perpètuament un cop al mes a la dita església
per al salvament de la seva ànima i la dels seus pares difunts, amb la condició que la citada quantitat
fos dipositada en lloc segur perquè, de les seves rendes, la dita comunitat de preveres pogués efectuar
els dits aniversaris. La sentència la promulga, en nom de Manrique, Joan de Cardona, electe de
Barcelona, conseller i canceller reial, i s’havia comissionat per portar a terme aquest procés a Francesc
Savila i Jeroni Soler, doctors del Reial Consell.

Joan Rovira, ciutadà de Barcelona, escrivà reial de manament, notari públic per tota la terra i la
dominació reials.

1A-2103

524 x 562

A la part inferior esquerra: “In Sentenciarum Locumtenencie, XVII, folio CXXXXVIII. Joannes
Rovira ex sentencia in Regia Audiencia lata et fuit comprobata cum eius sceda”.

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Sentència dada en favor del rector y comunitat de Sant Miquel
contra la senyora Catarina Cefont, vídua, per virtut de un llegat de C ducats dexs en son testa-
ment mossèn Nicolau Cefont a obs de un aniversari selebrador cada mes en la dita sglésia. 1544.
Registrata. Per lo segell...XXX sous. Per lo pendent...IIIIº sous. Per lo registre XXIIIIº sous, VI
<diners>”. En lletra posterior : “Per la luyció del censal de Sant Miquel luyt han de firmar diffinició”.

Hi manca el segell.
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2147. Juan Fernando (sic.)
Manrique, conseller reial,
lloctinent i capità general al
Principat de Catalunya i els
comtats del Rosselló i de la
Cerdanya, a petició de
Bernat Pinyes, procurador i
ecònom de la comunitat de

preveres de l’església de
Sant Miquel, condemna
Caterina Safont, vídua de
Nicolau Safont, mercader i/o
notari, en la persona del seu
procurador Martí Tost, a
dipositar 100 ducats a la
Taula de Canvi de Barcelona

en compliment dels llegats
realitzats pel seu espòs en
testament.
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2148

1545, gener, 20. Avinyó.

Acta notarial per la qual davant el notari infrascrit i de testimonis pregats Miquel Agustí de Gualbes, fill
del difunt Miquel Àngel de Gualbes, donzell, domiciliat a Barcelona, i de la seva muller Guiomar de
Gualbes i de Madrigal, vivent, nomena procuradors Francesc Ortafà, cavaller, de l’orde de Sant Jaume de
l’Espasa, domiciliat a la vila de Perpinyà, i Pere Caçador, mercader, ciutadà de Barcelona, per rebre un o
diversos censals morts fins a la suma de 300 ducats. En garantia de compliment, obliga una casa que
té a Barcelona, al carrer de les Polleres.

Lluís Barrer, notari, ciutadà i habitant d’Avinyó.

1A-2104

538 x 488

Al dors, en lletra coetània: “Gualbes pro Montesion. De les monges de Montisió”.

Hi manca el segell.

2149

1545, gener, 24. Barcelona.

Clàusula de l’herència universal del testament de Violant de Ferrera i de Boscà, vídua de Felip de
Ferrera, doctor en ambdós drets, conseller i regent la cancelleria reial al regne de Mallorca, ciutadà de
Barcelona, filla dels difunts Joan Valentí Boscà, donzell, domiciliat a Barcelona, i de la seva muller Violant
Almugàver, en la qual nomena hereu universal el seu fill i marmessor Joan Valentí de Ferrera.

Joan Miquel Riera, notari públic de Barcelona. 

Trasllat de Lluís Rufet, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Joan Lunes, connotari seu, el
va cloure el 1559, març, 21.

1A-2105

380 x 357

La clàusula pròpiament dita és en català.

Aquest document està escrit en el mateix pergamí que el document núm. 2238.
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2150

1545, gener, 24. Barcelona.

Joan Cristòfol Faner, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, i la seva muller Joana, venen amb carta de grà-
cia a Pere Arnau Gort, doctor en ambdós drets, donzell, domiciliat en aquesta ciutat, 400 sous de pensió
anual d’un censal mort cobrador sobre els seus béns el dia 24 de gener per la quantitat de 400 lliures, a
for o raó de 20.000 per mil sous de pensió. En garantia de compliment, Faner hipoteca les cases que
posseeix al costat de l’església de Sant Jaume, prop i davant de la casa del Consell de Barcelona, una ter-
cera part en alou i dues terceres parts per l’Hospital de la Santa Creu i altres hospitals a canvi d’un cens
anual de 4 sous i 5 diners per Nadal. Aquestes cases les hi donà el seu difunt pare Joan Faner, notari
públic de Barcelona, en contemplació del seu matrimoni amb Jerònima, filla del difunt Perot Ferrer, doctor
en lleis, ciutadà de Barcelona (1509), el qual les havia comprat a Pere Benet Torra, àlies Puigmarí, donzell,
domiciliat a Barcelona (1485, octubre, 3). Segueix àpoca de la mateixa data.

Joan Honorat Jovells, notari públic de Barcelona, tinent i regent les escriptures de l’escrivania del
seu difunt pare i connotari Pere Jovells, li dóna forma pública i el clou el 1574, novembre, 12?

1A-2106

736 x 604

Al dors, notes força esborrades. 

Regular. Hi manquen fragments al llarg de la part dreta del pergamí que en dificulten la lectura.

2151

1545, març, 6. Barcelona.

Acta notarial per la qual Benet Ferran, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, prior i jutge set-
maner de la cort de Miquel de Vallseca, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i
Moianès, a petició de Jeroni Vila, causídic, ciutadà de Barcelona, procurador de Caterina Safont, vídua de
Nicolau Safont, ciutadà de Barcelona, en presència de testimonis pregats, sentencia i consigna a la
comunitat de preveres de la parròquia de Sant Miquel, un censal mort de 120 sous de pensió anual i
150 lliures de preu cobrador sobre la universitat de Barcelona el 7 de gener, amb especial obligació del
dret de la fleca, per tal de complir la darrera voluntat del dit Nicolau, el qual havia llegat 120 lliures a la
citada comunitat. Hi intervé Martí Joan Espinós, notari i escrivà jurat de la vegueria de Barcelona, pre-
nent les deposicions dels testimonis: Adrià de Jorba, donzell, de la vegueria de Cervera, ara domiciliat a
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Barcelona, parent de Caterina, i Salvador Vidal, criat per Elionor de Requesens, habitant de Barcelona.
Una sentència anterior havia condemnat la dita Caterina a pagar les citades 120 lliures llegades pel
seu marit del fons de l’heretat del dit Safont i el jutge setmaner pren aquesta decisió considerant-la
menys onerosa per l’heretat i el fill pubill de Nicolau Safont.

Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major
de la cort de la vegueria de Barcelona per Joanot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania de la dita
cort. 

1A-2107

505 x 430

Al dors, en lletra coetània: “Licènsia del veguer de Barcelona per consignar CXX lliures a la comu-
nitat de Sent Miq[uel] per la senyora Catarina Cefont, vídua, sobre un censal de major cantitat té
sobre la ciutat, sobre lo dret de la flequa, rebedor a VII de janer”.

Les deposicions dels testimonis pròpiament dites són en català.

2152

1545, març, 20. Barcelona.

Galceran Carbó, menor, ciutadà, clavari, síndic i procurador de la ciutat de Barcelona, fent ús d’antics pri-
vilegis reials i en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats, ven amb carta de gràcia a
Jaume Vernet o Brunet, mercader, ciutadà de Barcelona, absent, 1200 sous de pensió anual d’un censal
mort cobrador el dia 20 de març sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, especial-
ment sobre el dret extraordinari del vi i la verema, per la quantitat de 1500 lliures, a raó de 25.000 per
mil sous de pensió. Aquesta venda es fa per haver les 4000 lliures necessàries per a Miquel Gorc, mer-
cader, assegurador del tall de carn de moltó d’enguany, per al proveïment d’aquest producte bàsic als
habitants de la ciutat de Barcelona. Segueix àpoca de la mateixa data. 

Pere Fitor, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del difunt Rafael Puig, també notari
públic de Barcelona, connotari seu, li dóna forma pública i el clou el 1586, agost, 17.

1A-2108

757 x 721

Les deliberacions del Consell de Cent són en català.
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2153

1545, març, 21. Barcelona.

Miquel Fuster, cavaller, habitant de Barcelona, hereu universal del seu difunt germà Climent Fuster, cavaller,
domiciliat en aquesta ciutat, cedeix i transfereix amb carta de gràcia a la seva cunyada Joana, muller del dit
Climent, un censal mort de 14 lliures de pensió anual i 280 lliures de preu que la universitat de Barcelona
i els seus singulars li abonen anualment cada 9 de setembre. Aquest censal és part d’aquell censal mort de
20 lliures de pensió anual i 500 lliures de preu que rep sobre la dita universitat el mateix dia, amb especial
obligació del dret de dos diners i òbol sobre cada quintar de farina. La donació es fa per pagar a la dita Joana
la prorrata de 2300 lliures més la torre que aquesta havia aportat en dot al citat Climent en temps del seu
casament i les pensions degudes des del dia 9 de setembre passat. Aquest censal li pertanyia com a hereu
de Climent, hereu universal, al seu torn, del pare homònim, mercader, ciutadà de Barcelona, el qual l’havia
comprat a Galceran Fiveller, ciutadà i clavari de Barcelona (1518, setembre, 9).

Pere Gener, notari públic de Barcelona.

1A-2109

375 x 566

2154

1545, març, 23. Barcelona.

Francesc Ortafa i Terré, cavaller, de l’orde de Sant Jaume de l’Espasa, habitant de Perpinyà, ara resident
a Barcelona, procurador del seu fillastre Miquel Agustí de Gualbes, fill del difunt Miquel Àngel de
Gualbes, donzell, domiciliat a Barcelona, i de la seva muller, en primeres noces, Guiomar de Madrigal,
ara la seva esposa, reconeix que la prioressa i el convent de monges del monestir de Santa Maria de
Montsió li han pagat la quantitat de 360 lliures, preu de la venda amb carta de gràcia de 360 sous de
pensió anual de censal mort cobradors anualment el dia d’avui sobre el dit Miquel Agustí, ell mateix i
Benet Martí, àlies, Buada, prevere beneficiat de l’església de Santa Maria del Mar, com a fiadors del
citat Miquel Agustí. En garantia de compliment, obliga un censal mort de 60 lliures de pensió anual i
1200 lliures de preu que Àlvar de Madrigal, habitant de Perpinyà, prestava al dit Miquel Agustí el dia 3
de maig i hipoteca unes cases que Miquel Agustí té a Barcelona, prop de la ribera de la mar, al costat
de la Drassana Vella. Les 360 lliures les ha pagat Bartomeu Gomar, canonge i cambrer del monestir de
Santa Anna i procurador i ecònom del monestir de Montsió.
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No hi consta el notari. 

1A-2110

202 x 466

2155

1545, març, 24. Barcelona.

Caterina, vídua de Nicolau Safont, mercader, ciutadà de Barcelona, que té els béns del seu marit tant
pel seu dot, l’esponsalici i els drets hipotecaris com a tutora de la persona i dels béns d’Antoni Pau
Safont, pubill, fill comú dels dits cònjuges i hereu del seu pare, mort intestat, funció assignada pel regent
la vegueria de Barcelona, consigna al rector i a la comunitat de preveres de la parròquia de Sant
Miquel, amb certes condicions, 120 lliures en preu i 4 lliures i 16 sous en pensió anual, a raó de 25.000
sous per mil, sobre un censal mort de 150 lliures de preu i 6 lliures de pensió anual, al mateix for, que
ella, com a tinent els béns del seu marit, rep cada 7 de gener sobre la universitat i els singulars de la
ciutat de Barcelona, amb especial obligació del dret de la fleca, més les pensions prorrata degudes des
del citat dia 7 de gener passat. Nicolau Safont havia comprat aquest censal a Lluís Setantí, aleshores
clavari de la ciutat de Barcelona (1542, gener, 7). Caterina havia estat condemnada per Juan Fernando
(sic.) Manrique, marquès d’Aguilar i comte de Castañeda, conseller reial, lloctinent i capità general del
Principat de Catalunya i dels comtats del Rosselló i la Cerdanya, a pagar les citades 120 lliures a
aquesta comunitat, perquè Safont les hi havia llegat en el seu testament per fundar un aniversari per-
petu mensual per celebrar una missa per al salvament de la seva ànima i la dels seus pares. Antoni
Cellers, rector de la esmentada església, i la dita comunitat de preveres accepten expressament la cita-
da consignació. 

Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona.

1A-2111

583 x 381

Al dors, en lletra coetània: “Consignació de un censal de CXX lliures de propietat y IIII lliures, XVI
sous de anual pensió, a raó de XXV milia per mil, feta per la senyora Catarina Cefont al rector y
comunitat de Sent Miquel, la qual (...) rebia y costumava (...) sobre la ciutat de Barcelona, sobre lo
dret de la fleca a VII de janer”.
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2156

1545, abril, 13. Barcelona.

Galceran Carbó, menor, ciutadà, clavari, procurador i síndic de la ciutat de Barcelona, fent ús d’antics pri-
vilegis reials i en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats, ven amb carta de gràcia a
Baltasar Rosella, mercader, ciutadà de Barcelona, i a Margarida Fàbregues, vídua de Bartomeu
Fàbregues, mercader, tutors i curadors de la persona i dels béns de Francesc Galceran Crespí Fàbregues,
pubill, fill i hereu del difunt Francesc Fàbregues, també mercader, 400 sous de pensió anual de censal
mort cobradors el dia 13 d’abril sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, amb espe-
cial obligació del dret extraordinari del vi i la verema. La venda s’efectua per la quantitat de 500 lliures,
a raó o for de 25.000 sous per mil sous de pensió anual, per haver les 4000 lliures necessàries per a
Miquel Gorc, mercader, assegurador del tall de carn de moltó d’enguany, per al proveïment de la ciutat
de Barcelona. Segueix àpoca de la mateixa data.

Miquel Joan Cellers, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del difunt Rafael Puig, també
notari públic de Barcelona, li dóna forma pública.

1A-2112

679 x 647

Al dors, restes de notes dorsals molt esborrades.

Les deliberacions del Consell de Cent són en català.

2157

1545, abril, 13. Barcelona.

Galceran Carbó, menor, ciutadà, clavari, procurador i síndic de la ciutat de Barcelona, fent ús d’antics pri-
vilegis reials i en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats, ven amb carta de gràcia a
Francesc Miquel del Bosc de Vilagaià i a la seva muller Jerònima de Vilagaià, tutors i curadors de la per-
sona i dels béns del seu nét Llàtzer, pubill, fill i hereu universal de Miquel del Bosc, fill comú dels dits
cònjuges, 480 sous de pensió anual de censal mort cobrador el dia 13 d’abril sobre la universitat i els
singulars de la ciutat de Barcelona, amb especial obligació del dret extraordinari del vi i la verema. La
venda s’efectua per la quantitat de 600 lliures, a raó o for de 25.000 sous per mil sous de pensió
anual, per haver les 4000 lliures necessàries per a Miquel Gorc, mercader, assegurador del tall de carn
de moltó d’enguany per al proveïment de la ciutat de Barcelona. Segueix àpoca de la mateixa data.
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2156. Galceran Carbó,
menor, clavari de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de
gràcia a Baltasar Rosella, ciu-
tadà de Barcelona, i a
Margarida Fàbregues, vídua de
Bartomeu Fàbregues, tutors
de Francesc Galceran Crespí
Fàbregues, fill i hereu del
difunt Francesc Fàbregues,
tots mercaders, 400 sous de
pensió anual de censal mort
cobradors el 13 d’abril sobre
la universitat i els singulars de
la ciutat de Barcelona, espe-
cialment sobre el dret extra-
ordinari del vi i la verema, per
la quantitat de 500 lliures, a
for de 25.000 per mil sous de
pensió. Efectua la venda per
al proveïment de la carn de
moltó d’enguany. 
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Miquel Joan Cellers, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del difunt Rafael Puig, també
notari públic de Barcelona, li dóna forma pública.

1A-2113

717 x 649

Al dors, en lletra posterior: “Ciutat. Dret del vi, a XIII de abril”. Hi ha altres notes posteriors il·legibles.

Les deliberacions del Consell de Cent són en català.

2158

1545, abril, 17. Barcelona.

Fra Onofre Dacio o Dassio (sic.), prior del monestir de Santa Maria de Natzaret de Barcelona, ratifica,
confirma i estableix de nou als germans Pau, Martí Joan i Pere Malines, teixidor, cotoner i mercader, ciuta-
dà i habitants de Barcelona, respectivament, fills i hereus universals del difunt Pere Lleonard de Malines,
pellisser, ciutadà de Barcelona, unes cases amb quatre portes a la via pública amb les seves botigues,
hort, arbres de diversos gèneres, sínia i safareig, situades al carrer anomenat d’en Jutglar, com a succes-
sors del seu difunt pare i avantpassats que les tenien per l’esmentat monestir, el qual n’és el propietari
alodial. Han de pagar una entrada de 9 sous i un cens anual de 49 sous i 6 diners per Tots Sants.

Joan Monjo, notari públic de Barcelona.

1A-2114

318 x 453

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “A 3 de nohembre, 1546, en poder de mossèn Jauma Sastra,
notari de Barcelona, venda a mestre Miquel Castelló de ditas cassas y orts. A XVII de juliol, 1548,
Martí Juan de Malines ferma de predita venda per lo dit Perot, germà seu, feta en poder de dit
mossèn Jaume Sastra, notari públic de Barcelona”. Hi ha altres notes dorsals força esborrades.

2159

1545, maig, 29. Barcelona.

Acta notarial per la qual Barnabà Serra, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner de la cort
de Mateu de Santcliment, cavaller, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, a
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petició de Bernat Joan de Planella i de Talamanca, donzell, habitant de Barcelona, senyor de Castellnou,
a la sotsvegueria de Moià, pare i administrador de la persona i béns de Magí de Planella i Franc, fill seu
i de la seva difunta muller Jerònima Beneta Franc, sentencia, declara i adjudica la meitat de l’heretat i
dels béns que foren de Francesc Franc, doctor en ambdós drets, regent la cancelleria reial de Catalunya,
pare de Jerònima Beneta, al citat Magí, d’acord amb les substitucions i els vincles del seu testament
(1530, febrer, 26), atès que Jaume Franc, anteriorment Planella, l’hereu universal en primer terme, ha
professat al monestir de Sant Jeroni de la Murtra el dia d’any nou passat i la mort Manuel, el primer
hereu substitut. La sentència es dicta també d’acord amb el testament del citat Jaume Franc (1544,
desembre, 28). Hi intervé Francesc Martí, notari i escrivà jurat de la cort del veguer de Barcelona, pre-
nent les deposicions dels testimonis cridats a declarar, entre els quals Gaspar Franc, Segimon Sala, agri-
cultor, ambdós ciutadans de Barcelona, Alfons Franc, donzell, domiciliat en aquesta ciutat, i Pau Vila, boti-
guer de draps de llana, ciutadà de Barcelona.

Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major
de la cort de la vegueria de Barcelona per Joanot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania de l’es-
mentada cort.

Trasllat de Joan Andreu, notari públic de Barcelona.

1A-2115

1147 x 641

Al dors, en lletra coetània: “Adjudicació dels béns de Jaume Franch y de Hierònime (...) y altres
feta en favor de mossèn Magí de Planella”. 

Les transcripcions de part dels testaments de Francesc i Jaume Franc són en català.

Document format per dos pergamins units amb una cinta també de pergamí. 

2160

1545, juny, 26. Barcelona.

Francesc Torres, sabater, ciutadà de Barcelona, i la seva muller Salvadora, venen amb carta de gràcia a
Aldonça Puigmidona i Caterina Vinyeta, marmessores i vicegerents de les causes pies que instituí Jaume
Planes, batifuller, ciutadà de Barcelona, 200 sous de pensió anual de censal mort cobrador el dia 26 de
juny pel preu de 200 lliures. En garantia de compliment, obliguen unes cases que tenen al carrer dels
Arcs, prop de la plaça Nova, propietat alodial de la pabordia del mes de novembre de la Canonja de
Barcelona, a cens de 9 sous i 4 diners anuals per Tots Sants. Aquesta quantitat la retenen en pagament
d’aquelles 340 lliures, preu de la venda que Salvadora els havia fet el 27 de març passat de les dites

Catàleg dels pergamins



   153

cases. Segueix àpoca de la venda (1545, juny, 27) i acta del lliurament de la possessió corporal de les
citades cases per Francesc Torres a Joan Nazar, mercader, ciutadà de Barcelona, procurador de les
esmentades marmessores, en presència del notari infrascrit i de testimonis pregats (1545, setembre, 4).

Joan Vilar, notari públic de Barcelona.

1A-2116

780 x 565

Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal de preu de 200 lliures y de pensió de 200 sous reba-
dós a XXVI del mes de juny feta per Francesch Torres y Salvadora, muller sua, a les marmessores
de mossèn Jaume Planes. En poder de Joan Vilar, notari de Barcelona. Torres, çabater”. En lletra
posterior : “Aquestes són les cartes an donades los preveres de la comunytat de la sglésia del Pi de
Barcelona”.

2161

1545, juliol, 16. Barcelona.

Pau Ginebrosa, corredor d’orella, ciutadà de Barcelona, ven amb carta de gràcia a Joana, muller de
Domènec Pau, mercer, ciutadà de Barcelona, filla dels difunts Antoni Domènec, mercader, ciutadà de
Barcelona, i de Romeua, un hospici al carrer d’en Voltres, ara carrer de les Polleres, per la quantitat de
77 lliures, 14 sous i 6 diners. Aquestes cases na Fustera les tenia per l’aniversari que Eulàlia, vídua de
Ramon de Mas, abaixador, ciutadà de Barcelona, manava celebrar anualment per la seva ànima a l’es-
glésia de Santa Maria Mar, i eren propietat alodial del rector i de l’altar de Sant Miquel de la dita esglé-
sia, a cens de 2 morabatins anuals per Tots Sants. Segueix àpoca de la mateixa data, on consta que, de
voluntat del venedor, 24 lliures les pagà en numerari a Serena, muller del dit venedor; 7 lliures i 18 sous
s’abonaren al senyor alodial per nou pensions degudes; 24 sous per treballs del notari, i finalment, 12
lliures, 28 lliures i 4 lliures, 7 sous i 6 diners, respectivament, es pagaren per diverses obres realitzades
en el dit hospici. 

Bartomeu Joventeny, notari públic de Barcelona.

1A-2117

680 x 514

Al dors, en xifres coetànies: “1545”. Hi ha notes dorsals il·legibles.
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2162

1545, agost, 1. Barcelona.

Testament de Joan Cristòfol Faner, doctor en lleis, domiciliat a Barcelona, fill dels difunts Joan Faner, notari
de la dita ciutat, i de la seva muller Joana. Nomena quatre marmessors, entre els quals la seva muller
Joana i el seu cunyat Marc Onofre de Vergós. Ordena ser enterrat amb el seu pare al monestir de Santa
Maria de Jesús, al territori de Barcelona. Nomena la seva muller Joana hereva universal i tutora i curadora
dels quatre fills comuns: Beatriu, a qui per llegítima li deixa allò necessari per alimentació vitalíciament i
ha de ser mantinguda i casada per l’hereu, Guiomar, Jerònima i Montserrat, llegant als tres darrers 10 lliu-
res de llegítima, quantitat que ha de ser augmentada per voluntat dels curadors si entren en religió o es
casen. Estableix les substitucions pertinents: primer el seu fill Montserrat Faner i els seus descendents
mascles, en segon lloc el fill pòstum si és mascle, i, finalment, i en aquest ordre, les filles Guiomar i
Jerònima. Marc Onofre de Vergós és també tutor i curador dels fills juntament amb la seva muller. 

Francesc Solsona, notari públic de Barcelona, li dóna forma pública per necessitat de Montserrat
Faner, el 1565, octubre, 17.

A la part inferior del pergamí: “Recepi pro expedicione presentis testamenti viginti solidos”.

1A-2118

333 x 562

Al dors, en lletra coetània: “Testament de mossèn Faner. Santa Clara”.

Català.

2163

1545, agost, 1. Barcelona.

Vegeu el document núm. 2162.

Francesc Solsona, notari públic de Barcelona, li dóna forma pública per necessitat de Lluís Agullana,
doctor en ambdós drets, habitant de Barcelona, a causa de l’establiment fet per l’hereu d’unes
cases que són de l’heretat del dit testador.

1A-2119

350 x 599

Al dors, en lletra coetània: “Testamentum magnifici Joannis Christofoli Faner, utriusque juris docto-
ris, Barcinone populato”.

Català.



   155 Catàleg dels pergamins

2164

1545, agost, 1. Barcelona.

Vegeu el document núm. 2162.

Francesc Solsona, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona, de 1555, març, 1.

1A-2120

285 x 335

Al dors, en lletra coetània: “Testament. Testament de mossèn Fener”.

Català.

El trasllat, segons el document, està fet per Francesc Solsona (sic.), però el signe notarial i la llegen-
da habitual del trasllat pel tipus de lletra corresponen sens dubte a Francesc Sunyer. 

2165

1545, agost, 4. Barcelona.

Testament de Miquel Quintana, cavaller, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona. Nomena cinc
marmessors i executors testamentaris, entre els quals la seva esposa Magdalena [de la Cambra], i el
seu germà Joanot Quintana, paborde de la catedral de Barcelona. Ordena ser enterrat a la sepultura
familiar de l’església del monestir de Sant Agustí de Barcelona. Llega a la seva muller el dot i l’escreix
que figura en els capítols matrimonials, deixa 30.000 sous en contemplació de matrimoni a la seva filla
Hipòlita, donzella, amb certes condicions, i nomena hereva universal la dita Magdalena amb la condició
que no es casi i romangui vídua. Estableix les substitucions pertinents en els quatre fills comuns del dit
matrimoni, prioritzant els mascles i per ordre de primogenitura: Miquel, Francesc, Ferran i Hipòlita.
Igualment, designa Magdalena tutora i curadora dels fills.

Miquel [Joan] Cellers, en nom i en lloc del seu pare Miquel Cellers, ambdós notaris públics de
Barcelona, connotari seu, li dóna forma pública. 

1A-2121

285 x 401

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Testament del magnífic Miquel Quintana, cavaller, [doc]tor [en
quiscun dret]. 1545”. 

Regular. Taques, fongs i lletra força esborrada.

Català.
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2166

1545, agost, 4. Barcelona.

Vegeu el document núm. 2165.

Miquel Joan Cellers, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del seu difunt pare Miquel
Cellers, també notari públic de Barcelona, connotari seu, li dóna forma pública el 1581, agost, 22. 

1A-2122

458 x 340

Al dors, en lletra coetània: “Testament de misser Miquell Quintana, doctor y cavaller”.

Català.

2167

1545, agost, 7. Barcelona.

Antoni Verdaguer, prevere beneficiat de l’església de Santa Maria del Pi, procurador d’Agustí Joan, clergue
de Barcelona, beneficiat del benefici sota l’advocació dels sants Tomàs i Bernadí de la parròquia de Sant
Miquel, ratifica, confirma i estableix de nou a Onofre Terré, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, aquelles
cases amb un portal a la via pública i un hort contigu que els seus avantpassats i ell mateix posseeixen
al suburbi de Barcelona, al carrer abans anomenat de Bernat de Puig i ara conegut com carrer Nou de
mossèn Borra, situat sobre el monestir de Santa Maria del Carmel, amb la condició de millorar-les.
Aquestes cases són propietat alodial del citat benefici, juntament amb les cases i l’hort que té
Margarida Llupiana, per totes les quals rep un cens anual de 27 sous pagador en dos terminis: Nadal i
Sant Joan de juny. Especifica que Terré ha de pagar una entrada de 9 sous pel nou establiment i la mei-
tat del cens, això és 13 sous, 6 diners, en els dos terminis ja citats.

Francesc Mulnell, notari públic de Barcelona.

1A-2123

246 x 382
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2168

1545, agost, 12. Barcelona.

Capítol de l’instrument de divisió d’heretat signat entre Jaume Cruanyes, fill del difunt Francesc Cruanyes,
ambdós mercaders, ciutadans de Barcelona, i d’Elionor, vivent, ara muller de Francesc Badia, cavaller,
domiciliat a la dita ciutat, d’una part, i Joana i Dionísia Cruanyes, donzelles, filles dels citats cònjuges i ger-
manes de l’esmentat Jaume, de l’altra. Dionísia pren la tercera part de l’heretat que li pertoca del seu
difunt pare en un censal mort de 16 lliures de pensió anual i 400 lliures de preu, cobrador anualment el
dia 31 de gener sobre la universitat de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret de la fleca.

Pere Gener, notari públic de Barcelona.

Trasllat d’Esteve Gener, notari, ciutadà de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del seu
difunt pare i connotari Pere Gener, notari públic de Barcelona, de 1559, març, 30.

1A-2124

225 x 336

El pare dels germans Cruanyes, esmentat en els altres documents Jaume, aquí és anomenat
Francesc.

2169

1545, agost, 29. Barcelona.

Testament de Jaume Sabater, àlies Rossell, hortolà, ciutadà de Barcelona, fill dels difunts Pere Sabater,
brasser, de la parròquia de Sant Julià del bisbat d’Urgell, i de Maria. Nomena tres marmessors. Demana
ser enterrat al cementiri petit de la parròquia de Santa Maria del Pi. Retorna a la seva muller Elionor el
seu dot i li llega certa quantitat. Fa deixes per a la celebració de misses a la dita església, per maridar
fadrines del seu llinatge, tant de part paterna com de la materna, durant l’any següent a la seva mort, i
al seu fillol Jaume, fill de Jaume Cabanyelles, un dels tres marmessors, a fi d’estudiar. Nomena hereu uni-
versal Déu, la seva ànima i l’aniversari o aniversaris que es puguin mantenir un cop venuda a l’encant
públic tota la seva heretat i invertida en censals morts les pensions dels quals han de servir per mante-
nir el dit o els dits aniversaris. 

Miquel Madrona, àlies Vilanova, notari públic per tota la terra i la dominació reials, ciutadà de
Barcelona, li dóna forma pública el 1551, febrer, 27. 
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1A-2125

312 x 554

Regular. Taques de fongs i lletra esborrada en algunes parts.

Català.

2170

1545, setembre, 21. El Vendrell.

Bernat Ferrer, donzell, senyor del castell i terme de Bellvei i de la quadra de la Muga, vegueria del
Penedès, a petició del seu fill homònim, dóna, renúncia i remet al seu fill Bernat Ferrer, menor, l’usdefruit
del dot que la seva difunta muller Lluïsa li havia deixat mentre visqués, principalment un censal mort de
8 lliures, 6 sous i 4 diners de pensió anual i 270 lliures, 16 sous i 10 diners de preu que la dita Lluïsa
rebia i ara ell percep sobre la universitat i la ciutat de Barcelona cada 28 de novembre. El seu fill havia
reclamat aquest usdefruit perquè la seva mare l’havia nomenat l’hereu universal en el darrer testament.
Bernat Ferrer, menor, accepta expressament aquesta donació.

Romeu Socies, oriünd de la vila del Vendrell, notari públic i regent la notaria pública de tota la terra
que l’abat del monestir de Sant Cugat del  Vallès té al Penedès.

1A-2126

405 x 322

2171

1545, octubre, 6. Barcelona.

Testament de Joan Descoll, habitant de Barcelona, fill de Jeroni Descoll, doctor en ambdós drets, regent
de Nàpols, i d’Aldonça Descoll. Elegeix nou marmessors, entre els quals els seus pares, germans,
parents i la seva muller Isabel Descoll i de Malla. Realitza deixes als marmessors, a la seva parròquia i
300 lliures per a causes pies. Mana ser enterrat a l’església de Sant Miquel al vas del seu pare i on són
alguns fills seus. Nomena hereva universal la seva muller Isabel Descoll, a qui mana que se li retorni el
dot i l’esponsalici. Ella ha de fer la divisió pertinent amb plena llibertat dels seus béns entre les filles
comunes Aldonça i Anna Marqueseta, i els fills que tingui el dia de la seva mort. Estableix les substitu-
cions pertinents primer en els fills i després en el seu pare. 
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Jeroni Mollet, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Tomàs Vallers, notari públic de Barcelona, de 1560, abril, 30.

1A-2127

291 x 604

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Trellat auctèntich del testament [del se]nyor don Joan Dezcoll.
1545”.

Català.

2172

1545, octubre, 12. Barcelona.

Francesc Jeroni Benet Franc, canonge i ardiaca de mar a la catedral de Barcelona, dóna entre vius, sota
certes condicions, al seu fill legitimat Jeroni Franc, ciutadà de Barcelona, dos censals morts. Un de pensió
anual de 25 lliures i de preu de 500 lliures que el donador va comprar amb carta de gràcia al guardià i
convent dels Frares Menors de Barcelona (1543, maig, 7), cobrador el dia 19 de gener sobre el General
del Principat de Catalunya. Un altre de pensió anual de 1457 sous i 6 diners i de preu de 1821 lliures,
19 sous i 4 diners que va comprar amb carta de gràcia al mateix guardià i convent (1545, maig, 13),
cobrador el dia 27 d’abril sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona. Nomena procura-
dors Galceran Font i Miquel Boera, per insinuar la donació davant Miquel de Vallseca, ciutadà i regent la
vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, ja que aquesta és superior als 500 auris. 

Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona.

1A-2128 

481 x 388

2173

1545, desembre, 16. Barcelona.

Joan Jofre, doctor en ambdós drets, oficial i vicari general de Joan de Cardona, bisbe de Barcelona, dóna
a Jaume Camps, clergue de Barcelona, beneficiat del benefici de Santa Maria a l’església del monestir
de Sant Joan de l’Erm, el benefici cinquè de Santa Caterina a la catedral de Barcelona, vacant per
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renúncia de Joan Bonaventura de Gualbes, donzell, domiciliat a Barcelona, procurador de Mateu Llorenç,
comensal de l’església de Tarragona, escuder del papa Pau III, amb la recomanació expressa de la seva
deixa del benefici anterior, ja que ho considera una permuta de beneficis eclesiàstics. 

Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona, ho rep el 1545, desembre, 17.

Trasllat de Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona, de 1550, desembre, 18.

1A-2129

295 x 489

2174 

[1546], gener, 1. Torroella de Montgrí.

Testament de Caterina Balrina, vídua en primeres noces de Joan Balrí, muller de Joan Saguer, de la vila
de Torroella de Montgrí. Nomena marmessors del seu testament Miquel Ladeu i Agustí Amat, de la dita
vila, ordena ser enterrada al sepulcre del seu primer marit situat al cementiri de l’església de Sant Genís
de Torroella. Fa diferents deixes per a l’obra de la dita església, els diversos altars i capelles i per a la
celebració de misses per part de Cristòfol Tàpies, prevere beneficiat de Sant Genís. Llega peces de roba
i d’aixovar a diverses dones del seu entorn, entre les quals Miquela, muller del seu nebot Genís Canet, i
deixa a Jeroni? Bofill, fill de Genís Bofill, i a Andreu Serra, fill de l’homònim, de la citada vila, la quantitat
de 100 sous a cadascú. Finalment, nomena hereu universal el dit nebot Genís Canet.

Jaume Batllia, notari públic arreu per autoritat apostòlica, substitut de la notaria i escrivania públi-
ques de la vila i de la baronia de Torroella de Montgrí per Andreu Pons, donzell, senyor útil i pro-
pietari de les dites notaria i escrivania. El testament fou rebut per Pere Joan Salvador, notari, ales-
hores substitut en les citades notaria i escrivania.

1A-2130

257 x 287

Al dors, en lletra coetània: “Testament de madona Catharina Balrina”. En lletra i xifres posteriors:
“1º enero de 1546”.

Dolent. Fongs i lletra molt esborrada.

Català.
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2175

1546, gener, 31. Girona.

Capítols matrimonials entre Miquel de Cruïlles, donzell, domiciliat a la ciutat de Girona, fill dels difunts
Francesc de Cruïlles, donzell, domiciliat a la mateixa ciutat, i de la seva muller Margarida, d’una part, i
Margarida de Terrades, filla dels difunts Francesc Sebastià de Terrades, ciutadà de Girona, i de la seva
muller Elisabet, de l’altra. Francesc Benet de Terrades dóna entre vius, amb certes condicions, a la seva
germana Margarida per dot en contemplació de matrimoni la quantitat de 51.000 sous, dels quals
46.140 sous invertits en censals que donen una pensió anual de 105 lliures i 7 sous, i els 4860 sous
restants en numerari, així com les vestidures i les joies personals. Margarida és la propietària dels dits
censals i Miquel, l’usufructuari. Els censals són cobradors sobre la ciutat de Girona, el General de
Catalunya, la ciutat de Barcelona, la vila de Peralada i Joan Vallgornera, donzell, de la vila de Perpinyà. La
donació es fa amb el consentiment de parents i amics.

Gaspar Barrot, notari públic de Girona.

Trasllat de Bernat Boscà, notari, ciutadà de Barcelona, de 1551, febrer, 14.

1A-2131

481 x 415

Català.

2176

1546, febrer, 11. Barcelona.

Baltasar Rosella, mercader, ciutadà de Barcelona reconeix a Francesc Galceran Crespí Fàbregues, fill i
hereu del difunt Francesc Fàbregues, també mercader i ciutadà de Barcelona, i a Miquel Fàbregues, així
mateix mercader i ciutadà de Barcelona, tutor conjuntament amb el dit Baltasar del mencionat
Francesc Galceran Crespí, que va comprar amb carta de gràcia a Galceran Carbó, menor, clavari de
Barcelona, un censal mort de 480 sous de pensió anual i 600 lliures de preu cobrador el 14 de maig
sobre el dret extraordinari d’aquesta ciutat conegut com pes del rei (1544, maig, 14). Rosella va adqui-
rir aquest censal amb capital propi del dit Francesc Galceran Crespí, motiu pel qual li transfereix tots els
drets sobre el citat censal i sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona.
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Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona.

1A-2132

272 x 441

Al dors, en lletra coetània: “Regonexensa del censal luït a mossèn Francesch Galceran Crespí
Fàbregues sobre lo pes del rey”.

2177

1546, febrer, 11. Barcelona.

Baltasar Rosella, mercader, ciutadà de Barcelona, reconeix a Francesc Galceran Crespí Fàbregues, fill i
hereu del difunt Francesc Fàbregues, també mercader i ciutadà de Barcelona, i a Miquel Fàbregues, així
mateix mercader i ciutadà de Barcelona, present i acceptant-ho per ell, tutor conjuntament amb el dit
Baltasar del mencionat Francesc Galceran Crespí, que per aquest darrer, i, en el seu nom, va comprar un
censal mort de 400 sous de pensió anual i 500 lliures de preu, cobrador el dia 18 de juliol, a Francesc
Setantí, donzell, síndic i clavari de la ciutat de Barcelona, amb especial obligació sobre el dret del vi i de
la verema (1543, juliol, 18), motiu pel qual li transfereix tots els drets inherents a la dita compra.

Pere Martí Tost, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del difunt Francesc
Sunyer, connotari i preceptor seu, li dóna forma pública el 1573, octubre, 18.

1A-2133

270 x 365

Al dors, en lletra coetània: “Regonexensa feta per mossèn Balthasar Rossella a Francesc Galceran
Crespí Fàbregues de un censal de pensió vint liures y preu sinc-centes liures se reb quiscun any
sobre la universitat de la ciutat de Barcelona y lo dret del vi y verema a XVIII de juliol. [I]n posse
Francisci Sunyer, notarii publici Barchinone”. 

2178

1546, març, 16. Barcelona.

Gabriel Despujol, clergue beneficiat de l’altar de Sant Miquel, de l’església de Santa Maria del Mar, reco-
neix que Joana, vídua de Domènec Pau, mercer, ciutadà de Barcelona, li ha pagat un total de 12 lliures i
6 sous, de les quals 8 lliures i 16 sous corresponen a censos endarrerits del dit benefici fins al 1545 que
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cobrava per Tots Sants, i 3 lliures i 10 sous a la part que li pertanyia per lluïsme per la compra que la
dita Joana havia realitzat d’un hospici (1545, juliol, 16), situat al carrer abans anomenat des Voltres i
ara conegut com de les Polleres, el qual era propietat alodial de l’aniversari que havia fundat en el dit
altar Eulàlia, vídua de Ramon de Mas, abaixador, ciutadà de Barcelona. Una part, és a dir 9 lliures i 12
sous, li abona en metàl·lic, i la resta, 2 lliures i 14 sous, les reté Joana, ja que corresponen al preu d’una
catifa que aquesta li havia venut.

Francesc Martí, notari públic de Barcelona.

1A-2134

343 x 282

Al dors, en lletra coetània: “A pagat dita senyora ab la present (...) XII lliures, VI sous, per lo alou del
benefisi per sansos deguts al ben[ef]ficiat”.

2179

1546, maig, 18. Barcelona.

Acta notarial per la qual Jaume Sabater, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner de la cort
de Miquel de Vallseca, ciutadà, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, a peti-
ció d’Adriana d’Arbicio i de Ribes, en presència de testimonis pregats, pronuncia, sentencia, declara i
adjudica l’heretat i els béns de la difunta Aldonça Torres, vídua d’Antoni Joan Torres, als seus néts: la dita
Adriana, filla única restant dels difunts Francesc o Francí de Ribes, donzell, i de la seva muller Joana
Ribes, filla de la citada Aldonça, i a Francesc i fra Galceran Torres, fills dels difunts Jeroni Torres, donzell, i
de Lluïsa Torres, així mateix filla de la dita Aldonça. L’adjudicació es fa en compliment de la clàusula de
l’herència universal del testament d’Aldonça, en la qual nomena hereus universals, en aquest ordre, els
seus fills Baltasar Jeroni, donzell, Lluís Jeroni, i les tres filles a parts iguals: Elisabet, donzella, Joana Ribes i
Lluïsa Torres, i, si escau, els descendents d’aquestes dues darreres (1512, agost, 10). Atès que moriren
tots els fills, els hereus són els néts esmentats. Hi intervé Miquel Moré, notari i escrivà jurat de la cort
del veguer, prenent les declaracions als testimonis: Bernat Gerona, mercader, ciutadà de Barcelona, Joan
Sella, prevere de la catedral de Barcelona, Pere Ferrer, teixidor de vels, ciutadà, Antiga Esblades, vídua de
Pere Arnau Tiracer, ciutadà de Barcelona, i Miquel Joan Riera, notari públic de Barcelona. 

Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major
de la cort de la vegueria de Barcelona per Joanot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania de la dita
cort, amb la intervenció de Miquel Moré, notari i escrivà jurat d’aquesta cort.

1A-2135

582 x 588
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Al dors, notes dorsals força esborrades.

La clàusula de l’herència universal i les deposicions dels testimonis pròpiament dites són en català.

2180

1546, juny, 18. Barcelona.

Antoni Vidal, prevere beneficiat a l’església de Santa Maria del Pi, i Lucrècia Gassius, vídua de Jeroni
Gassius, donzell, domiciliat a Barcelona, venen amb carta de gràcia a Aldonça Puigmidona, muller de
Felip de Puigmidó, mercader, ciutadà de Barcelona, i a Caterina Vinyeta, vídua d’Antic Vinyet, mercader,
ciutadà de Barcelona, marmessores i vicegerents de les pies causes instituïdes pel difunt Jaume Planes,
batifuller (1544, octubre, 23), 70 sous de pensió anual d’un censal mort cobradors sobre els seus béns
el dia 18 de juny pel preu de 70 lliures, a raó o for de 20.000 sous per mil. En garantia de compliment,
Antoni Vidal hipoteca unes cases amb un portal a la via pública i un hort contigu, situades al carrer ano-
menat abans de Bernat Puig i ara carrer Nou de mossèn Borra, sobre la casa de Santa Maria del
Carmel, que té per Onofre Terré, doctor en drets, ciutadà de Barcelona, a cens de 3 lliures i 5 sous anu-
als pagadors el 16 de març, el qual, al seu torn, ho posseeix pel benefici dels sants Tomàs i Bernat i el
seu beneficiat de la parròquia de Sant Miquel, el senyor alodial, a cens de 27 sous pagadors en dos ter-
minis: Nadal i Sant Joan de juny. Lucrècia, al seu torn, hipoteca un censal mort de 15 lliures de pensió
anual i 300 lliures de preu, cobrador el 18 de març, que li va donar el seu difunt pare Antoni Pelegrí en
contemplació de matrimoni, garantit sobre un forn situat a Sant Boi de Llobregat. 

Joan Vilar, notari públic de Barcelona.

1A-2136

752 x 620

Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal mort de pensió annual de LXX sous quiscun any
pagadós a XVIII del mes de juny y de preu de LXX lliures, venut per mossèn Antoni Vidal, prevere,
y la senyora Luchrècia Gassius, vídua, als marmesós de mossèn Jaume Planes, en poder de Joan
Vilar, notari de Barcelona, a XVIII del mes de juny, MDXXXXVI. Juny. II. III lliures, V sous”. Segueixen
altres notes força esborrades.

Aquest document havia estat cosit anteriorment al document núm. 2181.
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2181

1546, juny, 18. Barcelona.

Antoni Vidal, prevere beneficiat a l’església de Santa Maria del Pi, i Lucrècia Gassius, vídua de Jeroni
Gassius, donzell, domiciliat a Barcelona, reconeixen que Aldonça Puigmidona, muller de Felip de
Puigmidó, mercader, ciutadà de Barcelona, i Caterina Vinyeta, vídua d’Antic Vinyet, mercader, ciutadà de
Barcelona, marmessores i vicegerents de les pies causes instituïdes pel difunt Jaume Planes, batifuller
(1544, octubre, 23), els han pagat la quantitat de 70 lliures, preu de la venda amb carta de gràcia
d’una pensió anual de 70 sous de censal mort cobradora sobre els seus béns el dia 18 de juny que els
han fet. De voluntat de Lucrècia, les 70 lliures s’ingressen a la Taula de Canvi a nom d’Antoni Vidal.

Joan Vilar, notari públic de Barcelona.

1A-2137

600 x 394

Aquest pergamí consta de dos documents, aquest i el següent, el document núm. 2182. Havia
estat cosit anteriorment al document núm. 2180.

2182

1546, juny, 20. Barcelona.

Acta notarial per la qual Antoni Vidal, prevere beneficiat a l’església de Santa Maria del Pi, procurador
de Lucrècia Gassius, vídua de Jeroni Gassius, donzell, domiciliat a Barcelona, lliura a Joan Conjunta, pre-
vere beneficiat de l’església del Pi, procurador d’Aldonça Puigmidona i de Caterina Vinyeta, marmessores
i vicegerents de les pies causes instituïdes pel difunt Jaume Planes, batifuller (1544, octubre, 23), la pos-
sessió corporal d’un forn a Sant Boi de Llobregat, garantia d’un censal mort de 15 lliures de pensió
anual i 300 lliures de preu, cobrador el 18 de març, que la dita Lucrècia havia obligat per la venda amb
carta de gràcia de 70 sous de pensió anual de censal mort que havia fet juntament a Vidal a les dites
marmessores. A l’endemà, 21 de juny, el dit Antoni Vidal lliura també al citat Joan Conjunta, procurador
de les citades marmessores, la possessió corporal d’unes cases amb un portal a la via pública i un hort
contigu, situades al carrer anomenat abans de Bernat Puig i ara carrer Nou de mossèn Borra, sobre la
casa de Santa Maria del Carmel, que té per Onofre Terré, doctor en drets, ciutadà de Barcelona, a cens
de 3 lliures i 5 sous anuals pagadors el 16 de març, el qual, al seu torn, ho posseeix pel benefici dels
sants Tomàs i Bernat i el seu beneficiat de la parròquia de Sant Miquel, el senyor alodial, a cens de 27
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sous pagadors en dos terminis: Nadal i Sant Joan de juny. Aquestes cases es lliuren en garantia de la
pensió anual de 70 sous de censal mort.

Joan Vilar, notari públic de Barcelona.

1A-2137

600 x 394

Aquest pergamí consta de dos documents, aquest i l’anterior, el document núm. 2181. Havia estat
cosit anteriorment al document núm. 2180.

2183

1546, juliol, 23. Barcelona.

Acta notarial per la qual Francesc Gomis, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner de la cort
de Miquel de Vallseca, ciutadà, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, a peti-
ció de fra Francesc o Francí Ferrer, batlle de Mallorca, de l’orde de Sant Joan de Jerusalem, i de Jeroni
Ferrer, ciutadà de Barcelona, tutors de la persona i dels béns d’Agneta o Anna, pubilla, filla dels difunts
Lluís Desvalls, donzell, domiciliat a Barcelona, i de la seva muller Marquesa, en presència de testimonis
pregats, sentencia, declara i adjudica els béns i els drets que foren del dit Lluís a la mencionada Agneta
o Anna. Francesc Martí, notari i escrivà jurat de la cort del dit veguer, pren les deposicions dels testimo-
nis cridats a declarar : Constança, llevadora, vídua de Francesc Brufau, mestre de cases, ciutadà de
Barcelona, Joan Rovira, barber, Joan Jornet, fuster, ambdós habitants de la dita ciutat, i Gabriel Castelló,
mercader, ciutadà de Barcelona. L’adjudicació es fa tenint en compte la clàusula de l’herència universal
de Lluís Desvalls (1546, juny, 23) i ateses les morts de Joan, el fill mascle del qual estava prenyada
Marquesa, i la d’ella mateixa.

Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major
de la cort de la vegueria de Barcelona per Joanot Terré, donzell, senyor útil de la dita cort, amb la
intervenció de Francesc Martí, notari i escrivà jurat de la citada cort.

Trasllat de Francesc Vidal, notari públic de Barcelona, de 1558, novembre, 8.

1A-2138

595 x 646

Al dors, en lletra posterior : “Adiudicació en favor d’Anna, filla de Luys Valls”.

Les deposicions dels testimonis i la transcripció de la clàusula de l’herència universal de Lluís
Desvalls són en català.
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2184

1546, agost, 13. Barcelona.

Acta notarial per la qual Valentí Benet Savall, cavaller, doctor en lleis i/o doctor en ambdós drets, ciutadà
de Barcelona, jutge setmaner de la cort de Miquel de Vallseca, ciutadà, regent la vegueria de Barcelona,
Igualada, Vallès, Moià i Moianès, a petició de Jeroni Desvalls, donzell, habitant de Barcelona, en presèn-
cia de testimonis pregats, sentencia i adjudica l’heretat i els béns per part paterna de la difunta Anna,
impúber, filla dels difunts Lluís Desvalls, donzell, ciutadà de Barcelona, i de Marquesa, morta ahir mateix,
al dit Jeroni, germà per ambdues parts del citat Lluís i oncle patern de l’esmentada Anna. Francesc
Martí, notari i escrivà jurat de la cort del veguer de Barcelona, pren les deposicions dels testimonis cri-
dats a declarar: Jeroni Ferrer, donzell, habitant de Barcelona, Gabriel Oliver i Joanot Jornet, ambdós fus-
ters, ciutadà i habitant de Barcelona respectivament.

Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major
de la cort de la vegueria de Barcelona per Joanot Terré, donzell, senyor útil de la dita cort, amb la
intervenció de Francesc Martí, notari i escrivà jurat de la citada cort.

Trasllat de Francesc Vidal, notari públic de Barcelona, de 1558, novembre, 8.

1A-2139

353 x 545

Al dors, en lletra posterior : “Adjudicació en favor de Hieroni Dezvalls”.

Les deposicions dels testimonis cridats a declarar són en català.

2185

1546, agost, 28. Sant Jeroni de la Murtra.

Joan Puig, prior del monestir de Sant Jeroni de la Vall de Betlem, àlies de la Murtra, diòcesi de Barcelona, i
el capítol de frares del dit monestir, reconeixen haver rebut de Lluís Serra, sabater, ciutadà de Barcelona,
la quantitat de 200 lliures, preu de la venda amb carta de gràcia de 200 sous de pensió anual d’un cen-
sal mort cobrador el dia 17 de maig sobre els béns dels dits monestir i convent que avui mateix li han
fet. Serra ha ingressat el muntant en numerari a la Taula de Canvi de la ciutat de Barcelona.

Pere Gener, notari públic de Barcelona.

1A-2140

225 x 405
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2186

1546, agost, 30. Barcelona.

Testament de Galceran Rovira, [ciutadà de Barcelona, fill] dels difunts Pere Climent Rovira i de la seva
muller Joana Beneta. Nomena cinc marmessors parents, entre els quals la seva muller Marquesa Rovira,
a qui retorna el dot i l’espoli. Demana ser enterrat a la sepultura familiar situada davant la capella del
Crucifix de l’església de Santa Maria del Mar. Realitza deixes a la dita església per dret de parroquia-
natge, per a la celebració de misses per la seva ànima i la dels parents difunts al monestir de Santa
Maria de Jesús del territori de Barcelona i a la capella de la Verge Maria de la Pietat del monestir de
Sant Agustí. Dota Joanota Rovira, filla il·legítima, en contemplació de matrimoni, amb la quantitat de
600 lliures, de les quals han de retornar, si escau, 300 lliures a l’hereu universal. Així mateix, deixa a
Gabriel Rovira, també fill il·legítim, la quantitat de 100 ducats, i a Climent Rovira, fill legítim, una renda
vitalícia anual de 10 lliures, ja que gaudeix d’una renda eclesiàstica de 200 lliures cada any. Finalment,
nomena hereva universal, amb certes condicions, la seva muller Marquesa, en substitució, el seu fill comú
homònim, i, en defecte, el citat Climent.

Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Francesc Sunyer, connotari seu,
absent, el va publicar el 1547, novembre, 24.

1A-2141

346 x 469

Al dors, en lletra coetània: “Testament (...) de mossèn? Galceran [Rovira, ciu]tedà de [Barcelona].
Die secunda mensis junii facta fuit [adiu]dicatio dicti fideicomissi, per obitum dicte domine Marquesie
Rovira, in favore magnifici Galcerandi Rovira, eius filii, per honorabilem regentem vicariam Barchinone de
consilio magnifici (...)mar, legum doctoris”. Hi ha altres notes dorsals molt esborrades.

Català.

2187

1546, agost, 30. Barcelona.

Clàusula de l’herència universal del testament del difunt Galceran Rovira, ciutadà de Barcelona.
Nomena hereva universal la seva muller Marquesa Rovira, amb la condició de romandre vídua i de con-
servar el seu cognom. En cas necessari, substitueix la dita Marquesa pels seus dos fill comuns, primer,
pel primogènit homònim, i, després, per Climent Rovira.
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Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Francesc Sunyer, connotari seu,
absent.

Trasllat de Pau Renard, notari públic de Barcelona, de 1548, març, 19.

1A-2142

382 x 266

La clàusula pròpiament dita és en català.

Segurament el notari que va realitzar el trasllat de la dita clàusula va equivocar la data, ja que el
testament és del dia 30 d’agost. El trasllat de la clàusula diu clarament dia 20 d’agost.

2188

1546, setembre, 16. Barcelona.

Codicil de Jaume Brunet, mercader, ciutadà de Barcelona. Rectifica el llegat que havia fet a les seves
nétes Joanota i Violant, filles de Pere Bell-lloc, elevant-lo de 300 a 600 lliures, amb certes condicions,
entre les quals casar-les amb els consentiments de la seva filla Violant Clareta i de Bernat Ros, gendre
del citat Pere Bell-lloc. Així mateix, respecte a Elionor Bofilla, a qui rebaixa a 30 lliures vitalícies anuals
les 35 originals, i 300 lliures pel dot de la seva filla, de manera que aleshores Elionor ha de rebre només
15 lliures anuals. A Joana Romeua, la seva neboda, el llit en què dorm i la roba necessària pel dit llit que
hi ha a casa seva. Als seus besnéts Joan i Francesc Totosaus, els llega només 100 lliures, la meitat d’allò
que havia establert en el testament, de manera que el supervivent, si és el cas, hereti la totalitat.

Miquel Pau Fonoll, notari públic de Barcelona.

1A-2143

244 x 445

Català.

2189

1546, octubre, 2. Barcelona.

Bernat Alemany de Foixà, varvassor, senyor del terme i castell de Foixà, diòcesi de Girona, procurador de
Miquel Hèctor de Santdionís, donzell, domiciliat a la ciutat i vegueria de Girona, i de la seva muller
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2188. Codicil de Jaume
Brunet, mercader, ciutadà de
Barcelona, rectificant els lle-
gats realitzats anteriorment a
les seves nétes, als seus bes-
néts i a altres persones de la
seva família i del seu entorn. 
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Jerònima, transfereix a Miquel Montserrat Fàbregues, mercader, ciutadà de Barcelona, a causa del pacte
al qual han arribat ambdós, un censal mort de preu de 165 lliures i de pensió anual de 132 sous, jun-
tament amb una pensió deguda i la prorrata corresponent, cobrador el dia 3 d’octubre sobre la universi-
tat de la ciutat de Barcelona, amb especial obligació del dret de la llenya. Aquest censal és part d’aquell
de preu de 680 lliures i de pensió anual de 27 lliures i 12 sous, a for de 20.000 sous per mil sous de
pensió, el qual Pere Joan d’Ollers, cavaller, habitant a la sotsvegueria de Besalú, rebia el mateix dia sobre
els dits universitat i dret. Aquesta operació es realitza per pagar-li la quantitat de 207 lliures, acord al
qual s’havia arribat prèviament a la Reial Audiència. Hi consten els antecedents del citat censal.

Francesc Solsona, notari públic [de Barcelona].

1A-2144

782 x 507

Al dors, en lletra coetània: “Carta de in solutum dacio de censal creat de preu y proprietat de
CLXV lliures y de pensió anual de CXXXII sous qui·s reben sobre la ciutat de Barcelona a III de
octubre, ab special obligació del dret de la lenya, feta per mossèn Bernat Ala[man]y de Foxà, pro-
curador de mossèn Miquel Hèctor de Sanct Dionís, donzell, y de la senyora Hierònyma, muller de
aquell, a l’honorable mossèn Miquel Monserrat Fàbregues, mercader. En poder de Francesch
Solsona, notari de Barcelona”. Hi ha altres notes força esborrades.

2190

1546, octubre, 14. Barcelona.

Honorat de Montanyans, donzell, domiciliat a Barcelona, confirma i estableix de nou a Esteve Solei, agri-
cultor, de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova, terme del castell de la Roca, els masos anomenats
Solei, Rollan i Martí, aquests dos darrers agregats al citat mas Solei, de la mateixa parròquia, juntament
amb cinc peces de terra que pertanyen als dits masos, per les quals ha de pagar un cens anual de 100
sous per Nadal i quatre quarteres de blat i quatre quarteres d’ordi, a mesura del castell de la Roca o de
Granollers, pels sants Pere i Fèlix d’agost. Així mateix, ha d’abonar 9 sous d’entrada pel nou establiment
que està condicionat al millorament de la propietat. Montanyans succeeix en la propietat alodial Martí
Joan de Torrelles, cavaller, senyor del castell de la Roca, que ho havia establert al seu avantpassat el
difunt Pere Solei (1470, maig, 3. Granollers).

Francesc Gual, notari públic de Barcelona.

1A-2145

435 x 307

Al dors, en lletra coetània: “Soley. Precari [f]ermat per en Montanyans”.

Regular. Hi manca un fragment a la part superior dreta.
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2191

1546, novembre, 3. Roma.

El papa Pau III, a petició del prior i del convent del monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, diòcesi
de Barcelona, annexa la parròquia de Sant Martí de Cerdanyola amb tots els seus drets, les jurisdic-
cions i les rendes, que munten al voltant de 50 ducats d’or, als dits prior i convent. La citada parròquia
amb els beneficis corresponents havia estat adjudicada a Vicenç Bassa, escrivà i familiar de l’esmentat
papa, com a procurador de Miquel Joan Icart, que en fou nomenat rector fins ara, i en aquest moment
es trobava vacant per restitució del dit Icart. El monestir de la Vall d’Hebron, necessitava imperiosament
finançament econòmic.

1A-2146

524 x 660

Al dors, en lletra coetània: “Butlla plumbea unionis perpetue de parroquiali de Sardanyola facte
monasterio de Valle Ebron, ordinis Sancti Hieronimi. Anno incarnacionis Domini MºCCCCCXXXXVI
decima novembris (...) Michael per (...) procuratorem (...)”. En lletra posterior : “Don Pedro García
Mayoral, conde de Valdellano, del Consejo de su majestat su secretario et el de la Cámara de Gracia
y Justicia y Real Patronato por lo perteneciente a los reynos de la Corona de Aragón”. Segueix certi-
ficació del dit càrrec (1782, setembre, 25. Madrid), on consten les vicissituds del prior i convent de Sant
Jeroni perquè fos reconeguda la citada annexió, amb la intervenció del bisbe de Barcelona, entre el
juny del 1770 i l’agost del 1780. Castellà. 

Aquesta butlla fou registrada el dia 10 de novembre de 1546.

Hi manca el segell.

2192

1546, novembre, 3. Barcelona.

Pere Lleonard Malines, mercader, ciutadà de Barcelona, ven a Miquel Castelló, boter, ciutadà de
Barcelona, aquelles cases amb quatre portals a la via pública, botigues, hort, arbres de diversos gèneres,
sínia i safareig que té al carrer d’en Jutglar pel monestir de Santa Maria de Natzaret, el propietari alo-
dial, a cens de 49 sous i 6 diners anuals per Tots Sants. La compravenda és realitza per 91 lliures, 11
sous i 7 diners. Aquestes cases li pertanyien per la divisió feta amb el seu germà Pau Malines, teixidor,
ciutadà de Barcelona, ambdós fills i hereus universals juntament amb Martí Joan Malines del seu difunt
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2191. Butlla del papa Pau III
en la qual, a petició del prior i
del convent del monestir de
Sant Jeroni de la Vall
d’Hebron, annexa la parrò-
quia de Sant Martí de
Cerdanyola amb totes les
seves jurisdiccions i rendes,
que pugen al voltant de 50
ducats, als dits prior i mones-
tir. El citat monestir necessita-

va imperiosament finança-
ment econòmic. 
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pare Pere Lleonard Malines, pellisser, ciutadà de Barcelona. Segueix àpoca de la mateixa data en la
qual s’especifica que certes quantitats el comprador les va donar a determinades persones per voluntat
del venedor, i altres les va retenir per diferents raons.

Francesc Ros, notari públic, ciutadà de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del seu difunt
cunyat Jaume Sastre, notari públic de Barcelona, a instància de Jerònima de Gualbes i de Papiol, el
va cloure el 1584, juny, 12.

1A-2147

684 x 408

Al dors, notes dorsals força esborrades.

2193

1546, desembre, 17. Barcelona.

Esteve Solei, agricultor, de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova [del Vallès], terme del castell de la
Roca [del Vallès], i el seus fills Antoni, Miquel i Jaume Solei, àlies Puig, hereu i propietari del mas Puig, de
la dita parròquia, Margarida, Elionor, Elisabet, Eulàlia, Joana i Magdalena, donzelles, tots fills del mencio-
nat Esteve i de la seva difunta muller Narcisa, reconeixen que Aldonça, muller de Felip de Puigmidó,
mercader, i Caterina Vinyeta, vídua de Francesc Vinyet, mercader, ciutadà de Barcelona, marmessores del
difunt Jaume Planes, batifuller, ciutadà de Barcelona, vicegerents de les pies causes instituïdes pel dit
Planes, els han pagat 200 lliures, preu de 10 lliures de pensió anual d’un censal mort que els Solei els
havien venut amb carta de gràcia i amb motiu de la citada marmessoria, cobrador el 17 de desembre
sobre els seus béns, especialment sobre els masos Solei, Rollan i Martí, agregats al mas Solei. Les dites
marmessores han ingressat a la Taula de Canvi de Barcelona 100 lliures a nom del rector i comunitat
de preveres de l’església de Santa Maria del Pi per redempció d’un censal mort que ells prestaven al dit
rector anualment el dia 16 d’octubre, més 20 sous i 4 diners de pensions degudes prorrata fins al dia
de la lluïció, i les restants 98 lliures, 19 sous i 8 diners les han ingressat a nom del citat Esteve Solei. 

Francesc Gual, notari públic de Barcelona.

1A-2148

148 x 367
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2194

1546, desembre, 20. Barcelona.

Acta notarial per la qual Esteve Solei, agricultor, de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova [del Vallès],
terme del castell de la Roca [del Vallès], en presència del notari infrascrit i de testimonis pregats, lliura la
possessió corporal del masos Solei, Rollan i Martí, agregats al mas Solei, juntament amb cinc peces de
terra citades concretament a Joan Conjunta, prevere beneficiat Santa Maria del Pi, procurador
d’Aldonça, muller de Felip de Puigmidó, mercader, i a Caterina Vinyeta, vídua de Francesc Vinyet, merca-
der, ciutadà de Barcelona, marmessores del testament del difunt Jaume Planes, batifuller, ciutadà de
Barcelona, i també vicegerents de les pies causes instituïdes pel dit Planes a l’església del Pi. Esteve
Solei i els seus fills Antoni, Miquel i Jaume Solei, àlies Puig, hereu i propietari del mas Puig, de la dita par-
ròquia, Margarida, Elionor, Elisabet, Eulàlia, Joana i Magdalena, donzelles, tots fills del mencionat Esteve i
de la seva difunta muller Narcisa, havien venut amb carta de gràcia a les citades marmessores 10 lliu-
res de pensió anual d’un censal mort de 200 lliures de preu, cobrador el 17 de desembre, pel qual
havien obligat els masos Solei, Rollan i Martí juntament amb les citades peces de terra que els Solei
tenien per [Honorat] de Montanyans, donzell, domiciliat a Barcelona, el propietari alodial, a canvi d’un
cert cens.

Francesc Gual, notari públic de Barcelona.

1A-2149

540 x 449

Hi ha forats que afecten l’escriptura.

Aquest document està escrit en el mateix pergamí que el document núm. 2200.

2195

1547, febrer, 11. Barcelona.

Aldonça Planes, vídua de Joan Planes, mercader, ciutadà de Barcelona, com a tinent l’heretat i tots els
béns i els drets del dit marit per raó del dot, l’esponsalici i altres drets, amb el consentiment de la seva
cunyada Aldonça Vives, successora del seu germà Joan Planes mort intestat (1546, març, 3), ven a Joan
Magarola, apotecari, ciutadà de Barcelona, un censal mort de pensió anual de 4 lliures i de preu de
100 lliures que el dit marit cobrava anualment el dia 24 de novembre sobre la universitat i els singulars
de la ciutat de Barcelona, amb especial obligació del dret de la llenya, per la quantitat de 100 lliures
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juntament amb les pensions prorrata degudes. La compravenda es realitza a causa del pacte amb Joan
Vives, mercader, ciutadà de Barcelona, marit i procurador d’Aldonça Vives. Segueix àpoca de la mateixa
data per valor de 102 lliures, 17 sous i 3 diners, on s’especifica que el comprador ingressà 100 lliures a
la taula de canvi de Joan Bolet a nom de Joan Jacomí, mercader, ciutadà de Barcelona, futur marit
d’Aldonça Planes, en pagament del dot, i 2 lliures, 17 sous i 3 diners es pagaren a Aldonça Vives. 

Joan Llorenç Calça, notari públic i ciutadà de Barcelona.

1A-2150

601 x 361

Al dors, en lletra posterior : “Carta y àpoca del censal que reb jo Johan Magarola sobre lo dret de
la lenya de la ciutat de Barcelona de pensió annual de quatre lliures dit?-------IIII lliures”.

2196

1547, febrer, 15. Barcelona.

Andreu Sacosta, donzell, domiciliat a la ciutat de Barcelona, clavari, procurador i síndic de la citada ciu-
tat, en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, ven
amb carta de gràcia a Jaume Brunet, mercader, ciutadà de Barcelona, 1200 sous o 60 lliures de pensió
anual d’un censal mort cobrador el dia 15 de febrer sobre la universitat i els singulars de la ciutat de
Barcelona, especialment sobre el dret extraordinari del vi i la verema, per la quantitat de 1500 lliures, a
for o raó de 25.000 per mil de pensió anual. La venda es realitza per tenir les 4000 lliures necessàries
per prestar a Miquel Gorc, mercader, ciutadà de Barcelona, proveïdor de la carn de moltó durant un any
comptador a partir del dia de Pasqua següent. Segueix àpoca de la mateixa data.

Pere Fitor, notari públic de Barcelona, tinent i regent les escriptures de l’escrivania del difunt Rafael
Puig, notari públic de Barcelona, li dóna forma pública el 1587, agost, 17. 

1A-2151

747 x 690

Al dors, en lletra posterior : “Fan per la luyció dels censals que rebia dona Violant de Paguera, filla y
hereva del quòndam Jaume Brunet, co és la pensió XXXX lliures, pensió LX lliures, pensió LX lliu-
res, tots sobre vi y verema. Soltat per resmerçar”.

Les deliberacions Consell de Cent Jurats són en català.
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2197

1547, març, 4. Barcelona.

Clàusula de l’herència universal del testament d’Onofre Maimó, cavaller, de l’orde de Sant Jaume de
l’Espasa, domiciliat a la ciutat de Barcelona i a Vilafranca del Penedès respectivament. Nomena hereu
universal el seu fill Ferran Maimó, i, en defecte, Onofre Maimó, fill comú seu i de Jerònima. Estableix les
substitucions pertinents, primer entre els possibles fill o fills mascles i els seus successors, després entre
la filla o filles, sempre per ordre de primogenitura. Finalment, Galceran Ferrer, cosí germà seu, i Galceran
Burguès de Santcliment, cosí, a parts iguals, i/o els seus successors que en qualsevol de les dues possibi-
litats han de donar anualment a Adrià Maimó, cavaller, de l’orde de Sant Joan, la quantitat de 100 lliu-
res fins que no obtingui una renda, i a Perot Sapila i els seus hereus, descendent de Sever Sapila (sic.), la
quantitat de 15.000 sous. 

Joan Lunes, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Francesc Solsona, notari públic de Barcelona, de 1551, octubre, 26.

1A-2152

281 x 387

Al dors, en lletra coetània: “De mossèn Maymó”.

La clàusula pròpiament dita és en català.

2198

1547, març, 5. Barcelona.

Capítol de donació i heretament contingut en els capítols matrimonials entre Joan Miquel Montserrat
Pons, cavaller, fill de Benet Pons, cavaller, domiciliat a Barcelona, i de la seva difunta primera muller
Elionor, d’una part, i Montserrat o Montserrada, donzella, filla de Mateu de Santcliment, cavaller, domici-
liat a Barcelona, i de la seva muller Anna, de l’altra. Benet Pons dóna entre vius en contemplació de
matrimoni al citat fill, amb certes condicions, totes les cases que té a Barcelona a la plaça del Vi, totes
les cases de la plaça del Born, i la casa o torre que posseeix a la parròquia de Sant Martí de
Provençals, així com generalment tots els altres béns haguts i per haver. El donador es reserva l’usde-
fruit dels dits béns durat la seva vida natural i també la lliure disposició de 800 lliures. Nomena procura-
dors Miquel Joan Riera i Pere Jovells, notaris públics de Barcelona, per insinuar la dita donació davant el
veguer de Barcelona.
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Joan Lunes, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Francesc Solsona, notari públic de Barcelona, de 1551, desembre, 4. 

1A-2153

377 x 450

El capítol de donació pròpiament dit és en català.

2199

1547, març, 29. Barcelona.

Andreu Sacosta, donzell, clavari, procurador i síndic de la ciutat de Barcelona, en compliment de les deli-
beracions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, ven amb carta de gràcia a
Francesc Agullana, ciutadà de Girona, 40 lliures de pensió anual d’un censal mort cobrador el dia 29 de
març sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, amb especial obligació del dret extra-
ordinari, pel preu de 1000 lliures, a for o raó de 25.000 per mil de pensió anual. La compravenda es
realitza per haver les 5500 lliures necessàries per al proveïment de la carn de moltó per a l’any vinent,
comptador a partir de la propera Pasqua de Resurrecció, assegurat per Carles de Capons (sic.), donzell.
Segueix àpoca de la mateixa data.

Felip Agustí Masius, escrivà de manament reial, notari públic per tota la terra i la dominació reials,
tinent les escriptures de l’escrivania del seu difunt sogre Rafael Puig, el va cloure el 1548, juny, 20.

1A-2154

789 x 732

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Venda de censal feta per la universitat de la ciutat de
Barcelona al magnífic mossèn Francesc Agullana, ciutedà de Gerona, de preu o proprietat de mil
lliures barceloneses e de pensió annual de quaranta lliures de dita moneda. 1547”. En lletra poste-
rior : “Per lo censal de don Raphel de Agullana liura a 8 de octubre (...) sobre lo florí y mig florí de
preu de M lliures, pensió 800 sous a XXVIIIIª de març, fo[li] 349”. Hi ha altres anotacions.

Les deliberacions del Consell de Cent Jurats són en català.

2200

1547, abril, 2. Barcelona.

Joan Aixerrat, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, procurador de Francesc Carbonell, clergue,
de la diòcesi de València, ara rector de l’església de Santa Maria del Pi, i la comunitat dels preveres
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beneficiats de la dita església, reconeixen que Aldonça, muller de Felip de Puigmidó, mercader, i Caterina
Vinyeta, vídua de Francesc Vinyet, mercader, ciutadà de Barcelona, marmessores del difunt Jaume
Planes, batifuller, ciutadà de Barcelona, i també vicegerents de les pies causes instituïdes pel dit Planes a
l’església del Pi, que de les 200 lliures per les quals Esteve Solei, agricultor, de la parròquia de Sant
Esteve de Vilanova [del Vallès], terme del castell de la Roca [del Vallès], i els seus fills Antoni, Miquel i
Jaume Solei, àlies Puig, hereu i propietari del mas Puig, de la dita parròquia, Margarida, Elionor, Elisabet,
Eulàlia, Joana i Magdalena, donzelles, tots fills del mencionat Esteve i de la seva difunta muller Narcisa,
van vendre amb carta de gràcia a les dites marmessores 200 sous de pensió anual d’un censal mort, a
raó de 20.000 per mil sous de pensió, cobrador el 17 de desembre, les dites marmessores han ingres-
sat a la Taula de Canvi de Barcelona 100 lliures a nom del rector i la comunitat de l’església de Santa
Maria del Pi per redempció de 100 sous de pensió d’un censal mort de 100 lliures de preu que Solei i
els seus prestaven al dit rector anualment el dia 16 d’octubre, més 20 sous i 4 diners de pensions
degudes prorrata fins al dia de la lluïció del dit censal.

Francesc Gual, notari públic de Barcelona.

1A-2149

540 x 449

Regular. Forats que afecten l’escriptura.

Aquest document està escrit en el mateix pergamí que el document núm. 2194.

2201

1547, abril, 2. Barcelona.

Andreu Sacosta, donzell, clavari, procurador i síndic de la ciutat de Barcelona, en compliment de les deli-
beracions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, ven amb carta de gràcia a Joan
Claret, mercader, i a Elisabet, vídua de Jaume Claret, també mercader, un censal mort de 28 lliures de
pensió anual i 700 lliures de preu, cobrador el dia 2 d’abril sobre la universitat i els singulars de la ciutat
de Barcelona, especialment sobre el dret extraordinari, per la quantitat de 700 lliures, a for o raó de
25.000 per mil sous de pensió. Aquest censal l’adquireixen amb el preu de la lluïció d’un censal mort de
similar pensió i preu cobrador el dia 15 de novembre sobre la universitat de Barcelona, amb especial
obligació del dret de la fleca. La compravenda es realitza per haver les 5500 lliures necessàries per al
proveïment de la carn de moltó per a l’any vinent, assegurat per Carles de Capons (sic.), donzell.
Segueix àpoca de la mateixa data.
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Pere Fitor, notari públic de Barcelona, tinent i regent les escriptures del difunt Rafael Puig, notari
públic de Barcelona, connotari seu, li dóna forma pública el 1587, desembre, 17.

1A-2155

680 x 757

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “+ 2 de abril, 1547. Carta de censal de preu de set-centes liu-
res y de pensió de XXVIII lliures quiscun any pagadores a dos de abril, venut per lo clavari de la
ciutat a mossèn Joan Claret, com ha propietari, y a la senyora Elisabet Clareta, viuda, com ha husu-
fructuària. Ex(...) vi i verema, foli CCCXXXXIII”. En lletra posterior : “Lo senyor Gabriel Cassador”.

2202

1547, juny, 8. Barcelona.

Clàusula de l’herència universal del testament de Joan Rifós, mercader, ciutadà de Barcelona. Nomena
hereves universals a parts iguals les seves filles Elisabet i Maria Anna, de quatre i al voltant d’un any
d’edat, respectivament. Estableix les substitucions pertinents, primer entre ambdues germanes, i des-
prés, també a parts equivalents, entre els seus nebots Francesc Rifós, de la vila de Sabadell, Pere Rifós,
blanquer, Pau Rifós, assaonador de pells, Salvador Rifós, sastre, i Feliu Rifós, estudiant, tots fills del seu
difunt germà Antoni Rifós, també de la dita vila de Sabadell.

Esteve Gener, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del seu difunt pare
Pere Gener, així mateix notari públic de la dita ciutat.

Trasllat de Francesc Pedralbes, notari públic de Barcelona, de 1577, novembre, 5.

1A-2156

253 x 257

La clàusula pròpiament dita és en català. 

2203

1547, juny, 10. Barcelona.

Llorenç Calaf, paraire de draps de llana, de la parròquia de Sant Pere de Vilademàger?, terme de la
Llacuna, diòcesi de Barcelona, reconeix haver rebut de [Miquel] Gervasi Ferrer, teixidor de draps de lli, ciu-
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tadà de Barcelona, la quantitat de 6 lliures i 6 sous en complement d’aquelles 35 lliures que li havia abo-
nat (1531, juny, 1) per la venda d’unes cases que li havia fet, situades a Barcelona, al carrer dit dels Tallers.

Miquel Baltasar Dot, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del difunt Francesc Martí,
connotari seu, li dóna forma pública el 1566, desembre, 17.

Trasllat de Macià Celitons, notari públic de Barcelona, de 1569, juny, 6.

1A-1952

352 x 747

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Vendicio facta per Laurencium Calaf Michaeli Gervasio Ferrer
de quibusdam domibus scitis in vico dels Tallers ad sensum XIII solidorum, VI denariorum solvendo-
rum monasterio Sancte Clare Barchinone in festo Natalis Domini. 1531. Fan per la ciutat per las sit-
ges per la venda feta dit Ferrer per l’ort de dites cases”. 

Aquest document està escrit en el mateix pergamí que el document núm. 1993.

2204

1547, juny, 21. Barcelona.

Rafael Ubac, canonge de la catedral de Barcelona i abat de [Sant Esteve de] Banyoles, orde de Sant
Benet, vicari general del bisbe de Barcelona Jaume Caçador, amb el consentiment del capítol de la cate-
dral de Barcelona, patró del benefici mencionat més endavant, assigna a Miquel Camps, clergue de
Barcelona, abans beneficiat del benefici de Santa Maria a l’església de Sant Joan de l’Erm, el benefici
vacant per renúncia de Gaspar Maler, prevere, del priorat de la capella de les Onze Mil Verges de la
catedral de Barcelona amb tots els seus drets i les seves jurisdiccions. Camps i Maler havien permutat
aquests dos beneficis esmentats, i Ubac fa efectiva oficialment la permuta citada.

Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Francesc Solsona, notari públic de Barcelona, de 1548, febrer, 24.

1A-2157

299 x 326
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2205

1547, juliol, 1. Barcelona.

Guerau Vilana, doctor en drets, canonge de la catedral de Barcelona, oficial i vicari general de Jaume
Caçador, bisbe de Barcelona, a petició de Jaume Camps, clergue, prevere beneficiat del cinquè benefici
de Santa Caterina de la catedral de Barcelona, nomena Joan Soldevila, prevere, administrador i curador
dels béns del difunt Pere Bertran, abans prevere beneficiat del dit benefici, amb plena potestat per ges-
tionar-los en qualsevol àmbit. Segueix trasllat d’un capítol de la divisió i consignació a l’esmentat benefici
instituït pel difunt Pere Tomàs de la meitat d’un censal mort de 5 lliures de pensió anual i 100 lliures de
preu, cobrador el dia 10 de desembre sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona
(1491, agost, 25) que el difunt Mateu Tomàs, àlies Prat, prevere beneficiat de la catedral de Barcelona i
de Santa Maria del Mar, havia comprat a Berenguer Montmany, clavari de la ciutat de Barcelona
(1482, març, 21).

Trasllat de Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona, de 1550, desembre, 18. 

1A-2158

492 x 382

Al dors, nota dorsal força esborrada.

2206

1547, juliol, 16. Barcelona.

Galceran Rovira, ciutadà de Barcelona, la seva muller Marquesa i el fill homònim, ciutadà de la dita ciu-
tat, venen amb carta de gràcia a fra Jaume Miranda, conventual del monestir de Sant Agustí dels
Eremites de Barcelona, Jaume Parera, prevere beneficiat, i Sebastià Coromines, prevere, domer de la par-
ròquia de Sant Pere de les Puelles, marmessors, executors i vecegerents de les pies causes instituïdes
hereves universals pel difunt Gabriel Rovira, ciutadà de Barcelona, 50 sous de pensió anual d’un censal
mort cobrador sobre els seus béns el dia 9 de maig, per la quantitat de 50 lliures, a raó o for de 20.000
sous per mil de pensió. En garantia de compliment, obliguen la part equivalent, tant en pensió com en
preu, d’un censal mort de 30 lliures de pensió anual i 750 lliures de preu que els venedors rebien cada
any de la universitat de Barcelona el mateix dia. Hi consten els antecedents del censal. Segueix àpoca
de la mateixa data.
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Joan Martí, notari públic de Barcelona.

1A-2159

612 x 565

2207

1547, agost, 26. Barcelona.

Joan Cervera reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari de Barcelona, li ha pagat una certa quanti-
tat, pensió anual d’un censal mort cobrador sobre la universitat de Barcelona, especialment sobre el
dret de la llenya. 

Francesc Martí, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Rafael Puig, connotari seu i escrivà
del Consell de Barcelona, absent.

1A-2160

127 x 131

Regular. Hi manca un tros a la part superior que afecta l’escriptura.

2208

1547, setembre, 2. Sant Boi de Llobregat.

Testament de Baldiri Bofill, pagès, fill dels difunts Montserrat Bofill i de la seva muller Eulàlia, tots de la
vila de Sant Boi de Llobregat. Nomena marmessors el seu cunyat Bartomeu Palau i el seu parent Jaume
Pugés, pagesos. Demana ser enterrat al cementiri de l’església parroquial de la dita vila. Reconeix el dot
i l’escreix a la seva muller Margarida, que és usufructuària vitalícia dels seus béns si no es casa. Realitza
deixes per a la celebració de misses i algunes quantitats, amb certes condicions, als seus fills Bartomeu,
Antiga i Benet. Designa tutors dels fills els citats marmessors i la seva muller. Nomena hereu universal el
seu fill Benet i estableix les substitucions pertinents en els seus fills Bartomeu i Antiga, i, en darrer
terme, el més pròxim del seu llinatge per part de pare.

Jaume Mas, prevere, rector de l’església parroquial de Santa Agnès de Malanyanes i vicari arrenda-
dor de l’església parroquial de Sant Boi de Llobregat, notari públic i regent l’escrivania pública de la
vila i de la parròquia de Sant Boi pel reverend Dimes Camps, vicari perpetu de la dita església, li
dóna forma pública el 1551, novembre, 9.
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1A-2161

417 x 346

Al dors, en lletra coetània: “Testament d’en Baldiri Bofill de Sanct Baldiri de Lobregat”.

Català.

2209

1547, setembre, 9. Barcelona.

Agustí Escaldart, assaonador de pells, ciutadà de Barcelona, reconeix que Andreu Sacosta, donzell i cla-
vari de la dita ciutat, li ha pagat 400 sous, pensió anual d’un censal mort cobrador el 22 d’agost sobre
la universitat de Barcelona, amb especial obligació del dret de la fleca.

Francesc Martí, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Rafael Puig, connotari seu i escrivà
del Consell de Barcelona, absent.

1A-2162

91 x 182

2210

1547, setembre, 22. Barcelona.

Andreu Sacosta, donzell, clavari, síndic i procurador de la ciutat de Barcelona, en compliment de les deli-
beracions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, ven amb carta de gràcia a
Francesc Simó Ferrer, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, 44 lliures de pensió anual d’un
censal mort cobrador el dia 22 de setembre sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona,
especialment sobre el dret extraordinari, per la quantitat de 1100 lliures, a raó de 25.000 sous per mil
de pensió. La venda s’efectua per tal d’obtenir les 5500 lliures necessàries perquè Carles de Copons
(sic.), donzell, asseguri el proveïment de carn de moltó per a la dita ciutat per tot l’any vinent. Segueix
àpoca de la mateixa data. 

Felip Agustí Masius, cavaller, habitant de Barcelona, escrivà de manament reial i notari públic per tota la
terra i la dominació reials, tinent les escriptures de l’escrivania del seu difunt sogre Rafael Puig, notari
públic de Barcelona i escrivà del Consell de la dita ciutat, li dóna forma pública el 1554, març, 27.
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1A-2163

788 x 674

Al dors, en lletra coetània: “Censal sobre la ciutat. Preu IMC lliures – pensió XXXXIIII lliures – a
XXII de setembre. És de la comunitat dels preveres della sglésia del Pi de Barcelona, a la qual
comunitat lo retroscrit mossèn Ferrer ha feta venda del (…) censal (…). En poder de Miquel
Mongay, notari de Barcelona, a XI de agost, 1553”.

Regular. Hi manquen fragments i hi ha taques a la part superior dreta que afecten l’escriptura.

Les deliberacions del Consell de Cent pròpiament dites són en català.

2211 

1547, setembre, 26. Barcelona.

Andreu Sacosta, donzell, clavari, síndic i procurador de la ciutat de Barcelona, en compliment de les deli-
beracions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, ven amb carta de gràcia a Jaume
Brunet, mercader, ciutadà de Barcelona, 40 lliures de pensió anual d’un censal mort cobrador el dia 26
de setembre sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret
extraordinari del vi i la verema, per la quantitat de 1000 lliures, a raó o for de 25.000 per mil sous de
pensió. La venda es realitza per obtenir les 4000 lliures necessàries perquè Carles de Copons (sic.),
donzell, asseguri el proveïment de la carn de moltó a la ciutat de Barcelona. Les 1000 lliures les promet
prestar a Miquel Gorc, mercader, per a aquesta finalitat. Segueix àpoca de la mateixa data. 

Pere Fitor, notari públic de Barcelona, tinent i regent les escriptures de l’escrivania del difunt Rafael
Puig, connotari, notari públic de Barcelona, li dóna forma pública el 1587, juliol, 20. 

1A-2164

587 x 701

2212

1547, setembre. Barcelona.

Antoni Pons, prevere beneficiat de l’església de Santa Maria del Mar, procurador de la comunitat de
preveres de l’església de Sant Joan, reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari de Barcelona, li ha
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pagat 160 sous, pensió anual d’un censal mort cobrador el 7 d’agost sobre la universitat de Barcelona,
amb especial obligació del dret de la fleca.

Francesc Martí, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Rafael Puig, connotari seu i escrivà
del Consell de Barcelona.

1A-2165

138 x 129

Regular. Hi manca un tros al llarg de la part dreta que afecta l’escriptura.

2213

1547, octubre, 1. Barcelona.

Jaume Llop, mercader, ciutadà de Barcelona, administrador del bací de pobres vergonyants de la parrò-
quia de Santa Maria del Mar, reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari de Barcelona, li ha pagat
320 sous, pensió anual d’un censal mort cobrador el 8 de juliol sobre la universitat de Barcelona, amb
especial obligació del dret del vi i de la verema.

Francesc Martí, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Rafael Puig, connotari seu i escrivà
del Consell de Barcelona.

1A-2166

93 x 218

Regular.

2214

1547, novembre, 5. Barcelona.

Gabriel Estanyol, procurador d’un monestir de Barcelona, reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari
de Barcelona, li ha pagat una certa quantitat, pensió anual d’un censal mort cobrador el dia 29 d’octu-
bre sobre la universitat de Barcelona, amb especial obligació del dret de la llenya. 

Francesc Martí, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Rafael Puig, connotari seu i escrivà
del Consell de Barcelona.

1A-2167

121 x 136

Regular.
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2215

1547, novembre, 5. Barcelona.

Joan Cervera reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari de Barcelona, li ha pagat la quantitat de
240? sous, pensió anual d’un censal mort cobrador el mes de setembre sobre la universitat de
Barcelona, amb especial obligació del dret de la farina.

Francesc Jovells, notari públic de Barcelona, en lloc de Rafael Puig, connotari seu i escrivà del
Consell de la dita ciutat.

1A-2168

128 x 131

Regular.

2216

1547, novembre, 8. Barcelona.

Joan Bonaventura, donzell, domiciliat a Barcelona, reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari de
Barcelona, li ha pagat una certa quantitat, pensió anual d’un censal mort cobrador el mes d’octubre
sobre la ciutat de Barcelona, amb especial obligació del dret de la fleca.

Francesc Martí, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Rafael Puig, connotari seu i escrivà
del Consell de Barcelona.

1A-2169

119 x 132

Regular.

2217

1547, novembre, 8. Barcelona.

Joan Bonaventura, donzell, domiciliat a Barcelona, reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari de
Barcelona, li ha pagat 180? sous de pensió anual d’un censal mort cobrador el dia 10 de setembre
sobre la universitat de la ciutat de Barcelona, amb especial obligació del dret de la llenya.
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Francesc Martí, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Rafael Puig, connotari seu i escrivà
del Consell de Barcelona.

1A-2170

112 x 240

Regular.

2218

1547, novembre, 10. Barcelona.

Antoni Rull, prevere de Barcelona, procurador de la prioressa i del convent de monges del monestir de
Santa Maria de Montsió, reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari de la dita ciutat, li ha pagat 112
sous de pensió anual d’un censal mort cobrador el dia 5 d’octubre sobre la universitat de Barcelona,
amb especial obligació del dret de la fleca.

Francesc Martí, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Rafael Puig, connotari seu i escrivà
del Consell de Barcelona.

1A-2171

90 x 226

Regular.

2219

1547, novembre, 10. Barcelona.

Melcior Roure, prevere de Barcelona, procurador de Joana Fustera, vídua de Climent Fuster, cavaller, habi-
tant de Barcelona, reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari de Barcelona, li ha pagat 280 sous,
pensió anual d’un censal mort cobrador el 9 de setembre sobre la universitat de Barcelona, amb espe-
cial obligació del dret de la farina. 

Francesc Martí, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Rafael Puig, connotari seu i escrivà
del Consell de Barcelona.

1A-2172

96 x 231

Regular.
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2220

1547, novembre, 10. Barcelona.

Melcior Roure, prevere de Barcelona, procurador de Joana Fustera, vídua de Climent Fuster, cavaller, habi-
tant de Barcelona, reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari de Barcelona, li ha pagat 800? sous,
pensió anual d’un censal mort cobrador el 20? d’octubre sobre la universitat de Barcelona, amb especial
obligació d’un dret determinat. 

Francesc Martí, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Rafael Puig, connotari seu i escrivà
del Consell de Barcelona.

1A-2173

90 x 229

Regular.

2221

1547, novembre, 10. Barcelona.

Miquel Despalau, donzell, domiciliat a Barcelona, reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari de la
dita ciutat, li ha pagat 800 sous, pensió anual d’un censal mort cobrador el dia 7 de novembre sobre la
universitat de Barcelona, amb especial obligació del dret de la fleca.

Francesc Martí, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Rafael Puig, connotari seu i escrivà
del Consell de Barcelona.

1A-2174

88 x 236

Regular.

2222

1547, novembre, 10. Barcelona.

Marc Bas, prevere beneficiat a la catedral de Barcelona, procurador del protector de les lluminàries del
Sagrat Cos de Crist d’aquesta església, reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari de Barcelona, li ha
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pagat 152 sous, pensió anual d’un censal mort cobrador el 7 d’octubre sobre la universitat de
Barcelona, amb especial obligació del dret de la fleca.

Francesc Martí, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Rafael Puig, connotari seu i escrivà
del Consell de Barcelona.

1A-2175

85 x 227

Regular.

2223

1547, novembre, 23. Barcelona.

Testament d’Aldonça Joana o Joana Aldonça, filla dels difunts Francesc Salverdenya, mercader, ciutadà de
Barcelona, i de la seva muller Elisabet, i esposa de Joan Tries, ciutadà de Barcelona. Nomena marmessors,
entre d’altres, el seu marit i els seus germans Francesc Salverdenya, doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, i Onofre Salverdenya, ardiaca del Vallès i canonge de la catedral de Barcelona. Demana ser
enterrada a l’església que decideixin els seus marmessors. Realitza deixes a la seva parròquia per dret
de parroquianatge, i per celebració de misses als monestirs de Montserrat i de la Verge Maria de Jesús
de Barcelona. Nomena hereus universals Joanot i Jerònima, fills comuns del dit matrimoni, de manera que
Jerònima hereta tres quartes parts de l’herència i Joanot el quart restant. Estableix les substitucions perti-
nents de cada part entre els dos fills citats, i, en darrer terme, el seu germà Francesc. Designa curadors
dels seus fills els seus dos germans, els ja esmentats Onofre i Francesc.

Joan Escoda, ciutadà de Barcelona, notari públic, a instància de Francesc Altarriba, donzell, de la vila
de Cervera, marit i cònjuge de Jerònima Tries, cohereva, li dóna forma pública el 1550, març, 26. 

1A-2176

334 x 425

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Testament de la senyora Aldonsa Tries. 1547”. Hi ha altres
notes força esborrades.

Català.

El nom de la testadora apareix també invertit, això és, Joana Aldonça i abreujat: Aldonça. 
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2224

1547, desembre, 1. Barcelona.

Joan Miquel de Bellafilla, ciutadà de Barcelona, reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari de la dita
ciutat, li ha pagat 80 sous, pensió anual d’un censal mort cobrador el dia 29 de novembre sobre la uni-
versitat de Barcelona, amb especial obligació del dret de la llenya.

No hi consta el notari.

1A-2177

90 x 177

Regular.

2225

1547, desembre, 2. Barcelona.

Acta notarial per la qual Pere Camps, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner de
la cort de Miquel de Vallseca, ciutadà i regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès,
a petició de Pere Gener, notari públic i ciutadà de Barcelona, en presencia de testimonis pregats, sen-
tencia i adjudica l’heretat i els béns que foren d’Eulàlia, muller del dit Pere Gener, morta intestada, al dit
Pere Gener, especialment un censal mort de 21 lliures, 8 sous de pensió anual i 535 lliures de preu, a
raó o for de 25.000 per mil sous de pensió, que la dita Eulàlia rebia el dia 30 d’abril sobre la universitat
de Barcelona. A Eulàlia havien sobreviscut les tres filles comunes impúbers: Caterina, Elisabet i Jerònima.
Jerònima morí impúber el 1530 també intestada, quedant Caterina i Elisabet cohereves dels béns de la
mare. Tanmateix, el pare i les dues filles consignaren en els capítols matrimonials d’ambdues amb
Gaspar Puigderoda, mercader (1538, gener, 19), i Antic Àngel Montserrat Salvany, mercader, fill dels
difunts Guillem Salvany, mercader, i de Francina, ciutadans de Barcelona (1546, juliol, 10), respectiva-
ment, una definició de comptes amb el seu pare respecte als seus drets en l’herència materna.
Intervenen prenent declaracions als testimonis Joan Dot, notari i escrivà jurat, i altres escrivans jurats:
Guillem Benet Montpaó, mercader, i Jaume Gomis, apotecari, ambdós ciutadans de Barcelona.

Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major
de la cort de la vegueria de Barcelona per Joanot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania de l’es-
mentada cort.
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1A-2178

674 x 442

Al dors, en lletra coetània: “Mossèn Pere Janer. Carta de adiudicació feta en favor d’en Pere Janer,
notari, del censal mort de pensió de XXI lliures, VIII sous y de preu de DXXXV lliures lo qual se
reb sobre la ciutat de Barcelona cascun any a XXX de abril y encara de tots los béns e drets de la
dona Eulàlia, quòndam, muller sua, per causa de las difinicions e renunciacions a ell fetes per na
Caterina, muller d’en Gaspar Puigderoda, e Elisabet, muller d’en Antic Àngel Muntserrat Salvany,
filles sues, e de la dite Eulàlia, quòndam, muller sua, succehints a la dita, quòndam, mare lur, ab intes-
tat (…)”.

Les deposicions dels testimonis són en català.

2226

1547, desembre, 3. Montsó.

Felip, primogènit, governador general dels regnes de la Corona d’Aragó, a petició dels síndics i procura-
dors de la ciutat de Barcelona a les corts generals dels regnes d’Aragó a Montsó i en pagament dels
serveis prestats per la dita ciutat, dóna llicència als síndics, consellers i universitat de Barcelona perquè
des de la data del dia present en endavant i fins a la celebració de les properes corts generals inclusiva-
ment, la dita ciutat pugui treure o fer treure anualment fins a 3000 salmes de blat per qualsevol port o
carregador del regne de Sicília exemptes de qualsevol nova exacció i altres drets extraordinaris per al
proveïment de la ciutat de Barcelona. Així mateix, ordena que de qualsevol extracció se’n faci notament
per custodi o notari públic del port corresponent i mana als oficials reials del dit regne que observin i
facin observar el dit privilegi. Els impostos més elevats requerits pels sicilians, d’acord amb les certifica-
cions de les extraccions, s’han de compensar dels fogatges deguts per la ciutat al General de Catalunya,
i si les quantitats abonades per imposicions són superiors, tenen dret a ser rescabalats per la cúria
regia. La ciutat de Barcelona ja havia obtingut privilegi en aquest sentit del rei Jaume I per evitar les
penúries d’aquest producte, el qual havia estat confirmat pel rei Carles I.

1A-2179

479 x 570

A l’angle inferior esquerre: “Vidit Sorribes, regens. Vidit Dominicus de Orbea pro generali thesaura-
rio et conservatore Sicilie (…) Cardona pro dux. In Diversorum Cancellerie Sicilie, IIIº, folio
CLXXXXVIº. Serenissimus princeps mandavit mihi Gonsalo Peresio”.

A la part inferior dreta: “Vidit Camacius, regens”.
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Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Gràcia de poder extraure quiscun any tres milia salmes de for-
ment de Sicília franques de nou impòsit fins a les primeres corts. Corts MDXXXXVII. Registrata.
1547”. En lletra posterior: “…que foren lo any 1553”. “Da vuestra alteza liçençia a la ciudad de
Barcelona para que puedan sacar cada año hasta las primeras cortes que su majestad o vuestra
alteza çelebraran tres mill salmas de trigo del reyno de Sicilia francas de nuevo impuesto y de otros
derechos extraordinarios. Es dupplicado del privilegio que vuestra alteza les concedió en Monçón”.

Hi manca el segell.

Signatura autògrafa de l’infant Felip.

2227

1547, desembre, 6. Montsó.

Felip, primogènit, governador general dels regnes de la Corona d’Aragó, a petició dels síndics o procura-
dors de la ciutat de Barcelona a les corts de Montsó, mana als oficials reials que les causes criminals dels
ciutadans i habitants de Barcelona es jutgin d’acord amb les constitucions antigues. Tanmateix, a la resta
del Principat de Catalunya i els comtats del Rosselló i la Cerdanya d’aquí endavant les causes criminals
es jutgen amb la sola presència del vicecanceller o regent la cancelleria, dos doctors del Reial Consell, els
quals han de canviar per torn cada dos mesos, l’advocat fiscal i dos jutges de cort, és a dir, un total de sis
persones, sempre que no es consideri oportuna la intervenció de la totalitat del Consell Reial.

1A-2180

523 x 707

A la part inferior esquerra: “Vidit Sorribes, regens. Vidit Dominicus de Orbea pro generali thesau-
rario. In Diversorum ad(…) et Locumtenencie Generalis Domini Principis, II, folio CCCCXIIIº. +
Dominus princeps mandavit mihi Michaeli Clementi. Visa per Sorribes, regentem cancelleriam,
Orbea per thesaurarium”.

Al dors, en xifres i lletra coetànies: “1547. MDXXXXVII. Declara lo magnífic (…) don Felip sobre
lo capítol de cort en que declara lo com se ha de judicar en les causes criminals que per dit capí-
tol no sie fet preiudici als privilegis de ciutadans e de la ciutat de Barcelona, los quals se hagen de
judicar conforme les constitucions antigues y no conforme al dit capítol”. En lletra posterior :
“Declara vuestra alteza su real voluntad en lo del capítulo presentado por parte de los tres braços
de Cathalunya sobre·l juzgar de las causas criminales, exceptando los de Barcelona, que se hayan
de juzgar conforme a las constituciones antiguas. Registrata”.

Hi manca el segell.

Signatura autògrafa de l’infant Felip.

Català.
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2226. Felip, governador gene-
ral de la Corona d’Aragó, a
petició dels síndics de
Barcelona a les corts generals
dels regnes d’Aragó a
Montsó, dóna llicència als
consellers i la universitat de
Barcelona perquè des de la
data del dia present fins a la
celebració de les properes
corts generals inclusivament,
la dita ciutat pugui treure
anualment fins a 3000 salmes
de blat del regne de Sicília
exemptes de qualsevol nova
exacció i altres drets extraor-
dinaris per al proveïment de
la ciutat de Barcelona.

Signatura autògrafa de l’infant
Felip.
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2228

1547, desembre, 8. Montsó.

Felip, primogènit, governador general dels regnes de la Corona d’Aragó, a petició dels síndics i procura-
dors de la ciutat de Barcelona a les corts generals dels regnes cismarins d’Aragó a Montsó, modifica el
quòrum del procediment per matricular els ciutadans honrats de manera que anualment el dia primer
de maig aquells ciutadans honrats matriculats es puguin reunir lliurement a la casa del Consell en nom-
bre mínim de vint, i la major part d’aquests puguin votar i atorgar el privilegi militar als proposats pels
consellers per ser inscrits al llibre dels ciutadans honrats perquè gaudeixin amb els seus fills i descen-
dents per línia masculina de les prerrogatives pertinents. La matriculació dels proposats es fa d’un en
un. Així mateix, mana als oficials reials del Principat de Catalunya i dels comtats del Rosselló i la
Cerdanya i a altres oficials competents l’observança del present privilegi. Aquest privilegi l’havia atorgat
originàriament el seu besavi el rei Ferran II (1510, agost, 31. Montsó) i havia estat modificat pel seu
pare Carles I (1519, desembre, 7. Molins de Rei).

1A-2181

453 x 620

A l’angle inferior esquerre: “Vidit Sorribes, regens. Vidit Dominicus de Orbea pro generali thesaura-
rio. In Diversorum ad(…) et Locumtenencie Generalis Domini Principis, II, folio CCLXXXIIIIº. +
Dominus princeps mandavit mihi Michaeli Clementi. Visa per Sorribes, regentem cancelleriam,
Orbea pro generali thesaurario, Urgelles, eciam regentem cancelleriam”.

A la part inferior dreta: “Vidit Urgelles, regens”.

Al dors, en lletra i xifres posteriors: “MDXXXXVII. Privilegi atorgat per la magestat del rey don
Philip als ciutedans de Barcelona qui vint en nombre y de aquells la maior part pugan quiscun any
matricular ciutadans. Registrata. + Concede vuestra alteza a la ciudad de Barcelona que de aquí al
delante el primer de mayo con la intervención de XX ciudadanos y de ellos la mayor parte pue-
dan matricular ciudadanos quedando la forma del privilegio e lo demás en su fuerça y vigor. 1547”.

Hi manca el segell.

Signatura autògrafa de l’infant Felip.

Catàleg dels pergamins
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2228. Felip, governador gene-
ral dels regnes de la Corona
d’Aragó, a petició dels síndics
de la ciutat de Barcelona a les
corts de Montsó, modifica el
quòrum del procediment per
matricular els ciutadans hon-
rats de manera que anual-
ment, el dia primer de maig,
els ciutadans matriculats reu-
nits en el nombre mínim de
vint puguin votar i atorgar el

privilegi militar per majoria als
proposats pels consellers.
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2229

1547, desembre, 10. Barcelona.

Jerònima, vídua d’Onofre Terré, doctor en drets, ciutadà de Barcelona, reconeix que Andreu Sacosta, don-
zell i clavari de Barcelona, li ha pagat 94 sous i 4 diners, pensió anual d’un censal mort cobrador el dia
4 de setembre sobre la universitat de Barcelona, amb especial obligació del dret de la llenya. 

Francesc Martí, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Rafael Puig, connotari seu i escrivà
del Consell de Barcelona.

1A-2182

89 x 156

Regular. 

2230

1547, desembre, 10. Barcelona.

Magdalena, vídua de Miquel Quintana, doctor en drets, ciutadà de Barcelona, reconeix que Andreu
Sacosta, donzell i clavari de la dita ciutat, li ha pagat 480 sous, pensió anual d’un censal mort cobrador
el 25 d’octubre sobre la universitat de Barcelona, amb especial obligació del dret de la fleca.

Francesc Martí, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Rafael Puig, connotari seu i escrivà
del Consell de Barcelona.

1A-2183

86 x 180

Regular.

2231

1547, desembre, 14. Barcelona.

Joan Cervera, procurador de Santa Maria Concepció?, reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari de
Barcelona, li ha pagat una certa quantitat, pensió anual d’un censal mort cobrador el dia 15 de novem-
bre? sobre la universitat de Barcelona, amb especial obligació del dret del florí i mig florí.

Catàleg dels pergamins
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Francesc Jovells, notari públic de Barcelona, en lloc de Rafael Puig, connotari seu i escrivà del
Consell de la dita ciutat.

1A-2184

122 x 135

Regular. Hi manquen fragments a la meitat superior que en dificulten la lectura.

2232

1547, desembre, 22. Barcelona.

Elionor Rossella, vídua de Jaume Sabater, àlies Rossell, hortolà, ciutadà de Barcelona, Miquel Domingo,
hostaler, Joan Cabanyelles, arader, ciutadans de Barcelona, juntament amb Antoni Vidal, pagès, de la par-
ròquia d’Arcavell, de la diòcesi d’Urgell, marmessors i vicegerents de les pies causes instituïdes pel dit
Jaume Sabater en el seu testament (1545, agost, 29), venen en pública subhasta a Macià Ferrer, mer-
cader, ciutadà de Barcelona, unes cases amb una quintana de terra contigua i pou comú amb les altres
cases que els hi venen apart i altres cases veïnes que el dit Rossell tenia al suburbi de la ciutat de
Barcelona o Raval, al carrer del Robador, per certa quantitat (no consta). La venda es realitza per pagar
el dot d’Elionor. Aquestes cases les tenen pels hereus o successors de Guillem i de Bernat Mulen que, al
seu torn, les posseeixen per l’arxidiaconat de Santa Maria del Mar i l’altar de Sant Iu i el seu beneficiat.
Intervenen en la compravenda Miquel Vallès i Joan Montclús, corredors de coll i d’honors públics i jurats
de la ciutat de Barcelona. 

[Joan Jeroni Canyelles, notari públic de Barcelona].

1A-2185

787 x 690

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “In posse Joannis Hieronymi Canyelles, notarii Barchinone.
1547”. Hi ha altres notes força esborrades.

Hi manquen fragments al llarg de tota la part dreta del pergamí, que en dificulten la lectura.

2233

1547, desembre, 22. Barcelona.

Vegeu el document núm. 2232. Es venen unes cases amb portes a la via pública i un hort contigu al
costat de les que consten en el document anterior. Els venedors i els compradors són els mateixos. 
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[Joan Jeroni Canyelles, notari públic de Barcelona].
1A-2186
737 x 615
Al dors, en lletra coetània: “In posse Joannis Hieronymi Canyelles”. Hi ha altres notes força esborrades.
Regular. Lletra molt esborrada 

2234

1548, gener, 9. Barcelona.

Jaume Oriol, patró de la nau Santa Maria i Sant Cristòfol?, reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari
de Barcelona, li ha retornat 300 lliures del còmput del dret dels flequers.

(...).
1A-2187
115 x 142
Dolent. Hi manquen fragments i la lletra està molt esborrada a la meitat esquerra del pergamí.
El notari no es pot llegir.

2235

1548, gener, 29. Barcelona.

Nicolaua Palaudàries, vídua de Joan Palaudàries, mercader, ciutadà de Barcelona, com a hereva del seu
marit, dóna, cedeix i transfereix a Vicenç Palaudàries, prevere beneficiat del tercer benefici de la
Santíssima Trinitat a l’església de Santa Maria del Mar, el qual fou instituït pel dit Joan, 4 lliures i 6 sous
o 86 sous de pensió anual i la prorrata fins al dia d’avui d’un censal mort de 107 lliures i 10 sous de
preu, a raó de 25.000 per mil sous de pensió, part d’aquell censal mort de 10 lliures de pensió anual i
250 lliures de preu que ella rebia el dia 3 de maig sobre el dret de l’ordinari de la ciutat de Barcelona i
que posseïa per la venda que li havia fet fra Miquel Piquer. Aquesta dació es fa com a resultat de dues
sentències en favor de Vicenç Palaudàries en el litigi encetat entre el dit Vicenç i Nicolaua, i en compli-
ment de la fundació del seu marit.

Antoni Francesc Bou, notari públic de Barcelona.
1A-2188
413 x 454
Al dors, en lletra coetània: “In solutum dacio feta per la senyora Nicholaua Palaudàries, viuda, muller
relicta de mossèn Juan Palaudàries, quòndam, mercader, ciutedà de Barcelona, a mossèn Vicenç
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Palaudàries, prevere, com a obtenint lo beneffici terçer de la Sanctíssima Trinitat en la sglésia de
Sancta <Maria> de la Mar de Barcelona de IIII lliures i VI sous de pensió de censal pagador a III de
maig (...) CVII lliures, X sous de preu pagador per lo dret de l’ordinari de la ciutat de Barcelona”.

2236

1548, abril, 11. Barcelona.

Joan Magarola, apotecari, ciutadà de Barcelona, ven a Elisabet Ortigona, vídua de Berenguer Ortigó, bei-
ner, ciutadà de Barcelona 4 lliures de pensió anual d’un censal mort de 100 lliures de preu, cobrador el
dia 24 de novembre sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el
dret de la llenya, per la quantitat de 100 lliures. Magarola havia comprat el dit censal a Aldonça Planes,
vídua de Joan Planes, mercader, ciutadà de Barcelona (1547, febrer, 11), el qual el tenia per donació de
Jeroni Roca, doctor en drets, ciutadà de Girona (1538, abril, 30), que, al seu torn, l’havia comprat al cla-
vari de la ciutat de Barcelona (1529, novembre, 24). Segueix àpoca de la mateixa data.

Joan Llorenç Calça, notari públic i ciutadà de Barcelona. 

1A-2189

404 x 429

Al dors, en lletra coetània: “Censal venut per mossèn Joan Magarola, apothecari, a la senyora Yzabel
Ortigona, vídua, de penció annual de IIII lliures se reben sobre la universitat de Barcelona a XXIIII
de novembre, sobre lo dret de la llenya”.

2237

1548, juny, 17. Barcelona.

Clàusula de l’herència universal del testament de Francesc Castelló, cavaller, doctor, del Consell Reial i
advocat del fisc reial, domiciliat a Barcelona, en la qual nomena hereu universal el seu fill Miquel Joan
Castelló, estudiant en lleis, de disset anys i mig, donzell, amb plena llibertat de disposar.

Miquel Cellers, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Miquel Joan Cellers, notari públic de Barcelona, de 1561, desembre, 5.

1A-2190

202 x 288

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Francesc Castelló. 1548”.

La clàusula pròpiament dita és en català.

Catàleg dels pergamins
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2237. Clàusula de l’herència
universal del testament de
Francesc Castelló, cavaller,
doctor, del Consell Reial i
advocat del fisc, domiciliat a
Barcelona, en la qual nomena
hereu universal el seu fill
Miquel Joan Castelló, estu-
diant en lleis, donzell.
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2238

1548, juliol, 1. Barcelona.

Dues clàusules contingudes en el capítol de constitució dotal i un capítol paccional inclòs en els capítols
matrimonials entre Joan Valentí de Ferrera, ciutadà de Barcelona, fill del difunt Felip de Ferrera, doctor en
ambdós drets, ciutadà de Barcelona, regent la cancelleria al regne de Mallorca, i de la seva muller
Violant Boscana, vivent, d’una part, i Dionísia, donzella, filla dels difunts Jaume Cruanyes, mercader, ciuta-
dà de Barcelona, i de la seva muller Elionor, de l’altra. Pere Despuig, abat de Sant Cugat del Vallès, Joan
Àngel Despuig, regent la tresoreria reial al Principat de Catalunya, la seva tia Eulàlia, muller de Pere
Antoni de Rocacrespa, i el seu germà Jaume Cruanyes, actuen de fiadors de la dita Dionísia, la qual
aporta en dot un censal mort cobrador sobre la universitat de Barcelona, la tercera part de les pensions
dels violaris que rep, la tercera part del que deuen els hereus de Joan Vinyals, la tercera part del deute
d’Antic Cornet, i el que deuen alguns tintorers, per tal d’invertir-ho en censals morts o rendes.

Joan Lunes, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Lluís Rufet, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Joan Lunes, connotari seu, el
va cloure el 1559, març, 21.

1A-2105

380 x 357

Les dues clàusules i el capítol pròpiament dit són en català.

Aquest document està escrit en el mateix pergamí que el document núm. 2149.

2239

1548, agost, 1. Barcelona.

Rafael Ferrer Coll, mercader, ciutadà de Barcelona, i la seva muller Jerònima, filla del difunt Rafael Sors,
apotecari, venen amb carta de gràcia a Jaume Llop, Onofre de Cardona, donzell, domiciliat a Barcelona,
Miquel Riera i Jaume d’Oms, mercaders, ciutadans de Barcelona, tutors de la persona i dels béns de
Rafael Llop, fill pubill i hereu universal del difunt Francesc Llop, mercader, ciutadà de Barcelona, 482 sous
anuals de pensió d’un censal mort cobrador el dia 1 d’agost sobre tots els seus béns, especialment sobre
els censals morts i els censos que obliguen especialment, entre els quals un censal mort de 100 lliures de
preu i 4 lliures de pensió anual, cobrador el dia 16 de novembre sobre la universitat i els singulars de la
ciutat de Barcelona. El preu de la venda és de 482 lliures, a for o raó de 20.000 per mil sous de pensió.

Catàleg dels pergamins
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Andreu Miquel, notari públic de Barcelona.

Trasllat d’Esteve Companys i Gispert, notari públic de Barcelona.

1A-2191

671 x 758

Al dors, en lletra coetània: “Carta de çençal que venc mossèn Raffell Ferrer y Coll als curadós del
fills (sic.) de Francesc Llop (...) Rafell Llop, lo hereu del dit quòndam”.

2240

1548, agost, 21. Barcelona.

Bernat Cortès, mercader, ciutadà de Barcelona, ven al seu sogre Rafael Monterols, candeler de cera, ciu-
tadà de Barcelona, un censal mort de 14 lliures i 4 sous de pensió anual i de 284 lliures de preu més
una pensió deguda i la prorrata pertinent fins al dia d’avui que ell rebia del monestir i convent dels
Frares Menors de Barcelona el dia 4 de novembre, per la quantitat de 309 lliures i 10 sous. En garantia
de compliment, el dit monestir havia obligat especialment un censal mort d’idèntics pensió i preu, cobra-
dor el mateix dia, subjecte al pacte de retrovenda, que el citat monestir rebia de la universitat i els sin-
gulars de la ciutat de Barcelona. El total d’allò pagat correspon a les 284 lliures del preu del censal més
15 lliures i 10 sous de la pensió deguda i la prorrata corresponent. Segueix àpoca de la mateixa data,
on s’especifica que 180 lliures el comprador les ingressà a la taula de Joan Bolet, canviador de mone-
des, i les restants 129 lliures i 10 sous les hi va pagar en numerari.

Joan Honorat Jovells, notari públic de Barcelona, tinent les notes i les escriptures de l’escrivania del
difunt Pere Gener, connotari seu, li dóna forma pública i el clou el 1570, abril, 12.

1A-2192

526 x 394

2241

1548, agost, 31. Barcelona.

Mestre Joan Bailó, doctor en medicina, actualment habitant de Manresa, nomena procurador general
Jaume Agramunt, mercader, ciutadà de Barcelona, amb plenes facultats i llibertat per gestionar el seu
capital dipositat tant a la Taula de Canvi o Dipòsits de la ciutat de Barcelona com en qualssevol altres
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taules de canviadors. Per això, pot pagar i rebre monedes, fer àpoques, canviar els diners de taula, pres-
tar diners, reclamar les quantitats escrites com a deutes en els llibres de les taules, etc.

Bernat Torra, notari públic de Manresa.

1A-2193

242 x 368

Al dors, en lletra coetània: “+ Procura feta per lo magnífic mestre Joan Bailló, metge, a mossèn
Jaume Agramunt, mercader, per a levar de taula y [q]ualsevol (...)”. Lletra molt esborrada.

2242 

1548, desembre, 29. Barcelona.

Clàusula de donació i heretament feta per Gilabert de Malla, donzell, domiciliat a Barcelona, al seu fill
Francesc de Malla, contingut en els capítols matrimonials del dit Francesc amb Francesca Ferrera i
Despuig, donzella. Li dóna la totalitat del seus béns haguts i per haver, amb certes condicions, entre
altres la retenció de l’usdefruit vitalici per part del dit Gilabert. Nomena procurador Joan Martí, notari de
Barcelona, per insinuar la dita donació davant el veguer de Barcelona, i Francesc de Malla accepta la
dita donació expressament.

Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona.

Trasllat d’Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona, de 1554, febrer, 15.

1A-2194

406 x 343

La clàusula pròpiament dita és en català.

2243

1549, gener, 11. Barcelona.

Acta notarial per la qual Jeroni Guinard, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner
de la cort de Guillem Pere Dusai, donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i
Moianès, a petició de Joan Falcó, donzell, domiciliat a Barcelona, en presència de testimonis pregats,

Catàleg dels pergamins
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sentencia i adjudica l’heretat i els béns que foren d’Elisabet Falcona, filla del difunt Pere Antoni Falcó,
cavaller, domiciliat a Barcelona, i de Marquesa, vivent, muller en primeres noces de Guillem Joan de
Cruïlles, donzell, domiciliat a Barcelona, i, en darreres noces de Bernat d’Esplugues, també donzell, domi-
ciliat a Barcelona, a l’esmentat Joan Falcó, prèvia renúncia de la seva germana Francina, monja del
monestir de Valldonzella. Elisabet havia nomenat hereu universal el seu fill Lluís Benet d’Esplugues, efec-
tuant les substitucions pertinents en l’altre fill Francesc d’Esplugues, els fills mascles, les filles, la seva
mare Marquesa i el seu germà Bernat Falcó, donzell (1523, juny, 26) i els seus successors. Ateses les
morts de Lluís Benet, de Francesc, de Marquesa i de Bernat, queden hereus els fills d’aquest darrer : Joan
Falcó i Francina, monja del monestir de Valldonzella, germana del dit Joan, fills del dit difunt Bernat Falcó
i de la seva primera muller Violant. Hi intervé Miquel Moré, notari i escrivà jurat de la cort de la vegue-
ria de Barcelona. Els testimonis cridats a declarar són: Bernat Mercader, ciutadà de Barcelona, i
Bartomeu Vilella, prevere beneficiat de la catedral de Barcelona. 

Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major de
la cort de la vegueria de Barcelona per Joanot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania de la dita cort.

1A-2195

495 x 790

Al dors, en lletra i xifres posteriors: “Per la luyció del censal que rebrà la senyora Àngela Marina
Falcona a VI de juny, ordinari. Luyt a XXVI de juny, MDLXXVII. És mester lo testament de mossèn
(...). 1548”.

Regular. Les lletres estan força esborrades.

Les deposicions dels testimonis pròpiament dites són en català.

2244

1549, febrer, 8. Barcelona.

Testament d’Elionor Esquerit, muller de Pere Salbà, donzell, domiciliat a Barcelona, filla dels difunts Pere
Esquerit, ciutadà de Barcelona, i de la seva muller Constança Salmònia. Nomena marmessors el seu
marit i els seus fills: Elionor, vídua de Bernat Joan de Tamarit, donzell, Perot i la seva muller Elionor, Dimes,
de l’orde de Sant Joan de Jerusalem, Bernat i Aldonça, monja del monestir de Santa Maria de Jonqueres.
Demana ser enterrada a la capella de Santa Llúcia de l’església de Santa Maria del Pi, al vas dels seus
pares. Fa deixes per a la celebració de misses per la seva ànima a les parròquies de Sant Just i del Pi, a
l’Hospital de la Santa Creu, parròquia, retaule, bací dels pobres vergonyants i església de Sant Just i als
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monestirs de Santa Maria de Jesús, del territori de Barcelona, i de Santa Maria de Montserrat. Realitza
llegats vitalicis per a alguns dels fills i altres parents, i, finalment, nomena hereu universal el seu marit i, en
substitució, amb certes condicions i en aquest ordre, els seus fills, Perot, Bernat, Dimes i Elionor.

Miquel Cellers, notari públic de Barcelona.

A la part inferior dreta: “Fou publicat lo dit testament a X de juny, any MDLII”.

1A-2196

535 x 513

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Testament de la senyora Eleonor Squerit i Çalbà. 1549”.

Català.

2245

1549, març, 9. Barcelona.

Antoni Font, prevere beneficiat de la catedral de Barcelona, procurador de Galceran Albanell, cavaller de
l’orde de Sant Jaume de l’Espasa d’Uclés, habitant de Barcelona, curador assignat pel bisbe de
Barcelona a Galceran Albanell, fill de l’homònim, clergue de Barcelona, beneficiat de l’altar de Santa
Maria de l’església de Sant Andreu de Llavaneres, diòcesi de Barcelona, estableix de nou a Miquelot
Puig, estudiant en arts, habitant de Barcelona, el llegat de les cases amb eixida contigua que li havia fet
Jerònima Salada (1539, abril, 24), vídua de Cristòfol Salat, cavaller, habitant de Barcelona, situades al
burg de Barcelona, al carrer dels Tallers, a cens de 4 morabatins alfonsins per Nadal i a canvi de 9 sous
d’entrada per aquesta confirmació o nou establiment. El propietari alodial és l’esmentat altar.

Francesc Mulnell, notari públic de Barcelona, li dóna forma pública, a instància d’Antoni Joan Port,
fuster, ciutadà de Barcelona, el 1562, gener, 12.

1A-2197

370 x 321

Al dors, en lletra coetània, notes dorsals molt esborrades.

Catàleg dels pergamins
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2244. Testament d’Elionor
Esquerit, muller de Pere
Salbà, donzell, domiciliat a
Barcelona, filla dels difunts
Pere Esquerit, ciutadà de la
dita ciutat, i de Constança
Salmònia.
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2246

1549, abril, 6. Barcelona.

Miquel Francesc Satorre, cavaller, habitant de Barcelona, reconeix que Felip de Cervelló, habitant de
Barcelona, fill del difunt homònim, prorrei de Mallorca, absent, i Joan Bonaventura de Gualbes, donzell,
habitant de Barcelona, procurador de l’esmentat Felip i en el seu nom, li han pagat un total de 205 lliu-
res i 1 sou, preu d’un censal mort de 200 lliures de preu o propietat i 8 lliures de pensió anual que li
havia venut i que ell fins aleshores rebia cada any el dia 22 d’agost sobre la universitat i els singulars de
la ciutat de Barcelona i el dret de la fleca. Aquesta quantitat comprèn les 200 lliures del preu del censal
i 5 lliures i 1 sou corresponen a les pensions degudes fins al dia 8 del mes corrent.

Pere Jovells, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Joan Monjo, connotari seu, absent de la
dita ciutat, li dóna forma pública i el clou el 1553, desembre, 22. 

1A-2198

274 x 489

Al dors, en xifres coetànies: “1553”.

Es tracta de la part inferior d’un pergamí o document, on consta només l’àpoca relativa al negoci
jurídic escripturat probablement el mateix dia pel mateix notari que consta en la citada àpoca.

2247

1549, abril, 8. Barcelona.

Rafael Ubac, abat de [Sant Esteve de] Banyoles, orde de Sant Benet, diòcesi de Girona, canonge de la
catedral de Barcelona, vicari general del bisbe de Barcelona Jaume Caçador, amb el consentiment
d’Andreu Prats, agricultor, de la parròquia de Vilanova, terme de la Roca, patró del benefici mencionat
més endavant, assigna a Enric Lledó, prevere de Barcelona, abans beneficiat del benefici de Santa
Maria a l’església del monestir de Sant Joan de l’Erm, el benefici vacant per renúncia de Jaume Camps,
clergue de Barcelona, del benefici sota la invocació de Santa Caterina de la catedral de Barcelona amb
tots els seus drets i les seves jurisdiccions. Lledó i Camps havien permutat aquests dos beneficis esmen-
tats, i Ubac fa efectiva oficialment la permuta citada.

Trasllat de Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona, de 1550, desembre, 18.

1A-2199

320 x 416
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2248

1549, maig, 20. [Barcelona].

Fra Pau Onofre Vallcebre, monjo, promet l’estabilitat, la conversió dels seus costums i l’obediència, segons
la regla de sant Benet, davant Déu i els seus àngels en presència de fra Bartomeu Refegnes, vicari del
monestir de Sant Pau del Camp, pel reverend Pere Mas, prior del dit monestir, i ho lliura i ho corrobora
amb la pròpia mà sobre l’altar consagrat en honor de Sant Pau Apòstol del dit monestir. 

Fra Pau Onofre Vallcebre que amb la pròpia mà ho escriu i ho clou.

1A-2200

134 x 251

2249

1549, juliol, 27. Barcelona.

Caterina [d’Àger], darrera muller del difunt Perot d’Àger, donzell, domiciliat a Barcelona, i la seva filla
comuna Anna d’Àger, donzella, venen amb carta de gràcia a Elisabet Paula, vídua de Joan Rifós, merca-
der, ciutadà de Barcelona, Pere Folcrà, botiguer de teles, ciutadà de Barcelona, i Rafael Graells, mercader,
ciutadà de Vic, tutors de la persona i dels béns d’Elisabet i Maria Anna, pubilles, filles comunes dels còn-
juges Rifós i hereves universals del seu pare, 160 sous de pensió anual d’un censal mort cobrador sobre
els seus béns el dia 10 de juny per la quantitat de 200 lliures, a for o raó de 25.000 per mil sous de
pensió. En garantia de compliment, Caterina obliga un censal mort d’idèntics pensió i preu que ella
cobrava sobre la universitat de Barcelona el mateix dia, amb especial obligació de dret extraordinari de
2 diners i òbol sobre cada quintar de farina. Hi consten els antecedents del citat censal. Segueix àpoca
de la mateixa data, en la qual figura que el preu de la venda s’ingressa a la taula de canvi de Joan
Bolet, canviador de monedes, ciutadà de Barcelona.

Pere Gener, notari públic de Barcelona.

1A-2201

854 x 677

Al dors, notes dorsals molt esborrades.

Regular. Hi manquen fragments en les parts laterals que afecten l’escriptura.
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2250

1549, agost, 29. Barcelona.

Testament de Jaume Caselles, mercader, ciutadà de Barcelona, fill dels difunts Antoni Caselles, carnisser,
de la vila de Malgrat, i de la seva muller Eulàlia. Nomena marmessors Joanot Arlàs, Joan Onofre
Montmany, mercaders, Antoni Palau, botiguer de draps, tots ciutadans de Barcelona, i la seva muller
Eulàlia Beneta. Demana ser enterrat a l’església de monestir de Sant Agustí, al claustre, en un vas
davant de la capella de la Pietat. Fa deixes per a la celebració de misses per al salvament de la seva
ànima en el dit monestir i en el de la Nostra Senyora de Montserrat. Així mateix, llega certes quantitats
a l’Hospital de la Santa Creu i a la seva parròquia de Santa Maria del Mar. Deixa alguns cabals a la
seva muller Eulàlia Beneta, a qui també retorna el dot i l’espoli, i a la seva filla Elionor, muller de
Bernabé Segarra, mercader, ciutadà de Barcelona, així com als marmessors. Nomena hereus universals,
a parts iguals, els seus néts Galceran i Joan, fills del difunt Pere Vicenç Rossell, mercader, ciutadà de
Barcelona, i de la citada Elionor, i en substitució la dita filla.

Francesc Gual, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Llorenç Sotalell, notari públic de Barcelona, de 1565, juny, 20.

1A-2202

249 x 510

Al dors, en xifres coetànies: “1565”.

Català.

2251

1549, setembre, 2. Barcelona.

Clàusula de l’herència universal del testament del difunt Joan Cervera, mercader, ciutadà de Barcelona.
Nomena hereu universal el seu fill Joanot Cervera, i en substitució, si escau, en primer lloc el seu germà
Pere Cervera, i, en segon lloc la seva germana Àngela. En cas que els hereus siguin els fills de la dita
Àngela ho són a parts iguals. 

Francesc Jovells, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Pere Jovells, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del seu difunt
pare Francesc Jovells, a instància del dit hereu Joan Cervera, el va cloure el 1561, octubre, 20. 
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1A-2203

156 x 404

Al dors, en xifres coetànies: “nº. IIIº. 1549”.

La clàusula pròpiament dita és en català.

2252

1549, setembre, 10. Barcelona.

Acta notarial per la qual Bernat Siveller, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, prior i setmaner de la cort
de Guillem Pere Dusai, donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, a petició
de Francesc Joan Benet Codina, ciutadà de Barcelona, en presència de testimonis pregats, sentencia i
declara que els béns que foren del difunt Jaume Codina, mercader, ciutadà de Barcelona, s’adjudiquin al
dit Francesc Joan Benet Codina, fill i hereu universal substitut del dit Jaume Codina (1530, maig, 5), atès
que Jaume Benet Codina, l’hereu universal en primer terme, morí solter a Sevilla (regne de Castella) a
casa de Rafael Codina. Els testimonis cridats a declarar són: Pere Antoni de Rocacrespa, donzell, domiciliat
a Barcelona, Pere Bernat Codina i Francesc Xifré, ambdós mercaders, ciutadans de Barcelona. Hi intervé
Francesc Martí, notari públic de Barcelona, i notari i escrivà jurat de la cort del veguer de Barcelona. 

Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació del reials, i escrivà
major de la cort de la vegueria de Barcelona per Joanot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania de
l’esmentada cort.

Trasllat de Joan Lunes, notari públic de Barcelona, de 1551, abril, 22.

1A-2204

466 x 527

Al dors, en lletra coetània: “Trallat auctèntic de la declaració del fideïcomís feta en favor de
Francesc Benet Codina”.

La transcripció de la clàusula de l’herència universal és en català.

2253

1549, octubre, 2. Barcelona.

Pere Bernat Codina i Francesc Xifré, mercaders, ciutadans de Barcelona, tutors i curadors de la persona
i dels béns de Francesc Joan Benet Codina, ciutadà de Barcelona, fill del difunt Jaume Codina, mercader
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de Barcelona, i de la seva muller Eulàlia, ara esposa de Pere Antoni de Rocacrespa, donzell, domiciliat a
Barcelona, juntament amb la citada Eulàlia i Pere Ponç Casademunt, signen els capítols de cessió, trans-
lació i donació al dit Francesc Joan Benet dels següents censals morts: un de 2500 lliures de preu i 100
lliures de pensió anual, cobrador el 14 d’abril, que havien comprat al clavari de Barcelona, amb especial
obligació del dret de la fleca (1540); un de 3000 lliures de preu i 120 lliures de pensió anual, cobrador
el dia 2 d’octubre, que havien adquirit al clavari de la ciutat, amb especial obligació del dret de la fleca
(1540); un de 1200 lliures de preu i 48 lliures de pensió anual, cobrador l’11 de gener, que havien com-
prat al clavari de la ciutat, amb especial obligació del dret de la fleca (1542); un de 500 lliures de preu
i 20 lliures de pensió anual, cobrador el 10 de març, que havien adquirit al clavari de la ciutat, amb
especial obligació del dret del vi de la verema novament imposat per fogatge i muralles (1543), i, final-
ment, un de 1200 lliures de preu i 48 lliures de pensió anual, cobrador el 24 de març, que havien com-
prat al clavari de Barcelona, amb especial obligació sobre el dret de la fleca (1543). Els esmentats
tutors ho eren també dels altres fills del citat matrimoni.

Lluís Rufet, notari públic de Barcelona, en lloc de Joan Lunes, també notari públic de Barcelona,
connotari seu.

Trasllat de Francesc Gual, notari públic de Barcelona, de 1562, setembre, 3.

1A-2205

491 x 263

Al dors, en xifres coetànies: “1549”.

Els capítols de donació pròpiament dits són en català.

2254

1549, desembre, 16. Barcelona.

Rafael Ubac, canonge de la catedral de Barcelona, abat o comanador perpetu del monestir de [Sant
Esteve] de Banyoles, orde de Sant Benet, diòcesi de Girona, vicari general del bisbe de Barcelona Jaume
Caçador, assigna a Onofre d’Altarriba, prevere de la diòcesi de Barcelona, abans beneficiat del benefici
de Santa Maria a l’església del monestir de Sant Joan de l’Erm, el benefici vacant per renúncia de Pere
Joan Aires, prevere de la diòcesi d’Urgell, del benefici fundat sota la invocació dels sants Miquel i Esteve
a l’església parroquial de Santa Maria del Pi amb tots els seus drets i les seves jurisdiccions, i el consen-
timent de Francesc de Bosc, de Vilassar, donzell, domiciliat a Barcelona, patró de l’esmentat benefici.
Altarriba i Aires havien permutat aquests dos beneficis i Ubac fa efectiva oficialment la permuta citada
amb la condició, entre d’altres, de fer-ne residència personal.

Catàleg dels pergamins
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Miquel Mongai, notari públic de Barcelona.

Trasllat d’Antoni Francesc Bou, notari públic de Barcelona, de 1553, novembre, 23. Barcelona.

1A-2206

275 x 490

2255

154?, setembre. Barcelona.

Elionor Ballestera, monja del monestir de Santa Maria de Jonqueres, administradora de la pia causa de
la seva difunta germana Magdalena, monja del mateix monestir, reconeix que Andreu Sacosta, donzell i
clavari de Barcelona, li ha pagat una certa quantitat, pensió anual d’un censal mort sobre la universitat
de Barcelona, amb especial obligació del dret del florí i del mig florí.

(...), notari públic de Barcelona, en lloc i en nom de (...).

1A-2207

94 x 195

Regular. Hi manquen fragments al llarg de la part esquerra del pergamí.

2256

154?, desembre. Barcelona.

Joana, muller de Gabriel Pere?, reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari de Barcelona, li ha pagat
170? lliures, 16 sous i 8 diners, sobre el dret dels flequers. 

Francesc Martí, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Rafael Puig, connotari seu i escrivà
del Consell de Barcelona.

1A-2208

121 x 125

Regular.
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2257

154?, (...), 3. Barcelona.

Pere Farreres, reconeix haver cobrat una certa quantitat del clavari de Barcelona, pensió anual d’un cen-
sal mort cobrador sobre la universitat de Barcelona, amb especial obligació del dret de la fleca.

Francesc Martí, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Rafael Puig, connotari seu i escrivà
del Consell de Barcelona.

1A-2209

120 x 141

Regular.

2258 

1550, maig, 17. Barcelona.

Miquel de Vallseca, ciutadà de Barcelona, i la seva muller Àngela Miquela, vídua en primeres noces del
difunt Francesc Gassius, donzell, domiciliat a Barcelona, venen amb carta de gràcia a Caterina Desvalls,
priora del monestir de Santa Maria de Jonqueres de Barcelona, de l’orde de Sant Jaume de l’Espasa
d’Uclés, i al convent del dit monestir, un censal mort de 110 sous de pensió anual cobrador sobre els seus
béns el dia 20 d’octubre per la quantitat de 110 lliures. En garantia de compliment, obliguen un censal
mort de 19 lliures i 10 sous de pensió anual i 850 lliures de preu que els dits cònjuges rebien el mateix
dia sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, el qual pertanyia a la dita Àngela per
donació dels fills? de Jeroni Gassius (1528, juliol, 2), a qui fou adjudicat per la mort intestada del dit
Francesc Gassius, el qual, al seu torn, l’havia comprat a Francesc d’Alzina, doctor en ambdós drets, clavari
de la ciutat de Barcelona (1525, novembre, 20). Segueix àpoca de la mateixa data, en la qual s’especifica
que la dita priora i el convent han de retenir la citada quantitat de 110 lliures en compensació de l’entra-
da o el dot de la seva filla comuna Anna, que ja havia estat acceptada com a monja del citat monestir.

Lluís Jorba, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del difunt Joan Lunes,
connotari seu públic de Barcelona, el va cloure el 1572, març, 24.

1A-2210

810 x 722

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Satisfà per a Jonqueres. 1550”.
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2259

1550, juliol, 4. Barcelona.

Francesc Pasqual, un dels dos verguers de la Reial Audiència, ciutadà de Barcelona, ven a Pere Folcrà,
botiguer de teles, ciutadà de Barcelona, i a Elisabet Rifós, vídua, tutors i curadors dels fills i hereus del
difunt Joan Rifós, mercader, ciutadà de Barcelona, dos patis de terra contigus amb una taula de carnis-
seria cadascun, situats al maell major, a l’entrada de les carnisseries, entrant per carrer de la Tapineria o
dessota el Palau, al rengle del mig, que tenia Jerònima Fluviana, vídua de Bernat de Fluvià, el primer a
cens de 34 sous i 8 diners, pagadors en dos terminis: Nadal i Tots Sants, i el segon de 9 sous, pagadors
per Pasqua al rei, el senyor alodial. Així mateix, els ven un pati de terra amb taula, situat fora de la car-
nisseria major, cap al carrer dessota el Palau, que la mateixa Jerònima Fluviana posseïa a cens de 6
sous anuals per Sant Joan de juny sota domini alodial del rei. Igualment, els ven un pati de terra amb
taula de carnisseria que la dita Jerònima Fluviana tenia al maell major a l’entrada de les carnisseries
entrant pel carrer dessota el Palau, al rengle del mig, cap a tramuntana, que la dita Jerònima tenia pels
hereus o successors del difunt Martí Solzina, a cens de 5 morabatins bons alfonsins en dos terminis: per
Sant Joan de juny i per Tots Sants. Aquesta taula la tenien diversos senyors intermedis essent el rei el
senyor alodial. El preu d’aquestes transaccions és de 300 lliures. Segueix àpoca de la mateixa data i
acta notarial del lliurament de la possessió corporal de les dites taules (1550, juliol, 7).

Tomàs Veciana, escrivà de manament i notari públic, ciutadà de Barcelona.

1A-2211

812 x 673

Al dors, en lletra coetània: “En poder de Tomàs Vesiana, notari de manament. Carniseries, en carta 153”.

2260

1550, juliol, 8. Barcelona.

Jaume Casamitjana reconeix que la seva muller Caterina, filla del difunt Antoni? Oliva, sabater, de la vila
d’Oliana, i de l’homònima, vivent, que viu a Barcelona, li ha pagat en numerari, en presència del notari
infrascrit i de testimonis pregats, la quantitat de 50 lliures per mans de Gràcia Desbrull i de Peramola,
vídua de Guillem Desbrull i de Peramola, senyor de Peramola, i de la seva mare Caterina, el dia 5 del
mes corrent. Aquesta quantitat correspon a la meitat de les 100 lliures que la dita Caterina va aportar
en dot en temps de les seves noces, tal com consta en els capítols matrimonials del 29 de juny passat,
de les quals ell li va fer instrument de donació “propter nupcias”.
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Francesc V[ilar], notari públic de Barcelona.

1A-2212

206 x 190

Al dors, en xifres coetànies: “1550”.

Regular.

2261

1550, juliol, 22. Barcelona.

Clàusula de l’herència universal del testament del difunt Rafael Monterols, candeler de cera i botiguer de
draps de llana. Nomena hereva universal la seva filla Joana Climenta Cortesa, filla comuna amb la seva
difunta segona muller Joana, muller de Bernat Cortès, mercader, amb certes condicions, entre les quals la
celebració de dues misses setmanals, l’una a Sant Pere i l’altra a Santa Maria del Mar. Si la filla mor sense
fills, llega al seu nebot Joan Pagès, candeler de cera, i a Joan Surià, la quantitat de 200 lliures a cadascun,
també amb certes condicions, quantitats que en darrer terme han de ser donades a l’Hospital de la Santa
Creu. Igualment, deixa 50 lliures a cadascuna de les filles del dit Joan Pagès i de Pere Monterols, en con-
templació de matrimoni. Ordena a l’hereva i als seus marmessors fer inventari i vendre a l’encant públic els
seus béns mobles, ingressant el seu producte juntament amb el numerari que deixa a la Taula de Canvi, de
manera que la seva hereva disposi de les rendes amb llibertat, un cop complits els llegats.

Joan Bore(...), notari, ciutadà de Barcelona, tinent les escriptures del difunt Joan Vilar, notari públic
de Barcelona.

Trasllat de Gabriel Montaner, notari públic de Barcelona.

1A-2213

261 x 437

La clàusula pròpiament dita és en català.

2262

1550, juliol, 28. Barcelona.

Pere Safont, abans Torrent, mercader, ciutadà de Barcelona, ven amb carta de gràcia a Jaume Granell,
prevere beneficiat de l’església de Santa Maria del Mar, com a laica i privada persona, 320 sous de
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pensió anual de censal mort cobrador el dia 21 de novembre sobre els seus béns, especialment sobre
el censal mort que hipoteca, per la quantitat de 320 lliures. En garantia de compliment, obliga un cen-
sal mort de 320 sous de pensió anual i 400 lliures de preu, a raó de 25.000 per mil de pensió, que
rebia el 21 de novembre sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment
sobre el dret de la farina. Segueix àpoca de la mateixa data, on consta que, per voluntat del venedor, el
pagament s’ha d’abonar de la manera següent: les vídues Magdalena Dalmau i Aldonça Savila reben
les quantitats de 25 lliures i 4 sous i 47 lliures respectivament per pensions de violaris degudes;
Francesc Lluís Pedralbes, mercader, ciutadà de Barcelona, rep la quantitat de 91 lliures i 10 sous, i, final-
ment, el prior i convent de Sant Agustí obtenen 5 lliures i 6 sous. La resta del preu del censal s’ingressa
a la Taula de Canvi a nom del citat venedor.

Sebastià Morató, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del difunt Antoni Francesc Bou,
connotari seu, li dóna forma pública, a instància de Jaume Ferrer de Certnom, el 1578, setembre, 18. 

1A-2214

636 x 550

Al dors, en lletra posterior : “Fan per la lluïció del censal que rebien sobre la ciutat de Barcelona los
administradors de la causa pia d’en Coletes. Diffinit”.

2263

1550, agost, 13. Barcelona.

Francesc Ferrer, canonge de la catedral de Barcelona, procurador d’Elisabet de Blanes, muller d’Onofre
de Blanes i de Beuda, donzell, domiciliat a Barcelona, vídua, en primeres noces, de Guillem Miquel Marc
Gerona, ciutadà de Barcelona, filla del difunt Joan Monegal i de Caterina, vídua, en segones noces, al seu
torn, de Pere d’Àger, donzell, ven amb carta de gràcia a Francesc Conesa, donzell, domiciliat a Barcelona,
250 sous de pensió anual d’un censal mort cobrador el dia 13 d’agost sobre els béns de la dita
Elisabet, especialment sobre un censal mort de preu de 750 lliures i de pensió anual de 30 lliures,
cobrador el dia 29 de març, que Elisabet rebia sobre la universitat i els singulars de la ciutat de
Barcelona, amb especial obligació del dret de la farina. La quantitat de la compravenda és de 250 lliu-
res. Segueix àpoca de la mateixa data, on s’especifica que les 250 lliures s’ingressaren a la Taula de
Canvi a nom de Vicenç Palaudàries, obtenint el tercer benefici de la Santíssima Trinitat a l’església de
Santa Maria del Mar, instituït per Nicolaua, vídua de Joan Palaudàries, mercader, ciutadà de Barcelona,
per a la lluïció d’un censal mort d’idèntics pensió i preu que la dita Elisabet i el seu primer marit havien
venut a l’esmentada Nicolaua amb especial obligació del citat censal de 750 lliures. Així mateix, segueix
instrument de 21 d’agost segons el qual Vicenç Palaudàries reconeix haver rebut d’Elisabet de Blanes i
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de Francesc Conesa 4 lliures, 10 sous i 6 diners, la prorrata corresponent deguda fins al dia de la lluïció,
i transfereix a Francesc Conesa el censal mort de 250 lliures de preu i 250 sous de pensió anual.

Miquel Cellers, notari públic de Barcelona.

1A-2215

768 x 709

Al dors, en lletra coetània: “De aquells CCL sous de pensió de censal mort que mossèn Francesch
Conesa, donzell, per special obligació deu rebre quiscun any a XX de març (sic.) sobre la universi-
tat y singulars de la ciutat de Barcelona y dret de la farina”. Segueix una altra nota força esborrada.

2264

1550, octubre, 31. Barcelona.

Guillem Pere Dusai, donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, i en el seu
nom Francesc Vall, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, a petició de Margarida Fàbregues, àvia de
Francesc Galceran Crespí, pubill, fill i hereu universal del difunt Francesc Fàbregues, mercader, fill, al seu
torn, de la dita Margarida, nomena Miquel Montserrat Fàbregues, germà del citat Francesc, curador únic
de la persona i béns de l’esmentat Francesc Galceran Crespí, assumint la tasca de Baltasar Rosella, l’úl-
tim curador sobrevivent dels quatre nomenats originàriament per Francesc Fàbregues: la seva mare
Margarida, el seu germà Bartomeu, el seu sogre Benet Folquer i el seu cunyat Baltasar Rosella.
Bartomeu i Benet Folquer moriren, Margarida era ja molt gran i fou substituïda pel seu fill Miquel, i que-
daren com a curadors els dits Miquel i Baltasar. Després també morí Baltasar, motiu pel qual es dema-
nà el nomenament d’un únic curador que assumís l’administració general. Segueix l’acceptació expressa
de la tutoria per part de Miquel Montserrat Fàbregues, i la presentació de fiadors en garantia de com-
pliment de la seva tasca: Valentí Benet Savall, cavaller i doctor en lleis, habitant de Barcelona, i
Bartomeu Pedramina, raorer, ciutadà de la dita ciutat, els quals fan les renúncies oportunes.

Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major
de la cort de la vegueria de Barcelona per Joanot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania de l’es-
mentada cort, per mà de Joan Martí, notari i escrivà jurat de la dita cort.

1A-2216

204 x 375

Al dors, en lletra coetània: “Cura de mossèn Michel Montserrat Fàbregues per mort de mossèn
[Ros]sella”.
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2264. Guillem Pere Dusai,
regent la vegueria de
Barcelona, i en el seu nom
Francesc Vall, doctor en lleis,
ciutadà de Barcelona, a peti-
ció de Margarida Fàbregues,
àvia de Francesc Galceran
Crespí Fàbregues, fill i hereu
universal del difunt Francesc
Fàbregues, mercader, fill de
Margarida, nomena Miquel
Montserrat Fàbregues, germà
de Francesc, curador únic de
l’esmentat Francesc Galceran

Crespí, assumint les tasques
dels quatre curadors nome-
nats originàriament.
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2265

1550, novembre, 15. Barcelona.

Antoni Fàbregues, mercader, ciutadà, clavari, procurador i síndic de la ciutat de Barcelona, en compli-
ment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, ven amb carta de
gràcia a Francesc de Vallseca, doctor en drets, del Consell Reial, ciutadà de Barcelona, 800 sous de pen-
sió anual de censal mort cobrador cada 15 de novembre sobre la universitat i els singulars de la
esmentada ciutat, per la quantitat de 1000 lliures, a raó de 25.000 sous per mil sous de pensió.
Aquesta quantia s’ha d’ingressar a la Taula de Canvi amb la promesa expressa d’invertir-la en la
redempció dels censals morts venuts a forasters i persones no contribuents en les imposicions de la ciu-
tat de Barcelona al mateix for o raó.

Jeroni A[ntic] Canyelles, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del seu difunt pare i con-
notari Joan Jeroni Canyelles, li dóna forma pública el 1571, novembre, 27.

1A-2217

741 x 638

2266

1550, novembre, 15. Barcelona.

Antoni Fàbregues, mercader, ciutadà, clavari, procurador i síndic de la ciutat de Barcelona, reconeix haver
rebut de Francesc de Vallseca, doctor en drets, del Consell Reial, ciutadà de Barcelona, la quantitat de
1000 lliures, preu de la venda amb carta de gràcia que li havia fet de 800 sous anuals de pensió de
censal mort, a raó de 25.000 per mil sous, cobrador el dia 15 de novembre sobre la universitat i els sin-
gulars de la ciutat de Barcelona. Aquesta venda es fa per lluir els censals morts venuts a forasters i per-
sones no contribuents en les imposicions de la ciutat de Barcelona al mateix for o raó.

Jeroni Antic Canyelles, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del seu difunt pare i con-
notari Joan Jeroni Canyelles, li dóna forma pública el 1571, novembre, 27.

1A-2218

253 x 622

Catàleg dels pergamins



   221 Catàleg dels pergamins

2265. Antoni Fàbregues, cla-
vari de la ciutat de Barcelona,
ven amb carta de gràcia a
Francesc Vallseca, doctor en
drets, del Consell Reial, ciu-
tadà de la dita ciutat, 800
sous de pensió anual de cen-
sal mort cobrador el 15 de
novembre sobre la universitat
i els singulars de la ciutat de
Barcelona, per la quantitat de
1000 lliures, a raó de 25.000
sous per mil sous de pensió.
Aquesta quantitat s’ha d’in-
vertir en la redempció de
censals morts venuts a foras-
ters i no contribuents en les
imposicions de la citada ciutat.
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2267

1550, novembre, 22. Barcelona.

Antoni Fàbregues, mercader, ciutadà, clavari, procurador i síndic de la ciutat de Barcelona, reconeix haver
rebut de Jaume Joan Sapila, ciutadà de Barcelona, i de la seva muller Elionor la quantitat de 260 lliures,
13 sous i 4 diners, preu de la venda amb carta de gràcia de 208 sous anuals de pensió de censal mort
que els havia fet, a for de 25.000 per mil sous de pensió, cobradors el dia 22 de novembre sobre la uni-
versitat i els singulars de la ciutat de Barcelona. Aquesta venda es fa per lluir els censals morts venuts a
forasters i persones no contribuents en les imposicions de la ciutat de Barcelona al mateix for.

Pere Cavaller, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Jeroni Antic Canyelles, oncle i conno-
tari seu, ocupat en altres negocis, tinent i regent les escriptures de l’escrivania del seu difunt pare i
connotari Joan Jeroni Canyelles, a instància de Jerònima Junyent i Sapila, li dóna forma pública el
1587, maig, 6.

1A-2219

392 x 498

Regular. Taques de fongs i escriptura molt esborrada.

Al dors, en xifres coetànies: “1550”.

2268

1550, desembre, 12. Barcelona.

Caterina Pelegrina, vídua de Rafael Pelegrí, orfebre, ciutadà de Barcelona, i Maria Anna, muller de l’ho-
mònim, mercader, que ara resideix a la ciutat de Palerm, del regne i illa de Sicília, venen amb carta de
gràcia a Joan Ribera, mercader, ciutadà de Barcelona, 160 sous de pensió anual i la prorrata fins al dia
present d’un censal mort de 200 lliures de preu, part d’aquell censal mort de preu de 500 lliures i de
pensió anual de 20 lliures que la dita Caterina percebia el dia 2 de setembre sobre la universitat de
Barcelona, especialment sobre el dret del vi i la verema. Hi figuren els precedents del censal. Segueix
àpoca de la mateixa data, on consta que Ribera, de voluntat de les venedores, lliura a Bernat Safont,
doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, gendre de Maria Anna, el preu del censal i la prorrata
corresponent de la pensió. A continuació, amb data de 20 de desembre, reconeixement de Safont i de
la seva muller Maria Anna a Joan Ribera, mercader, ciutadà de Barcelona, absent, d’haver rebut la quan-
titat de 200 lliures, part de les 400 lliures que Caterina i Maria Anna, àvia i mare respectivament de la
seva esposa, els havien d’abonar en dot segons que constava en els capítols matrimonials.

Catàleg dels pergamins
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Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona.

1A-2220

704 x 638

Al dors, en lletra coetània: “Compra feta per lo honorable mossèn Johan Ribera, mercader, de las
donas Catherina Pelegrina y Marianna Pelegrina de CLX sous en p[ensió] y CC lliures en preu de
aquel censal de maior preu y de pensió lo qual se reb sobre la [universitat] de Barcelona y sobre
lo dret de la [verema] a dos de se[tembre]”. En lletra posterior : “Vi i verema, fol. 155. Luit a V? de
octubre, 1592”.

Regular. Hi manquen fragments al llarg de la part dreta del pergamí que en dificulten la lectura.

2269 

1550. [Barcelona].

Juan Fernández Manrique [de Lara y Pimentel], marquès d’Aguilar [de Campoo], canceller major de
Castella, conseller reial i capità general del Principat de Catalunya i dels comtats del Rosselló i de la
Cerdanya, a petició del síndic de la ciutat de Barcelona, renova el guiatge atorgat als consellers i oficials
municipals, oficials de la Taula de Canvi, de la Llotja i del Consolat de Mar de Barcelona, així com als
dirigents de la casa de les Egipcíaques i a les persones allí acollides, a les seves famílies, les seves pro-
pietats i els seus béns que havia posat sota la protecció reial, salvaguarda, custòdia, seguretat i guiatge i
encomanament en un privilegi anterior (1545, maig, 23), ja que segons les Constitucions Generals de
Catalunya, aquest privilegi s’ha de renovar i publicar de nou de quinquenni en quinquenni.

A la part inferior esquerra: “Vidit Sorribes, cancellarius. Vidit Guillermus Guirzes, regens thesauraria.
Dominus locumtenens generalis mandavit michi Joanni Viladamor, visa per Sorribes, cancellarium,
Guillermum Guirzes, regentem thesaurar iam, et Puig, fisci advocatum. In Diversorum
Locumtenencie, XIIº, folio LXXXVº”.

A la part dreta: “Vidit Ruis, fisci advocatus”.

1A-2221

553 x 682

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Registrata. Salvaguàrdia y crida. 1550”.

Dolent. Hi ha grans forats que afecten l’escriptura.

Hi manca el segell.

Catàleg dels pergamins
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2270

1551, gener, 4. Barcelona.

Clàusula de l’herència universal del testament de Francina, vídua de Bartomeu Bruc, mercader, ciutadà
de Barcelona, filla del difunt Gaspar Fontarnau, mercader, ciutadà de Vic. Nomena hereu universal el seu
fill Rafael Jeroni Bruc, i en substitució l’altre fill Francesc Montserrat Bruc. Prohibeix a l’hereu principal la
detracció de la [quarta] falcídia ni d’altre dret dels llegats que ha fet, amb l’amenaça de privar-lo de
l’herència, cas en qual designa l’esmentat Francesc Montserrat. Recomana especialment el dit Francesc
Montserrat als seus marmessors: Dionís de Clariana i Joan Onofre Montmany.

Esteve Gener, notari públic, ciutadà de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del seu
difunt pare Pere Gener, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Nicolau Molner, notari públic de Barcelona, de 1556, desembre, 5.

1A-2222

210 x 302

Al dors, en lletra coetània: “Translat autèntic de la clàusula de la universal herència posada en lo
testament de la senyora Francina Bruch”.

La clàusula pròpiament dita és en català.

2271

1551, gener, 8. Barcelona.

Joan Elies, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, ven amb carta de gràcia a Bartomeu Rahic, prevere,
comensal del monestir de Santa Anna, com a laica i privada persona, un censal mort de 80 sous de
pensió anual i 100 lliures de preu, a raó de 25.000 sous per mil, cobrador cada 14 de juny sobre els
seus béns, especialment sobre el censal mort que l’obliga expressament, per la quantitat de 100 lliures.
El censal mort hipotecat de 160 sous de pensió anual i 200 lliures de preu, cobrador el mateix dia
sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, és part d’aquell censal de 300 sous de pen-
sió anual i 300 lliures de preu que Antoni Marquet, aleshores clavari i síndic de la dita ciutat, va vendre
al difunt Guerau Ros, ciutadà de Barcelona (1485, desembre, 2) i que ell heretà de la seva mare Isabel
Elies (1507, març, 2). Segueix àpoca de la mateixa data, en la qual consta que Rahic li abonà les 100
lliures en numerari en presència del notari infrascrit.

Catàleg dels pergamins
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Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona.

1A-2223

679 x 462

Al dors, en lletra coetània, notes dorsals molt esborrades.

2272

1551, març, 10. Barcelona.

Antoni Riembau, notari, ciutadà de Barcelona, Eulàlia Simona Petit, vídua de Simó Petit, brodador, ciutadà
de Barcelona, i Joana Riembau, filla única del dit matrimoni, muller del citat Riembau, venen a Macià
Gener, orfebre o argenter, ciutadà de Barcelona, un hort tancat amb una caseta enderrocada i pou amb
arbres de diversos gèneres i aigua per regar, situat a la ciutat de Barcelona, dins de la muralla, sobre el
monestir de les monges menors i prop dels molins d’Andreu de Malla. El dit hort el tenen pels hereus
del difunt Guillem Girona, ciutadà de Barcelona, en dues terceres parts, i per les confraries de Santa
Maria dels Peiers i de Sant Nicolau dels Mercaders de Barcelona, en una tercera part, a cens de 3,5
morabatins anuals pagadors per la festa de Sant Joan de juny. L’altar de la Santa Trinitat de la Seu de
Barcelona, administrador de la causa pia de Maria de Bossonès, n’és el propietari alodial. El preu de la
compravenda és de 7 lliures. Hi consten els antecedents dels propietaris.

No hi consta el notari.

1A-2224

740 x 586

Al dors, en lletra coetània: “(...) Math[ia]s Janer, argenterius, civis Barchinone, penes Petrum Fitor,
notarium publicum Barchinone”. Hi ha altres notes molt esborrades. 

Dolent. Hi manquen fragments que afecten l’escriptura.

2273

1551, març, 10. Barcelona.

Vegeu el document núm. 2272.

No hi consta el notari.

1A-2225

738 x 512

Al dors, en lletra coetània, notes dorsals il·legibles.
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2274

1551, maig, 4. Barcelona.

Lluís Turell, habitant de Barcelona, transfereix i dóna entre vius al seu fill Bernat Turell, emancipat, fill
comú del dit Lluís i de la difunta Caterina Bussot i Turell, cinc censals morts, cobradors anualment sobre
la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret de l’ordinari, de mane-
ra que pugui assegurar el dot de la seva futura esposa, amb certes condicions. El censals morts són els
següents: un de 5 lliures i 9 sous de pensió i 136 lliures de preu, cobrador cada 11 de març; un altre de
20 lliures de pensió i 500 lliures de preu, cobrador el 23 de maig; un de 42 lliures de pensió i 1050 lliu-
res de preu, cobrador el 22 de juny; un altre de 18 lliures, 6 sous i 4 diners de pensió i 457 lliures i 19
sous de preu, cobrador el 20 de juliol, i un de 12 lliures i 11 sous de pensió i 313 lliures, 15 sous i 8
diners de preu, cobrador el 28 de setembre. Nomena Francesc Martí i Tomàs Guàrdia, notaris i escrivans
jurats de la vegueria de Barcelona, per insinuar aquesta donació davant el veguer o el regent de la
vegueria de Barcelona. Les condicions mencionades són gaudir de l’usdefruit corresponent fins a la seva
mort amb llibertat i que aquesta donació es faci efectiva a partir del 1554.

Pere Mambla, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Joan Monjo, connotari seu, absent, li
dóna forma pública el 1558, octubre, 15.

1A-2226

466 x 601

Al dors, en lletra coetània: “Apud Joannem Monjo, notarium Barchinone”. Hi ha altres notes dor-
sals molt esborrades.

2275

1551, agost, 7. Barcelona.

Testament de Salvador Pelegrí, taverner, ciutadà de Barcelona, fill dels difunts Sebastià Pelegrí, de la vila
de Cardedeu, i de la seva muller Eulàlia. Nomena tres marmessors, entre els quals el seu germà Jaume.
Ordena ser enterrat a la parròquia de Santa Maria del Pi, al sepulcre de la confraria de la Verge Maria,
on son enterrats tots els confrares. Realitza deixes per a la celebració de misses al Pi, i també per a
l’Hospital de la Santa Creu. Llega els lloguers i l’usdefruit de la casa i de l’hort del carrer de Sant Pau al
dit germà Jaume fins que el seu hereu tingui vint anys o es casi. Nomena hereu universal el seu nebot
Simó Pelegrí, fill de Jaume Pelegrí, i estableix les substitucions pertinents en el seu altre nebot Pere,
germà de l’anterior, i finalment el predit germà Jaume. Així mateix, els marmessors han de fer encant
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públic de tots els seus béns i tot allò sobrant dels llegats o han de dipositar a la Taula de Canvi fins que
no es compleixen les condicions ja esmentades de l’hereu universal i també en són els tutors de Simó.
Dóna la llibertat a la seva serventa i esclava Joana, establint-la a casa de Jaume, draper de l’Ametlla,
sempre que ella vulgui. Finalment, fa recompte, davant del notari, del numerari existent a casa seva. 

Jaume Montcada, ciutadà de Barcelona, notari públic.

1A-2227

408 x 487

Al dors, en lletra coetània: “Testament del sènyer en Salvador Palagrí, tavarner, ciutedà de
Barcelona. Testament de Jaume (sic.) Pelegrí en lo qual fa hereu a Simon Pelegrí”.

Català.

2276

1551, setembre, 10. Barcelona.

Joan Lluís Llull, ciutadà de Barcelona, i el seu fill Frederic Llull, venen amb carta de gràcia a Francesc
Sunyer, notari públic de Barcelona, 600 sous de pensió anual d’un censal mort cobrador cada 10 de
setembre sobre la generalitat dels seus béns, especialment sobre els censals que el dit Joan Lluís li hipo-
teca, per la quantitat de 600 lliures, a for o raó de 20.000 sous per mil de pensió. En garantia de com-
pliment, obliguen dos censals morts: l’un de 600 lliures de preu i 480 sous de pensió anual, cobrador el
dia 20 d’abril, i l’altre de 150 lliures de preu i 120 sous de pensió anual, cobrador el dia 21 de juny,
ambdós sobre la universitat de la ciutat de Barcelona. Aquests censals els posseïa com a hereu de la
seva mare Anna (1510, juny, 25), que fou muller, en primeres noces, del seu difunt pare Joan Llull, ciuta-
dà de Barcelona, i, en segones noces, del difunt Francesc Jeroni Marc, donzell. Segueix àpoca de la
mateixa data. Hi consten els antecedents del dit censal.

Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona.

1A-2228

705 x 625

Al dors, en lletra coetània: “Compra de censal de preu o proprietat de sis-centes liures e de pen-
sió annual de sis-cents sous, quiscun any pagadors a X de setembre fet per lo discret mossèn
Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona, dels magnífics mossèn en Joan Loís Lull, ciutadà, e
Phederic Lull, fill seu. És diffinit y esmercat (sic.)”. 

Catàleg dels pergamins
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2277

1551, setembre, 12. Barcelona.

Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona, reconeix que Onofre Bruguera, mestre en arts i en medici-
na, ciutadà de Barcelona, marit de la seva germana o cunyat seu, ha participat en la compra d’un cen-
sal mort de 600 lliures de preu i pensió anual de 600 sous, perceptor cada any el dia 10 de setembre,
cobrador conjuntament sobre els béns de Joan Lluís Llull, ciutadà de Barcelona, i del seu fill Frederic,
especialment sobre els dos censals morts que hipoteca i que Joan Lluis rep sobre la universitat de
Barcelona. Per això, confessa que ha participat en la dita compra en la quantitat de 120 lliures, i li
transfereix part de la propietat i part de la pensió del dit censal i de les accions, això és de 120 lliures
del preu i dels corresponents 120 sous de pensió anual. Els Llull, en garantia de compliment, havien
obligat dos censals morts: l’un de 600 lliures de preu i 480 sous de pensió anual, cobrador el 20 d’abril,
i l’altre de 150 lliures de preu i 120 sous de pensió, cobrador el 20 de juny, el qual Francesc Sunyer li
assegura expressament.

Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona.

1A-2229

220 x 459

Al dors, en lletra coetània: “Ab la present charta confessa mossèn Francesc Sunyer, notari públic de
Barçelona, al magnífich mossèn Onophre Bruguera, doctor en medicina, que en aquell censal de
preu de sis-centes lliures e de pensió de sis-çents sous quiscun any pagadors, que ell ha comprat
de mossèn Joan Loís Lull e Phederic Llull, fill seu, lo dit mossèn Bruguera hi participa en CXX lliu-
res de preu y CXX sous de pensió”.

2278

1551, setembre, 14. Barcelona.

Marc Onofre de Vergós, donzell, domiciliat a la vegueria de Vic, tutor i curador de la persona i dels béns
dels fills pubills de Joan Cristòfol Faner, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, juntament amb la
seva germana Joana Fanera, vídua del dit [Joan] Cristòfol Faner (1545, agost, 1), atès que no pot ocu-
par-se’n personalment, transfereix a la dita germana la potestat que compartien en les dites tutoria i
curadoria, constituint-la en tutora i curadora única dels citats fills, de manera que assumeixi totes les
facultats que ell tenia en la cotutoria i cocuradoria.

Catàleg dels pergamins
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Francesc Solsona, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona, de 1555, febrer, 28.

1A-2230

201 x 323

Al dors, en lletra coetània: “Cura”.

2279

1551, octubre, 7. Girona.

Felip Jordà, àlies Marc, clergue, habitant de Girona, fill d’Antoni Jordà, àlies homònim, daguer, habitant de
Barcelona a l’època de la seva mort, hereu substitut del dit seu pare, amb el consentiment de Martí
Masbell, mercader, i de Carmini Ferrer, llibreter, ambdós ciutadans de Barcelona, curadors de l’esmentat
Felip i del seu germà Martí, nomena procurador general Pere Marc, daguer, ciutadà de Barcelona,
absent, per tal de vendre, cedir o alienar allò fet pel seu germà Martí Jordà, àlies Marc, mercader, ciuta-
dà de Barcelona, l’hereu universal del seu pare, respecte a un censal mort de pensió anual de 400 sous
i de preu de 500 lliures, a raó de 25.000 sous per mil sous de pensió, que els tutors havien comprat
amb diners de l’herència del dit Antoni a la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, amb
especial obligació del dret de la fleca.

Joan Benet Pasqual, notari públic substitut per l’hereu o successor del difunt Jaume de Campllong,
notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.

1A-2231

275 x 370

Al dors, en lletra coetània: “1551”.

2280

1551, octubre, 24. Barcelona.

Clàusula de l’herència universal del testament de Carmini Ferrer, llibreter, ciutadà de Barcelona, fill de
Gaspar Ferrer, de la vila o lloc de Santa Silva(...), del regne de França, i de la seva muller Anna. Nomena
hereu universal el reverend Bernat Capeller, abat del monestir de Serrateix i canonge de Barcelona, i
estableix les substitucions pertinents en les persones de Joan Lunes, notari de Barcelona, primer, i Joan
Guardiola, llibreter, després.
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Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Lluís Jorba, notari públic de Barcelona, de 1562, juliol, 15.

1A-2232

192 x 355

La clàusula pròpiament dita és en català.

2281

1551, novembre, 18. Barcelona.

Antoni Fàbregues, mercader, ciutadà de Barcelona, procurador, síndic i clavari de la ciutat de Barcelona,
en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, ven amb
carta de gràcia al prior i convent de frares del monestir de Santa Caterina, de l’orde dels Predicadors, un
censal mort de 20 lliures de pensió anual, cobrador el dia 21 de novembre, per la quantitat de 500 lliu-
res, a for o raó de 25.000 per mil sous per mil de pensió. Aquesta venda es realitza perquè la ciutat
compti amb el numerari necessari per indemnitzar els senyors de les cases del carrer de les Polleres,
situat a la part de la marina de la plaça del Vi, les quals s’han d’enderrocar necessàriament per tal de
construir la muralla nova de pedra i calç per cloure totalment la ciutat des de la dita plaça del Vi fins a
la plaça coneguda com el Pla de Framenors, davant del perill d’atac de l’armada dels turcs, enemics de
la fe catòlica, i l’ordre reial d’efectuar aquesta fortificació. Reben una subvenció reial de 4000 escuts, i, a
més a més, imposen un nou dret de 2 diners per lliura sobre totes les vendes efectuades a la ciutat i el
territori de Barcelona sobre la imposició ordinària del pes, en la qual han de contribuir també els ecle-
siàstics. Segueix àpoca de la mateixa data, especificant que el preu de la venda s’ha ingressat a la
Taula de Canvi en el còmput del citat dret extraordinari sobre el dret del pes del rei. Els consellers han
de controlar aquests ingressos amb una setzena nomenada pel Consell de Cent, això és quatre perso-
nes per cada estament (ciutadans i militars, mercaders, artistes i menestrals), els quals han de passar
comptes dos cops a l’any: per Sant Marc i Santa Caterina. 

Joan Jeroni Canyelles, notari públic de Barcelona.

1A-2233

696 x 650

Al dors, en lletra coetània: “Santa Catherina. De Santa Catarina”.

Les deliberacions del Consell de Cent pròpiament dites són en català.

Catàleg dels pergamins
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2281. Antoni Fàbregues, cla-
vari de la ciutat de Barcelona,
ven amb carta de gràcia al
prior i convent de Frares
Predicadors de Santa
Caterina, un censal mort de
20 lliures de pensió anual
cobrador el 21 de novembre
per la quantitat de 500 lliures,
a raó de 25.000 per mil sous
de pensió. Aquesta venda es
realitza per indemnitzar els
senyors de les cases del
carrer de les Polleres, les
quals s’han d’enderrocar per
construir la muralla que
clourà la ciutat des de la plaça
del Vi fins al Pla de
Framenors, davant el perill
d’atac dels turcs. 
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2282

1551, novembre, 18. Barcelona.

Antoni Fàbregues, mercader, ciutadà de Barcelona, síndic i clavari de la ciutat de Barcelona, en compli-
ment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, ven amb carta de
gràcia a l’abadessa i el convent del monestir de Santa Maria de Pedralbes, de l’orde de Santa Clara, 20
lliures o 400 sous de pensió anual d’un censal mort per la quantitat de 500 lliures, a for de 25.000 per
mil sous de pensió, cobrador el dia 21 de novembre. Aquesta venda es realitza perquè la ciutat compti
amb el numerari necessari per indemnitzar els senyors de les cases del carrer de les Polleres, situat a la
part de la marina de la plaça del Vi, les quals s’han d’enderrocar necessàriament per tal de construir la
muralla nova de pedra i calç per cloure totalment la ciutat des de la dita plaça del Vi fins a la plaça
coneguda com el Pla de Framenors, davant el perill d’atac de l’armada dels turcs, enemics de la fe catò-
lica, i l’ordre reial d’efectuar aquesta fortificació. Segueix àpoca de la mateixa data, especificant que el
preu de la venda s’ha ingressat a la Taula de Canvi en el còmput del dret extraordinari del pes del rei
novament imposat. També hi han de contribuir els eclesiàstics.

Jeroni Antic Canyelles, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del difunt Joan Jeroni
Canyelles, pare i connotari seu, li dóna forma pública el 1566, desembre, 10.

1A-2234

1078 x 509

Al dors, en lletra coetània: “In posse Johanni Heronymi Canyelles”. Segueixen altres notes molt
esborrades. 

Part del pergamí és en català.

Aquest pergamí consta de dues peces cosides. A més a més, porta cosida l’àpoca de la compra-
venda, el document núm. 2283.

2283 

1551, novembre, 18. Barcelona.

Antoni Fàbregues, mercader, ciutadà de Barcelona, síndic i clavari de la ciutat de Barcelona, reconeix
haver rebut de l’abadessa i el convent del monestir de Santa Maria de Pedralbes, de l’orde de Santa
Clara, la quantitat de 500 lliures, preu de la venda amb carta de gràcia d’un censal mort de 20 lliures
de pensió anual cobrador sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment
sobre el dret extraordinari novament imposat anomenat pes del rei.
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Jeroni Antic Canyelles, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del difunt Joan Jeroni
Canyelles, pare i connotari seu, li dóna forma pública [el 1566, desembre, 10].

1A-2235

215 x 246

Aquesta àpoca està cosida al document de compravenda anterior, el document núm. 2282.

2284

1551, novembre, 27. Barcelona.

Antoni Fàbregues, mercader, ciutadà de Barcelona, procurador i síndic de la universitat de l’esmentada
ciutat, en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, ven
amb carta de gràcia a l’abadessa i el convent de monges de Santa Maria de Pedralbes un censal mort
de 400 sous de pensió anual, cobrador el dia 28 de novembre sobre la universitat i els singulars de la
ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret extraordinari novament imposat de 2 diners sobre el dret
ordinari del pes del rei, dels quals 1 diner ha de ser pagat pel venedor i 1 diner pel comprador, i que
també han d’abonar els eclesiàstics. El preu de la compravenda és de 500 lliures, a raó o for de 25.000
per mil sous de pensió. La venda es realitza per tal de tenir els diners necessaris per edificar la muralla
nova que va de la plaça del Vi al baluard dels Framenors, amb la qual es tancaria el recinte fortificat de
la ciutat, i per indemnitzar els senyors de les cases del carrer de les Polleres que s’han d’enderrocar amb
aquesta finalitat. Aquesta obra es feia a instància de l’emperador, tenia un cost molt elevat, això és de
12.000 lliures, motiu pel qual se subvenciona la ciutat amb 4000 escuts d’or i el Consell de Cent nome-
nà una setzena d’individus, quatre per cada estament de la ciutat (ciutadans i militars, mercaders, artis-
tes i menestrals), per controlar les despeses d’aquestes obres. Segueix àpoca de la mateixa data.

Joan Jeroni Canyelles, notari públic de Barcelona. 

1A-2236

755 x 606

Al dors, en lletra coetània: “Venda de CCCC sous de censal mort, havedors anualment? a XXVIII
de novembre, feta per lo honorable clavari de la ciutat de Barcelona a la reverenda abbadessa y
convent del monestir de Pedralbes per preu de sinch-centes lliures, ab special obligació del dret
novament imposat sobre lo pes del rey”. 

Regular. Hi manquen alguns fragments als laterals que afecten l’escriptura.

Les actes de les reunions del Consell del Cent que es transcriuen al document són en català.
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2285

1551, desembre, 7. Barcelona.

Caterina, vídua de Perot d’Àger, donzell, domiciliat a Barcelona, ven amb carta de gràcia a Pere Folcrà,
mercader, ciutadà de Barcelona, Rafael Graells, mercader, ciutadà de Vic, i Elisabet Paula, vídua del difunt
Joan Rifós, mercader, ciutadà de Barcelona, tutors i curadors de la persona i dels béns d’Elisabet i Maria
Anna, pubilles, filles comunes de la dita Elisabet Paula i del seu marit, hereves universals del seu pare, 8
lliures, 13 sous i 8 diners de pensió anual d’un censal mort per la quantitat de 217 lliures, 7 sous i 8
diners, a raó de 25.000 sous per mil, cobrador sobre els seus béns el dia 10 de desembre. La venda es fa
tant per la lluïció d’un censal mort de 56 lliures de preu i 2 lliures i 16 sous de pensió anual que ella
prestava el dia 10 de desembre a Francesc Ferrer, ciutadà de Barcelona, canonge de la catedral de la
dita ciutat, com per cobrar les 161 lliures, 6 sous (sic.) i 8 diners restants. En garantia de compliment,
obliga la part equivalent d’un censal mort de 12 lliures, 13 sous i 8 diners de pensió anual i 317 lliures, 7
sous i 8 diners de preu que ella rebia cada 10 de desembre de la universitat i els singulars de la ciutat
de Barcelona, el qual li pertanyia per la cessió que li n’havia fet Elisabet, filla comuna seva i del difunt
Joan Monegal, mercader, ciutadà de Barcelona, el seu primer marit (1528, desembre, 15). Hi consten els
antecedents del dit censal.

Esteve Gener, notari públic, ciutadà de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del seu
difunt pare Pere Gener, notari públic de Barcelona, a instància de Pere Folcrà, li dóna forma pública
el 1552, setembre, 15.

A la part inferior dreta: “Lo present censal hés stat quitat en poder de Steve Janer, notari de
Barcelona, a XVI de setembre, MDLXII”.

1A-2237

748 x 512

Al dors, en lletra coetània: “[Vend]a de censal feta per la senyora d’Àger a les pubilles Rifós”.

2286

1551, desembre, 7. Barcelona.

Caterina, vídua de Perot d’Àger, donzell, domiciliat a Barcelona, reconeix que Pere Folcrà, mercader, ciuta-
dà de Barcelona, Rafael Graells, mercader, ciutadà de Vic, i Elisabet Paula, vídua del difunt Joan Rifós,
mercader, ciutadà de Barcelona, tutors i curadors de la persona i dels béns d’Elisabet i Maria Anna,
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pubilles, filles comunes de la dita Elisabet Paula i del seu marit, i hereves universals del seu pare, li han
pagat la quantitat de 217 lliures, 7 sous i 8 diners, preu de la venda amb carta de gràcia de 8 lliures,
13 sous i 8 diners de pensió anual d’un censal mort, cobrador sobre els seus béns el dia 10 de desem-
bre. La citada quantitat s’ha ingressat a la Taula de Canvi de la ciutat de Barcelona així: 56 lliures a
nom de Francesc Ferrer, canonge de la catedral de Barcelona, per la lluïció d’un censal mort de 2 lliures
i 16 sous de pensió anual i preu de 56 lliures que ella prestava cada any el dia 10 de desembre al
citat canonge, i les 161 lliures, 6 sous (sic.) i 8 diners restants al seu propi nom.

Esteve Gener, notari públic, ciutadà de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del seu
difunt pare Pere Gener, notari públic de Barcelona, a instància de Pere Folcrà, li dóna forma pública
el 1552, setembre, 15.

1A-2238

243 x 483

2287

1551, desembre, 14. Barcelona.

Francesc Ferrer, canonge de la catedral de Barcelona, reconeix que Caterina, vídua del difunt Perot d’À-
ger, donzell, domiciliat a Barcelona, que d’aquelles 217 lliures, 7 sous i 8 diners, preu pel qual ella va
vendre amb carta de gràcia 8 lliures, 13 sous i 8 diners de censal mort, cobrador sobre els seus béns el
dia 10 de desembre, a Pere Folcrà, mercader, ciutadà de Barcelona, Rafael Graells, mercader, ciutadà de
Vic, i Elisabet Paula, vídua del difunt Joan Rifós, mercader, ciutadà de Barcelona, tutors i curadors de la
persona i dels béns d’Elisabet i Maria Anna, pubilles, filles comunes de la dita Elisabet Paula i del seu
marit, i hereves universals del seu pare, ell n’ha rebut 56 lliures, preu de la redempció d’un censal mort
de 2 lliures i 16 sous de pensió anual i 56 lliures de preu que la dita Caterina li prestava cada any el
dia 10 de desembre (1549, juliol, 27).

Esteve Gener, notari públic, ciutadà de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del seu
difunt pare Pere Gener, notari públic de Barcelona, li dóna forma pública el 1552, agost, 26.

1A-2239

344 x 556
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2288

1552, febrer, 19. Barcelona.

Clàusula de l’herència universal del testament hològraf de Francesc Jovells, notari públic de Barcelona.
Nomena hereva universal la seva muller i marmessora Elionor amb la condició de dividir i fer donació
entre vius o en última voluntat, amb plena llibertat, dels béns del testador entre els fills del dit matrimo-
ni, en les parts o porcions que ella consideri oportunes. En cas d’incompliment, estableix les substitu-
cions pertinents en els seus fills Perot i Joan Jovells, respectivament, ambdós també marmessors seus,
amb certes condicions. En la successió prevalen els mascles sobre les dones i s’observa l’ordre de primo-
genitura. 

Francesc Jovells, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona, de 1569, gener, 19.

1A-2240

258 x 297

La clàusula pròpiament dita és en català.

2289

1552, maig, 14. Barcelona.

Francesc Amat, ciutadà de Barcelona, clavari, procurador i síndic de l’esmentada ciutat, en compliment
de les deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, ven amb carta de gràcia
a Elionor Calça, vídua, en darreres noces, del difunt Joan Llorenç Calça, notari, ciutadà de Barcelona, 80
sous de pensió anual de censal mort, cobrador cada any el dia 17 de maig sobre la universitat i els sin-
gulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret extraordinari, per la quantitat de 100 lliu-
res, a for o raó de 25.000 per mil sous de pensió, que ha d’ingressar a la Taula de Canvi de la ciutat de
Barcelona en el còmput del dit dret extraordinari de la citada ciutat. Aquesta venda es realitza per
obtenir el numerari necessari per comprar tant moltons, com bous, bocs, cabres i ovelles per al prove-
ïment de diversos tipus de carn de la ciutat de Barcelona des de la Pasqua de Resurrecció passada fins
a les Carnestoltes de l’any 1553.

Jeroni Antic Canyelles, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del seu difunt pare i con-
notari Joan Jeroni Canyelles, clou aquest document el 1571, març, 1.
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1A-2241

875 x 617

Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal mort de pensió an[nu]al de LXXX sous y de preu de
cent liures, feta per lo honorable mossèn Francesch Amat, clavari de la ciutat de Barcelona, a la
senyora Eleonor Calça, viuda (sic.), muller que fou del discret mossèn Joan L[orens] Calça, quòn-
dam, notari, ciutadà de Barcelona. Apud Joannem Hiero[ny]mum Canyelles, notarium, quondam, nota-
rium publicum Barchinone”. En lletra posterior : “Fan per lo censal luit als hereus de Pere Ribes,
quòndam, prevere, de pensió de 30 sous, preu de 30 lliures”.

Les deliberacions del Consell de Cent són en català.

2290

1552, maig, 14. Barcelona.

Francesc Amat, ciutadà de Barcelona, clavari, procurador i síndic de l’esmentada ciutat, reconeix que
Elionor Calça, vídua, en darreres noces, del difunt Joan Llorenç Calça, notari, ciutadà de Barcelona, li ha
pagat la quantitat de 100 lliures, preu de la venda amb carta de gràcia que li havia fet de 80 sous de
pensió anual de censal mort, cobrador cada any el dia 17 de maig, quantitat que s’ha ingressat a la
Taula de Canvi de la ciutat de Barcelona en el còmput del dret extraordinari de la citada ciutat. Aquesta
venda es realitza per obtenir el numerari necessari per comprar moltons, bous, bocs, cabres i ovelles per
al proveïment de diversos tipus de carn de la ciutat de Barcelona.

Jeroni Antic Canyelles, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del seu difunt pare i con-
notari Joan Jeroni Canyelles, clou aquest document el 1571, març, 1.

1A-2242

228 x 523

2291

1552, juliol, 8. Barcelona.

Acta notarial per la qual Ramon Savall, donzell, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner de
la cort de Felip de Ferrera, ciutadà i regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, a
petició de Miquel Sarrovira, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, en presència de testimonis
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pregats, sentencia i adjudica a Ramon Cristòfol Sarrovira, fill comú i legítim del difunt Ramon Sarrovira,
doctor en drets, i de la seva vídua Francina Beneta, l’heretat i els béns de la seva mare, morta intestada.
Joan Dot, escrivà major de la cort de la vegueria de Barcelona, intervé prenent declaracions als testimo-
nis cridats a declarar: Antoni Vallès, sastre, i Jeroni Oliba, germà de la dita Francina Beneta, ambdós ciu-
tadans de Barcelona.

Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major de
la cort de la vegueria de Barcelona per Joanot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania de la dita cort.

1A-2243

265 x 588

Al dors, en xifres coetànies: “1552”.

2292

1552, juliol, 17. Barcelona.

Rafael Ubac, abat o comanador perpetu del monestir de Sant Esteve, de la vila de Banyoles, de l’orde
de Sant Benet, diòcesi de Girona, canonge de la catedral de Barcelona i vicari general de Jaume
Caçador, bisbe de Barcelona, atorga a Pere Cuirasser, prevere de la diòcesi de Vic, abans beneficiat del
benefici sota la invocació de Santa Maria a l’església del monestir de Sant Joan de l’Erm, la capellania
perpetua sota la invocació de Santa Maria a l’altar major de la parròquia de Santa Maria de Mar,
vacant per la renúncia feta avui mateix per Francesc Xifré, mercader, ciutadà de Barcelona, procurador
de Joan Cellers, prevere, que havia permutat aquest benefici pel de Santa Maria del dit monestir de
Sant Joan. Aquesta concessió es fa amb el consentiment de Bernat Taverner, mercader, ciutadà de
Barcelona, aquest any baciner del bací de pobres vergonyants de Santa Maria del Mar i patró de la
citada capellania, i amb la condició que el dit Pere Cuirasser hi resideixi personalment i no alieni els
seus béns. 

Trasllat de Francesc Martí, notari públic de Barcelona, de 1553, octubre, 5.

1A-2244

230 x 326

Al dors, en lletra coetània: “Trasllat auctèntic de la col·lació de la capellanie de mossèn Cuyracer
instituyda en Santa Maria de la Mar sots invocació de Nostra Señora, en lo altar maior”. 
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2293

1552, juliol, 21. Barcelona.

Acta notarial per la qual els consellers, els prohoms de la ciutat de Barcelona i la setzena nomenada
per a aquest afer (quatre persones per cada estament), en compliment d’antics privilegis reials, donen
llicència i nomenen Antoni Fàbregues, clavari de la dita ciutat, síndic i procurador per vendre censals
morts amb carta de gràcia en la quantitat considerada oportuna perquè la ciutat compti amb el nume-
rari necessari per indemnitzar els senyors de les cases del carrer de les Polleres, situat a la part de la
marina de la plaça del Vi, les quals s’han d’enderrocar necessàriament per tal de construir la muralla
nova de pedra i calç per cloure totalment la ciutat des de la dita plaça del Vi fins a la plaça coneguda
com el Pla de Framenors, davant del perill d’atac de l’armada dels turcs, enemics de la fe catòlica, l’or-
dre reial d’efectuar aquesta fortificació, la subvenció de 4000 escuts i la participació dels eclesiàstics en
les despeses per a aquesta finalitat. Les pensions s’han de carregar sobre la universitat i els singulars de
la ciutat de Barcelona, especialment en el còmput dels drets extraordinaris de la ciutat.

Joan Jeroni Canyelles, notari públic i escrivà del Consell de Cent.

Trasllat. Hi manca la subscripció notarial.

1A-2245

756 x 626

Dolent. Hi manquen fragments al llarg de la part esquerra del pergamí que afecten l’escriptura.

Part del document és en català.

2294

1552, setembre, 13. Barcelona.

Capítols matrimonials signats entre Bernadí Marquès i Margarida Tardina, germana de Guillem Tardí,
pagès de la vila de Peramola?, on consta l’aportació del dot pertinent per part de la dita Margarida.
Ultra allò a percebre en el futur, especifica que ha de rebre 10 lliures en metàl·lic i la roba de vestir de
lli i de llana, les condicions de restitució del dot, etc. Ambdues parts obliguen els seus béns en garantia
de compliment i esmenten les punicions en cas d’incompliment.

Antoni Galbert, notari públic i ciutadà de Barcelona.

1A-2246

359 x 280
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Al dors, en xifres coetànies: “1552”.

Regular. El document és incomplet. Hi manca la part superior, on consta la filiació i procedència
dels documentats.

Els pactes pròpiament dits són en català.

2295

1552, setembre, 22. Barcelona.

Acta notarial per la qual, en presència del notari infrascrit i de testimonis pregats, els consellers i el
Consell de Cent de Barcelona, atesa la malaltia de Dionís de Clariana, el qual potser ha de tornar a
Barcelona per refer-se, estenen el poder i la potestat donada conjuntament a Joan Lluís Llull, conseller
primer, Jaume Joan Sapila, ciutadà de Barcelona, i el dit Dionís de Clariana, doctor en ambdós drets, i un
dels advocats ordinaris de la ciutat de Barcelona, ciutadà de Barcelona, els quals havien estat nomenats
síndics i procuradors de la ciutat de Barcelona a les corts de Montsó (1552, maig, 29), als altres dos
síndics, això és els dits Llull i Sapila, de manera que puguin exercir el seu sindicat amb les mateixes
potestats que les dels tres síndics nomenats originàriament. Si Clariana, en cas d’haver marxat, retornés
a Montsó un cop recuperat, el sindicat es distribuiria una altra vegada entre els tres síndics primitius.

Francesc Martí, notari públic i un dels escrivans jurats de l’escrivania del Consell de Barcelona, en
nom i en lloc de Joan Jeroni Canyelles, connotari seu, escrivà del Consell de Barcelona, absent, li
dóna forma pública.

1A-2247

358 x 551

Al dors, en lletra coetània: “Sindicat”.

2296

1552, octubre, 15. Barcelona.

Clàusula referent als marmessors i a l’herència universal del testament de Joan Colldebous, prevere,
hebdomadari major de l’església parroquial de Sant Esteve de Palautordera, i beneficiat de l’església
parroquial de Santa Maria del Mar, a la capella dels sants Lluc Evangelista i Agustí. Nomena tres mar-
messors del seu testament, perquè, a benefici d’inventari, venguin tots els seus béns mobles a l’encant
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2295. Els consellers i el
Consell de Cent de Barcelona,
atesa la malaltia d’un dels tres
síndics nomenats d’antuvi per
anar a les corts de Montsó
(1552, maig, 29), notifiquen
als dos restants que els ator-
guen la potestat de què gau-
dia l’indisposat, de manera
que puguin exercir el seu sin-
dicat amb les mateixes potes-
tats dels tres síndics nomenats
originàriament.
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públic, i amb el numerari obtingut, juntament amb el numerari que posseeixi el testador a la seva mort,
ho inverteixin a pagar els llegats i les deixes que estableixi i la resta s’ha d’esmerçar en censals morts
segurs, entre els quals per a la celebració perpètuament d’una missa diària a la capella de la qual és
beneficiat, cosa per a la qual llega 360 lliures. Nomena hereus universals Déu i la seva ànima, la comu-
nitat de preveres de la dita parròquia de Santa Maria del Mar i el procurador ecònom dels aniversaris
d’aquesta església, i, si sobren diners, s’han d’esmerçar a augmentar la missa quotidiana ja instituïda a
la citada capella.

Miquel Mongai, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Pau Renard, notari públic de Barcelona, de 1555, juliol, 30.

1A-2248

272 x 508

Les clàusules pròpiament dites són en català.

2297

1552, novembre, 28. Barcelona.

Clàusula de l’herència universal del testament de Jeroni Franc, cavaller, habitant de Barcelona, en la qual
nomena hereu universal el seu marmessor Francesc Jeroni Benet Franc, canonge i ardiaca de la mar en
la Seu de Barcelona.

Climent Calopa, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona, de 1553, agost, 14.

1A-2249

175 x 254

La clàusula pròpiament dita és en català.

2298

1552, desembre, 30. Barcelona.

Clàusula de l’herència universal de Pere Gener, notari públic de Barcelona, en la qual nomena hereu uni-
versal el seu fill Jaume Joan Gener, i en substitució, i en aquest ordre, els seus fills Pere, Esteve, Jeroni i

Catàleg dels pergamins



   243

Francesc Gener. En darrer terme, les seves filles Caterina Puigderoda, Elisabet Salvanya, Anna i
Magdalena, a parts iguals o equivalents. No el pot succeir cap dels fills que sigui prevere o hagi entrat
en religió.

Joan Jeroni Canyelles, notari públic de Barcelona.

Trasllat d’Esteve Gener, notari públic de Barcelona, de 1563, abril, 28.

1A-2250

203 x 344

La clàusula pròpiament dita és en català.

2299

1553, gener, 18. Sant Esteve de Parets.

Testament de Francesca Moragas, filla del difunt Jaume Moragas i de la seva muller Magdalena, de la
parròquia de Sant Esteve de Parets, esposa de Joan Umbert, àlies Moragas, pagès de la citada parrò-
quia, hereva del mas Moragas, situat a Sant Esteve de Parets. Nomena quatre marmessors, mana ser
enterrada a l’església parroquial del dit lloc, a la sepultura del mas Moragas. Fa deixes per a la celebra-
ció de misses per al salvament de la seva ànima, al seu marit, i ordena dotar les seves filles en contem-
plació de matrimoni i mantenir la seva mare Magdalena. Nomena hereu universal Joan Moragas, fill
comú d’ella i el seu marit Joan Umbert, i estableix les substitucions pertinents en les seves sis filles,
Àngela, Antònia, Antiga, Sebastiana, Montserrat i Elisabet, respectivament, i després en els seus descen-
dents per ordre de primogenitura. 

Joan Feu, de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, terme de Montbui, notari públic per tota la
terra i la dominació reials, tinent les escriptures del seu difunt pare homònim, li dóna forma pública.

1A-2251

332 x 374

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “1553. Testamento”. Hi ha una altra nota força esborrada.

Regular. Algunes parts són força esborrades.

Català.
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2300

1553, març, 23. Barcelona.

Miquel de Tormo, prior o administrador perpetu del monestir de Santa Maria de Besalú, Marc Boix, ciu-
tadà de Tortosa, diputats del General de Catalunya, residents a Barcelona, Josep Miró, donzell, domiciliat
a la ciutat de Girona, oïdor de comptes per l’estament militar, en lloc de Berenguer Arnau de Castre i de
Pinós, senyor de la casa de Castre i de la baronia de la Llacuna, diputat de l’estament militar, Carles de
Cardona, abat del monestir de Santa Maria de l’Estany, Bernat Eimeric, donzell, domiciliat a la ciutat de
Manresa, i Joan Lluís Llull, ciutadà de Barcelona, síndics i procuradors del General de Catalunya, venen
amb carta de gràcia a Marina d’Aragó i del Milà, filla del difunt Jaume del Milà [i de Borja], comte
d’Albaida, habitant de Barcelona, un censal mort de 1000 sous de pensió anual i 1000 lliures de preu,
cobrador el dia 24 d’abril sobre totes les generalitats i els drets del General de Catalunya, especialment
les generalitats de les ciutats de Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Tortosa i de la vila de Perpinyà. El
preu de la compravenda és de 1000 lliures, a raó o for de 20.000 sous per mil de pensió. Aquesta
venda es fa per reunir les 60.000 lliures que han d’abonar el Principat de Catalunya i els comtats del
Rosselló i la Cerdanya arran de les darreres corts generals de Catalunya celebrades a Montsó. Segueix
àpoca de data posterior (1553, desembre, 27).

Joan Jeroni Canyelles, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Francesc Vilar, notari públic de Barcelona, de 1571, octubre, 5.

1A-2252

692 x 610

Al dors, en lletra coetània: “Venda de mil sous de penció de censal mort pagadors annualment a
XXIIII de abril sobre lo General de Cathalunya feta a dona Marina de Aragó y del Milà per preu
de mil lliures a raó de XXM per M-----------M lliures. In posse Joannis Hieronimi Canyellas, notarii
Barchinone, die XXIII marcii, MDLIII”. En lletra posterior : “Transumpto per als administradós del Studi
General de Barcelona. Són del Studi General per rahó de la lectura de la cathedra de theologia, se
lig en lo Studi y missa quòndam? se diu en dit Studi”.

2301

1553, abril, 12. Barcelona.

Clàusula de l’herència universal del testament hològraf de Joan Vilar, notari públic de Barcelona.
Nomena marmessor i hereu universal el seu fill Arcàngel Vilar, fill comú legítim del testador i de la seva
difunta muller Violant. 
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Miquel Riera, notari, ciutadà de Barcelona.

Trasllat de Pau Mallol, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del difunt Miquel Riera,
notari, el va cloure el 1567, gener, 27.

1A-2253

193 x 383

2302

1553, abril, 17. Barcelona.

Acta notarial per la qual Damià Osset, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, prior i jutge setmaner de la
cort de Felip de Ferrera, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, a petició de
Pau Onofre Vallcebre, ciutadà de Barcelona, pare de Joan Climent Vallcebre, també ciutadà de
Barcelona, mort intestat al regne de Castella, en presència del notari i de testimonis pregats, pronuncia,
declara i adjudica al citat Pau Onofre Vallcebre els béns, els drets, les accions i les heretats que foren del
seu fill, en no existir persona més propinqua, després de prendre les declaracions a tres testimonis:
Jaume Ferrer, mercader, Andreu Miquel Mir, notari, i Miquel Garriga, orfebre, tots ciutadans de Barcelona.
Hi intervé Joan Martí, notari i escrivà jurat de la cort del veguer de Barcelona.

Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major
de la cort de la vegueria de Barcelona per Joanot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania de la dita
cort.

1A-2254

326 x 530

Al dors, en lletra coetània: “Adjudicacio hereditatis Joannis Clementis Valcebra, quondam. Judicació
della (...) dell vaguer dell béns dell quòndam Joan Climent Valsebra feta a Pau Honofre Balsebra,
para seu, per ése mort lo fill ab intestat”.

Les deposicions dels testimonis són en català.

Catàleg dels pergamins



   246 Catàleg dels pergamins

2302. Damià Osset, doctor
en lleis, prior i jutge setmaner
del regent la vegueria de
Barcelona, a petició de Pau
Onofre Vallcebre, pare de
Joan Climent Vallcebre, tots
ciutadans de Barcelona, el
qual morí intestat al regne de
Castella, després de prendre
declaracions a tres testimonis,
adjudica al dit pare l’heretat
del seu fill, ja que no existeix
persona més propinqua.
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2303

1553, maig, 4. Barcelona.

Els vint-i-tres creditors de Jaume Ventallols, mercader, ciutadà de Barcelona, nomenen procuradors gene-
rals d’entre ells Francesc Grau, ciutadà de Barcelona, Joan Bosc i Antoni Vidal, ambdós mercaders i ciuta-
dans de Barcelona, per tal que dos d’ells conjuntament puguin demanar, exigir, rebre, recuperar i haver
tant totes les quantitats de diners que els són degudes per raó de préstecs, canvis, dipòsits o comandes,
com altres béns i drets per qualsevol altre motiu. Igualment, poden emprendre accions civils i criminals
sobre tots els dits béns, tant mobles com immobles, i els drets universals de l’esmentat Ventallols, trans-
ferir allò degut als seus creditors, o, si escau, vendre els citats béns a l’encant públic.

Miquel Boera, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Tomàs Vallers, notari públic de Barcelona, de 1555, setembre, 20.

1A-2255

391 x 471

2304

1553, juny, 9. Barcelona.

Francesc Grau, ciutadà de Barcelona, Joan Bosc i Antoni Vidal, mercaders, ciutadans de Barcelona, en
nom propi i com a procuradors dels creditors de Jaume Ventallols, d’una part, i el dit Jaume Ventallols,
Damià Puiggener, que actua de fiador, també mercaders, ciutadans de Barcelona, i Elisabet Puiggenera,
la muller de Ventallols, de l’altra, signen un pacte i/o concòrdia per tal que els creditors puguin recuperar
les quantitats degudes pel dit Ventallols. Un cop assegurats el dot i l’esponsalici de Magdalena, mare de
Ventallols, i ara esposa de mestre Llorenç Llagostera, habitant de Vilafranca del Penedès, i de la dita
muller Elisabet, Damià Puiggener ha d’abonar als citats Grau, Bosc i Vidal la quantitat de 1000 lliures
en el termini màxim de tres mesos sense cap dilació, amb la restitució de les despeses portades a
terme pels citats procuradors. Hi surt la relació de tots els creditors amb les quantitats degudes per
Ventallols que pugen a 11.185 lliures, 4 sous i 10 diners. Joan Claret, un dels creditors, no firma de
moment aquest pacte, perquè representa estrangers, i requereix la seva signatura.

Miquel Boera, notari públic de Barcelona, i Joan Monjo, notari públic, connotari, de 1555, juliol, 5.

Trasllat de Pere Joan Garau, notari públic de Barcelona, de 1558, gener, 21, a partir del trasllat de
Tomàs Vallers, notari públic de Barcelona, de 1555, setembre, 20.

1A-2256

692 x 580

Els capítols del pacte pròpiament dits són en català.
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2305

1553, agost, 8. Barcelona.

Joan Elies, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, ven amb carta de gràcia al prior i convent de canonges
i comensals del monestir de Santa Anna de Barcelona un censal mort de 4 lliures o 80 sous de pensió
anual i 100 lliures de preu, cobrador anualment el dia 14 de juny sobre tots els seus béns, especialment
sobre un censal mort de 160 sous de pensió anual i 200 lliures de preu que els obliga expressament i
que ell rebia el mateix dia 14 de juny sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona.
Aquest censal és part d’un censal mort de 300 sous de pensió i 300 lliures de preu que Antoni
Marquet, aleshores síndic i clavari de la dita ciutat, havia venut amb carta de gràcia a Guerau Ros, ciu-
tadà de Barcelona (1485, desembre, 2), i que li pervingué com a hereu universal de la seva mare Isabel
Elies, la qual l’havia comprat als germans Gabriel i Joan Tries, ciutadans de Barcelona (1519, febrer, 24)
que, al seu torn, l’havien heretat del seu pare Gabriel Tries, doctor en ambdós drets, i de la seva germa-
na Elisabet, morta intestada. El preu de la compravenda és de 100 lliures, a for o raó de 25.000 per
mil sous de pensió anual. Segueix àpoca de la mateixa data.

Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona.

1A-2257

370 x 624

Al dors, en lletra coetània: “Carta de çensal de pensió de LXXX sous y de preu o proprietat de C
lliures, venut per misser Joan Alies, en quiscun dret doctor, ciutedà de Barcelona, al reverent prior y
convent del monastir de Sancta Anna de Barcelona”. 

2306

1553, agost, 11. Barcelona.

Francesc Simó Ferrer, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, ven amb carta de gràcia a Miquel
Romeu i Joan Gasset, preveres beneficiats de l’església de Santa Maria del Pi, tots dos procuradors de
les herències de la citada església, procuradors i ecònoms del rector i de la comunitat de preveres de la
dita parròquia, un censal mort de 1100 lliures de preu i 44 lliures de pensió anual que ell rebia sobre la
universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, cobrador el dia 22 de setembre, especialment sobre
el dret anomenat extraordinari. El preu de la compravenda és de 1100 lliures, a for de 25.000 per mil
sous. Segueix àpoca de data posterior (1553, agost, 14), on consta que els dits procuradors han ingres-
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sat 950 lliures a la Taula de Canvi a favor dels diputats del General de Catalunya en nom d’Esteve
Bonells, mercader, ciutadà de Barcelona, i de la seva muller Elisabet Flamínia, i les restants 150 lliures
les han ingressat en la dita Taula a nom del venedor. El citat venedor havia comprat una torre i terres al
territori de Barcelona als esmentats cònjuges per la dita quantitat de 950 lliures.

Miquel Mongai, notari públic de Barcelona.

1A-2258

733 x 634

Al dors, en lletra coetània: “Venda feta per lo magnífich Francesch Ferrer, doctor en leys, als vene-
rables rector y comunitat dels preveres de la sglésia del Pi de Barcelona de tot aquell censal creat
de preu de 1M C lliures y de pensió de XXXXIIII lliures, lo qual se reb sobre la ciutat de Barcelona
a XXII de setembre. Setembre. III. Preu 1M C lliures sobre la ciutat de Barcelona a XXII de setem-
bre / pensió-----XXXXIIII lliures. Setembre. XXXXIIII lliures”.

2307

1553, agost, 30. Barcelona.

Violant Clareta, muller de Joan Claret, mercader, ciutadà de Barcelona, ven amb carta de gràcia al citat
seu marit, com a tutor i curador de Pere Claret i Maria Anna Clareta, pubills, fills i hereus del difunt Pere
Claret, també mercader i ciutadà de Barcelona, un censal mort de 400 sous de pensió anual i 500 lliu-
res de preu que ella rebia de la universitat i dels singulars de la ciutat de Barcelona cada 22 d’agost, el
qual el dit Joan adquireix dels béns de la dita tutoria. El preu de la compravenda és de 500 lliures, a for
o raó de 25.000 per mil sous de pensió. El censal li pertanyia perquè l’havia creat el seu pare Jaume
Brunet, també mercader i ciutadà de Barcelona (1541, agost, 22) i li havia llegat en el seu testament
(1547, octubre, 25). Segueix àpoca de la mateixa data, la qual especifica que 500 lliures corresponen
al preu del citat censal i s’ingressen a la Taula de Canvi de Barcelona i 9 sous, que rep en metàl·lic, a
les pensions prorrata meritades des del dia 22 d’agost fins al dia present.

Miquel Boera, notari públic de Barcelona.

1A-2259

475 x 365

Al dors, en lletra posterior : “Per la luyció del censal de (...)”. Nota molt esborrada.
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2308

1553, octubre, 2. Barcelona.

Acta notarial per la qual Pau Gomar, no obstant les objeccions posades, per manament del regent la
vegueria de Barcelona, amb la intervenció, la declaració i la sentència de Lluís Joan (1553, setembre, 26),
doctor en lleis, jutge setmaner de la cort del dit veguer de Barcelona, a petició dels reverends Francesc
Ferrer i Pere Nicolau Pererol, canonges de la catedral de Barcelona, marmessors subrogats d’Antoni
Bartomeu, en presència de testimonis pregats, és condemnat a corregir els errors portats a terme pel seu
connotari Antoni Miquel en un document de compravenda de censal mort, cobrador el 22 de setembre, i
en l’àpoca corresponent, la qual fou realitzada per Gaspar Lleida, mercader i clavari de la ciutat de
Barcelona (1501, setembre, 28): allí on deia 125 lliures, 1 sou i 2 diners de preu havia de posar 225 lliu-
res, 1 sou i 2 diners, i on constaven 5 lliures de pensió havia de posar 9 lliures de pensió.

Pau Gomar, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del difunt Antoni
Miquel, connotari seu, li dóna forma pública. 

1A-2260

779 x 284

Al dors, en lletra coetània: “Apocha facta per honorabilem Gasparem Leyda, mercatorem, civem et
clavarium civitatis Barcinone, honorabilibus Anthonio Sabater et Guilhermo de Clariana, manumis-
soribus honorabili Anthonii Bartholomei, quondam, (...) de CCXXV librarum in precio censualis
ipsis venditi et pensionis VIIII librarum. Penes Anthonium Michelis, quondam, auctoritate regia nota-
rium publicum Barcinone”.

Part del document és en català.

Aquest document està format per dos pergamins cosits.

2309

1553, octubre, 3. Barcelona.

Isabel Boixadors i Requesens, vídua del difunt Joan Boixadors i Desvalls, habitant de Barcelona, senyor del
castell i terme de Savallà [del Comtat], Joan Boixadors, fill dels dits cònjuges, actual senyor del citat castell
i terme, i Marquesa d’Erill, muller de l’esmentat Joan, venen amb carta de gràcia al rector i la comunitat
de preveres de l’església parroquial de Sant Miquel, un censal mort de 40 lliures, 2 sous i 2 diners de
pensió anual i de 1002 lliures, 14 sous i 10 diners de preu, a raó de 25.000 sous per mil de pensió,
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cobrador sobre els seus béns, per la quantitat de 1002 lliures, 14 sous i 10 diners. En garantia de compli-
ment, obliguen un censal mort d’idèntics pensió i preu que els venedors cobraven cada 29 de març sobre
la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona. Aquest censal l’havia comprat el seu avantpassat
Francesc Desvalls a l’aleshores clavari i síndic de la ciutat de Barcelona, tal com consta en el capbreu de
censals del mes de març de la dita ciutat. Efectuen aquesta venda per pagar les 17.000 lliures del dot
d’Elionor de Boixadors, donzella, néta i filla respectivament dels venedors, en contemplació del seu matri-
moni amb Francesc Dalmau de Rocabertí, fill d’Onofre de Rocabertí, vescomte de Rocabertí, senyor de la
vila de Peralada i de les baronies de Vilademuls i de Navata. Segueix àpoca de la mateixa data.

Pere Jovells, notari públic de Barcelona.

1A-2261

819 x 580

Al dors, en lletra coetània: “De aquelles XXXXta lliures, II sous, II <diners> que los venerables?
rector y comunitat de la sglésia parroquial de Sanct Miquel de Barcelona rehebre deuen quiscun
any a XXVIIII del mes de març sobre la universitat de la dita ciutat. LVI”. En lletra posterior : “Fan
per la luyció de la (...) preu de IM II lliures, XIIII sous, X <diners> (...) XXXX lliures, II sous, II
<diners> que rebia a (...) de Sant Miquel a XXVIIII del m[es de març]”.

Regular. Hi manquen fragments a tot el llarg de la part esquerra del pergamí, la qual cosa afecta
l’escriptura.

2310

1553, octubre, 4. Barcelona.

Isabel Boixadors i Requesens, vídua de Joan Boixadors i Desvalls, habitant de Barcelona, senyor del castell i
terme de Savallà [del Comtat], Joan Boixadors, fill dels dits cònjuges, actual senyor del citat castell i terme, i
Marquesa de Boixadors i Erill, muller de l’esmentat Joan, venen a Antoni Millàs, prevere beneficiat de l’es-
glésia parroquial de Santa Maria del Mar, com a laica i privada persona, un censal mort de 553 lliures, 4
sous i 1 diner de preu i 22 lliures, 3 sous i 4 diners de pensió anual. Aquest censal és part d’aquell de
1005 lliures, 14 sous i 1 diner de preu i 40 lliures, 5 sous i 4 diners de pensió anual, que ells rebien anual-
ment sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona cada 17 de febrer. El preu de la compra-
venda és de 553 lliures, 4 sous i 1 diner. Efectuen aquesta venda per pagar les 17.000 lliures del dot
d’Elionor de Boixadors, donzella, néta i filla respectivament dels venedors, en contemplació del seu matri-
moni amb Francesc Dalmau de Rocabertí, fill d’Onofre de Rocabertí, vescomte de Rocabertí, senyor de la
vila de Peralada i de les baronies de Vilademuls i de Navata. Segueix àpoca de la mateixa data. 
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Pere Jovells, notari públic de Barcelona.

1A-2262

640 x 414

Al dors, en lletra coetània: “De aquelles XXII lliures, III sous, IIII <diners> que lo venerable mossèn
Anthoni Millars, prevere, com a layca persona, reheb sobre la universitat de la ciutat de Barcelona
quiscun any a XVII de fabrer”. Segueixen altres notes força esborrades. 

2311

1553, octubre, 27. Barcelona.

Acta notarial per la qual Macià Sorribes, abat de Sant Salvador de Breda, canceller i del Consell Reial,
Miquel Terça, regent la cancelleria i del Consell Suprem Reial, Francesc Gralla i Desplà, mestre racional,
Joan Ferrer Despuig, regent la tresoreria, Francesc M[ontaner], regent la cancelleria al Principat de
Catalunya, Esteve Puig, advocat fiscal, Bernat Vila, representant de Francesc Giginta, regent la cancelleria
i del Suprem Consell Reial, Bernabé Serra, Joan Sunyer, doctors del Reial Consell, per part del rei, i fra
Gispert Mallars, prior de Santa Maria de Gualter, cambrer de Santa Maria de Ripoll, Joan Vilar, canonge
i ardiaca de Girona, Joan Tormo, representant de l’abat de Montserrat, Pedro de Peguera, Miquel de
Boixadors, Francesc Gomis, representant de Francesc Setantí, Joan Lluís Llull, síndic de Barcelona, Damià
Osset, representant d’Antoni [Dal]mau, síndic de Tortosa, Genís Bofill, síndic de Torroella de Montgrí, per
part de la cort general, jutges i proveïdors de greuges designats, tant pel rei com per la cort general de
Montsó, a petició del síndic de la ciutat de Barcelona, sentencien que s’ha de respectar el privilegi ator-
gat a la ciutat de Barcelona i als catalans de treure tot el blat que hagin de menester del regne de
Sicília pagant-ne l’impost antic, això és de 3 tarins per salma de forment, de manera que quan s’ingres-
sin al racional els impostos s’ha de retornar a la ciutat de Barcelona la quantitat abonada de més a les
autoritats de Sicília quan van comprar darrerament una gran quantitat de blat en aquesta illa, a causa
dels nous impostos exigits a la ciutat. A partir de les corts de Montsó de 1553, els impostos més elevats
requerits pels sicilians es compensen dels fogatges deguts per la ciutat al General de Catalunya.

Rafael Joan, secretari reial, en lloc de Miquel Amat, notari reial.

1A-2263

324 x 545

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Sentència per los nous impòsits pagats en Ciçília de l’any
XXXXVII (...) en lo any de les corts dit (...) y la delusió de aquell (...) cort general del senyor rey
(...) és estat comdempnat (...) a pagar a dita ciutat segons lo que (...) de lo (...) dita ciutat haver
pagat y serà provat en procés. 1552 (sic.)”.

Dolent.

Català.
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2312

1553, novembre, 25. Barcelona.

Capítol de donació contingut en els capítols matrimonials entre Joan Ferrer, llibreter, ciutadà de Barcelona,
fill de Meric Ferrer, de Sant Silvà, diòcesi de Tula, d’una part, i Elionor, donzella, filla de Joan Guardiola, també
llibreter, ciutadà de Barcelona, i de la seva muller Àngela, de l’altra. Bernat Capeller, abat de Serrateix i
canonge de la Seu de Barcelona, dóna entre vius a Joan Ferrer l’heretat que ell havia rebut del difunt
Carmini Ferrer, llibreter, ciutadà de Barcelona, consistent en: 1) unes cases situades al carrer abans anome-
nat de les Espècies i ara dit de la Calceteria i les cases adjacents a les anteriors per les quals es paguen
certs censos anuals; 2) tres censals morts de 40 lliures de pensió cadascun i de 1000 lliures de preu,
cobradors els dies 1 de desembre, 15 de setembre i 12 d’octubre, respectivament, sobre la universitat i els
singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre els drets de la fleca i del vi i de la verema; 3) vaixe-
lla i joc de coberts d’argent; 4) cinturons i joies d’or; 5) 784 lliures, 6 sous i 9 diners. Atès que la donació es
superior a 600 lliures, nomena procuradors Tomàs Guàrdia, Joan Castelló i Joan Espinós, notaris i escrivans
jurats de la cort del veguer de Barcelona, per insinuar la dita donació davant el citat veguer.

Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Lluís Jorba, notari públic de Barcelona, de 1562, juliol, 15.

1A-2264

400 x 585

Al dors, en lletra coetània: “Fuit facta et firmata diffinicio dels (...) censualis precii ut IM librarum et
pensionis XXXXª librarum solvendarum die (en blanc) et per reverendum et honorabilem
Bernardum Capeller, abbatem, et Bartolomeum Creus et Franciscum Creus, eius filium, mercatores,
Jacobum Joannem Gordiola, libraterium, Lodovicum Jorba, notarium publicum, cives Barchinone,
tutores et curatores filiorum et heredis Joannis Gordiola, quondam, testes (...) omnium predicto-
rum sunt Franciscus Vilar, scriptor, Petrus Çabata et Jacobus Junyent qui firmaverunt die XVIª julii,
MDLXII”. En lletra posterior : “Fan per la luyció dels hereus de Calmini Ferrer”. 

Les clàusules de donació pròpiament dites són en català.

2313

1554, abril, 3. Granollers.

Martí Joan Camps, agricultor, senyor útil i propietari del mas Camps, de la parròquia de Sant Feliu de
Canovelles, ven amb carta de gràcia a Guerau Albinyana, pagès, de la parròquia de Sant Pere de Reixac,
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un censal mort de 25 sous de pensió anual cobrador el dia 3 d’abril sobre tots els seus béns mobles i
immobles i els dels seus fiadors, per la quantitat de 25 lliures. Els fiadors són: Jeroni Tria, senyor útil i pro-
pietari del mas Tria, de la parròquia de Santa Maria de Llerona, i Francesc Vidal, senyor útil i propietari del
mas Vidal, de la parròquia de Santa Agnès de Malanyanes. Segueix àpoca de la mateixa data.

Llorenç Guilhamot, ciutadà de Barcelona, habitant de la vila de Granollers, notari públic per tot el
Principat de Catalunya i els comtats del Rosselló i de la Cerdanya.

1A-2265

410 x 587

Al dors, en lletra coetània: “Carta de censal de pensió de vint-y-sinch sous, pagadors quiscun any a
tres de abril, y proprietat de XXV lliures venut per Martí Johan Camps, de Canovelles, en lo qual
són fermanses Hyerònym Tria, de Lerona, y Francesch Vidal, de Belloch. Pensió XXV sous.
Proprietat XXV lliures”.

2314

1554, abril, 26. Barcelona.

Clàusula de l’herència universal del testament del difunt Francesc de Conesa, donzell, domiciliat a
Barcelona, fill dels difunts homònim, cavaller, i de la seva muller Joana de Conesa i de Blanes, també
domiciliats a Barcelona. Nomena hereu universal el seu nebot Onofre Joan de Blanes i de Beuda, i, a la
seva mort, Vidal de Blanes, fill de l’anterior, atorgant-li plena llibertat per disposar de l’heretat. En cert
cas, deixa l’usdefruit vitalici de l’heretat a Elisabet de Blanes i de Monegal, esposa i mare respectiva-
ment dels dos primers hereus, mentre es mantingui vídua i conservi el nom de Blanes.

Joan Jeroni Canyelles, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Jaume d’Encontra, notari públic de Barcelona, de 1559, octubre, 27.

1A-2266

185 x 502

Al dors, en lletra coetània: “Trellat auctèntic de la clàusula universal de hereu del testament del
magnífic mossèn Francesc de Conesa, quòndam”.

La clàusula de l’herència universal pròpiament dita és en català.

Catàleg dels pergamins
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2313. Martí Joan Camps,
pagès, senyor útil del mas
Camps, de la parròquia de
Sant Feliu de Canovelles, ven
amb carta de gràcia a Guerau
Albinyana, pagès, de la parrò-
quia de Sant Pere de Reixac,
un censal mort de 25 sous de
pensió anual cobrador el 3
d’abril sobre tots els seus
béns per la quantitat de 25
lliures. Presenta fiadors.
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2315

1554, juny, 19. Barcelona.

Francesc Grau, honorat en dret, i Antoni Vidal, en nom propi i com a procuradors dels creditors de Jaume
Ventallols, júnior, juntament amb Joan Bosc, tots tres mercaders, ciutadans de Barcelona, venen i transfe-
reixen al mencionat Joan Bosc dos censals morts per un preu total de 700 lliures: un de 20 lliures de
pensió anual i 500 lliures de preu que ells i els creditors de Ventallols rebien cada dia 21 de març sobre
la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret del florí i del mig florí, i
un altre de 10 lliures de pensió anual i 200 lliures de preu, cobrador el 14 de juliol, que rebien de Pere
Sala, calceter, ciutadà de Barcelona, i de la seva muller Coloma, amb especial obligació de les cases que
tenien al carrer de la Calceteria. Salva els vincles de la seva mare Magdalena, primera muller del difunt
Jaume Ventallols, i de la seva muller Elisabet. Consten els antecedents dels dits censals morts.

Miquel Boera, notari públic de Barcelona.

1A-2267

585 x 675

Al dors, en lletra posterior : “Lo presents títols no fonc molt al cars presque la revenda feta de dit
censal en dita (...) continuadas es revenda als (...) en nom dels creadors (...) a cautelas (...) en cars
de luyció”.

Aquest document està escrit en el mateix pergamí que el document núm. 2329.

2316

1554, juny, 22. Barcelona.

Acta notarial per la qual Miquel Quintana, doctor en drets, jutge setmaner de la cort de Miquel
Berenguer de Barutell, batlle de Barcelona i regent temporalment la vegueria de Barcelona, a petició de
Joana Fanera, vídua de Joan Cristòfol Faner, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, tutora assignada de la
persona i dels béns dels fills pubills comuns i usufructuària vitalícia dels béns del seu difunt marit, atorga
a la dita Joana llicència per vendre els censals morts que rep la dita heretat sobre la ciutat de
Barcelona fins a la quantitat de 900 lliures, ja que no compta amb aquest numerari que li és imprescin-
dible. Aquesta demanda la fa per pagar part del dot de Guiomar, filla del dit matrimoni, que s’ha casat
amb Antoni Paraire, burgès, de la vila de Puigcerdà. Hi intervé Francesc Martí, notari i escrivà jurat de la
dita cort, prenent les declaracions als testimonis: Jaume Joan Quintana, notari, i Joan Sors, causídic, amb-
dós ciutadans de Barcelona.

Catàleg dels pergamins
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Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major
de la cort de la vegueria de Barcelona per Joanot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania de l’es-
mentada cort.

Trasllat de Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona, de 1555, febrer, 28.

1A-2268

402 x 338

Les declaracions dels testimonis pròpiament dites són en català.

2317

1554, juny, 22. Barcelona.

Joana de Vergós i Fanera, vídua de Joan Cristòfol Faner, doctor en drets, ciutadà de Barcelona, en nom
propi i com a hereva universal del dit difunt mentre visqui i tutora, juntament amb el seu germà Onofre
Vergós, donzell, de Montserrat, Guiomar, Jerònima i Beatriu, fills comuns del citat matrimoni, ven amb
carta de gràcia a Joan Colomer, prevere beneficiat de l’església del monestir de Sant Pere de les Puelles,
com a laica i privada persona, un censal mort de 200 sous de pensió anual i 250 lliures de preu, a for
de 25.000 per mil sous de pensió, que ella, com a hereva del dit Faner, rebia sobre la universitat de la
ciutat de Barcelona cada 24 de desembre. Aquesta venda es realitza per la quantitat de 250 lliures per
tal de pagar a Antoni Paraire, burgès de la vila de Puigcerdà, part del dot de la seva filla Guiomar. Es
poden seguir els antecedents del dit censal. La casa del dit Faner estava situada al territori de
Barcelona, prop del monestir de Santa Maria de Jesús. Segueix àpoca de la mateixa data.

Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona.

1A-2269

588 x 535

Al dors, en lletra coetània: “Venda de çensal mort que fa la senyora Joana de Vergós en certs noms
a mossèn Joan Colomer, prevere, de un censal mort de pensió de deu lliures pagadores a XXIIII
de desembre sobre la universitat de Barçelona”.

Regular. Taques. Manquen fragments de pergamí.
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2316. Miquel Quintana, doc-
tor en drets, jutge setmaner
del batlle de Barcelona,
regent temporalment la
vegueria de la dita ciutat, a
petició de Joana Fanera, vídua
de Joan Cristòfol Faner, doc-
tor en lleis, ciutadà de
Barcelona, tutora dels fills
comuns, atorga a la dita Joana
llicència per vendre els cen-
sals morts que rep l’heretat
sobre la ciutat de Barcelona
fins a la quantitat de 900 lliu-
res, ja que aquest numerari li
és imprescindible.
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2318

1554, juliol, 8. Girona.

Testament de Jeroni Roca, doctor en ambdós drets, ciutadà de Girona. Nomena marmessors la seva
muller Caterina i el seu fill homònim, menor, fill de la seva difunta primera muller Aldonça Puig. Ordena
ser enterrat a l’església de Sant Feliu de Girona, al vas dels seus predecessors. Realitza deixes per a la
celebració de misses per la seva ànima a la dita església i als monestirs dels Frares mendicants i de
Santa Clara de l’esmentada ciutat. Igualment, fa llegats als hospitals Nou i dels Mesells, de Girona, i per
maridar donzelles pobres. Ordena la restitució del dot a Caterina i també li deixa 12 mitgeres de blat
anuals, part dels béns mobles, 15 lliures anuals vitalícies per a aliments i totes les robes i joies perso-
nals, entre altres coses. Així mateix, llega a la seva filla comuna Elionor, en contemplació de matrimoni,
la quantitat de 1200 lliures i la casa del carrer de Sant Llorenç de la Força de Girona. Deixa 20 sous a
les altres filles, la quantitat necessària per a la seva alimentació i per pagar l’entrada en algun monestir.
Igualment, llega a Caterina la pensió anual de 5 lliures del censal que pagava als citats cònjuges Rafael
Llobregat, germà de Caterina, sobre els emoluments de la notaria de Palau-Sator. Nomena hereu univer-
sal el dit fill homònim, amb la condició de no demanar la quarta trebel·liànica.

Miquel Garbí, notari públic substitut de l’hereu o successor del difunt Jaume de Campllong, notari
públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona, en poder del seu difunt pare homònim, notari públic
de Girona.

1A-2270

262 x 359

Al dors, en lletra coetània: “Testament de l’honorable micer Hierònim Rocha, quòndam, en quiscun
dret doctor”. En lletra posterior : “Fan per la lluisió del censal que rebrà mestre Hierònim Roca,
doctor de Gerona”.

Català.

2319

1554, agost, 8. Barcelona.

Francesc de Lluna, habitant de Barcelona, i la seva muller Isabel de Lluna, abans de Camporrells, venen
amb carta de gràcia a Llàtzer del Bosc i de Vilagaià, fill i hereu universal del difunt Miquel del Bosc i de
Vilagaià, ambdós donzells, domiciliats a Barcelona, un censal mort de 500 sous de pensió anual per la
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quantitat de 500 lliures de preu, a raó de 20.000 per mil sous de pensió, cobrador el dia 14 de març
sobre la totalitat dels seus béns, especialment sobre el censal mort que li hipotequen. Obliguen expres-
sament un censal mort de 960 sous de pensió anual i 1200 lliures de preu que els dits cònjuges cobra-
ven el dia 14 de març sobre la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret de la fleca, a for de
25.000 sous per mil de pensió, que la dita Isabel havia comprat al clavari de Barcelona (1541, març,
14) i que havia aportat en dot, tal com consta en els capítols matrimonials dels dits cònjuges (1549,
setembre, 10). Segueix àpoca de la mateixa data.

Miquel Moré, ciutadà de Barcelona, notari públic, tinent les escriptures del difunt Antoni Francesc
Bou, connotari seu, a petició de Llàtzer del Bosc i de Vilagaià, donzell, li dóna forma pública el 1564,
abril, 13.

1A-2271

616 x 557

Al dors, en lletra coetània: “Censuale mortuum pensionis annue quingentorum solidorum et precii
sive proprietatis quingentarum librarum venditum per nobiles dominos Franciscum de Luna et
Izabelam, conjuges, magnifico Latzero del Bosch y de Vilagaya, solvendorum anno quolibet XIIII
mensis marcii, specialiter cuisdam censualis mortui pensionis DCCCCLX solidorum et precii MCC
librarum, ad forum, numerum seu racionem XXVM solidorum. In posse discreti Anthonii Franciscii
[Bou]”. Hi ha altres notes força esborrades.

2320

1554, setembre, 3. Barcelona.

Magdalena Llagostera, vídua en primeres noces del difunt Jaume Ventallols, mercader, ciutadà de
Barcelona, ara muller de Llorenç Llagostera, doctor en arts i en medicina, ciutadà de Barcelona, per tal
d’evitar molèsties i problemes al seu fill Jaume de Ventallols, també mercader, ciutadà de Barcelona,
aprova la cessió de la totalitat dels seus béns feta pel dit Jaume Ventallols, fill comú de la dita
Magdalena i de l’homònim difunt, a Francesc Grau, ciutadà de Barcelona, Joan Bosc i Antoni Vidal, amb-
dós mercaders, ciutadans de Barcelona, absents, procuradors dels creditors i cocreditors de l’esmentat
fill, d’acord amb el conveni signat entre ambdues parts (1553, juny, 9) i no obstant els vincles inclosos
en el testament del citat primer marit (1536, novembre, 23).

Joan Monjo, notari públic de Barcelona.

1A-2272

379 x 575
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2321

1554, setembre, 5. Barcelona.

Gaspar Ventallols, cavaller, habitant de Barcelona, hereu o successor del seu difunt oncle patern
Bartomeu Ventallols, mercader, ciutadà de Barcelona, aprova la donació de la totalitat dels seus béns
feta pel seu cosí germà Jaume Ventallols, mercader, ciutadà de Barcelona, als seus nombrosos creditors i
per evitar-li problemes per aquest motiu. Atès que entre aquests béns n’hi ha alguns de mòdic valor que
el difunt Jaume Ventallols, pare del dit cosí, havia deixat en testament a la seva primera muller
Magdalena, ara esposa de Llorenç Llagostera, doctor en arts i en medicina, i al dit Bartomeu, del qual ell
és el successor, i que el citat Gaspar devia certes quantitats a l’esmentat Jaume Ventallols, renuncia
expressament als béns que li podien pertànyer com a hereu del dit Bartomeu.

Joan Monjo, notari públic de Barcelona.

1A-2273

403 x 373

Al dors, en xifres coetànies: “1554”.

2322

1554, octubre, 1. Barcelona.

Miquel Bastida, fill i hereu universal del difunt Jaume Bastida, ambdós ciutadans de Barcelona, en com-
pliment de la sentència arbitral del 8 d’abril passat donada per quatre doctors del Consell Reial del
Principat de Catalunya, restitueix i transfereix al seu oncle patern Àngel Bastida, ciutadà de Barcelona,
les cinc parts dels censals i altres béns que havia rebut de l’heretat d’Àngela Pujades, monja del mones-
tir de Santa Maria de Montsió, que els jutges arbitradors li havien adjudicat. Jaume de Navel, sènior,
havia heretat els béns d’Àngela amb la condició que, a la seva mort, l’herència es dividís en deu parts:
una part per a Bernat Sever Sapila o els seus hereus, cinc parts per a Jaume Bastida, fill del difunt Joan
Bastida i de la seva muller Elionor, germana del dit Jaume de Navel, i amiga i tia materna de la dita
Àngela, i les quatre parts restants per a l’hereu del dit Jaume de Navel (1511). Com que ja havien mort
el dit Jaume Bastida i el seu germà Joan Miquel Bastida, van ser substituïts en la clàusula de l’herència
universal pel citat Àngel Bastida. Tanmateix, li transfereix les pensions dels dits béns i els censals morts
que la citada monja rebia de la universitat de Barcelona, de la ciutat i regne de Mallorca, dels vescom-
tats de Cabrera i de Bas i del General del Principat de Catalunya fins al dia 8 d’abril o de la emissió de

Catàleg dels pergamins



   262

la sentència arbitral en què s’adjudiquen al dit Miquel Bastida. No ha rebut mai els censals morts del
comtat de Prades, de les marques de França i d’Aragó, de la ciutat de Tarragona, les rendes reials de l’i-
lla de Mallorca i els procedents de certs particulars, ni tampoc els censos d’uns immobles concrets. Les
125 lliures dipositades a la Taula de Canvi les hi ha de compensar. Segueix l’acceptació expressa i la
ratificació del dit Àngel Bastida.

Joan Monjo, notari públic de Barcelona.

1A-2274

466 x 577

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “La restitució feta per mossèn Miquel Bast[ida], ciutedà de
Barcelona, a mossèn Àngel Bast[ida], son oncle, de les sinc parts que són la maytat de la heretat
que fonch de la egregia Àngela Puiades, quòndam, monja de Montesion. 1554”.

2323

1554, novembre, 14. Barcelona.

Jaume d’Aguilar, donzell, domiciliat a Barcelona, fill de Joan Berenguer d’Aguilar, ciutadà de Barcelona, i la
seva muller Àngela d’Aguilar i de Camporrells, donen i assignen a Francesc de Calders, major, donzell,
senyor del castell de Santa Fe, a la vegueria de Cervera, al seu fill homònim, menor, com a usufructuaris, i
a Àngela de Calders i d’Ermengol, com a propietària, muller d’aquest darrer, d’acord amb els capítols
matrimonials del dit matrimoni, tres censals morts cobradors sobre la universitat i els singulars de la ciu-
tat de Barcelona, especialment sobre els drets de la fleca i de la farina, i el General de Catalunya respec-
tivament. Aquesta donació es fa per al pagament de les 900 lliures que restaven per abonar d’aquelles
1100 lliures, preu de la venda amb carta de gràcia que els Calders havien fet als Aguilar de les rendes
reials de la vila de l’Arboç, vegueria de Vilafranca del Penedès, uns dies abans (1554, novembre, 3).
Apareixen antecedents sobre la transmissió dels citats censals.

Pere Fitor, notari públic de Barcelona.

1A-2275

502 x542

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Per la luysió del censal de mossèn Caldés, senyor de Sancta Fe.
1555”.
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2324

1554, desembre, 20. Barcelona.

Guiomar de Gralla i d’Hostalric, muller de Francesc de Gralla i Desplà, mestre racional de la cort reial,
habitant de Barcelona, Lluís de Requesens, preceptor major de l’orde o milícia de Sant Jaume de
l’Espasa, habitant de la mateixa ciutat, i la seva muller Jerònima, filla dels cònjuges citats, venen amb
carta de gràcia a Pere Bernat Codina, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 800 sous de
pensió anual i 1000 lliures de preu per la quantitat de 1000 lliures. Aquest censal és part d’un censal
de 2000 sous de pensió anual i 2500 lliures de preu, a raó de 25.000 per mil sous per mil de pensió,
cobrador el dia 30 de gener, que la dita Guiomar rebia sobre la universitat i els singulars de la ciutat de
Barcelona, amb especial obligació del dret de la fleca. La venda s’efectua per pagar 6000 lliures en
complement del dot de la dita Jerònima. Segueix àpoca de la mateixa data.

Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona.

1A-2276

459 x 671

Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal ab charta de gràcia feta per dona Guiomar de Gralla y
de Hostalric y altres a l’honorable mossèn Pere Bernat Cudina, mercader, de pensió XXXX lliures
y preu IM lliures que dita senyora Guiomar de Gralla rebia quiscun any sobre la universitat de
Barcelona sobre lo dret de la fleca a XXX de janer”. En lletra posterior : “Fan per la luyció del cen-
sal de mossèn Pera Bernat Codina, ciutadà”.

2325

1554, desembre, 30. Barcelona.

Pere Vila, donzell, domiciliat a Barcelona, com a hereu universal del seu cosí germà homònim difunt, cava-
ller, habitant de Barcelona (1547, desembre, 24), dóna i transfereix amb carta de gràcia a Jerònima
Beneta, vídua del dit difunt Pere Vila, un censal mort de 331 lliures, 16 sous i 2 diners de preu o propietat
i 15 lliures de pensió anual, d’aquell censal mort de 375 lliures de preu i 15 lliures de pensió anual que
l’esmentat marit seu percebia sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona el dia 6 d’octu-
bre. Com aquest censal ha estat redimit, li transfereix aquesta mateixa quantitat de 331 lliures i escaig
amb la pensió corresponent de 15 lliures, part d’un censal de 630 lliures de preu i 25 lliures i 4 sous de
pensió anual cobrador el 20 de febrer sobre els dits universitat i singulars. Aquest censal se cedeix en
complement dels 11.000 sous del dot que se li devien i al pacte al qual havien arribat ambdues parts. 
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Joan Honorat Jovells, notari públic de Barcelona, tinent les notes i les escriptures de l’escrivania del
seu difunt pare i connotari Pere Jovells, li dóna forma pública el 1569, octubre, 21.

1A-2277

546 x 481

Al dors, en lletra posterior : “Fan per la luyció del censal de XV lliures que rebia lo pubill Ramon
Albanell a XX de febrer ordinari sobre la ciutat. Falten algunes cartes precedents, però aquelles ha
de dar mossèn Vila perquè may les ha hagudes lo pubill y, si cars era, que per soltar aquest part
que se torna resmercar sobre la ciutat se feya qüestió lo (...) paborde curador ha promès estar a
tot. Fa diffinir”.

2326

1555, gener, 26. Cardona.

Jeroni Olzina, rector, i altres vint preveres beneficiats de l’església parroquial de Sant Miquel, de la vila de
Cardona, en nom propi i el de tota la comunitat, administradors de la missa votiva instituïda a la citada
església parroquial per la difunta Margarida Pinyeta, nomenen procurador general i ecònom Joan
Manset, prevere, capellà de la catedral de Barcelona, absent, per realitzar totes les tasques necessàries
per tal d’invertir les 100 lliures dipositades al seu nom a la Taula de Canvi en la lluïció i la quitació d’un
censal mort de 4 lliures de pensió anual i de 100 lliures de preu, cobrador el dia 17 de desembre, que
ells rebien de la universitat de la ciutat de Barcelona, més les pensions prorrata degudes fins al moment
de la redempció del dit censal. 

Jeroni Olzina, de la vila de Cardona, notari públic i senyor útil de l’escrivania pública de la dita vila
pel seu rector.

Trasllat de Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona, de 1555, octubre, 7.

1A-2278

265 x 516

2327

1555, maig, 3. Barcelona.

Capítols matrimonials entre Ponç Descallar, donzell, domiciliat a la vila de Ripoll, vegueria d’Osona, fill del
difunt homònim, també donzell i domiciliat en aquesta mateixa vila, i de la seva muller Àngela d’Oms,
vivent, d’una part, i Cecília de Cardona, donzella, filla de Lluís de Cardona, senyor del lloc de Sant Mori i
d’altres llocs, habitant de la vegueria de Girona, i de la seva difunta primera muller Jerònima de Queralt, de
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2327. Capítols matrimonials
entre Ponç Descallar, fill del
difunt homònim, ambdós
donzells, domiciliats a la vila
de Ripoll, i d’Àngela d’Oms,
vivent, d’una part, i Cecília de
Cardona, filla de Lluís de
Cardona, senyor de Sant Mori
i d’altres llocs, i de la seva
difunta primera muller
Jerònima de Queralt, de l’al-
tra. En la donació entre vius
es consideren certs censals
morts.
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l’altra. Caterina de Cardona, vídua del difunt Jaume de Cardona, senyor de Sant Mori, juntament amb el
seu fill, el citat Lluís, i el seu nét Jaume, fill primogènit de l’actual senyor de Sant Mori i de Jerònima, donen
entre vius a la dita Cecília, néta, filla i germana respectivament, amb certes condicions respecte a la seva
disposició, la quantitat de 60.000 sous en concepte del dot i de la legítima paterna i materna, comple-
ment i escreix. Aquesta quantitat s’ha d’abonar d’aquesta manera: 10.000 sous en robes i comptants;
20.000 sous mitjançant la transferència d’un censal mort de 800 sous de pensió anual i 20.000 sous de
preu que havien comprat Caterina, el seu difunt marit i el dit Lluís, i que rebien anualment el dia 15 d’octu-
bre sobre la universitat de Barcelona, especialment sobre el dret de la llenya; pels 30.000 sous restants es
crea un censal mort amb carta de gràcia de 1500 sous de pensió anual, a for de 20.000 sous per mil,
amb l’obligació dels molins fariners que posseeixen en franc alou des de temps immemorial a Sant Mori.

Joan Monjo, notari públic de Barcelona. 

Trasllat de Joan Monjo, notari públic de Barcelona, de 1556, setembre, 10. 

1A-2279

394 x 590

Al dors, en lletra coetània: “+ Trellat auctèntic dels capítols matrimonials de mossèn Ponç Callar y
de la noble senyora dona Sicília de Cardona”.

Els capítols matrimonials pròpiament dits són en català.

2328

1555, maig, 22. Barcelona.

Joan Canyelles, cavaller, habitant de Barcelona, estableix en emfiteusi a Antoni Calsada (sic.), agricultor, de
la parròquia de Santa Engràcia de Montcada, aquelles cases petites amb dos portals a la via pública o
camí reial que posseeix a la Pobla de Montcada i una feixa de terra amb aigua per regar, situada prop
del Besòs, en el terme i la parròquia de Montcada, que té pels hereus del difunt Jeroni Sala a cens de 18
sous pagadors per Tots Sants, i 5 sous, 4 diners i un parell de gallines per Nadal. La ciutat de Barcelona
en té el domini directe i és la propietària alodial, ja que ostenta la jurisdicció sobre el castell i el terme de
Montcada. Efectua l’establiment amb certes condicions: invertir 25 lliures en obrar les dites cases, pagar
un cens anual de 10 lliures per Sant Jordi màrtir del mes d’abril i abonar 40 lliures d’entrada.

No hi consta el notari.

1A-2280

437 x 643

Al dors, en xifres coetànies: “1555”.

Regular.
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2328. Joan Canyelles, cavaller,
habitant de Barcelona, esta-
bleix en emfiteusi a Antoni
Calsada, pagès, de la parrò-
quia de Santa Engràcia de
Montcada, unes cases petites
que posseeix a la Pobla de
Montcada i una feixa de terra,
prop del Besòs, en el terme
de Montcada, que té pels
hereus del difunt Jeroni Sala a
un cert cens anual, essent el
domini directe i la propietat
alodial de la ciutat de
Barcelona.
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2329

1555, juny, 14. Barcelona.

Joan Bosc, mercader, ciutadà de Barcelona, ven, revèn i transfereix a Francesc Grau i a Antoni Vidal, mer-
cader, ambdós ciutadans de Barcelona, procuradors dels creditors i cocreditors de Jaume Ventallols, mer-
cader, ciutadà de Barcelona, juntament amb el venedor, el citat Joan Bosc, els dos censals morts que
havia adquirit en encant públic de l’heretat i dels béns del dit Ventallols, per un total de 700 lliures
(1554, juny, 19): un de 20 lliures de pensió anual i 500 lliures de preu que rebia el dia 21 de març
sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, amb especial obligació del dret del florí i del
mig florí, i un altre de 10 lliures de pensió anual i 200 lliures de preu, cobrador el 14 de juliol, que per-
cebia de Pere Sala, calceter, ciutadà de Barcelona, i de la seva muller Coloma, amb especial obligació de
les cases que tenien al carrer de la Calceteria. Consten els antecedents dels dits censals morts.

Miquel Boera, notari públic de Barcelona.

1A-2267

585 x 675

Al dors, en lletra coetània: “Lo presents títols no fonc molt al cars més que la revenda feta de dos
etc. Stil en dita (...) continuada és revenda als (...) en nom dels creadors (...) de luyció”.

Aquest document està escrit en el mateix pergamí que el document núm. 2315.

2330

1555, juliol, 4. Barcelona.

Francesc Grau, ciutadà de Barcelona, Joan Bosc i Antoni Vidal, mercaders, també ciutadans de la dita ciu-
tat, procuradors dels creditors i cocreditors de Jaume Ventallols, abans mercader i ciutadà de Barcelona,
com a tals, van rebre la totalitat dels béns del citat Ventallols per satisfer els seus nombrosos deutes,
entre els quals hi havia un censal mort de 400 sous de pensió anual i 500 lliures de preu que Ventallols
rebia sobre la ciutat i els singulars de la ciutat de Barcelona i el dret anomenat del florí i del mig florí,
cobrador un dia del mes de març. Per això, venen en pública subhasta a Miquel Joan Pons, donzell, domi-
ciliat a Barcelona, el millor postor, el citat censal amb carta de gràcia i les pensions prorrata degudes,
amb la intervenció de Francesc Flors i de Joan Colomer, corredors públics i jurats de finques de la ciutat
de Barcelona. Obliguen els seus béns en garantia de compliment. Segueix àpoca de la mateixa data.
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Joan Monjo, notari públic de Barcelona. 

Trasllat de Pere Joan Garau, notari públic de Barcelona, de 1558, gener, 21.

1A-2281

433 x 616

Al dors, en lletra coetània: “Nota que en cars de luyció fasan (...)”.

2331

1555, juliol, 23. Barcelona.

Acta notarial per la qual Ramon Savall, doctor en lleis, jutge comissionat en aquesta causa pel regent de
la vegueria de Barcelona, a petició de Joanot Falcó, donzell, domiciliat a Barcelona, successor d’Aldonça
de Cruïlles, muller del difunt Joan Guerau de Cruïlles, en la possessió d’un censal mort de 10 lliures o
200 sous de pensió anual, a raó de 25.000 per mil sous de pensió, i de 250 lliures de preu, venut per
Bernat Dusai, clavari i síndic de la ciutat de Barcelona (1505, juny, 10), ordena a Pau Gomar, notari
públic de Barcelona, l’escripturació del dit censal mort i el lliurament al citat Falcó de l’àpoca de paga-
ment del dit censal en el moment de la seva venda, motiu pel qual ha de consultar documentació de
l’arxiu de la Taula de Canvi de la citada ciutat, ja que no troba aquesta anotació ni en el manual ni en
les notes d’Antoni Miquel. El regent de la vegueria de Barcelona havia adjudicat al dit Falcó l’esmentat
censal (1554, octubre, 1). Transcriu l’acta de la creació del censal.

Pau Gomar, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del difunt Antoni Miquel, con-
notari seu, a instància de Joan Falcó, donzell, domiciliat a Barcelona, li dóna forma pública el 1555, agost, 14.

1A-2282

890 x 630

Al dors, en lletres coetània: “Fan per la luhició del censal que mossèn Joanot Falcó rebia sobre la ciu-
tat de Barcelona. De mossèn Joan Falcó. Venda feta per lo honorable mossèn Bernat Dusay, ciutedà,
clavari y síndich de Barcelona a la honorable senyora Aldonsa, que fou muller de mossèn Joan Garau
de Cruylles, quòndam, donzell, de censal de preu de CCL lliures y de pensió de deu liures, pagadores
a IIII de juny ab la àpocha del preu. En poder del discret en Anthoni Miquel, notari públic de Barcelona”.
En lletra posterior : “Fan per la luyció del censal que la senyora Falcona rebia sobre la ciutat en juny.
Luyt 1577. Diffinit”.

Part del document és en català.
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2330. Francesc Grau, Joan
Bosc i Antoni Vidal, ciutadans
de Barcelona, procuradors
dels creditors i cocreditors de
Jaume de Ventallols [menor],
mercader, ciutadà de la dita
ciutat, venen en pública sub-
hasta a Miquel Joan Pons,
donzell, domiciliat a
Barcelona, un censal mort de
400 sous de pensió anual i
500 lliures de preu que
Ventallols rebia el mes de

març sobre la ciutat i els sin-
gulars de la ciutat de
Barcelona. 
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2332

1555, juliol, 23. Barcelona.

Vegeu el document núm. 2331. Només transcriu l’àpoca de la creació del censal anterior.

Pau Gomar, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del difunt Antoni
Miquel, connotari seu, a instància de Joan Falcó, donzell, domiciliat a Barcelona, li dóna forma públi-
ca el 1555, agost, 14.

1A-2283

503 x 500

Part del document és en català.

2333

1555, agost, 7. Tarragona.

Benet de “Vaciariis”, paborde de l’església dels Sants Nazari i Cels de la ciutat de Gènova, nomena pro-
curador general Joan Lomellino, mercader de Gènova, habitant de Barcelona, absent, amb plena potes-
tat per demanar i exigir a la Taula de Canvi de Barcelona i a altres taules de canviadors les quantitats
escrites al seu nom fins al dia present, en la seva totalitat o en part, i per efectuar totes les tasques
necessàries per a aquesta finalitat.

Onofre Montoliu, ciutadà, pel reverend Branca Doria, senyor útil de l’escrivania comuna de la ciu-
tat de Tarragona, notari públic de la dita ciutat.

1A-2284

205 x 285

Al dors, en xifres coetànies: “1555”.

2334

1556, febrer, 23. Sant Romà de Joanetes.

Francesca Clopera, vídua de Miquel Compte, àlies Clopera, agricultor, i el seu fill comú Miquel Clopera,
senyors útils dels masos Clopera, d’en Roure i d’altres masos units als anteriors, de la parròquia de Sant
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Romà de Joanetes, venen amb carta de gràcia a Mateu Compte, notari, oriünd de la citada parròquia,
habitant de la vila de Ripoll, un camp i una closa dits d’en Roure i el Falguerar, a la dita parròquia, d’uns
nou jornals de terra, per la quantitat de 20 lliures i 16 sous que s’han d’afegir a les 18 lliures pagades
anteriorment, la qual cosa augmenta el preu de la dita venda a un total de 38 lliures i 16 sous. El fill,
Miquel Clopera, era l’hereu dels dits masos, tal com constava en els capítols matrimonials entre ell i la
seva muller Elisabet. Vidal de Blanes i de Beuda, senyor del terme i de la parròquia de la vall de Sant
Romà de Joanetes, salva els seus drets i els dels seus successors. Segueix àpoca de la mateixa data de
les dites 20 lliures i 16 sous que va pagar en numerari.

Rafael Guiteres, de la vila de Ripoll, notari públic per tot el Principat de Catalunya i els comtats del
Rosselló i de la Cerdanya, per Jaume Carrera, escrivà jurat substitut.

A la part inferior dreta: “Habui pro presenti viginti solidos”.

1A-2285

619 x 372

Al dors, en lletra coetània: “Compra y addició de preu feta per mossèn Compte, notari, de
Francesca Clopera y Miquel Clopera del (...) dit camp d’en Roure y lo Falguerar”. Hi ha una altra
nota força esborrada i una nota posterior.

Regular. Lletra força esborrada.

2335

1556, juny, 10. Barcelona.

Jaume Apira, prevere beneficiat del benefici sota la invocació dels sants Jordi i Helena, a l’església de
Santa Maria del Mar, confirma i estableix de nou a la prioressa i el convent del monestir de Santa Maria
dels Àngels, situat fora murs de la ciutat de Barcelona, una peça de terra campa de dues mujades de
terra més o menys, amb aigua per regar, que posseeixen des de fa molt temps pel dit benefici, que n’és
el propietari alodial. Aquesta peça està emplaçada al costat del monestir, de manera que a l’oest limita
amb l’hort del dit convent i amb el camí reial que va a Badalona. A canvi, i amb la condició del seu millo-
rament, s’ha d’abonar un cens anual de 57 sous en dos terminis, això és, la meitat per Nadal i la resta
per Sant Joan de juny, i ha de pagar 9 sous d’entrada per aquesta confirmació i nou establiment.

Francesc Guamis, notari públic de Barcelona.

1A-2286

279 x 338
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Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Precari de la Verge Maria dels Àngels del camp de la terra, stà
al costat del monestir envers la ciutat de Barcelona, fet per mossèn Jaume Apira, obtenint lo bene-
fici de Sanct Jordi y Sancta Elena en la sglésia de la Verge Maria de la Mar. És de la ciutat per la casa
dels Àngels, fora de la ciutat, en poder de Francesc Guamis. Del monestir dels Àngels. Àpoca. Està
continuat en número XXXIIII. 1556”. Hi ha altres notes força esborrades.

2336

1556, juliol, 31. Barcelona.

Ponç Descallar, donzell, domiciliat a la vila de Ripoll i a la vegueria de Vic, i la seva muller Cecília Descallar
i de Cardona, venen amb carta de gràcia a Pere Bernat Codina, ciutadà de Barcelona, un censal mort de
800 sous o 40 lliures de pensió anual per la quantitat de 1000 lliures, a for de 25.000 per mil sous de
pensió, cobrador el dia 15 d’octubre sobre la totalitat dels seus béns, especialment sobre el censal que
hipotequen. En garantia de compliment, obliguen un altre censal mort d’idèntics preu i pensió que els dits
cònjuges rebien anualment el mateix dia sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona,
especialment sobre el dret de la llenya. Hi figura el consentiment exprés en dies posteriors de Caterina
de Cardona i de Rocabertí, vídua del difunt Jaume de Cardona, senyor de Sant Mori, i de Ramon
Xammar, donzell, domiciliat a la ciutat de Girona, procurador de Lluís de Cardona, pare de la dita Cecília.
Hi consten els antecedents de la possessió del citat censal. Segueix àpoca de la mateixa data.

Jaume d’Encontra, notari públic de Barcelona.

1A-2287

756 x 611

Al dors, en lletra coetània: “Venda y encarregament de censal mort de pensió de DCCC sous y de
preu de mil lliures feta per mossèn Pons Dezcallar, donzell, y dona Sicília Descallar y de Cardona,
muller sua, a mossèn Pere Bernad Codina, ciutedà de Barcelona, ab special obligació de un censal
mort de pensió de DCCC sous y de preu de M lliures que·s reb sobre la ciutat de Barcelona y
sobre lo dret de la lenya quiscun any a quinze de octubre”.

Regular. Hi manquen fragments al llarg de tota la part esquerra.

2337

1556, agost, 3. Mas Cornell.

Jaume Cornell, àlies Puig, agricultor, de la parròquia de Santa Maria de Cardedeu i del terme del castell
de Bell-lloc, com a procurador d’Antiga, filla comuna amb Elionor, la seva difunta primera muller, al seu
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torn, muller de Joan Puig, de la dita parròquia de Cardedeu, reconeix que Esteve Cornell, àlies Llobera,
agricultor, de la parròquia de Santa Maria de Palautordera, li ha pagat la quantitat de 50 lliures en
numerari, quantia prorrata d’aquelles 100 lliures que li havia promès a Antiga en els capítols matrimo-
nials per definició de l’heretat del mas Llobera, de la parròquia de Santa Maria de Palautordera. 

Narcís Llobera, prevere, pel rector de l’església parroquial de Santa Maria de Palautordera, notari
públic de la dita parròquia, regent la notaria pública del dit rector per l’hereu o successor del
difunt Bernat Simó i Bonamic de Noguera, senyor útil i propietari de la dita notaria.

1A-2288

172 x 256

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “+ Àpocha fa e ferma en Jaume Cornell, àlies Puig, an en Steve
Cornell, àlies Llobera, de L lliures barceloneses. 1566”.

2338

1556, octubre, 26. Sant Feliu de Canovelles.

Martí Joan Camps i el seu fill Nicolau, agricultors, de la parròquia de Sant Feliu de Canovelles, venen
amb carta de gràcia a Jerònima Bartomeua Ferrera, muller de Pere o Perot Ferrer, pagès, ciutadà de
Barcelona, habitant de la parròquia de [Sant Joan?] d’Horta, un censal mort de 100 sous de pensió
anual per la quantitat de 100 lliures, cobradors el dia 26 d’octubre. Realitzen aquesta venda per pagar
a Francina, filla i germana respectivament dels venedors, muller de Perot Godany, pagès, de la parròquia
de Sant Vicenç de Llobregat, la quantitat de 150 lliures. Segueix àpoca de la mateixa data.

Llorenç Guilhamot, ciutadà de Barcelona, habitant de la vila de Granollers, notari públic per tot el
Principat de Catalunya.

A la part inferior esquerra: “Pro salario presentis instrumenti habui et recepi de pecuniis propriis
dicte domine Hieronyme Bartholomeue Ferrera eo qui tempore contractus non se retinuit precio
predicto XXIIII solidos”.

1A-2289

532 x 676

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Carta de censal de pensió de cent sous y proprietat de cent
lliures (...), venut per Martí Johan Camps y Nicholau Camps, de Canovelles, a madona Hierònyma
Barthomeua Ferrera, de Orta, pagadora la pensió quiscun any a XXVI de octubre. 1556”. 

Pergamí de forma força irregular a la part inferior.
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2337. Jaume Cornell, pagès,
de la parròquia de Santa
Maria de Cardedeu, com a
procurador de la seva filla
Antiga, muller de Joan Puig,
de la mateixa parròquia, reco-
neix que Esteve Cornell,
pagès, de la parròquia de
Santa Maria de Palautordera,
li ha pagat 50 lliures en nume-
rari, prorrata de les 100 lliures
que li havia promès a Antiga
en els capítols matrimonials

per definició de l’heretat del
mas Llobera, de la dita
parròquia. 
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2339

1557, abril, 8. Barcelona.

Jeroni Desvalls, donzell, domiciliat a Barcelona, ven amb carta de gràcia a Salvador Ferran, escrivà de
registre reial, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 200 sous de pensió anual, cobrador sobre els
seus béns l’endemà de la confecció d’aquest document, per la quantitat de 200 lliures, a for o raó de
20.000 per mil sous de pensió. En garantia de compliment, obliga un censal mort de 200 lliures de
preu i 200 sous de pensió anual, que abans era de 500 lliures de preu i 500 sous de pensió anual, el
qual rebia cada 16 de juliol sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment
sobre el dret de la farina. Hi consta el consentiment exprés de la seva muller, Anna Desvalls. Hi figuren
els antecedents del dit censal. Segueix àpoca de la mateixa data.

Francesc Vidal, notari públic de Barcelona.

1A-2290

672 x 601

Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal mort de preu de dos-centas liuras y de pensió de
dos-cents sous, pagadors quiscun any a XVI de juliol, feta per lo magnífich mossèn Hierònym
Dezvalls, donzell, a mossèn Salvador Farran, ab special obligació de altre censal que·s reb sobre la
universitat de Barcelona y specialment sobre lo dret de la farina. Apud Franciscum Vidal, regia aucto-
ritate notarium publicum Barcinone”. En lletra posterior : “Són de mossèn Ferran, fan a mirar per lo
censal de X lliures que el ha, a XVI de juliol luyt”.

2340

1557, maig, 25. Barcelona.

Joan Elies, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, fill dels difunts Antoni Elies, mercader, i de la seva muller
Elisabet, ven amb carta de gràcia a Miquel Feliu, prevere de la vila de Moià, beneficiat de la catedral de
Barcelona, com a laica i privada persona, un censal mort de 320 sous de pensió anual i 400 lliures de
preu, a raó de 25.000 sous per mil, que ell percebia cada any sobre la universitat i els singulars de la
ciutat de Barcelona el dia 28 de març com a hereu universal de la seva mare, per la quantitat de 400
lliures. Hi consten els antecedents de la possessió d’aquest censal. Segueix àpoca de la mateixa data,
on s’especifica que el pagament, per voluntat del venedor, s’ha realitzat així: 2 lliures, 12 sous s’han
pagat directament a Joan Jeroni Canyelles, notari, tinent les escriptures del difunt Bartomeu Torrent,
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notari; 7 lliures s’han abonat a Pau Gomar, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del difunt
Antoni Miquel; 16 lliures s’han pagat a Galceran Rovira, ciutadà de Barcelona; 3 lliures s’han abonat a
Francesc Sunyer, notari, i les restants 371 lliures i 8 sous s’han ingressat, al seu nom, a la Taula de Canvi
de Barcelona. 

Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona.

1A-2291

527 x 635

Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal feta per micer Joan Alies, doctor en quiscun dret, ciu-
tedà de Barcelona, al venerable mossèn Miquel Feliu, prevere, com a layca y privada persona,
mijençant charta de gràcia de rembre, de pensió de CCCXX sous y preu CCCC lliures, rebedor
quiscun <any> a XXVIII de mars sobre la ciutat de Barcelona”.

A l’àpoca corresponent consta que la pensió és de 400 sous.

2341

1557, agost, 2. Barcelona.

Lluïsa Sunyera, vídua de Joan Sunyer, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, vicecanceller reial als
regnes de la Corona d’Aragó, i Rafaela de Cardona, muller del noble Jaume de Cardona, absent del
Principat de Catalunya, filla comuna dels dits cònjuges i hereva universal del seu pare, venen amb carta
de gràcia a Ausiàs Marc, prevere, abans donzell, domiciliat a la vila d’Esparreguera, com a laica i privada
persona, un censal mort de 240 sous de pensió anual i 240 lliures de preu, a for o raó de 20.000 sous
per mil sous de pensió, cobrador sobre els seus béns, especialment sobre el censal mort que hipotequen,
per la quantitat de 240 lliures. En garantia de compliment, obliguen la part equivalent d’un censal mort
de preu de 500 lliures i de pensió anual de 20 lliures que elles dues rebien cada 21 d’abril, com a usu-
fructuària i propietària respectivament, sobre la universitat de la ciutat de Barcelona, especialment sobre
el dret de la fleca. Hi ha antecedents de la possessió del dit censal. Segueix àpoca de la mateixa data.

Jeroni Mollet, notari públic de Barcelona.

1A-2292

802 x 648

Al dors, en lletra coetània: “Censal de pensió de dos-cents quoranta sous y de preu de CCXXXX
lliures venut per la senyora Luysia, que fou muller del magnífich senyor mossèn Joan Sunyer, doctor

Catàleg dels pergamins



   278 Catàleg dels pergamins

en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, y la dona Raphaela de Cardona, al venerable Auziàs March,
prevere (...), donsell, ab special obligació (...) sobre la ciutat de Barcelona”. En lletra posterior : “Die
veneris, XXIIII novembris, 1559. Diffinicio facta et (...) per venerabilem Ausiam March, presbiterum,
olim domicellum, ville Speragarie, de toto illo censuali precii CCXXXX librarum honorabili clava-
rio. Testes sunt Hieronymus Mollet et Mathias Castelló, notarios, cives Barchinone”.

2342

1557, agost, 2. Barcelona.

Miquel Joan Pons, donzell, domiciliat a la ciutat de Barcelona, ven amb carta de gràcia a Magdalena
Quintana, vídua de Miquel Quintana, doctor en ambdós drets, habitant de Barcelona, un censal mort de
5 lliures de pensió anual i 125 lliures de preu, juntament amb les pensions degudes, cobrador el dia 21
de març, sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, amb especial obligació del dret del
florí i mig florí, per la quantitat de 125 lliures. Aquest censal és part d’un censal mort de preu de 500
lliures i de pensió anual de 20 lliures que el dit Pons cobrava sobre els citats universitat i singulars, amb
especial obligació del dit dret el mateix dia del citat mes, i que ell havia comprat directament als procu-
radors dels creditors i cocreditors del difunt Jaume Ventallols, mercader (1555, juliol, 4). Segueix àpoca
de data posterior (1557, octubre, 2).

Pere Joan Garau, notari públic de Barcelona.

1A-2293

563 x 560

Al dors, en lletra coetània: “De aquel censal de pensió de V lliures e de proprietat de CXXV lliures
venut a la senyora Quintana per mossèn Pons sobre la ciutat, a XXI de mars. In posse Petri Joannis
Garau, notarii Barchinone”. En lletra posterior : “Per lo censal de la senyora Roset? Han-se donar a
mossèn Quintana, de la Audiència, per la revenda hés feta a febrer, 1584”.

2343

1557, agost, 4. Barcelona.

Testament de Pere Pons, boter, natural de la parròquia de Sant Feliu de Cabrera, ara ciutadà de
Barcelona. Nomena marmessors del seu testament Pere Nadal i Genís Maltès, pescadors, ciutadans de
Barcelona, i la seva muller Magdalena. Demana ser enterrat a la catedral de Barcelona, en el vas situat
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davant la capella de Tots Sants, ordena la celebració de misses i fa previsions respecte el retorn del dot i
l’espoli de Magdalena i de la seva primera muller Margarida, filla de n’Alzines, calderer, així com deixes
en benefici de la dita Magdalena i d’altres familiars. Nomena hereu universal el seu fill homònim, fill
comú del testador i de Magdalena, la seva segona muller. 

Andreu Joan Sesilla (sic.), notari públic per tota la terra i la dominació reials, ciutadà de Barcelona.

1A-2294

450 x 289

Al dors, en lletra coetània: “Testament d’en Pere Pons, boter. Testament de Pere Pons, boter”. 

Català.

2344

1557, agost, 5. Valladolid.

Diego de Acevedo y Fonseca, conseller i tresorer general del rei [Felip], nomena Francesc Setantí, cava-
ller, habitant de la ciutat de Barcelona, absent, procurador general amb plens poders com a tresorer, per
haver, demanar i rebre les 8000 lliures que ha de sol·licitar pròximament del clavari, consellers, Consell i
universitat de Barcelona, per socórrer el rei Felip en les grans despeses que ha de fer en la guerra que
porta a terme contra el rei dels francesos. Així mateix, pot signar tantes àpoques i els documents neces-
saris que li siguin demanats respecte a aquest préstec.

Diego Talayero, escrivà de manament reial i notari públic.

1A-2295

330 x 488

Al dors, en lletra coetània: “Poder per a el senyor mossèn Setantí per a el emprestido (sic.) de
Barcelona”.

2345

1557, octubre, 19. Santa Maria de Palautordera.

Testament de Joan Lletget, pagès, de la vila de Santa Maria de Palautordera, fill de Bartomeu Lletget i
de la seva muller Elionor. Nomena marmessors i tutors dels fills el dit seu pare i Benet Bac, àlies Morer,
paraire, de la vila de Sant Celoni, tria ser enterrat a l’església de Santa Maria de Palautordera i realitza
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alguns llegats i deixes, com, per exemple, per a la celebració de misses per al salvament de la seva
ànima. Designa hereu universal el seu fill Joan, i, en substitució, el seu fill Benet, fills comuns del testador i
de la seva muller Joana. En darrer terme, designa hereu universal el més propinc del seu llinatge.

Narcís Llobera, prevere, vicari de l’església parroquial de Santa Maria de Palautordera, i, per aques-
ta raó, notari públic de la dita parròquia.

Al marge inferior dret: “Die XXIII, mensis februarii, anno a Nativitate Domini MDLXX huiusmodi
(ratllat) testamentum fuit cancellatum per reverendum dominum decanum Vallensis in posse
Gerardi Borinot et curie sue scribam hec propria manu scribentem: Ha pagat a Jaume Solà per lo
dret de diffinició XII sous, II diners”. 

1A-2296

376 x 340

Dolent.

Català.

2346

1557, octubre, 20. Barcelona.

Acta notarial per la qual Pere Vila, doctor en lleis, jutge setmaner de la cort de Manuel de Rajadell, don-
zell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, a petició de Guillem Joan, causídic,
procurador dels administradors de l’Hospital de pobres de Santa Creu de Barcelona, en presència de
testimonis pregats, sentencia, declara i adjudica l’heretat i els béns del difunt Joan Pasqual, doctor en
ambdós drets, del Consell Reial, als pobres de Jesucrist del citat Hospital. L’esmentat Pasqual havia
nomenat en el seu testament hereu vitalici el seu nebot Joan Llorenç Calça, notari (1535, febrer, 5),
expressant que un cop mort el citat nebot llegava tots els seus béns al dit Hospital. Per això, mort l’es-
mentat Calça, i verificada la dita mort mitjançant les declaracions d’Antic Ferrer, causídic, i de Francesc
Utralles, beiner, ciutadà de Barcelona, davant de Joan Castelló, notari i escrivà jurat de la cort de la
vegueria de Barcelona, es porta a efecte la voluntat del testador en aquesta sentència.

Miquel Baltasar Dot, notari públic de Barcelona, i escrivà major de la cort de la vegueria de
Barcelona per Joanot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania de la dita cort.

Trasllat de Pere Fitor, notari públic de Barcelona, de 1559, juliol, 5.

1A-2297

351 x 552
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Al dors, en lletra coetània: “Translat de la adjudicació de misser Johan Pasqual feta a l’Hospital
General de Santa Creu de Barcelona”.

Les declaracions dels testimonis pròpiament dites són en català.

2347

1557, novembre, 8. Barcelona.

Jaume Miquel Roc de Sentmenat, donzell, domiciliat a Barcelona, i la seva muller Caterina de Sentmenat
i d’Erill, venen amb carta de gràcia a la comunitat de frares i preveres de l’església del monestir de
Santa Maria de Pedralbes un censal mort de 200 sous de pensió anual per la quantitat de 200 lliures,
a raó o for de 20.000 per mil sous de pensió, cobrador el dia 8 de novembre sobre tots els seus béns,
especialment sobre el censal mort que hipotequen. En garantia de compliment, obliguen les quantitats
equivalents dels preu i pensió de part d’un censal mort de major preu i pensió que els dits cònjuges
rebien sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, amb especial obligació del dret de la
fleca, cada dia 15 de setembre. Segueix àpoca de la mateixa data, que afegeix al preu del censal 22
sous i 2 diners de la pensió prorrata meritada des del dia 15 de setembre passat fins al dia d’avui, els
quals, els venedors, reben en numerari. 

Joan Monjo, notari públic de Barcelona.

1A-2298

857 x 737

Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Censal de Pedralbes de mossèn Sentmenat de pensió de X
lliures quiscun any procuradores per la special obligació a XV de setembre fa la ciutat de
Barcelona.....X. 1557”.

Els diners dels preveres procedien de la lluïció d’un censal de la vila de Tàrrega.

2348

1557, novembre, 15. Barcelona.

Testament de Joana, muller de Joan Joaquim de Rocacrespa, donzell, domiciliat a Barcelona, vídua, en
primeres noces, de Climent Fuster, cavaller, habitant de Barcelona, filla dels difunts Jaume Mollet, cava-
ller, habitant de Barcelona, i de la seva muller Margarida. Elegeix marmessors: fra Jaume de Rocacrespa,
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cambrer del monestir de Sant Cugat del Vallès, fra Bernat Carrió, conventual del monestir de Frares
Menors de Barcelona i confessor seu, el citat marit, la seva sogra, Onofre de Marimon i el seu nebot
Pere Salaverdenya, ciutadans de Barcelona. Demana ser enterrada a l’església del monestir de Nostra
Senyora de la Mercè al vas del seu pare. Ordena la celebració de misses en diversos monestirs de la
ciutat i fa llegats a l’Hospital de la Santa Creu, al bací dels captius cristians de la Mercè i a la seva par-
ròquia de Sant Just. Realitza deixes a alguns marmessors o persones relacionades amb ells, a diferents
parents i a donzelles del seu entorn en contemplació de matrimoni. Finalment, nomena hereu universal
vitalici el citat marit Joan Joaquim de Rocacrespa, i en substitució, amb certes condicions, Pere
Salaverdenya, l’esmentat marmessor i nebot. Entre els béns hi ha un censal mort de pensió anual de 40
lliures i de preu de 1000 lliures que ella rebia cada 18 d’octubre sobre la universitat de Barcelona.

Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona, li dóna forma pública el 1559, març, 1.

1A-2299

346 x 446

Al dors, en lletra coetània: “Instrumenta reperta inclusa in capibrevio Censualium super jure extraor-
dinario farine et ligni (sic.)”.

Català.

2349

1557, novembre, 22. Barcelona.

Clàusula de l’herència universal del testament de Jaume Granell, prevere, de la vila d’Anglesola, benefi-
ciat a l’església de Santa Maria del Mar de Barcelona. Nomena hereu universal de tots els seus béns
mobles i immobles, censos, censals, or, argent, cases i diners el seu germà Francí Granell, natural de la
dita vila, un cop realitzat l’inventari.

Bartomeu Joventeny, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Baltasar Puiggener, notari públic de Barcelona, de 1562, març, 24, realitzat a partir d’un
trasllat anterior de Francesc Solsona, notari públic de Barcelona, de 1559, juny, 6.

1A-2300

179 x 389

La clàusula pròpiament dita és en català.
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2350

1558, febrer, 27. Barcelona.

Clàusula de l’herència universal de Joan Ferrer, llibreter, ciutadà de Barcelona. Nomena hereu universal o
hereus el fill o els fills legítims que tingui en el moment de la seva mort, dividint l’heretat, si escau, en
parts iguals o equivalents, amb plena llibertat per disposar, i, en substitució, el seu sogre i marmessor
Joan Guardiola.

Miquel Mongai, notari públic de Barcelona.

Trasllat de Lluís Jorba, notari públic de Barcelona, de 1562, juliol, 15.

1A-2301

247 x 310

La clàusula pròpiament dita és en català.

2351

1558, abril, 2. Barcelona.

Acta notarial per la qual Miquel Sabater, doctor en lleis, jutge setmaner de la cort de Manuel de
Rajadell, donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, a petició de Joan
Guardiola, llibreter, ciutadà de Barcelona, sogre i marmessor del testament del difunt Joan Ferrer, també
llibreter i ciutadà de Barcelona, en presència de testimonis pregats, sentencia i adjudica al dit Guardiola
l’heretat i els béns que foren del citat Joan Ferrer, atesa la clàusula de substitució de l’herència universal
continguda en el testament de l’esmentat Joan Ferrer (1558, febrer, 27). Hi intervenen com a testimonis
Joan Treball i Pere Sala, ambdós calceters i ciutadans de Barcelona, i Francesc Martí com a notari i escri-
và jurat de la mencionada cort.

Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major
de la cort de la vegueria de Barcelona per Joanot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania de l’es-
mentada cort.

Trasllat de Lluís Jorba, notari públic de Barcelona, de 1562, juliol, 15.

1A-2302

442 x 356

La petició i les deposicions dels testimonis pròpiament dites són en català.
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2352

1558, juny, 15. Sant Bartomeu de la Quadra.

Testament d’Eufrasina Margarida, muller de Perantoni Alòs Colom, pares de quatre fills: Jaume, Perantoni,
Maria Anna i Marina. Realitza deixes per a la celebració de misses en diferents monestirs, a l’Hospital de
Barcelona i a un bací de pobres. Així mateix, llega 1000 lliures a Perantoni, 1500 lliures a Maria Anna,
quan es casi i amb certes condicions, a més d’un censal mort de 200 lliures de preu i 8 lliures de pensió
anual que rep cada mes de febrer sobre la universitat de Barcelona, especialment sobre el dret de la
fleca, i un violari de certa quantitat a Marina, monja del monestir Sant Pere de Barcelona. Nomena hereu
universal el seu fill Jaume, i estableix les substitucions pertinents, primer per línia masculina, després per
la femenina, sempre per ordre de primogenitura, les descendents que no hagin professat en religió, i final-
ment, la dita Marina. Igualment, també en substitució, esmenta el seu germans Francesc Benet Codina,
Elionor Xifré i la seva neboda Constança, així com Ferran i Jeroni de Rocacrespa, monjo del monestir de
Banyoles. 

Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona.

1A-2303

517 x 519

Dolent. Hi manca tota la part superior del pergamí.

Català.

2353

1558, agost, 19. Barcelona.

Gaspar de Josa reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari de la ciutat de Barcelona, li ha pagat al
quantitat de 180? sous, pensió anual d’un censal mort cobrador el mes d’agost sobre la universitat de la
dita ciutat. 

Joan Jeroni Canyelles, notari públic de Barcelona i escrivà del Consell d’aquesta ciutat.

1A-2304

94 x 184

Regular. Taques.
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2354

1558, setembre, 6. Barcelona.

Jaume Capellades, prevere de Barcelona, procurador de la prioressa i convent de monges de Montsió,
reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari de Barcelona, li ha pagat 80 sous, pensió anual d’un cen-
sal mort cobrador el dia 13 d’agost sobre la universitat de la ciutat de Barcelona.

Joan Jeroni Canyelles, notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.

1A-2305

87 x 203

Regular.

2355

1558, setembre, 6. Barcelona.

Bernat Domènec, procurador de l’abadessa i convent de Sant Pere de les Puelles, reconeix que Andreu
Sacosta, donzell i clavari de Barcelona, li ha pagat 80 sous, pensió anual d’un censal mort cobrador el
14 de juny sobre la universitat de Barcelona.

Joan Jeroni Canyelles, notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.

1A-2306

90 x 223

Regular.

2356

1558, setembre, 7. Barcelona.

Joan Ribera, procurador dels administradors de la capella de la Concepció del claustre de la catedral de
Barcelona, reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari de Barcelona, li ha pagat la quantitat de 210
sous, pensió anual d’un censal mort cobrador el 17 d’agost sobre la universitat de la ciutat de Barcelona.
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Joan Jeroni Canyelles, notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.

1A-2307

90 x 230

Regular.

2357

1558, setembre, 7. Barcelona. 

Guillem Pere Comes, canonge de la catedral de Barcelona, com a beneficiat del benefici sota la invoca-
ció de Sant Miquel de la catedral de Girona, reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari de la ciutat
de Barcelona, li ha pagat 40 sous, pensió anual d’un censal mort cobrador el 4 d’agost sobre la universi-
tat de la dita ciutat de Barcelona. 

Joan Jeroni Canyelles, notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.

1A-2308

85 x 205

Regular.

2358

1558, setembre, 20. Barcelona.

Antoni Torres reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari de la ciutat de Barcelona, li ha pagat la quan-
titat de 88? sous, pensió anual d’un censal mort cobrador cert dia sobre la universitat de la dita ciutat.

Joan Jeroni Canyelles, notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.

1A-2309

112 x 124

Regular.
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2359

1558, setembre, 20. Barcelona.

Antoni Torres reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari de la ciutat de Barcelona, li ha pagat una certa
quantitat, pensió anual d’un censal mort cobrador un dia d’agost sobre la universitat de la dita ciutat.

Joan Jeroni Canyelles, notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.

1A-2310

122 x 119

Regular.

2360

1558, octubre, 19. Barcelona.

Bernat Turell, habitant de Barcelona, ven amb carta de gràcia a Joan Vidal, prevere beneficiat de la
capellania de Sant Salvador instituïda a l’altar o capella del mateix nom a l’església de Santa Maria del
Mar, un censal mort de 300 sous de pensió anual i 300 lliures de preu, a raó de 20.000 per mil sous,
cobrador el dia 29 de juliol sobre el seus béns, per la quantitat de 300 lliures. En garantia de compli-
ment, obliga un censal mort de 300 lliures de preu i 15 lliures de pensió anual que cobrava anualment
el dia 29 de juliol sobre la universitat de Barcelona, amb especial obligació del dret de l’ordinari, el qual
li pervenia del seu difunt pare Lluís Turell (1551, maig, 4). S’esmenten els antecedents del dit censal des
del moment de la seva creació. Segueix àpoca de la mateixa data.

Pere Talavera, notari públic de Barcelona.

1A-2311

597 x 671

Al dors, en xifres coetànies: “1558”. En lletra posterior : “Fan per lo censal luït, diffinit al obtenint la
capellania sots invocació de Sant Salvador en la yglèsia de Santa Maria de la Mar, juliol de (...)
CXXXX---CCC lliures”. Segueixen altres notes força esborrades.
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2361

1558, octubre, 25. Barcelona.

Caterina, vídua en primeres noces del difunt Pere Joan Ferrer i de Boscà, mercader, ciutadà de Barcelona,
i en segones noces del difunt Jeroni Guinard, doctor en drets i del Consell Reial, ciutadà de la mateixa ciu-
tat, ven amb carta de gràcia a Marc Bas, prevere beneficiat de la catedral de Barcelona, com a laica i
privada persona, un censal mort de 100 lliures de preu i 80 sous de pensió anual, part d’aquell censal de
500 lliures de preu i 400 sous de pensió anual, a for de 25.000 per mil, que rebia el dia 15 de juny
sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret extraordinari del vi
i de la verema, més les pensions degudes fins al dia 31 d’octubre que sumen 29 sous i 3 diners, cosa
que significa un total de 101 lliures, 9 sous i 3 diners. A continuació, Montserrat Ferrer i de Boscà, fill del
seu primer matrimoni, i Onofre i Maria Anna Guinard, donzella, fills del segon, aproven la citada venda.
Aquest censal l’havien comprat la dita Caterina i el seu segon marit a Lluís Setantí, ciutadà i clavari de la
universitat de Barcelona (1541, juny, 9). Segueix àpoca de la mateixa data.

Pere Jovells, notari públic de Barcelona.

1A-2312

501 x 518

Al dors, en lletra coetània: “De aquellas quatre lliuras barcelonesas que lo venerable mossèn
March Bas, prevere, rebre deu sobre la universitat de la ciutat de Barcelona quiscun any a XV del
mes de juny, per compra feta per March Bas, com a layca y privada persona, per preu de cent lliu-
res de la senyora Catherina Guinarda, vídua, de un censal fet sobre la dita ciutat dit die”. En lletra
posterior : “En aquest censal fa a consignar XXXX sous instrumento gracie redimendi. Pere Balaguer
de Capellades”.

2362

1558, novembre, 17. Barcelona.

Miquel Benet Gilabert reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari de Barcelona, li ha pagat una certa
quantitat, pensió anual d’un censal mort cobrador el mes setembre sobre la universitat de Barcelona.

Joan Jeroni Canyelles, notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.

1A-2313

88 x 257

Dolent. Hi manquen fragments importants a la part superior.
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2363

1558, novembre, 17. Barcelona.

Joan Falcó, donzell, domiciliat a Barcelona, reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari de la dita ciu-
tat, li ha pagat 184 sous, pensió anual d’un censal mort cobrador el 10 de juny sobre la universitat de
la ciutat de Barcelona.

Joan Jeroni Canyelles, notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.

1A-2314

92 x 219

Regular.

2364

1558, novembre, 17. Barcelona.

Gaspar de Josa, domiciliat a Barcelona, reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari de Barcelona, li ha
pagat 160? sous de pensió anual d’un censal mort cobrador el dia 10 de novembre sobre la universitat
de Barcelona. 

Joan Jeroni Canyelles, notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.

1A-2315

81 x 240

Regular.

2365

1558, desembre, 9. Barcelona.

Joan Cervera, mercader, ciutadà de Barcelona, reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari de
Barcelona, li ha pagat 440 sous, pensió anual d’un censal mort cobrador el 14 de maig sobre la univer-
sitat de Barcelona.
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Joan Jeroni Canyelles, notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.

1A-2316

123 x 144

Regular.

2366

1558, desembre, 9. Barcelona.

Lluïsa, vídua de Joan Alzina, cirurgià, ciutadà de Barcelona, reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari
de la dita ciutat, li ha pagat 120 sous, pensió anual d’un censal mort cobrador un dia del mes juliol
sobre la universitat de Barcelona.

Joan Jeroni Canyelles, notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.

1A-2317

87 x 230

Regular.

2367

1558. Barcelona.

Joan Bartomeu? Cornet reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari de Barcelona, li ha pagat una
certa quantitat, pensió anual d’un censal mort cobrador sobre la universitat de Barcelona.

Joan Jeroni Canyelles, notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.

1A-2318

134 x 120

Dolent.

Catàleg dels pergamins



   294

2368

1559, gener, 5. Barcelona.

Galceran Carbó, ciutadà de Barcelona, reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari de la dita ciutat, li
ha pagat 1000 sous, pensió anual d’un censal mort cobrador el 2 de gener sobre la universitat de
Barcelona.

Joan Jeroni Canyelles, notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.

1A-2319

98 x 132

Regular.

2369

1559, gener, 11. Barcelona.

Joan Isern reconeix haver rebut la quantitat de 10 lliures i 7 sous dipositades a la Taula de Canvi per les
causes esmentades en l’albarà que li lliura. 

Joan Jeroni Canyelles, notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.

1A-2320

104 x 131

Dolent.

2370

1559, abril, 5. Barcelona.

Miquel Romeu, prevere beneficiat a l’església parroquial de Santa Maria del Pi, procurador de l’abades-
sa i convent de monges del monestir de Santa Clara de Barcelona, reconeix que Andreu Sacosta, donzell
i clavari de la dita ciutat, li ha pagat 480 sous, pensió anual d’un censal mort cobrador el 3 de gener
sobre la universitat de Barcelona, amb especial obligació del dret extraordinari de la fleca. 
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Joan Jeroni Canyelles, notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.

1A-2321

80 x 235

2371

1559, abril. Barcelona.

Francesc Duran, candeler de cera, reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari de Barcelona, li ha
pagat 400 sous, pensió anual d’un censal mort cobrador el mes de març sobre la universitat de
Barcelona, especialment sobre el dret del florí i mig florí. S’esmenten els noms de Francesc? Galceran
Crespí Fàbregues, mercader, ciutadà de Barcelona, i de Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona.

Joan Jeroni Canyelles, notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.

1A-2322

142 x 131

Regular.

2372

1559, maig, 11. Barcelona.

Antoni Torres, assaonador de pells, ciutadà de Barcelona, procurador de l’Hospital de la Santa Creu,
reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari de Barcelona, li ha pagat 1440 sous, pensió anual d’un
censal mort cobrador el 21 d’abril sobre la universitat de Barcelona, amb especial obligació del dret de
la llenya.

Joan Jeroni Canyelles, notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.

1A-2323

94 x 159

Regular.
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2373

1559, maig, 15. Barcelona.

Francesc Ferrer i Joan Veià, canonges de la catedral de Barcelona, Dionís de Clariana, ciutadà de
Barcelona, doctor en ambdós drets, i Jaume Ginovès, mercader, també ciutadà d’aquesta ciutat, tots admi-
nistradors i rectors generals de l’Hospital de la Santa Creu, transfereixen, amb certes condicions, a
Francesc Calça, cavaller, domiciliat a Barcelona, fill i hereu del difunt Joan Llorenç Calça, notari i ciutadà de
la dita ciutat († 1549, agost, 25), espòs d’Anna, tota l’heretat i els béns que foren del difunt Joan Pasqual,
doctor en ambdós drets, del Reial Consell, ciutadà de Barcelona, espòs d’Àngela († 1558, juliol, 4), el qual
nomenà hereu universal vitalici el dit seu nebot Joan Llorenç, i, a la seva mort, el citat Hospital. Entre les
nombroses condicions a observar, cal que Francesc Calça es faci càrrec de pagar 700 lliures del dot d’Àn-
gela, d’abonar les misses per al salvament de l’ànima de Pasqual a celebrar a Valldonzella, de pagar el
trasllat de les restes mortals del fill de Joan Pasqual, mort a Castella, i dels plets de Luchino Scarampi i de
Francesc Junyent, ciutadà de Barcelona.

Miquel Joan Cellers, notari públic, ciutadà de Barcelona, i escrivà dels negocis del dit Hospital.

Trasllat de Pere Fitor, notari públic de Barcelona, de 1559, juliol, 10.

1A-2324

657 x 609

Al dors, en lletra coetània: “Translat autèntich de la concòrdia feta entre mossèn Francesch Calsa,
cavaller, y los administradors de l’Hospital de Santa Creu de Barcelona, ab la qual passe la heretat
de micer Johan Pasqual, quòndam, envers dit mossèn Calsa y los seus”.

El pacte pròpiament dit és en català.

2374

1559, maig, 20. Barcelona.

Miquel Terri, mercader, ciutadà de Barcelona, procurador d’Alfons de Castellbisbal, donzell, domiciliat en
aquesta ciutat, reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari de la ciutat de Barcelona, li ha pagat la
quantitat de 1320 sous, pensió anual d’un censal mort cobrador el dia 30 de març sobre la universitat
de la dita ciutat, amb especial obligació del dret del vi i la verema.

Joan Jeroni Canyelles, notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.

1A-2325

94 x 132
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2375

1559, juny, 7. Barcelona.

Pere Pau Saragossa, doctor en dret, i Joan Espuny, canonges, procuradors i administradors generals de la
Pia Almoina dels pobres de la catedral de Barcelona, confirmen i estableixen de nou a Francesc Joan
Carnisser, mercader, de la vila de Reus, al Camp de Tarragona, amb certes condicions, diverses cases
situades prop del portal de Santa Anna, al carrer dels Ollers, àlies dels Tallers, que els seus avantpassats
posseïen des de feia molt de temps i eren propietat alodial de la dita Pia Almoina, a canvi de 9 sous
d’entrada. Són les següents: 1) unes cases semienderrocades amb un portal a la via pública i un hort
contigu, com a successor de la seva filla Anna, muller de Joan Monjo, notari públic de Barcelona, i que
primer havien estat de Caterina, muller de Pau Renard, també notari públic de Barcelona, germana de
l’estabilient, a cens anual de 13 sous i 6 diners per Santa Maria d’agost; 2) unes altres cases quasi
totalment enderrocades amb un portal al carrer públic, un hort i un pou que tenia com a successor de
Francesc d’Avesó, de Barcelona, a cens de 2 morabatins alfonsins o 18 sous, pagador el mateix dia.

Baltasar Puiggener, notari públic de Barcelona.

1A-2326

309 x 580

Al dors, en lletra coetània: “+ Carta precaria feta e fermada per los reverents almoyners de la Seu
de Barcelona a mossèn Francesc Joan Carnicer, de Reus, de unes cases situades en lo carrer dels
Tellers de la present ciutat de Barcelona. En poder de Balthasar Puigjaner, notari de Barcelona”. En
lletra posterior : “Per lo hort a hont vuy són les sitges de la ciutat”.

2376

1559, juny, 8. Barcelona.

Fra Martí Sorà, monjo, administrador i/o majordom i conreuer del monestir de Santa Maria de Montalegre,
procurador, síndic i ecònom de Joan Ribalter, prior del dit monestir, confirma i estableix de nou a Francesc
Joan Carnisser, mercader, de la vila de Reus, al Camp de Tarragona, amb certes condicions, unes cases, hort,
eixida, pou i safareig, situats al carrer de Tallers, com a successor de la seva filla Anna, que fou muller de
Joan Monjo, notari públic de Barcelona, i que abans foren de la seva difunta germana Caterina, muller que
fou de Pau Renard, notari públic de Barcelona, les quals són propietat alodial del dit monestir per unió d’a-
quest amb el monestir de Sant Pol del Maresme, del mateix orde de la Cartoixa. Per aquest nou establi-
ment han de pagar 9 sous d’entrada i un cens anual de 27 sous per la Santa Creu de maig.
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Baltasar Puiggener, notari públic de Barcelona.

1A-2327

265 x 559

Al dors, en lletra coetània: “Tenentur per civitatem Barchinone, racione vindicionis eidem facte per
Benedictum Ferrer, notarium regium. In pose Michaelis Joannis Cellers, notarii publici, quarta julii,
MDLXVII”. Hi ha altres notes força esborrades.

2377

1559, juny, 23. Barcelona.

Pere Pau Sala, mercader, ciutadà de Barcelona, administrador del bací de pobres vergonyants de la par-
ròquia de Santa Maria del Mar, reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari de la dita ciutat, li ha
pagat 240 sous, pensió anual d’un censal mort cobrador el dia 10 de setembre passat sobre la univer-
sitat de la ciutat de Barcelona, amb especial obligació del dret de la llenya. 

Joan Jeroni Canyelles, notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.

1A-2328

10 x 148

2378

1559, juny, 23. Barcelona.

Cristòfol Vidal reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari de Barcelona, li ha pagat 40 sous?, pensió
anual d’un censal mort cobrador un dia determinat sobre la universitat de Barcelona, amb especial obli-
gació del dret extraordinari. 

Joan Jeroni Canyelles, notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.

1A-2329

90 x 244

Dolent.
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2209. Agustí Escaldart, assao-
nador de pells, ciutadà de
Barcelona, reconeix que
Andreu Sacosta, clavari d’a-
questa ciutat, li ha pagat 400
sous, pensió anual d’un censal
mort cobrador el dia 22 d’a-
gost que percep sobre la uni-
versitat de Barcelona, amb
especial obligació del dret de
la fleca.

2374. Miquel Terri, mercader,
ciutadà de Barcelona, procu-
rador d’Alfons de
Castellbisbal, donzell, domici-
liat en aquesta ciutat, reco-
neix que Andreu Sacosta, cla-
vari de Barcelona, li ha pagat
la quantitat de 1320 sous,
pensió anual d’un censal mort
cobrador el 30 de març sobre
la universitat de la dita ciutat,
amb especial obligació del
dret del vi i la verema.

2377. Pere Pau Sala, merca-
der, ciutadà de Barcelona,
administrador del bací de
pobres vergonyants de la
parròquia de Santa Maria del
Mar, reconeix que Andreu
Sacosta, clavari de la dita ciu-
tat, li ha pagat 240 sous, pen-
sió anual d’un censal mort
cobrador el 10 de setembre
passat sobre la universitat de
Barcelona, amb especial obli-
gació del dret de la llenya.
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2379

1559, juliol, 1. Barcelona.

Galceran Miquel, reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari de Barcelona, li ha pagat 240 sous, pen-
sió anual d’un censal mort cobrador el dia 31 de maig sobre la universitat de Barcelona, amb especial
obligació del dret del vi i de la verema.

Joan Jeroni Canyelles, notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.

1A-2330

87 x 119

Regular. Hi manquen fragments que en dificulten la lectura.

2380

1559, juliol, 1. Barcelona.

Antoni Godai i Quirze Marc, membres o procuradors d’una confraria, reconeixen que Andreu Sacosta,
donzell i clavari de Barcelona, ha pagat en el seu nom 80 sous? a Joan Martí, boter, ciutadà de
Barcelona, pensió anual d’un censal mort cobrador el 27 de juny sobre la universitat de Barcelona,
especialment sobre el dret extraordinari de la fleca.

Joan Jeroni Canyelles, notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.

1A-2331

97 x 124

Regular.

2381

1559, juliol, 3. Barcelona.

Miquel Romeu, prevere beneficiat en una església de Barcelona, procurador de l’abadessa i un convent
de Barcelona, reconeix haver rebut d’Andreu Sacosta, donzell i clavari de Barcelona, la quantitat de
240? sous, pensió anual d’un censal mort cobrador un dia determinat sobre la universitat de Barcelona.
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Joan Jeroni Canyelles, notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.

1A-2332

122 x 120

Regular.

2382

1559, juliol, 3. Barcelona.

Jaume Calvell, procurador de la prioressa i del convent del monestir de Jonqueres, reconeix que Andreu
Sacosta, donzell i clavari de Barcelona, li ha pagat una certa quantitat, pensió anual d’un censal mort cobra-
dor el 15 d’abril sobre la universitat de Barcelona, amb especial obligació del dret del vi i de la verema. 

Joan Jeroni Canyelles, notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.

1A-2333

99 x 124

Regular.

2383

1559, juliol, 18. Barcelona.

Dionís de Clariana reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari de Barcelona, li ha pagat 52? sous,
pensió anual d’un censal mort cobrador un dia del mes de juny sobre la universitat de la ciutat de
Barcelona, amb especial obligació del dret del vi i de la verema.

Joan Jeroni Canyelles, notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.

1A-2334

90 x 176

Regular.
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2384

1559, juliol, 18. Barcelona.

Joan Jordi Totosaus, procurador? de Joan d’Erill i d’Orcau, reconeix haver rebut d’Andreu Sacosta, donzell i
clavari de la ciutat de Barcelona, la quantitat de 800 sous, pensió anual d’un censal mort cobrador el
14 de juliol sobre la universitat de la dita ciutat, amb especial obligació del dret del florí i del mig florí.

Joan Jeroni Canyelles, notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.

1A-2335

126 x 140

Regular. Hi manquen fragments a la part superior.

2385

1559, juliol, 23. Barcelona.

Elionor Jovells reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari de Barcelona, li ha pagat la quantitat de
60? sous, pensió anual d’un censal mort cobrador el 2? de juliol sobre la universitat de Barcelona, amb
especial obligació del dret de la llenya.

Joan Jeroni Canyelles, notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.

1A-2336

114 x 142

Regular. Hi manquen fragments a la part superior que en dificulten la lectura.

2386

1559, juliol, 28. Barcelona.

Jaume Capellades, procurador de la prioressa i del convent de monges del monestir de Montsió, reconeix
que Andreu Sacosta, donzell i clavari de Barcelona, li ha pagat 536 sous, pensió anual d’un censal mort
cobrador el dia 11 de juliol sobre la universitat de Barcelona, especialment sobre el dret del vi i la verema.
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Joan Jeroni Canyelles, notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.

1A-2337

99 x 126

Regular. 

2387

1559, agost, 25. Barcelona.

Eufrasina Puigsec, vídua del difunt Miquel Puigsec, notari públic de Barcelona, com a hereva universal de
la seva germana Elionor Calça, morta intestada, ven amb carta de gràcia a Eulàlia Tandera, muller de
Gabriel Tander, sabater, ciutadà de Barcelona, un censal mort de pensió anual de 30 sous i de preu de
37,5 lliures que la dita Eufrasina rebia sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona el dia
24 de maig, a raó de 25.000 sous de preu per mil de pensió, per la quantitat de 37 lliures i 16 sous.
Aquest censal és part d’un censal mort de 4 lliures de pensió anual i de 100 lliures de preu en el
moment en el qual fou creat, cobrador sobre la dita universitat el mateix dia i amb idèntica raó. Eulàlia
fa aquesta compra amb els seus béns parafernals. Segueix àpoca de la mateixa data que especifica
que Eulàlia paga 37 lliures i 16 sous perquè 6 sous corresponen a la pensió prorrata des del 24 de
maig passat fins al dia present, i reté 17 lliures i 16 sous en pagament d’un deute que la dita Eufrasina
tenia amb ella. Les restants 20 lliures les ingressa a la Taula de Canvi.

Pau Mallol, notari públic de Barcelona.

1A-2338

332 x 562

Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal feta per la dona Eufracyna Puigsech a Eulària Tandera
de un censal se reb sobre la ciutat de Barcelona”. Hi ha altres notes força esborrades.

2388

1559, setembre, 15. Barcelona.

Joan Oliveres, canonge de la catedral de Barcelona, Bernat Verder, canonge i sagristà del monestir de
Santa Maria de l’Estany, i Joan Feliu, àlies Sunyer, prevere beneficiat de la catedral de Barcelona, tots
marmessors del testament i vicegerents de les pies causes instituïdes pel dit difunt Miquel Feliu, prevere
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beneficiat de la vila de Moià (1558, gener, 5), en compliment de la voluntat del citat Miquel i un cop
realitzades les dites causes pies, donen a Joana Sunyer, germana del testador, muller de Joan Sunyer,
pagès, de la vila de Moià, la tercera part de l’herència restant mitjançant un censal mort de preu de
400 lliures i de pensió anual de 16 lliures, cobrador el dia 28 de març, sobre la universitat i els singulars
de la ciutat de Barcelona, per tal que en sigui la usufructuària vitalícia amb plena llibertat i, després de
la seva mort, passi al seu fill, el dit Joan Feliu, nebot i marmessor del testador, com a laica i privada per-
sona, i hereu de la casa d’en Feliu, on nasqué el testador. Aquest censal és part d’un censal mort de
1250 lliures de preu i de 1000 sous de pensió anual cobrador el mateix dia que Bernat Dusai, clavari i
síndic de la universitat de Barcelona, havia venut a Joan Mai, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona.
Consten els antecedents d’aquest censal des del moment de la seva creació.

Miquel Cellers, notari públic de Barcelona.

1A-2339

422 x 602

Al dors, en lletra coetània: “Consignació feta a la dona na Joana Sunyer, que fou muller de Joan
Sunyer, de Moyà, com a usufructuària de sa vida tantum, e aprés sa mort a mossèn Joan Feliu, pre-
vere beneficiat en la Seu de Barcelona, com a layca y privada persona, com a proprietari, de aquell
censal de preu de CCCC lliures y de annua pensió de XVI lliures, pagadores a XXVIII de marc
(sic.) sobre la universitat y singulars de la ciutat de Barcelona. Foli 150, març (...)”. En lletra poste-
rior : “Fan per la luyció del censal de CCCC lliures y de preu (sic.) de XVI lliures que lo noble don
Hierony de Pinós rebia sobre la ciutat a XXVIII de març. Diffinir a XIIII de octubre (...). És la diffini-
ció en poder de mossèn Andreu Fontova a 21 de juny, 1569, en lo libre 28, foli CLXXXXVI”. 

La part del testament transcrita és en català.

2389

1559, octubre, 17. Barcelona.

Isabel de Blanes, vídua d’Onofre Joan de Blanes i de Beuda, donzell, domiciliat a Barcelona, tant en nom
propi com a hereva a benefici d’inventari de l’heretat i dels béns del seu difunt marit (1554, setembre,
25), que li foren obligats a causa del seu dot, l’esponsalici i altres drets, com a usufructuària de l’heretat i
els béns del difunt Francesc de Conesa, donzell, domiciliat a Barcelona (1554, abril, 26), i Vidal de Blanes,
fill comú i hereu universal del seu pare i del dit Francesc de Conesa, donen entre vius a Francesc Ferrer,
canonge de la catedral de Barcelona, com a laica i privada persona, dos censals morts, l’un de pensió
anual de 250 sous i de preu de 250 lliures, que mare i fill rebien conjuntament el dia 29 de març sobre
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la universitat de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret del pes de la farina, i l’altre de pensió
anual de 20 sous i de preu de 30 lliures que la dita Isabel rebia el mateix dia sobre els citats universitat i
dret. Aquest dos censals són part d’aquell censal mort de pensió anual de 600 sous i de preu de 750 lliu-
res en el moment en què fou creat, que el clavari de la ciutat de Barcelona va vendre als tutors i cura-
dors de la persona i dels béns dels fills pubills i hereus del difunt Joan Monegal, mercader, ciutadà de
Barcelona, pare de la citada Isabel, i del qual són successors i propietaris (1518, agost, 13).

Joan Jeroni Canyelles, notari públic de Barcelona.

1A-2340

488 x 347

2390

1559, octubre, 25. Barcelona.

Francesc Ferrer, canonge de la catedral de Barcelona, com a laica i privada persona, ven a Pere Bernat
Codina, ciutadà de Barcelona, un censal mort de pensió anual de 600 sous i de preu de 750 lliures, a
raó de 25.000 sous per mil sous de pensió, cobrador el dia 29 de març sobre la universitat i els singu-
lars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret de la farina, per la quantitat de 750 lliures.
Aquest censal l’ha rebut en part d’Isabel i de Vidal de Blanes. Segueix àpoca de la mateixa data, on
s’especifica que s’abonen un total de 358 lliures, 1 sou i 3 diners: 350 lliures, són en complement de les
750 lliures del preu del dit censal, i 8 lliures, 1 sou i 3 diners, corresponen a les pensions degudes pror-
rata. El comprador ha d’emprar 400 lliures en la lluïció d’un censal als administradors de la causa pia
del difunt Miquel Pérez. Hi consten els antecedents del dit censal.

Jaume d’Encontra, notari públic de Barcelona.

1A-2341

666 x 445

Al dors, en lletra coetània: “Venda feta per lo reverend senyor mossèn Francesc Ferrer, canonge de
la Seu de Barcelona, al magnífic mossèn Pere Bernad Codina, ciutedà de dita ciutat, de un censal
creat de pensió de sis-cents sous quiscun any, pagadors a vint-y-nou de m[arç], y [de preu] de
DCCL lliures, a raó de XXVM per mil, (...) reb sobre la ciutat de Barcelona y dret [de la fari]na”. En
lletra posterior : “Fan per la luysió del censal de preu de DCCL lliures y pensió de XXX lliures que
mossèn Bernat Codina rebia sobre la ciutat a XXVIIII de març (...). Diffinit”. 

Aquest pergamí està cosit al document següent, el document núm. 2391.
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2391

1559, desembre, 5. Barcelona.

Miquel Alfons, apotecari, Gabriel Alfons, garbellador de blat, i Joan i Pere Aravall, argenters, tots ciutadans
de Barcelona, administradors de les causes pies instituïdes pel difunt Miquel Pérez, canviador, ciutadà de
Barcelona, i la seva difunta esposa i hereva vitalícia Elisabet, reconeixen que Elisabet, vídua d’Onofre Joan
de Blanes i de Beuda, donzell, domiciliat a Barcelona, i Vidal de Blanes, fill comú dels dits cònjuges,
Francesc Ferrer, canonge de la catedral de Barcelona, com a laica i privada persona, i Pere Bernat
Codina, ciutadà de Barcelona, els han pagat, per un censal mort de 750 lliures de preu i 600 sous de
pensió anual, a raó de 25.000 per mil sous, cobrador el dia 29 de març sobre la universitat i els singulars
de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret de la farina, d’una part, 400 lliures, preu d’un censal
mort de 320 sous de pensió anual que Caterina, vídua de Perot d’Àger, donzell domiciliat a Barcelona, el
difunt Onofre Joan de Blanes i de Beuda i la seva muller Elisabet, havien restituït a Elisabet, muller i here-
va universal vitalícia del dit Miquel Pérez, i als administradors de la dita pia causa amb especial obligació
del censal mort que els cònjuges Blanes rebien sobre la universitat i els singulars de la ciutat de
Barcelona i el dret de la farina (1531, octubre, 30), i, de l’altra, 9 lliures, 6 sous i 8 diners, pensions prorra-
ta degudes fins a la data de la lluïció, cosa que fa un total de 409 lliures, 6 sous i 8 diners. 

Jaume d’Encontra, notari públic de Barcelona.

1A-2342

467 x 394

Aquest document està cosit al pergamí anterior, el document núm. 2390.

2392

1559. Barcelona.

Dionís de Clariana, procurador de (...) Arinyó, donzell, de la vila de Fenars, reconeix que Andreu Sacosta,
donzell i clavari de Barcelona, li ha pagat una certa quantitat, pensió anual d’un censal mort cobrador el
dia 30 de desembre sobre la universitat de Barcelona, amb especial obligació del dret de la farina.

Joan Jeroni Canyelles, notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.

1A-2343

85 x 254 

Dolent.
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2393

155?, maig. Barcelona.

Dionís de Clariana reconeix que Andreu Sacosta, donzell i clavari de Barcelona, li ha pagat 400? sous de
pensió anual d’un censal mort cobrador el dia 20 d’un determinat mes sobre la universitat de
Barcelona, amb especial obligació del dret del vi i la verema.

Joan Jeroni Canyelles, notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.

1A-2344

125 x 119

Dolent. Lletra força esborrada i hi manquen fragments que en dificulten la lectura.
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Índex onomàstic
i de matèries





   311 Índex onomàstic i de matèries

En aquest índex s’han inclòs els topònims en majúscules (BARCELONA), les veus onomàstiques
en versaleta (CARLES I) i les matèries en rodona (mercaders). Els noms propis s’han entrat per la
forma actual, i s’han fet constar al costat de la veu principal, si escau, les variants catalanes i llatines
dels noms, cognoms i topònims que apareixen a les notes dorsals. Les xifres remeten sempre al
número dels regests.

Els noms de persona entren generalment pel cognom, si el sabem, excepte en el cas de reis,
infants, papes i algunes dignitats eclesiàstiques que entren pel nom. Per tal d’escurçar l’índex, hem
posat tots els individus amb un mateix nom o cognom seguits i separats l’un de l’altre per una
doble barra ( // ). Els noms o els cognoms idèntics als que encapçalen l’entrada se substitueixen
per un guió llarg ( — ). En cas de dubte sobre la coincidència de la identitat de dos personatges o
més amb el mateix nom, s’ha optat per repetir l’entrada o les entrades. Els noms de persona, si
escau, van seguits de les dades d’identificació pertinents, com l’ofici o càrrec, la condició jurídica i/o
social i, si són factibles, les dades familiars. Si una mateixa persona desenvolupa al llarg del temps
diferents càrrecs o funcions, els hem separat per una coma ( , ). Quan és possible, si ens ha sem-
blat que podia ser útil al lector, els noms de persona van acompanyats d’informacions que perme-
ten la millor identificació del personatge, i ho hem indicat després d’una barra ( / ). En cas d’un
encapçalament idèntic, els topònims precedeixen els antropònims. Si hi ha topònims coincidents
en part, hem substituït la veu similar també per un guió llarg. Quan ha estat útil per a la recerca,
s’han fet les remissions pertinents.

Com en el volum anterior, moltes de les dones que surten en els regests porten el cognom del
pare o del marit feminitzat, sempre que el dit cognom no acabi en –a, terminació susceptible de
ser considerada femenina, cas en el qual el cognom restaria invariable (Calça, Ferrera, Llagostera,
Moià...) o que acabi en consonant i la feminització del cognom resultés estranya (Ferreres, Luquès,
Puigsec, Reig, Ribes, Rifós...). No obstant això, com abans, tampoc no és gens sistemàtic, ja que en
casos en què la feminització és possible, romanen invariables (Oliu, Masnovell, Petit...). Així, els
cognoms masculins Arinyó, Armengol, Ballester, Balrí, Bas, Boscà, Burguès, Cassador, Claret, Cortès,
Falcó, Ferrer, Fluvià, Fuster, Guinard, Llombard, Masbell, Mateu, Ortigó, Pelegrí, Pons, Puigmidó, Salat,
Salvany, Santcliment, Seguer, Sentmenat, Sunyer, Tander, Tardí, Vinyet, donarien lloc a la forma feme-
nina Arenya, Armengola, Ballestera, Balrina, Bassa, Boscana, Burguesa, Cassadora, Clareta, Cortesa,
Falcona, Ferrera, Fluviana, Fustera, Guinarda, Llombarda, Masbella, Mateua, Ortigona, Pelegrina,
Ponsa, Puigmidona, Salada, Salvanya, Santclimenta, Seguera, Sentmenada, Sunyera, Tandera, Tardina,
Vinyeta, però també podem trobar oscil·lacions en una mateixa persona o família, com Mateu, on
les dones entren tant pel cognom masculí com pel feminitzat o Mateua. En ocasions, les dones
conserven els dos cognoms: el llinatge del pare i el de marit, que ocupen indistintament el primer
o el segon lloc, de vegades el primer és el del pare (Caterina Bussot i Turell) i, en d’altres, el primer
és el del marit (Àngela Calders i Ermengol). D’altra banda, si una dona es casa diverses vegades
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perquè enviuda, normalment va canviant el cognom i conserva el del darrer marit, encara que en
els documents normalment es fa referència al cognom del marit o marits anteriors (Caterina
Garcia, vídua en primeres noces de Guillem Llombard, coraller, ciutadà de Barcelona, i en segones
de Martí Garcia, manescal, ciutadà de la mateixa ciutat). Igualment, en algunes ocasions la dona uti-
litza el cognom del marit, ja sigui idèntic o feminitzat, però fa servir també el del pare en forma
d’àlies (Anna Bernadina Eulàlia de Margarit, àlies Seguera; Elisabet Cassadora, àlies Clareta). En una
ocasió, el cognom femení fa referència a un topònim (mas Clopera) i no porta el del marit, proba-
blement perquè indica l’origen de la dona i potser correspon també al nom del pare (Francesca
Clopera, muller de Miquel Compte). També, excepcionalment el que es feminitza és el nom de pila
del marit aplicat a la seva muller (Eulàlia Simona Petit, muller de Simó Petit).

Respecte als homes, volem assenyalar que en un cas un home pren el cognom de la mare (Antoni
Jordà, fill de Pere Marc i de Margarida Jordana), encara que cal assenyalar que es tracta d’un estran-
ger d’origen francès.

La part de matèries, conceptes o assumptes no és exhaustiva, ja que només s’hi han inclòs aque-
lles relatives a la ciutat de BARCELONA ordenades alfabèticament. La separació entre matèries
s’ha fet amb punt i guió curt ( .– ). L’ordenació interna de cada matèria normalment també és alfa-
bètica. Així mateix, quan hem fet una agrupació de matèries o conceptes, el títol que les reuneix
va amb lletra rodona subratllada (Esglésies, parròquies i capelles:). 

Si escau, s’han inclòs les referències al catàleg de Privilegis reials de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, i
s’ha expressat si el pergamí allí regestat es tracta d’un original o un trasllat.
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ACEVEDO Y FONSECA (Diego de), conseller i treso-
rer general de Felip I, 2344.

ÀGER (senyora d’). Vegeu ÀGER (Caterina d’). //
— (Anna d’), donzella, filla del difunt Perot d’À-
ger, donzell, domiciliat a Barcelona, i de Caterina,
2249. // — (Caterina d’), muller de Perot d’Ager,
donzell, domiciliat a Barcelona, pares d’Anna d’À-
ger, donzella, 1995, 2249, vídua, 2263, 2285-
2287, 2391. // — (Perot d’), donzell, domiciliat a
Barcelona, espòs, en segones noces, de Caterina,
pares d’Anna d’Àger, donzella, 2249, padrastre
d’Elisabet, muller d’Onofre Joan de Blanes i de
Beuda, filla del primer matrimoni de Caterina
amb Joan Monegal , mercader, ciutadà de
Barcelona, 1995, difunt, 2263, 2285-2287, 2391.
Vegeu BLANES I DE BEUDA (Onofre Joan de),
BLANES I DE MONEGAL (Elisabet) i MONEGAL (Joan).

AGNETA. Vegeu ANNA, fi l la del difunt Lluís
Desvalls.

AGRAMUNT (Jaume), mercader, ciutadà de
Barcelona, procurador general de Joan Bailó, doc-
tor en medicina o metge, habitant de Manresa,
2241.

AGUILAR (Jaume d’), f i l l de Joan Berenguer
d’Aguilar, ambdós donzells , ciutadans de
Barcelona, espòs d’Àngela d’Aguilar i de
Camporrells, 2323. // — (Joan Berenguer d’),
pare de Jaume d’Aguilar, ambdós donzells, ciuta-
dans de Barcelona, 2323, conseller en cap, síndic
de la ciutat de Barcelona a les corts de Montsó,
2085. // — I DE CAMPORRELLS (Àngela d’), muller
de Jaume d’Aguilar, fill de Joan d’Aguilar, ambdós
donzells, domiciliats a Barcelona, 2323.

AGUILAR [DE CAMPOO], municipi de la comu-
nitat autònoma de Castella i Lleó, 2269.

AGUILAR [DE CAMPOO], marquès. Vegeu FERNÁNDEZ-
MANRIQUE (Juan).
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AGUILÓ (Miquel), escrivà, procurador de Joanot
Castell, donzell, habitant del regne de Nàpols,
2014.

AGULLANA (Baldiri), ciutadà de Girona, espòs de
Constança, pares de Rafael, difunt, 2075. // —
(Constança), vídua de Baldiri Agullana, mare de
Rafael Agullana, ambdós ciutadans de Girona,
germana d’Elionor Esteve i d’Eulàlia Ferrera,
monja del monestir de Predicadores, 2075. // —
(Enric-sic.-), 2103. Vegeu AGULLANA (Joan). // —
(Francesc), ciutadà de Girona, pare de Joan
Agullana, ciutadà de Girona i de Barcelona,
Francesc i Rafael, ciutadans de Girona, 2199. //
— (Francesc), fill de l’homònim, ciutadà de
Girona, germà de Joan, ciutadà de Girona i de
Barcelona, i de Rafael, ciutadà de Girona, 2103,
hereu de Joan Ponç Esteve, cavaller, domiciliat a
Barcelona, 2075, 2199. // — (Joan, Joanot), ciuta-
dà de Girona i de Barcelona, fill de Francesc
Agullana, ciutadà de Girona, germà de Rafael i de
Francesc Agullana, ambdós ciutadans de Girona,
hereu de Joan Ponç Esteve, cavaller, domiciliat a
Barcelona, 2075, 2103. // — (Lluís), doctor en
ambdós drets, habitant de Barcelona, 2163. // —
(Rafael, Raphel de), ciutadà de Girona, fill de
Francesc Agullana, ciutadà de Girona, germà de
Joan o Joanot Agullana, ciutadà de Girona i de
Barcelona, i de Francesc, ciutadà de Girona,
hereu de Joan Ponç Esteve, cavaller, domiciliat a
Barcelona, 2075, 2103, 2199. Vegeu ESTEVE (Joan
Ponç). // — (Rafael), fill del difunt Baldiri Agullana,
ambdós ciutadans de Girona, i de Constança,
2075, marmessor de Lluís Llor, ciutadà de
Girona, 2058. 

AGUSTÍ (Jeroni), cavaller, de l’orde i milícia de
Sant Jaume de l’Espasa, habitant de Barcelona,
batlle general del Principat de Catalunya, 2106.

AIRES (Pere Joan), prevere de la diòcesi d’Urgell,
beneficiat del benefici dels sants Miquel i Esteve a
l’església parroquial de Santa Maria del Pi, 2254.

AITONA, municipi del Segrià, 2117.

A
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CRUÏLLES, PUIGMIDONA i TORRES (Aldonça). // —
JOANA. Vegeu TRIES (Aldonça Joana).

ALEMANY (Jeroni), passamaner, ciutadà de
Barcelona, testimoni, 2041. // — DE FOIXÀ,
Alamany de Foxà (Bernat), varvassor, senyor del
castell de Foixà, diòcesi de Girona, procurador
de Miquel Hèctor de Santdionís, donzell, domici-
liat a la ciutat i vegueria de Girona, i de la seva
muller Jerònima, 2189.

ALFONS (Gabriel), garbellador de blat, administra-
dor de les causes pies instituïdes pel difunt
Miquel Pérez, canviador, ambdós ciutadans de
Barcelona, 2391. // — (Miquel), apotecari, admi-
nistrador de les causes pies instituïdes pel difunt
Miquel Pérez, canviador, ambdós ciutadans de
Barcelona, 2391.

ALGUER, l’, municipi de Sardenya, província de
Sàsser, Itàlia, 2041. Vegeu SARDENYA, regne.

ALIÓ (Joan), mercader, ciutadà de Barcelona, tes-
timoni, 2127.

ALMAR (Joan), de la Bisbal, nebot i hereu substitut
del difunt Joan Ribes, ciutadà de Barcelona, 2067.

ALMUGÀVER (Violant), muller de Joan Valentí de
Boscà, donzell, domiciliat a Barcelona, pares de
Violant Boscana o Violant de Ferrera i de Boscà,
vídua de Felip de Ferrera, doctor en ambdós
drets, conseller i regent la cancelleria reial al
regne de Mallorca, ciutadà de Barcelona, difunta,
2149.

ALÒS COLOM (Perantoni), espòs d’Eufrasina
Margarida, pares de Jaume, Perantoni, Maria
Anna i Marina, 2352.

ALTARRIBA (Francesc d’, Francesc), donzell, de la
vila de Cervera, espòs de Jerònima Tries, filla de
la difunta Aldonça Joana, muller de Joan Tries,
ciutadà de Barcelona, 2223. // — (Onofre d’),
prevere de la diòcesi de Barcelona, abans benefi-
ciat del benefici de Santa Maria a l’església del

AITONA, Aytona, comtessa, 2117.

AIXERRAT (Joan), doctor en ambdós drets, ciutadà
de Barcelona, procurador de Francesc Carbonell,
clergue, de la diòcesi de València, rector de l’es-
glésia de Santa Maria del Pi, 2200.

ALBAIDA, municipi del País Valencià, comarca de
la Vall d’Albaida, 2300.

ALBAIDA, comte. Vegeu MILÀ I DE BORJA (Jaume del).

ALBANELL (Galceran), cavaller, de l’orde de Sant
Jaume de l’Espasa d’Uclés, habitant de Barcelona,
pare del fill homònim, clergue de Barcelona,
beneficiat de l’altar de Santa Maria de l’església de
Sant Andreu de Llavaneres, 2245. // —
(Galceran), clergue de Barcelona, beneficiat de
l’altar de Santa Maria de l’església de Sant Andreu
de Llavaneres, fill de l’homònim, cavaller, de l’or-
de de Sant Jaume de l’Espasa d’Uclés, habitant de
Barcelona, 2245. // — (Ramon), pubill, 2325.

ALBINYANA (Guerau), pagès, de la parròquia de
Sant Pere de Reixac, 2313.

ALDONÇA, filla de Joan Descoll, habitant de
Barcelona, i d’Isabel Descoll i Malla, germana
d’Anna Marqueseta, 2171. // —, monja del
monestir de Santa Maria de Jonqueres, filla, mar-
messora i hereva substituta d’Elionor Esquerit,
muller de Pere Salbà, donzell , domicil iat a
Barcelona, germana d’Elionor, vídua de Bernat
Joan de Tamarit, donzell, Perot, Dimes, de l’orde
de Sant Joan de Jerusalem, i Bernat, cunyada
d’Elionor, muller de Perot, 2244. // —, muller de
Francesc Safont, notari, ciutadà de Barcelona,
pares de Bernat Safont, notari i escrivà de registre
reial, ciutadà de Barcelona, difunta, 2123, 2124. //
—, muller del noble Pere Aragall, habitant de
Barcelona, 2023. // —, vídua d’Antoni Bac, merca-
der, ciutadà de Barcelona, 1993. // — BRIANDA,
filla de Bernat Safont, notari i escrivà reial, ciutadà
de Barcelona, i de Joana, germana de Bernat,
Miquel, Francesc, Elisabet i Elionor, muller de
Jeroni Esteve, notari, 2123. // —, Aldonsa. Vegeu
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monestir de Sant Joan de l’Erm, ara del benefici
sota la invocació dels sants Miquel i Esteve de
l’església de Santa Maria del Pi, 2254.

ALZINA. Vegeu OLZINA (Ferran). // — (Francesc
d’), doctor en ambdós drets, clavari de la ciutat
de Barcelona. Vegeu SOLZINA (Francesc). // —
(Joan), cirurgià, ciutadà de Barcelona, espòs de
Lluïsa, difunt, 2366.

ALZINES (n’), calderer, pare de Margarida, primera
muller de Pere Pons, boter, de la parròquia de
Sant Feliu de Cabrera, ciutadà de Barcelona,
2343.

AMALFI, ciutat de la Campània, província de
Salern, Itàlia, 2011, 2014.

AMALFI, duc. Vegeu ARAGONA DE PICCOLOMINI

(Alfonso d’).

AMAT (Agustí), de la vila de Torroella de Montgrí,
marmessor de Caterina Balrina, vídua, en prime-
res noces, de Joan Balrí, muller de Joan Saguer, de
la mateixa vila, 2174. // — (Francesc, Francesch),
ciutadà de Barcelona, clavari, síndic i procurador
de l’esmentada ciutat, 2289, 2290. // — (Miquel),
notari reial, 2311.

AMETLLA, l’, municipi del Vallès Oriental, draper,
2275. 

AMIGUET (Cosme), doctor en arts i en medicina,
ciutadà de Barcelona, espòs de Magdalena, filla
del difunt (...) Antic, mercader, 2101.

ANDREU (Antic), notari públic de la vila de
Castel ló [d’Empúries] i per tot el comtat
d’Empúries, regent la notaria de la dita vila per
(...) Mallén, escrivà i del consolat de la citada vila,
2019. // — (Joan), notari públic de Barcelona,
2159.

ÀNGELA, filla de Francesca Moragas, hereva del mas
Moragas, a la parròquia de Sant Esteve de Parets, i
de Joan Umbert, germana de Joan, Antònia,
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Antiga, Sebastiana, Montserrat i Elisabet, 2299. //
—, filla de Joan Casadevall, major, i de Magdalena,
germana de Joan, menor, Francesc Benet o Benet,
Margarida, Caterina i Joana, difunta, 2041, 2043,
2069. Vegeu CASADEVALL (Joan). // —, filla i hereva
substituta de Joan Cervera, mercader, ciutadà de
Barcelona, germana de Joan o Joanot, l’hereu uni-
versal, i de Pere Cervera, 2251. // —, filla del difunt
Joan Prats, mercader, i de Francina Prats, germana
del difunt Joan Ribes, ciutadà de Barcelona, nebo-
da i hereva substituta de l’oncle, 2067. // —, muller
de Joan Guardiola, llibreter, ciutadà de Barcelona,
pares d’Elionor, muller de Joan Ferrer, llibreter, ciu-
tadà de Barcelona, 3312. // —, muller de Joan
Pasqual, doctor en ambdós drets, del Reial
Consell, mare d’un fill mort a Castella, tia de Joan
Llorenç Calça, notari públic de Barcelona, difunta,
2373. // — ALÈXIA. Vegeu BURGUESA (Àngela
Alèxia). // — MARINA. Vegeu FALCONA (Àngela
Marina). // — MIQUELA, Àngela, muller de Miquel
de Vallseca, ciutadà de Barcelona, vídua, en prime-
res noces, de Francesc Gassius de la Pera, donzell,
domiciliat a Barcelona, 1999. Vegeu GASSIUS DE LA

PERA (Francesc). 

ÀNGELS, casa, monestir. Vegeu BARCELONA.–
Monestirs i convents:

ANGLÈS (Antoni, Anthonius), júnior, escrivà de
manament de la cancelleria reial, notari públic, fill
de l’homònim, 1984. // — (Antoni), sènior, notari
públic de Barcelona, pare de l’homònim, 2025,
2048, 2049, 2067, 2074, 2076-2078, 2123, 2124,
2127, difunt, 1984, 2013.

ANGLESOLA, municipi de l’Urgell, prevere,
2349.

ANNA, Agneta, pubilla, filla dels difunts Lluís
Desvalls, donzell, habitant de Barcelona, i de
Marquesa, germana del difunt Joan, neboda de
Jeroni Desvalls, 2183, difunta, 2184. // —, filla de
Francesc Joan Carnisser, mercader, de la vila de
Reus, muller de Joan Monjo, neboda de Caterina,
muller de Pau Renard, ambdós notaris públics de
Barcelona, difunta, 2375, 2376. // —, filla de
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de Jaume, l’hereu universal, i de Margarida, 1986.
// — PAU. Vegeu SAFONT (Antoni Pau).

ANTÒNIA, filla de Francesca Moragas, hereva del
mas Moragas, a la parròquia de Sant Esteve de
Parets, i de Joan Umbert, àlies Moragas, germana
de Joan, Àngela, Antiga, Sebastiana, Montserrat i
Elisabet, 2299. // —, vídua de Pere Montserrat, tei-
xidor de draps de lli, soci d’Antoni Jordà, daguer,
ambdós ciutadans de Barcelona, 2052.

APIRA (Jaume), prevere beneficiat del benefici
dels sants Jordi i Helena, a l’església de Santa
Maria del Mar, 2335.

ARAGALL (Pere), noble, habitant de Barcelona,
espòs d’Aldonça, 2023.

ARAGÓ, regne, Diputació del General, censals,
2072, florins, 2092, marca, 2322, província dels
Frares Predicadors, 1988, reis, 2085, 2086, 2092.
Vegeu FERRAN II, CARLES I, FELIP I. // —, regnes.
Vegeu CORONA D’ARAGÓ, la.

ARAGÓ I DEL MILÀ, Aragó y del Milà (Marina d’,
Marina de), filla del difunt Jaume del Milà i de
Borja, comte d’Albaida, habitant de Barcelona,
2300.

ARAGONA DE PICCOLOMINI (Alfonso d’), duc
d’Amalfi, marquès de Capistrano, mestre justicier
del regne de Sicília i regent de la gran cort vicària,
2011, 2014.

ARAVALL (Joan), argenter, administrador de les
causes pies instituïdes pel difunt Miquel Pérez,
canviador, ambdós ciutadans de Barcelona, 2391.
// — (Pere), argenter, administrador de les cau-
ses pies instituïdes pel difunt Miquel Pérez, can-
viador, ambdós ciutadans de Barcelona, 2391.

ARBICIO I DE RIBES (Adriana d’), filla dels difunts
Francesc o Francí de Ribes, donzell, i de Joana
Ribes, filla d’Aldonça Torres i d’Antoni Joan
Torres, néta i hereva universal de la dita Aldonça,
2179.

Francesc Miquel Pol i de Paula, germana de
Violant de Camporells, neboda i hereva substitu-
ta de la dita Violant, 2145. // —, filla i hereva sub-
stituta de Pere Gener, notari públic de Barcelona,
germana de Jaume Joan, Pere, Esteve, Jeroni,
Francesc i Magdalena, germanastra de Caterina
Puigderoda i d’Elisabet Salvanya, 2298. // —,
monja del monestir de Santa Maria de Jonqueres,
filla de Miquel de Vallseca, ciutadà de Barcelona, i
d’Àngela Miquela, vídua de Francesc Gassius,
donzell, domiciliat a Barcelona, 2258. // —, muller
de Francesc Calça, caval ler, domici l iat a
Barcelona, 2373. // —, muller de Gaspar Ferrer,
francès, de Santa Silva(...), mare de Carmini
Ferrer, llibreter, ciutadà de Barcelona, difunta,
2280. // —, muller i marmessora de Lluís Llor,
ciutadà de Girona, 2058. // —, muller, en prime-
res noces, de Joan Llull, ciutadà de Barcelona, i,
en segones noces, de Francesc Jeroni Marc, don-
zell, mare de Joan Lluís Llull, àvia de Frederic Llull,
2276. // —, segona muller i marmessora de
Benet Pons, cavaller, habitant de Barcelona, 2051.
// — MARGARIDA. Vegeu OLLERS (Anna). // —
MARQUESETA, filla de Joan Descoll, habitant de
Barcelona, i d’Isabel Descoll i Malla, germana
d’Aldonça, 2171.

ANTIC (...), pare de Magdalena, muller de Cosme
Amiguet, doctor en arts i en medicina, ciutadà de
Barcelona, difunt, 2101.

ANTIGA, filla de Francesca Moragas, hereva del
mas Moragas, a la parròquia de Sant Esteve de
Parets, i de Joan Umbert, germana de Joan,
Àngela, Antònia, Sebastiana, Montserrat i Elisabet,
2299. // —, filla de Jaume Cornell, àlies Puig, agri-
cultor, de la parròquia de Santa Maria de
Cardedeu, i de la difunta Elionor, muller de Joan
Puig, de la dita parròquia, 2337. // —, filla i here-
va universal substituta de Baldiri Bofill, pagès, de
la vila de Sant Boi de Llobregat, i de Margarida,
germana de Benet i de Bartomeu, 2208. // —.
Vegeu ESBLADES (Antiga). 

ANTONI, fill de Salvador Colom, agricultor, de la
vila de Sant Boi de Llobregat, i d’Elionor, germà
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ARBOC, l’, municipi del Baix Penedès, vegueria
de Vilafranca del Penedès, rendes reials, 2323.

ARCAVELL, poble del municipi de les Valls de
Valira, comarca de l’Alt Urgell, parròquia, 2232,
2233.

ARENYA (Paula), muller de Joan Arinyó, carnisser,
ciutadà de Barcelona, 2106.

ARINYÓ (Joan), carnisser, ciutadà de Barcelona,
espòs de Paula Arenya, 2084, 2106, 2107. // —
(...), donzell, de la vila de Fenars, 2393.

ARLÀS (Joanot), marmessor de Jaume Caselles,
ambdós mercaders i ciutadans de Barcelona,
2250.

ARLES (Nicolau), major, mercader, pare del fill
homònim, menor, ambdós ciutadans de
Barcelona, tutors de Jaume Ventallols, menor,
2109. // — (Nicolau), menor, fill del pare homò-
nim, major, mercader, ambdós ciutadans de
Barcelona, tutors de Jaume Ventallols, menor,
2109.

ARMENGOL (mossèn). Vegeu ARMENGOL (Pere). //
— (Pere), pare de Jerònima Àngela, muller de
Joan Deià, ambdós mercaders, ciutadans de
Barcelona, i d’Anna, filla d’Elisabet, muller del dit
Pere en segones noces, 1988, 2079, administra-
dor de l ’heretat de Joan Ribes, ciutadà de
Barcelona, 2099, difunt, 2127. Vegeu CLARIANA

(Jerònima Àngela) i DEIÀ (Joan).

ARMENGOLA (Anna), impúber, filla i hereva univer-
sal de Pere Armengol, mercader, ciutadà de
Barcelona, i de la seva segona muller Elisabet, ger-
manastra de la difunta Jerònima Àngela, vídua de
Joan Deià, 1988, muller de Dionís de Clariana,
donzell, doctor en ambdós drets, tia de Maria
Anna i de Caterina Anna, filles del dit Dionís, 2127.

AULORON, OLORON-SAINTE-MARIE, diòcesi,
demarcació eclesiàstica amb la seu episcopal en
aquest municipi del Bearn, departament dels
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Pirineus Atlàntics, França, 2024.

AVESÓ (Francesc d’), ciutadà de Barcelona, 2375.

AVINYÓ, municipi de la Provença, cap del
departament de la Valclusa, França, 2148, habi-
tants, 2145. 

BAC (Antoni), espòs, en primeres noces, de
Joana, pares de Melcior Bac, els dos mercaders,
ciutadans de Barcelona, i, en segones noces,
d’Aldonça, pares de Joan, difunt, 1993. // —
(Benet), àlies Morer, paraire, de la vila de Sant
Celoni, marmessor de Joan Lletget, pagès, de la
vila de Santa Maria de Palautordera, i tutor de
Joan i de Benet, fills del dit Joan i de Joana, 2345.
// — (Joan), fill d’Antoni Bac, mercader, ciutadà
de Barcelona, i de la seva segona muller Aldonça,
germanastre de Melcior, 1993. // — (Melcior), fill
d’Antoni Bac, mercader, ciutadà de Barcelona, i
de la seva primera muller Joana, ambdós merca-
ders, ciutadans de Barcelona, germanastre de
Joan, 1993.

BADALONA, municipi del Barcelonès, camí reial,
2335.

BADIA (Francesc), cavaller, domiciliat a Barcelona,
segon marit d’Elionor, filla de Francina, muller de
Marturià Gual, duaner, ciutadà de Barcelona,
vídua de Jaume Cruanyes, mercader, ciutadà de
Barcelona, padrastre de Jaume, mercader, ciutadà
de Barcelona, Joana i Dionísia, 1998, 2168.

BAGÀ, municipi del Berguedà, natural, 1998.

BAGES, Baies, mas, situat a la parròquia de Sant
Boi de Llobregat, 2002, 2003.

BAILÓ, Bailló (Joan), doctor en medicina o metge,
habitant de Manresa, 2241.

BALAGUER (fra Genís), mestre en sagrada teologia,
custodi del monestir de Framenors de Barcelona,

B
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BANYOLES, monestir, en el municipi homònim
del Pla de l’Estany. Vegeu SANT ESTEVE DE
BANYOLES, monestir.

BARAPTUCIO (Antonio), doctor en ambdós drets,
jutge delegat de la gran cort vicària a Nàpols,
2011.

BARBERÀ (Segimon de), cavaller, veguer de
Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 1989,
1996, 1997, 1999, 2008, 2104, 2105.

BARCELONA, Barcallona, Barçelona, Barchinona,
Barcinona, ciutat del Barcelonès, capital de
Catalunya, 1984-2001, 2004-2010, 2012, 2013,
2015-2018, 2020-2023, 2025-2033, 2035-2057,
2059-2084, 2087-2095, 2097-2114, 2116-2141,
2143, 2144, 2146, 2147, 2149-2169, 2171-2173,
2176-2184, 2186-2190, 2192-2207, 2209-2225,
2229-2268, 2270-2278, 2280-2298, 2300-2312,
2314-2317, 2319-2325, 2327-2332, 2335, 2336,
2339-2343, 2346-2351, 2353-2393.– Baronies de
la ciutat: Montcada, 2328.– Camins reials: 2328,
2335.– Carrers i places: Arcs, 2025, 2160, Avinyò,
de n’, 2005, Banys Nous, 2014, Bernat Puig.
Vegeu Nou de mossèn Borra, Boqueria, 2143,
Born, plaça del, 2198, Buada, Buades, d’en. Vegeu
Guillem Mas (sic.), Canuda, na, 2110, Calceteria,
2312, 2315, 2329, Cornellà, d’en, àlies. Vegeu
Voltres, d’en, Cornellana, na. Vegeu Polleres, car-
rer que va de l’església del Pi al carrer de la Palla i
cap al maell de la Cucurulla, 2061-2064, Espècies,
de les. Vegeu Calceteria, Fra Menors, pla, 2281,
2282, 2284, 2293, Guillem Mas (sic.), 2029, 2032,
2033, Jutglar, d’en, 2158, 2192, Nou de mossèn
Borra, 2167, 2180, 2182, Nova, plaça, 2160,
Ollers. Vegeu Tallers, Palau, dessota el. Vegeu
Tapineria, Palla, de la, 2061, 2062, Polleres, de
les, 2027, 2044, 2049, 2054, 2113, 2114, 2148,
2161, 2178, 2281-2284, 2293, Pou de la Figuera,
del, 1998, Regomir, 2136, Robador, d’en, del,
2104, 2105, 2232, 2233, Sant Pau, 2275, Simó
Oller, d’en, Simon Oller, 2029, 2031-2033,
Tallers, Tellers, vicus, 1993, 2203, 2245, 2375,
2376, Tapineria, 2084, 2106, 2107, 2259, Trilla
Juïga, 2059, 2060, Voltres, d’en, Voltres, des.

2118. // — (Pere), cuirasser, ciutadà de Barcelona,
espòs de Coloma, 2136. // — (Pere), prevere,
2129. // — DE CAPELLADES (Pere), 2361.

BALBA o VALVA (Nicolau o Niccolò de la), espòs
d’Elisabet Castell. Vegeu CASTELL.

BALLESTER (Francesc), ciutadà de Barcelona, espòs
d’Elisabet, germà del difunt Lluís Jeroni, 2143, tes-
timoni, 1989. // — (Francesc Antoni), ciutadà de
Barcelona, espòs d’Isabel Ballestera i Bofilla,
difunt, 2082. // — (Jaume), espòs d’Elionor, pares
de Lluís Jeroni de Ballester, ambdós ciutadans de
Barcelona, difunt, 1989. // — (Lluís Jeroni), ciuta-
dà de Barcelona, fill dels difunts Jaume Ballester i
d’Elionor, espòs de Joana Beneta, pare del difunt
Lluís Jeroni Antic Simó, l’hereu universal, de
Jerònima Onofra, d’Elionor Anna, ambdues mon-
ges del monestir de Jonqueres, i d’Elisabet, filla
pòstuma, germà de Francesc, difunt, 1989. Vegeu
PUJADA (Tomàs).

BALLESTERA (Elionor), monja del monestir de
Santa Maria de Jonqueres, administradora de la
pia causa de la seva difunta germana Magdalena,
monja del dit monestir, 2255. // — I BOFILLA

(Isabel), muller i hereva universal de Francesc
Antoni de Ballester, ciutadà de Barcelona, difunta,
2082.

BALRÍ (Joan), primer espòs de Caterina Balrina,
difunt, 2174.

BALRINA (Caterina, Catharina), vídua, en primeres
noces, de Joan Balrí, muller de Joan Saguer, de la
vila de Torroella de Montgrí, testadora, 2174.

BALTASAR JERONI, donzell, fill del difunt Antoni
Joan Torres i d’Aldonça, germà de Lluís Jeroni,
Elisabet, donzella, Joana Ribes, muller de Francí
de Ribes, donzell, i Lluïsa Torres, muller de Jeroni
Torres, donzell, difunt, 2179.

BANYILS (Guerau), ciutadà de Barcelona, espòs,
en primeres noces, d’Isabel, difunt, 2093.
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Vegeu Polleres, Vi, plaça del, 2198, 2281, 2282,
2284, 2293.– Confraries: 2380, professionals:
Calderers i Ferrers, 2034, Sant Eloi dels Ferrers,
2136, Sant Nicolau dels Mercaders, 2272, 2273,
Santa Maria dels Peiers, 2272, 2273; religioses:
Verge Maria (Pi), 2275.– Consolat de Mar:
2269.– Corts: 2034 [1533], 2083, 2085, 2086
[1537], 2226-2228 [1547], 2295 [1552], síndics a
corts, 2083, 2085, 2226-2228, 2295, 2311, fogat-
ges, fogages, 2086, 2226, 2253, 2311. Vegeu
Imposicions:.– Defensa: 2140, 2141. Vegeu
Obres públiques:.– Drassana Vella: 2154.–
Egipcíaques, casa: 2269.– Esglésies, parròquies i
capelles: Catedral, Seu, yglésia de Barcelona,
2123; altars i capelles: Concepció, Santa Maria de
la Concepció, 2231, 2356, Onze Mil Verges,
2204, Sant Sever, Sanct Sever, Sanctus Severus,
2038, 2096, 2097, Santa Caterina, 2061-2064,
2173, 2205, 2247, Santa Maria Magdalena, 2029,
Santa Trinitat, 2272, 2273, Tots Sants, 2343;
arxiu, archiu, 2049, casa de la sotssagristia, 2059,
2060, claustre, 1984, 2123; bisbat, bisbe, bisbe
electe, oficial del bisbe, cantor, diòcesi, ardiaques,
archidiaconus, beneficiats, canonges, canonici,
Canonja, Capítol, clergues, paborde, preveres,
preveres beneficiats, procurador major dels ani-
versaris comuns, vicari, 1984, 1996, 2001, 2027,
2038, 2041, 2043, 2055, 2059-2062, 2066, 2069,
2071, 2072, 2080, 2087-2089, 2097, 2111, 2112,
2115, 2119-2121, 2131, 2147, 2160, 2165, 2166,
2172, 2173, 2179, 2191, 2204, 2205, 2218-2220,
2222, 2223, 2243, 2245, 2247, 2254, 2263, 2280,
2285-2287, 2292, 2297, 2308, 2312, 2326, 2340,
2357, 2361, 2381, 2388-2391; Pia Almoina, Pia
Almoina dels pobres, Pia Almoyna, Almoyna, Pia
Elmoyna, Almoina, Almoina dels pobres, Elmoy-
na, 2049, 2054, 2113, 2114, 2136, 2375; parrò-
quies: 2051, Sant Jaume, 2123, Sant Miquel, Sanct
Miquel de Barcelona, Sent Miquel, comunitat,
obrers, rector, 1984, 2039, 2051, 2072, 2073,
2123, 2147, 2151, 2155, 2171, 2178, 2309, bací
dels pobres vergonyants, 2051, benefici dels
Sants Tomàs i Bernat o Bernadí, 2167, 2180,
2182, capella dels Ponsos, 2039, 2051, Sant Pere
de les Puelles, 2206, 2261, 2317, Santa Maria del
Mar, Santa Maria de la Mar, Santa Maria la Mar,
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Verge Maria de la Mar, Sglésia de Sancta <Maria>
de la Mar, beneficiat, preveres, 1984, 2004, 2049,
2050, 2082, 2104, 2105, 2123, 2154, 2205, 2212,
2235, 2250, 2261, 2262, 2310, 2349, altar de
Sant Miquel, 2044, 2161, 2178, arxidiaconat de
Santa Maria del Mar i l’altar de Sant Iu i el seu
beneficiat, 2104, 2105, 2232, 2233, bací dels
pobres vergonyants, 2213, 2377, benefici de Sant
Joan, 2029, benefici de la Santíssima Trinitat,
beneffici terçer de la Sanctíssima Trinitat, 2235,
2263, benefici dels sants Jordi i Helena, Sanct
Jordi y Sancta Elena, 2335, benefici de Santa
Maria o de Nostra Senyora, 2292, capella del
Crucifix, 2186, capella dels Sants Lluc Evangelista i
Agustí, 2296, capellania de Sant Salvador, 2360,
Santa Maria del Pi, Sglésia del Pi, Sancta Maria de
Pinu, comunitat, preveres, rector, 2017, 2025,
2123, 2139, 2160, 2167, 2169, 2180-2182, 2193,
2194, 2200, 2210, 2244, 2275, 2306, 2370, 2381,
benefici de Sant Esteve Protomàrtir i Sant Miquel
Arcàngel, Sanct Miquel y Sanct Steve, 1999,
2254, capella de Santa Llúcia, 2244, Sants Just i
Pastor, Sant Just, Sanct Just e Sanct Pastor, 2029,
2052, 2244, 2348, altar de Sant Fèlix màrtir,
2100, bací dels pobres vergonyants, 2052, 2061-
2064, 2100, 2244, 2348; altres esglésies: Sant
Joan [de Jerusalem?], 2212, Santa Maria del Coll,
Verge Maria del Coll, Coll, 2048.– Estaments,
braços: 2281, ciutadans, ciutedans, domiciliats,
habitants, naturals, residents, vezinos, cives, 1984,
1987-2018, 2021-2023, 2026-2033, 2035-2057,
2059-2074, 2079-2085, 2087, 2088, 2090-2095,
2097-2099, 2101, 2103-2114, 2116-2141, 2143,
2144, 2146-2169, 2171-2173, 2176-2190, 2192-
2198, 2200-2203, 2206, 2209, 2210, 2213, 2216,
2219-2221, 2223-2225, 2227, 2229, 2230, 2232-
2246, 2249-2254, 2258-2260, 2262-2265, 2267,
2268, 2270-2279, 2281-2292, 2297, 2300, 2302-
2317, 2319-2325, 2328-2333, 2336, 2338-2343,
2346-2351, 2360, 2361, 2363-2366, 2368, 2371-
2393. Vegeu Oficis:, ciutadans honrats, 2092,
2228, eclesiàstics, 2281, 2282, 2284, 2293, mili-
tars. Vegeu donzells i cavallers: donzells, donzel,
domicelli (domiciliats o habitants), 1984, 1985,
1987-1990, 1995, 1997-2001, 2005, 2008, 2014,
2018, 2020, 2022, 2023, 2026, 2030, 2035, 2042,
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2055-2057, 2065, 2066, 2068-2071, 2073-2077,
2079, 2080, 2088, 2092, 2093, 2096, 2097, 2103,
2108-2111, 2116-2118, 2122, 2125, 2126, 2129-
2133, 2138-2141, 2143, 2144, 2151-2153, 2155-
2157, 2168, 2170, 2172, 2176, 2177, 2189, 2195,
2196, 2199, 2201, 2205-2207, 2209-2215, 2217-
2222, 2224-2226, 2228-2231, 2236, 2238-2240,
2246, 2249, 2255, 2257, 2258, 2262, 2263,
2265-2269, 2271, 2274, 2276, 2277, 2279, 2281-
2285, 2289, 2293, 2295, 2305-2307, 2309, 2310,
2312, 2315, 2317, 2322-2327, 2329, 2336, 2339-
2342, 2344, 2347, 2348, 2352-2368, 2370-2372,
2374, 2377-2393, dotzena i vuitena de la recep-
ció de Carles I, 2022, 2023, setzena de la muralla
nova, 2281, 2284, 2293, oficis de la ciutat, oficials
municipals, oficis temporals, 2014, 2092, 2269:
advocat ordinari, 2083, 2086, 2100, 2295, clavari
i síndic, clavary, syndic, 1985, 1987, 1990, 1999,
2000, 2015, 2017, 2018, 2020-2023, 2026, 2030,
2035, 2036, 2038, 2040-2042, 2045, 2046, 2050,
2053, 2055-2057, 2066, 2069-2071, 2073-2075,
2079, 2080, 2088, 2093, 2103, 2109, 2110, 2117,
2122, 2125, 2126, 2129-2131, 2133, 2138-2141,
2152, 2153, 2155-2157, 2176, 2177, 2196, 2199,
2201, 2207, 2209-2222, 2224, 2229-2231, 2234,
2236, 2253, 2255-2258, 2265-2267, 2269, 2271,
2281-2284, 2289, 2290, 2293, 2305, 2308, 2309,
2331, 2332, 2344, 2353-2359, 2361-2368, 2370-
2372, 2374, 2377-2386, 2388, 2389, 2392, 2393,
escrivà del Consell, escrivans, escrivans jurats,
2022, 2066, 2079, 2083, 2129, 2207, 2209,
2212-2222, 2229-2231, 2255-2257, 2295, 2353-
2359, 2362-2372, 2374, 2377-2386, 2392, 2393,
pregó, 2083, síndic i procurador. Vegeu clavari.–
Hospitals: Hospital de la Santa Creu, Hospital de
Barcelona, Hospital de Santa Creu, Hospital
General de Santa Creu de Barcelona, Hospital de
pobres de Santa Creu de Barcelona, 1984, 2045,
2051, 2052, 2101, 2104, 2105, 2150, 2244, 2250,
2261, 2275, 2346, 2348, 2352, 2372, 2373.–
Imposicions: dret de la farina, dret del pes de la
farina, dret de dos diners i òbol sobre cada quin-
tar de farina, 1991, 1992, 1995, 2065, 2131,
2153, 2215, 2219, 2249, 2262, 2263, 2323, 2339,
2348, 2389-2392, dret de fleca, dret de la fleca,
dret extraordinari de la fleca, dret de la flequa,

2046, 2047, 2065, 2072, 2081, 2082, 2090, 2091,
2094, 2095, 2099-2105, 2119, 2126-2128, 2130,
2133, 2138-2141, 2146, 2148-2151, 2154, 2159,
2173, 2177, 2179-2184, 2190, 2194, 2196, 2199,
2201, 2207, 2209-2222, 2224, 2225, 2229-2231,
2234, [2237], 2239, 2242-2244, 2246, 2249,
2252-2256, 2258, 2263, 2264, 2276, 2285, 2286,
2290, 2315, 2317, 2323, 2325, 2339, 2342, 2346,
2348, 2353-2359, 2362-2368, 2370-2372, 2374,
2377-2386, 2389, 2391-2393, cavallers, milites
(domiciliats o habitants), 1984, 1987-1989, 1997,
1998, 2001, 2004, 2005, 2008, 2022, 2026, 2030,
2035, 2045, 2051, 2055, 2057, 2068, 2072, 2075,
2092, 2106, 2116, 2119, 2125, 2132, 2134, 2153,
2154, 2159, 2165, 2166, 2168, 2184, 2197, 2198,
2210, 2219, 2220, 2237, 2243, 2245, 2246, 2264,
2297, 2321, 2325, 2328, 2348, 2373, varvassor,
2041, 2076-2078, 2121, 2130, 2140, noble,
2023.– Estudi General: Studi General, 2300.–
Finances: Censals, çençal, censall, creació, com-
pravendes, àpoques, assignacions, cessions, divi-
sions, donacions, pensions, hipoteques, reconei-
xements, transferències, 1985, 1987-1992, 1994,
1995, 1998-2000, 2004, 2007, 2010, 2013-2018,
2020-2023, 2026, 2028, 2030, 2035-2043, 2045-
2047, 2049, 2050, 2053, 2055-2057, 2065, 2066,
2068-2071, 2073-2080, 2088, 2093, 2096, 2097,
2103-2105, 2108-2112, 2116-2118, 2121, 2122,
2125, 2126, 2129-2133, 2138-2140, 2144, 2150-
2157, 2168, 2170, 2172, 2175-2177, 2185, 2189,
2193-2197, 2199-2201, 2205-2207, 2209-2222,
2224, 2225, 2229-2231, 2236, 2238-2240, 2246,
2249, 2253, 2255-2258, 2262, 2263, 2265-2268,
2271, 2274, 2276, 2277, 2279, 2281-2287, 2289,
2290, 2296, 2305-2310, 2312, 2315-2317, 2319,
2322-2327, 2329-2332, 2336, 2338, 2339, 2341,
2342, 2347, 2348, 2352-2368, 2370-2372, 2374,
2377-2393, Violaris, pensions, 2238, 2262. Vegeu
Imposicions:.– Govern i oficis de la ciutat: 2014,
Consell de Cent Jurats, consellers, conselleres,
conseller en cap, conseller primer, conseller ter-
cer, consellers tersos, conseller quart i cinquè,
prohoms, universitat, 1985, 1987, 1988, 1990-
1992, 1994, 1995, 1999, 2000, 2004, 2008, 2010,
2013-2018, 2020-2023, 2026, 2028, 2030, 2036,
2038, 2040, 2042, 2045, 2046, 2050, 2053,
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dret dels flequers, dret del pa, jus de la flecha,
1985, 1987, 1991, 1992, 1994, 1998, 2000, 2013,
2015-2017, 2030, 2039, 2042, 2046, 2055, 2129,
2151, 2155, 2168, 2201, 2209, 2212, 2216, 2218,
2221, 2222, 2230, 2234, 2246, 2253, 2256, 2257,
2279, 2312, 2319, 2323, 2324, 2341, 2347, 2352,
2370, 2380, dret de la llenya, dret de la lenya,
dret dels dos diners per quintar de llenya, 1990-
1992, 2041, 2043, 2047, 2057, 2069-2071, 2080,
2093, 2125, 2132, 2189, 2195, 2207, 2214, 2217,
2224, 2229, 2236, 2327, 2336, 2348, 2372, 2377,
2385, dret de l’ordinari, dret ordinari, lo ordinari,
jus ordinari, 1991, 1992, 2013, 2053, 2068, 2130,
2143, 2144, 2235, 2274, 2360, 2385, dret del vi i
la verema, dret extraordinari del vi i de la vere-
ma, vi y verema, jus vini et vindemie, 1991, 1992,
2021, 2035, 2074, 2079, 2096, 2097, 2103, 2117,
2129, 2133, 2138-2141, 2152, 2156, 2157, 2177,
2196, 2201, 2211, 2213, 2253, 2268, 2312, 2361,
2374, 2379, 2382, 2383, 2386, 2393, dret del
florí i mig florí, dret extraordinari del florí i mig
florí, sobre lo florí y mig florí, 2020, 2022, 2023,
2026, 2109, 2199, 2201, 2231, 2255, 2315, 2329,
2330, 2342, 2371, 2384, dret extraordinari de
dos diners per lliura sobre el pes del rei, dret
ordinari del pes del rei, lo pes del rei, 2176,
2281-2284, dret extraordinari, drets extraordina-
ris, 2197, 2210, 2289, 2290, 2293, 2306, 2378,
subsidis, 2344. Vegeu Corts: fogatges.– Indrets:
Burg, suburbi, 2005, 2025, 2029, 2167, 2232,
2233, 2245, Còdols. Vegeu Torres del Temple,
església de Sant Jaume, prop i davant de la casa
del Consell, al costat de l’, 2150, molins d’Andreu
de Malla, prop dels, 2272, monestir de les mon-
ges menors, prop dels molins d’Andreu de Malla,
sobre el, 2272, 2273, monestir de Santa Maria de
Jesús, prop del, 2317, monestir de Santa Maria
del Carmel, sobre el, 2167, 2180, 2182, palau de
l’arquebisbe de Tarragona, prop del, 2072, Plaça
Nova, prop de la, 2160, Portal de Santa Anna,
prop del, 2375, Portal Nou, prop del, 2059,
2060, Raval, 2104, 2105, 2232, 2233, ribera de la
mar i dels monestirs dels Frares Menors i de
Santa Maria de la Mercè dels Captius, prop de la,
2049, ribera de la mar, al costat de la Drassana
Vella, prop de la, 2154, riera de Santa Anna,
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sobre la, 1993, Santa Maria del Pi, prop de, 2025,
Santa Maria del Pi i del maell de la Cucurulla,
prop de, 2061-2064, Torres o cases del Temple,
sota les, 2005, 2029, 2031, Trilla Juïga, prop del
carrer de la, 2059, 2060, Vi, a la part de la marina
de la plaça del, 2281, 2282, 2284, 2293, Viladalls,
2029, 2032, 2033.– Llotja: 2138, 2269.– Maells:
carniceries, carnisseries, maell major, carnisseria
major, 2084, 2106, 2107, 2259, maell de la
Cucurulla, 2063, 2064.– Molins: Andreu de Malla,
d’en Malla, 2059, 2060, 2272, 2273.– Monestirs i
convents: 2381, 2214, Àngels, casa dels Àngels,
Santa Maria dels Àngels, Verge Maria dels Àngels,
extramurs, 2335, Frares Menors, Framenors,
Fratres Minores, 2049, 2101, 2118, 2123, 2172,
2240, 2348, Frares Predicadors, Frares
Predycadors, Predicadors o Santa Caterina, Santa
Catherina, Santa Catarina, 1984, 2040, 2101,
2281, Jerusalem, Sant Joan de Jerusalem, 2029,
2047, 2212, 2244, Jonqueres, Santa Maria de
Jonqueres, 1989, 1996, 2244, 2255, 2258, 2382,
Menoretes (monges menors), 2272, Montalegre,
Santa Maria de Montalegre, 2007, 2057, 2376,
Montsió, Montesion, Montisió, Santa Maria de
Montsió, 1996, 2101, 2111, 2112, 2148, 2154,
2218, 2322, 2354, 2386, Natzaret, Santa Maria
de Natzaret, 2158, 2192, Pedralbes, Santa Maria
de Pedralbes, 2029, 2282-2284, 2347, 2354,
Predicadores, 2075, 2111, 2112, Sant Agustí, Sant
Agustí dels Eremites, 2028, 2123, 2165, 2166,
2206, 2262, capella de la Pietat, capella de la
Verge Maria de la Pietat, 2186, 2250, Sant Antoni
[de Pàdua], 1993, 2020, 2203, Sant Jeroni de la
Vall de Betlem o de la Murtra, 2159, 2185, Sant
Jeroni de la Vall d’Hebron, Vallis Ebron, 2191,
Sant Pau del Camp, 2248, Sant Pere de les
Puelles, 2317, 2352, 2355, Santa Anna, Sancta
Anna, 2154, 2271, 2305, Santa Clara, Sancta
Clara, 2020, 2203, 2370, Santa Maria de Jesús,
frares de Jesús, Jesú, Jesús, 2123, 2162-2164,
2186, 2223, 2244, Santa Maria del Carmel, 2167,
2180, 2182, Santa Maria de la Mercè, Santa Maria
de la Mercè dels Captius, Nostra Senyora de la
Mercè, 2027, 2049, 2348, bací dels captius cristians
de la Mercè, 2027, 2348, Valldonzella, Santa Maria
de Valldonzella, 2243, 2373.– Obres públiques:
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estudiant de lleis, 2237, estudiant en arts, 2245,
ferrer, 2034, 2059, 2061-2064, 2104, 2105, 2133,
2136, forner, 2084, 2100, 2106, 2107, fuster,
2054, 2113, 2114, 2183, 2184, 2245, garbellador,
garbellador de blat, 2028, 2391, gerrer, 2111,
hortolà, 2060, 2169, 2232, 2233, hostaler, 2232,
2233, legistes: causídic, doctor, doctor en leys,
doctor en lleis, doctor en ambdós drets, doctor
en drets, doctor en quiscun dret, en drets doctor,
en quiscun dret doctor, honorat en dret, profes-
sor en drets, utriusque juris doctor, 1984, 1989,
1991, 1992, 1994, 1996, 1997, 1999, 2001, 2004,
2008, 2013, 2018, 2021, 2038, 2041, 2047, 2050,
2053, 2056, 2061-2066, 2082-2084, 2086, 2088,
2090, 2094, 2095, 2099, 2100, 2106, 2108, 2110,
2116, 2119, 2120, 2122, 2127-2129, 2134, 2135,
2143, 2144, 2147, 2149-2151, 2159, 2162-2167,
2171, 2173, 2179, 2180, 2182-2184, 2186, 2200,
2205, 2210, 2223, 2225, 2227, 2229, 2230, 2237,
2238, 2243, 2252, 2258, 2264-2266, 2268, 2271,
2278, 2291, 2295, 2302, 2305, 2306, 2308, 2311,
2315-2317, 2322, 2331, 2332, 2340-2342, 2346,
2351, 2361, 2373, 2375, 2388, llevadora, 2183,
llibreter, libraterius, 2052, 2279, 2280, 2312,
2350, 2351, manescal, 2113, 2114, manyà, 2072,
2073, mariner, 2027, 2113, 2114, mercader, mer-
cator, 1988, 1990, 1993, 1995, 2004, 2005,
2008-2010, 2013-2017, 2029, 2031-2033, 2036-
2038, 2041, 2043-2045, 2047-2052, 2055, 2056,
2059-2063, 2067, 2069-2071, 2074, 2079, 2080,
2088, 2090, 2091, 2093-2095, 2098-2101, 2103,
2108-2112, 2116, 2118, 2119, 2123, 2125, 2127,
2128, 2131-2135, 2141, 2144, 2147, 2148, 2152,
2153, 2155, 2156-2158, 2160, 2161, 2168, 2176,
2177, 2179-2181, 2183, 2188, 2189, 2192-2196,
2200-2202, 2211, 2213, 2223, 2225, 2232, 2233,
2235, 2236, 2238-2241, 2249-2253, 2259, 2261-
2268, 2270, 2279, 2281-2287, 2292, 2302-2304,
2306-2308, 2312, 2315, 2320, 2321, 2324, 2329,
2330, 2340, 2342, 2361, 2365, 2371, 2373, 2374,
2377, 2389, mercer, 2059, 2060, 2161, 2178,
mestre d’aixa, 2049, mestre de cases, 2183, mes-
tre en sagrada pàgina, 1988, 2118, mestre en
sagrada teologia, 2049, 2118, metge, doctor en
arts i en medicina, doctor en medicina, mestre en
arts i en medicina, 2047, 2101, 2241, 2277, 2320,

muralla nova, muralla nova de la plaça del Vi al
baluard o pla de Framenors, muralles, 2138, 2253,
2272, 2273, 2281, 2282, 2284, 2293. Vegeu
Defensa:.– Oficials reials: oficis temporals, 2092,
batlle, 2316, veguer, vaguer, regent la vegueria,
escrivà major, escrivans de la cort del veguer,
escrivans jurats, jutge setmaner, notaris, senyor
útil de l’escrivania de la cort del veguer, vegueria,
1989, 1996, 1997, 1999, 2001, 2008, 2013, 2022,
2035, 2041, 2050, 2081, 2082, 2090, 2091,
2093-2095, 2099, 2100, 2104, 2105, 2107, 2119,
2127, 2128, 2134, 2135, 2144, 2151, 2155, 2159,
2172, 2179, 2183, 2184, 2186, 2198, 2225, 2242,
2243, 2252, 2264, 2274, 2291, 2302, 2308, 2312,
2316, 2331, 2332, 2346, 2351.– Oficis: abaixador,
2044, 2161, 2178, arquitecte. Vegeu mestre de
cases, adroguer, 2110, agricultor. Vegeu pagès,
apotecari, apothecari, 1998, 2006-2008, 2057,
2068, 2110, 2133, 2134, 2195, 2225, 2236, 2239,
2391, arader, 2232, 2233, argenter, argenterius,
2048, 2272, 2273, 2391. Vegeu orfebre, assaona-
dor de pells, 2202, 2209, 2372, barber, 2183,
baster, 2054, 2113, 2114, batifuller, 2160, 2180-
2182, 2193, 2194, 2200, beiner, 2236, 2346,
blanquer, 2125, boter, 2192, 2343, 2380, botigu-
er, botiguerius, botiguer de draps, botiguer de
draps de llana, 2057, 2069, 2080, 2159, 2250,
2261, botiguer de ferro, 2010, 2037, botiguer,
botiguer de tela, botiguer de teles, 2022, 2041,
2043, 2249, 2259, brodador, 2272, 2273, calce-
ter, calcater, calsaterius, 2027, 2048, 2082, 2125,
2132, 2315, 2329, 2351, calderers i ferrers, 2034,
2343, candeler, candeler de cera, 2005, 2015-
2017, 2039, 2050, 2134, 2240, 2261, 2371, can-
viador, canviador de monedes, cambiador, 1995,
2019, 2028, 2045, 2057, 2069, 2070, 2106, 2118,
2195, 2240, 2241, 2249, 2333, 2390, 2391, car-
nisser, 2084, 2106, 2107, cirurgià, 2041, 2070,
2043, 2069, 2070, 2366, coraller, 2054, 2113,
2114, 2143, corredor d’orella, 1995, 2127, 2161,
corredors públics i jurats, corredor públic i jurat
de finques, corredors de coll i d’honors públics i
jurats, 2083, 2104, 2105, 2232, 2233, 2330, coto-
ner, 2158, cuirasser, 2136, daguer, 1996, 2052,
2279, draper. Vegeu botiguer de draps, duaner,
1998, escrivà. Vegeu notari, esparter, 2059, 2060,
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2321, notari, notarius, scriptor, 1984-1996, 1998-
2001, 2004-2010, 2012-2018, 2020-2023, 2025-
2033, 2035-2082, 2084, 2088-2091, 2093, 2094,
2096-2098, 2100-2114, 2116-2134, 2136-2141,
2143-2146, 2149, 2150, 2152, 2153, 2155-2168,
2171-2173, 2176-2190, 2192-2207, 2209-2223,
2225, 2229-2240, 2242, 2244-2247, 2249-2251,
2253-2263, 2265-2268, 2270-2278, 2280-2290,
2292-2302, 2303-2310, 2312, 2314-2317, 2319-
2327, 2329-2332, 2335, 2336, 2339-2342, 2346-
2391, orfebre, 2268, 2272, 2273, 2302, pagès,
2007, 2027, 2104, 2105, 2159, 2328, 2338, para-
ire de draps de llana, parator pannorum lane,
1993, 2015, 2017, 2048, 2054, 2113, 2114, passa-
maner, 2041, patró de nau, 2234, pellisser, 2158,
2192, pescador, 2028, 2343, pintor, 2005, rajoler,
2049, raorer, 2133, 2264, revenedor, 2017, saba-
ter, çabater, 2008, 2160, 2185, 2387, sastre, 2082,
2084, 2106, 2132, 2291, saurí, 2017, tapisser,
2072, 2073, taverner, tavarner, 2275, teixidor,
2158, 2192, teixidor de draps de lli, 1993, 2052,
2203, teixidor de vels, 2179, tintorer, 2238, xalo-
ner, 2104, 2105.– Privilegis: concessions, gràcies,
2018, 2020, 2022, 2023, 2026, 2053, 2079, 2117,
2129, 2133, 2138-2141, 2152, 2156, 2157, 2196,
2199, 2201, 2210, 2211, 2227, 2265, 2281, 2282,
2284, 2289, 2293, Tercio Virido, 2092, calderers i
ferrers, caldareros y herreros, 2034, elecció con-
seller tercer o regiment de la ciutat, 2092, exemp-
ció d’assistir a les convocatòries de Pau i Treva,
2085, extracció de blat del regne de Sicília, 2226,
2311, guiatge als consellers i oficials municipals,
2269, judici de les causes criminals, 2227, matricu-
lació dels ciutadans honrats, 2228.– Proveïments:
blat, 2226, 2311, carns, carn de moltó, 2035,
2079, 2117, 2129, 2133, 2139, 2152, 2156, 2157,
2196, 2199, 2201, 2210, 2211, carns de diversos
gèneres, 2289, 2290.– Rieres: Santa Anna, 1993.–
Sitges: 1993, 2203, 2375.– Taula de Canvi: Taula
de Canvi de Barcelona, Taula de Canvi o Dipòsits,
Taula de la Ciutat, 1998, 2013, 2014, 2019, 2021,
2038, 2063, 2071, 2111, 2132, 2147, 2181, 2185,
2193, 2200, 2241, 2261-2263, 2265, 2269, 2275,
2281, 2282, 2286, 2289, 2290, 2306, 2307, 2322,
2326, 2331-2333, 2340, 2369, 2387.– Territori:
2162-2164, 2186, 2244, 2281, 2306, 2317.–
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Testaments, clàusules testamentàries, codicil:
1984, 2006, 2007, 2009, 2051, 2052, 2067, 2098,
2100-2102, 2123, 2124, 2137, 2146, 2149, 2162-
2166, 2169, 2171, 2186-2188, 2197, 2202, 2223,
2237, 2244, 2250, 2251, 2261, 2270, 2275, 2280,
2288, 2296-2298, 2301, 2314, 2343, 2348-2350.

BARÓ O BARONA (Gabriel), espòs de Violant
Castell. Vegeu CASTELL.

BARRER (Lluís), notari, ciutadà i habitant de la ciu-
tat d’Avinyó, 2148.

BARROT (Gaspar), notari públic de Girona, 2175.

BARTOMEU, fill i hereu universal substitut de Baldiri
Bofill, pagès, de la vila de Sant Boi de Llobregat, i
de Margarida, germà de Benet i d’Antiga, 2208. //
—, Bartholomei (Antoni, Anthonius), difunt,
2308. // — (Gabriel), mercader, ciutadà de
Barcelona, testimoni, 2041.

BARUTELL (Miquel Berenguer de), batlle de
Barcelona, regent temporal de la vegueria de
Barcelona, 2316. // — (Miquel Berenguer, Miquel
Berenguer Cristòfol), f i l l  del difunt Pere
Berenguer Barutell, ambdós donzells, domiciliats
a Barcelona, espòs de Violant, pare d’Elisabet,
donzella, 2126. // — (Pere Berenguer), donzell,
domiciliat a Barcelona, espòs de Margarida, pare
de Miquel Berenguer Cristòfol Barutell i de
Violant Miquela, donzella, difunt, 2126.

BAS, vescomtat, censals morts, 2322. 

BAS (Bernadí de), mercader, ciutadà de Barcelona,
espòs de Constança, pares de Jerònima, muller de
Joan Faner, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona,
difunt, 2038. // — (Marc, March), prevere benefi-
ciat de la catedral de Barcelona, 2361, procurador
del protector de les lluminàries del Sagrat Cos de
Crist d’aquesta església, 2222.

BASSA (Constança), vídua de Bernadí de Bas,
mercader, ciutadà de Barcelona, mare de
Jerònima, muller de Joan Faner, doctor en lleis,
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canonge de la catedral de Barcelona, 2111. // —.
Vegeu MARIMON I DE GRALLA (Beatriu).

BELLAFILLA (Joan Miquel de), ciutadà de Barcelona,
2224.

BELLERA (Francesc de, Francisco de), cavaller,
domiciliat a la diòcesi de Girona, espòs de
Beatriu de Pau, 1985.

BELL-LLOC, Belloch, masia i antic castell del
municipi de la Roca del Vallès, comarca del Vallès
Oriental, 2313, 2337. Vegeu SANTA AGNES DE
MALANYANES i SANTA MARIA DE CARDE-
DEU.

BELL-LLOC (Pere), pare de Joanota i de Violant,
sogre de Bernat Ros, mercader, ciutadà de
Barcelona, 2188.

BELLVEI, castell, situat al municipi de homònim,
comarca del Baix Penedès, senyor, 2101, 2102,
2170.

BENET, fill i hereu universal de Baldiri Bofill, pagès,
de la vi la de Sant Boi de Llobregat, i de
Margarida, germà de Bartomeu i d’Antiga, 2208.
// —, fill i hereu universal substitut de Joan
Lletget, pagès, de la vila de Santa Maria de
Palautordera, i de Joana, germà de Joan, 2345. //
—. Vegeu FRANCESC BENET, fill de Joan Casadevall,
i FERRER (Benet). 

BENNÀSSER (Baltasar), fill de Simó Bennàsser, mer-
cader, ciutadà de Barcelona, i de Violant, 2005,
2032. // — (Simó, Simon), mercader, ciutadà de
Barcelona, espòs de Violant, pare de Baltasar
Bennàsser, 2005, 2029, 2031-2033.

BERNAT, fill, marmessor i hereu substitut d’Elionor
Esquerit, muller de Pere Salbà, donzell, domiciliat
a Barcelona, germà d’Elionor, vídua de Bernat
Joan de Tamarit, donzell, Perot, Dimes, de l’orde
de Sant Joan de Jerusalem, i d’Aldonça, monja del
monestir de Jonqueres, cunyat d’Elionor, muller
de Perot, 2244.

ciutadà de Barcelona, 2038. // — (Pere), prevere
beneficiat dels beneficis dels sants Esteve
Protomàrtir i Miquel Arcàngel de l’església de
Santa Maria del Pi, 1999. // — (Vicenç), escrivà i
familiar del papa Pau III, procurador de Miquel
Joan Icart, rector de la parròquia de Sant Martí
de Cerdanyola, 2191. Vegeu SANT MARTÍ DE
CERDANYOLA, parròquia. 

BASTIDA, la, casa o fortalesa situada a la parrò-
quia de Borgonyà, a la vall de Cornellà, diòcesi de
Girona, 2143.

BASTIDA (Àngel), ciutadà de Barcelona, oncle
patern de Miquel Bastida, hereu universal substi-
tut d’Àngela Pujades, monja del monestir de
Montsió, 2322. // — (Jaume), ciutadà de
Barcelona, fill del difunt Joan Bastida i d’Elionor,
germà del difunt Joan Miquel Bastida, difunt,
2322. // — (Joan), espòs d’Elionor, pares de
Jaume Bastida i de Joan Miquel Bastida, difunt,
2322. // — (Joan Miquel), fill de Joan Bastida i
d’Elionor, germà de Jaume Bastida, difunt, 2322. //
— (Miquel), fill i hereu universal del difunt Jaume
Bastida, nebot d’Àngel Bastida, tots ciutadans de
Barcelona, 2322.

BATLLIA (Jaume), notari públic arreu per autoritat
apostòlica, notari públic substitut de la notaria i
l’escrivania públiques de la vila i de la baronia de
Torroella de Montgrí per Andreu Pons, donzell,
senyor útil i propietari de les dites notaria i escri-
vania, 2174.

BEARN, BÉARN, país de la Gascunya, Occitània,
limítrof amb Navarra i Aragó, departament dels
Pirineus Atlàntics, França, 2024.

BEATRIU, filla de Joan Cristòfol Faner, doctor en
lleis, ciutadà de Barcelona i de Joana de Vergós i
Fanera, germana de Montserrat, Guiomar, muller
d’Antoni Paraire, burgès, de la vila de Puigcerdà, i
de Jerònima, 2162-2164, 2317. Vegeu FANER

(Joan Cristòfol), PARAIRE (Antoni) i VERGÓS (Joana
de). // —, mare de Joan Comes, mercader, ciuta-
dà de Barcelona, àvia de Guillem Pere Comes,
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BERTRAN (Pere), prevere beneficiat del cinquè
benefici de Santa Caterina de la catedral de
Barcelona, difunt, 2205.

BESALÚ, municipi de la Garrotxa. Vegeu SANTA
MARIA DE BESALU, monestir. // —, sotsvegue-
ria, habitant, 2189. 

BESÒS, el, riu de Catalunya, 2328.

BEULOVÍ (Bartomeu), de la parròquia de Sant Boi
de Llobregat, hereu universal substitut i tutor dels
fills de Salvador Colom, agricultor, de la mateixa
vila, 1986.

BIOSCA, castell, situat al municipi homònim de la
Segarra, centre de la baronia del mateix nom,
2139, 2145.

BISBAL [D’EMPORDÀ], la, municipi del Baix
Empordà, ciutadans, 2067.

BLANES, municipi de la Selva, 2100.

BLANES (Vidal de), fill i hereu universal d’Onofre
Joan de Blanes i de Beuda, donzell, domiciliat a
Barcelona, i d’Elisabet de Blanes i de Monegal,
hereu universal del pare i hereu substitut de
Francesc Conesa, donzell, domiciliat a Barcelona,
2314, 2389-2391. // — I DE BEUDA, Blanes y de
Beuda (Onofre Joan de, Honofra Johan de), don-
zell, domiciliat a Barcelona, espòs d’Elisabet o
Isabel de Blanes i de Monegal, filla de Joan
Monegal, mercader, ciutadà de Barcelona, i de
Caterina, 1995, pares del fill i hereu universal Vidal
de Blanes, 2263, nebot i hereu universal de
Francesc Conesa, donzell, domiciliat a Barcelona,
2314, difunt, 2389, 2391. Vegeu CONESA (Francesc
de). // — I DE BEUDA (Vidal de), senyor del terme i
de la parròquia de la Vall de Sant Romà a
Joanetes, municipi de la Vall d’en Bas, comarca de
la Garrotxa, 2334. // — I DE MONEGAL (Elisabet de,
Isabel de), filla del difunt Joan Monegal, mercader,
ciutadà de Barcelona, i de Caterina, vídua, en pri-
meres noces, de Guillem Miquel Marc Gerona,
ciutadà de Barcelona, muller d’Onofre Joan de

Índex onomàstic i de matèries

Blanes i de Beuda, donzell, domiciliat a Barcelona,
pares de Vidal de Blanes, germanastra d’Anna d’À-
ger, filla del segon matrimoni de Caterina, 1995,
2263, 2285, 2314, vídua, 2389-2391.

BLANQUINA (na). Vegeu MOIÀ (Blanquina).

BOADA (Bernat), prevere, notari públic de Ripoll,
2115.

BOERA (Miquel), notari públic de Barcelona, 2091,
2303, 2304, 2307, 2315, 2329. // — (Miquel),
procurador de Francesc Jeroni Benet Franc,
canonge i ardiaca de mar a la catedral de
Barcelona, 2172.

BOFILL, Boffill (Baldiri, Baldili), pagès, de la vila de
Sant Boi de Llobregat, fill dels difunts Montserrat
Bofill i d’Eulàlia, espòs de Margarida, pare de
Benet, l’hereu universal, Bartomeu i Antiga, nebot
i hereu de Pere Bofil l , mariner, ciutadà de
Barcelona, 2027, testador, 2208. // — (Genís),
pare de Jeroni Bofill, 2174, síndic de Torroella de
Montgrí, jutge i proveïdor de greuges a la cort
general de Montsó, 2311. // — (Jeroni), fill de
Genís Bofill, de la vila de Torroella de Montgrí,
legatari de Caterina Balrina, vídua de Joan Balrí,
muller de Joan Saguer, de la mateixa vila, 2174. //
— (Montserrat), de la vila de Sant Boi de
Llobregat, espòs d’Eulàlia, pares de Baldiri, pagès,
de la dita vila, difunt, 2208. // —, Boffill (Pere),
mariner, ciutadà de Barcelona, oncle de Baldiri
Bofill, pagès, habitant de la vila de Sant Boi de
Llobregat, ara resident a Barcelona, 2027.

BOFILLA (Elionor), mare d’una filla, legatària de
Jaume Brunet, mercader, ciutadà de Barcelona,
2188.

BOIX (Marc), ciutadà de Tortosa resident a
Barcelona, diputat del General de Catalunya,
2300.

BOIXADORS (Elionor de), donzella, filla de Joan de
Boixadors i de Requesens, senyor del castell i
terme de Savallà [del Comtat], i de Marquesa
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BONAVENTURA (Joan), donzell ,  domici l iat a
Barcelona, 2216, 2217.

BONELLS (Esteve), mercader, ciutadà de
Barcelona, espòs d’Elisabet Flamínia, 2306.

BONET. Vegeu BONET (Bernat Jeroni). // —
(Bernat Jeroni, Bernat Hierònym), fill dels difunts
Francesc Bonet, ambdós mercaders, ciutadans de
Barcelona, i de Joana, pare de Magdalena, Mònica
i Emerenciana, germà de Miquel Bonet, oncle de
Gabriel Marcet, ambdós mercaders, ciutadans de
Barcelona, tutor substitut de les filles, testador,
2009, tutor de Miquel Luquès, fill del difunt
homònim, cavaller, ciutadà de Barcelona, 2004,
clavari de la ciutat de Barcelona, 2015, 2017,
difunt, 2050, 2108. // — (Francesc), mercader,
ciutadà de Barcelona, espòs de Joana, pares de
Bernat Jeroni i de Miquel, ambdós mercaders,
ciutadans de Barcelona, difunt, 2009. // —
(Francesc Jeroni, Francesc Hierònym, Francesch
Hierònym), fill natural legitimat i hereu universal
de Miquel Bonet, mercader, ciutadà de
Barcelona, 2098. // — (Miquel), mercader, ciuta-
dà de Barcelona, pare de Francesc Jeroni Bonet,
pubill, germà de Bernat Jeroni, hereu universal
substitut del seu germà, tutor de les nebodes
Magdalena, Mònica i Emerenciana, 2009, 2050,
administrador de l’heretat del difunt Joan Ribes,
ciutadà de Barcelona, 2074, testador, 2098,
difunt, 2099.

BONSOMS (Joan), mercader, procurador dels
administradors del bací dels pobres vergonyants
de l’església de Santa Maria de la vila de Castelló
d’Empúries, 2019.

BOQUET (Francesc), doctor, 2053.

BORE(...) (Joan), notari, ciutadà de Barcelona,
hereu del difunt Joan Vilar, 2261.

BORGONYÀ [DEL TERRI], nucli del municipi de
Cornellà de Terri, comarca de Pla de l’Estany,
2143.

d’Erill, muller de Francesc Dalmau de Rocabertí,
2309, 2310. // — (Miquel de), jutge i proveïdor
de greuges a la cort general de Montsó, 2311. //
—, Aboxadors, Aboxedors I DESVALLS, (Joan, Joan
de, Joannes, Johannes), varvassor, domiciliat i/o
habitant de Barcelona, senyor del castell i terme
de Savallà [del Comtat] i d’altres castells i llocs
del Principat de Catalunya, espòs d’Isabel de
Boixadors i de Requesens, pare de Joan de
Boixadors i de Requesens, 2076-2078, 2121,
2140, cosí germà i hereu substitut de Joana
Montbui i d’Hostalric, 1984, hereu universal de
Francesc Benet Desvalls, 2130, difunt, 2309,
2310. // — I DESVALLS (Lluís de), cosí germà i
hereu substitut de Joana Montbui i d’Hostalric,
1984. // — I ERILL (Marquesa). Vegeu ERILL

(Marquesa d’). // — I REQUESENS, i de Requesens
(Isabel, Isabel de), muller de Joan de Boixadors i
Desvalls, varvassor, domiciliat i/o habitant de
Barcelona, senyor del castell i terme de Savallà
[del Comtat], pares de Joan de Boixadors, 2076-
2078, 2121, 2130, procuradora del seu marit,
2140, vídua, 2309, 2310. // — I DE REQUESENS

(Joan), fill de Joan de Boixadors i Desvalls, varvas-
sor, domiciliat i/o habitant de Barcelona, senyor
del castell i terme de Savallà [del Comtat], i
d’Isabel de Boixadors i de Requesens, espòs de
Marquesa d’Erill, pares d’Elionor de Boixadors,
donzella, muller de Francesc Dalmau de
Rocabertí, 2076-2078, 2309, 2310, procurador
general de la seva mare, 2121, 2130. 

BOLET. Vegeu BOLET (Joan). // — (Bartomeu), mer-
cader, ciutadà de Barcelona, administrador subro-
gat de l’heretat del difunt Joan Ribes, ambdós ciu-
tadans de Barcelona, 2074, 2099. // — (Joan),
mercader i canviador de monedes, ciutadà de
Barcelona, germà d’Elisabet Claret, vídua de Jaume
Claret, mercader, ciutadà de Barcelona, 2028,
2069-2071, 2080, 2195, 2240, 2249, curador de
Caterina Ferreres, donzella, filla de Francesc
Ferreres, mercader, ciutadà de Barcelona, 2135,
marmessor, hereu universal substitut i administra-
dor de certes causes pies del difunt Miquel Parés,
canviador de monedes, ciutadà de Barcelona,
1995.
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BORINOT (Gerardus), escrivà de la cort del degà
del Vallès, 2345.

BORRÀS (Miquel), ferrer, ciutadà de Barcelona,
2136.

BORRELL (Pere), hereus, de la vila de Roses, oncle
matern i hereu substitut de Joan Ribes, ciutadà de
Barcelona, difunt, 2067.

BOSC, Bosc de Vilagaià (Francesc, Francesc de,
Francesc Miquel del), donzell, domiciliat i/o ciuta-
dà de Barcelona, senyor dels castells de Sant
Vicenç i de Vilassar, espòs de Jerònima, pares de
Miquel, donzell, domiciliat a Barcelona, 2146, avi i
tutor del nét Llàtzer, 2157, patró del benefici dels
sants Miquel Arcàngel i Esteve Protomàrtir, de la
parròquia de Santa Maria del Pi, 1999, 2254. //
— (Joan), procurador dels creditors i cocreditor
de Jaume Ventallols, ambdós mercaders, ciuta-
dans de Barcelona, 2303, 2304, 2315, 2320,
2329, 2330. // —, Bosch, Bosch i de Vilagaià
(Miquel del), fill de Francesc Miquel del Bosc,
ambdós donzells, domiciliats a Barcelona, i de
Jerònima, espòs d’Elisabet, pare de Llàtzer, l’hereu
universal, testador, 2146, difunt, 2157, 2319. // —
DE VILAGAIÀ (Jerònima), muller de Francesc
Miquel del Bosc, pares de Miquel del Bosc, àvia i
tutora del nét Llàtzer, 2146, 2157. // — I DE

VILAGAIÀ, Bosch y de Vilagaya (Llàtzer del,
Latzerus del), fill i hereu universal del difunt
Miquel del Bosc i de Vilagaià, ambdós donzells,
domiciliats a Barcelona, i d’Elisabet, 2146, 2157,
2319.

BOSCÀ (Bernat), notari, ciutadà de Barcelona,
2175. // — (Joan Valentí), donzell, domiciliat a
Barcelona, espòs de Violant Almugàver, pares de
Violant Boscana o Violant Ferrera i de Boscà,
vídua de Felip de Ferrera, doctor en ambdós
drets, ciutadà de Barcelona, conseller i regent la
cancelleria reial al regne de Mallorca, difunt, 2149.

BOSCANA (Violant), filla dels difunts Joan Valentí
Boscà, donzell, domiciliat a Barcelona, i de Violant
Almugàver, vídua de Felip de Ferrera, doctor en
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ambdós drets, ciutadà de Barcelona, conseller i
regent la cancelleria reial al regne de Mallorca,
pares de Joan Valentí de Ferrera, ciutadà de
Barcelona, l’hereu universal, 2238, testadora,
2149.

BOSSONÈS (Maria de), causa pia, 2272, 2273.

BOU (Antoni Francesc, Anthonius Franciscus),
notari públic de Barcelona, 2007, 2235, 2254,
difunt, connotari de Sebastià Morató, 2262, con-
notari de Miquel Moré, 2319.

BRET (Joan), donzell, senyor de la casa o força de
la Bastida, situada a la parròquia de Borgonyà [del
Terri], vall de Cornellà, diòcesi de Girona, espòs
de Maciana, pares de Pere Bret, 2143. // —
(Pere), fill de Joan Bret, senyor de la casa o força
de la Bastida, situada a la parròquia de Borgonyà
[del Terri], vall de Cornellà, diòcesi de Girona, i
de Maciana, filla del difunt Romeu d’Ollers i
d’Anna, 2143. Vegeu OLLERS.

BRETONS (Petrus), 2039.

BRUC, Bruch (Bartomeu), mercader, ciutadà de
Barcelona, espòs de Francina, pares de Rafael
Jeroni i Francesc Montserrat Bruc, difunt, 2010,
2037, 2270. // — (Francesc, Francesc
Montserrat), fill pubill del difunt Bartomeu Bruc,
mercader, ciutadà de Barcelona, i de Francina,
germà de Rafael Jeroni, 2010, 2037, hereu substi-
tut de la mare, 2270. // —, Bruch (Francina), filla
del difunt Gaspar Fontarnau, mercader, ciutadà
de Vic, vídua de Bartomeu Bruc, mercader, ciuta-
dà de Barcelona, mare i tutora dels fills pubills,
Rafael Jeroni, l ’hereu universal , i Francesc
Montserrat Bruc, 2010, 2037, testadora, 2270. //
— (Rafael, Rafael Jeroni), fill pubill del difunt
Bartomeu Bruc, mercader, ciutadà de Barcelona, i
de Francina, germà de Francesc Montserrat,
hereu universal de la mare, 2010, 2037, 2270.

BRUFAU (Francesc), mestre de cases, ciutadà de
Barcelona, espòs de Constança, llevadora, difunt,
2183.



   328 Índex onomàstic i de matèries

BURRIAC, castell. Vegeu SANT VICENÇ [DE
BURRIAC], castell.

BUSSOT I TURELL (Caterina), muller de Lluís Turell,
habitant de Barcelona, mare de Bernat Turell,
difunta, 2274.

CABANYELLES (Guillem Benet de), donzell, domiciliat
a Barcelona, difunt, 2005. // — (Jaume), marmessor
de Jaume Sabater, àlies Rossell, hortolà, ciutadà de
Barcelona, pare de l’homònim, fillol del dit Sabater,
2169. // — (Jaume), fill de l’homònim, marmessor
de Jaume Sabater, àlies Rossell, hortolà, ciutadà de
Barcelona, fillol del dit Sabater, 2169. // — (Joan),
arader, ciutadà de Barcelona, marmessor i vicege-
rent de les pies causes de Jaume Sabater, àlies
Rossell, hortolà, ciutadà de Barcelona, 2232, 2233. 

ÇABATA (Petrus), testimoni, 2312.

CABRERA [DE MAR], municipi del Maresme.
Vegeu SANT FELIU DE CABRERA, parròquia. //
—, vescomtat, censals morts, 2322.

CAÇADOR (Jaume), bisbe de Barcelona, 2204,
2205, 2247, 2254, 2292. // — (Pere), mercader,
ciutadà de Barcelona, procurador de Miquel Agustí
de Gualbes, donzell, domiciliat a Barcelona, 2148.

CAFONT (mossèn en). Vegeu SAFONT (Nicolau).

ÇAFONTS (germans). Vegeu SAFONT (Bernat).

CAGELLANS (Jeroni), justícia en civil de la ciutat de
València, 2096.

CALAF (Llorenç, Laurencius), paraire de draps de
llana, de la parròquia de Sant Pere de
Vilademàger i/o habitant de la vila de la Llacuna,
terme homònim, abans ciutadà de Barcelona,
1993, 2203.

CALAMOCHA (Diego de), notari públic de
València, 2096.

BRUGUERA (mossèn). Vegeu BRUGUERA (Onofre).
// — (Onofre, Onophre), mestre o professor en
arts i en medicina i/o doctor en medicina, ciutadà
de Barcelona, cunyat de Francesc Sunyer, notari
públic de Barcelona, 2277. Vegeu SAFONT

(Bernat).

BRUIX (fra Joan), vicari i lloctinent del guardià del
monestir de Framenors de Barcelona, 2118.

BRUJÓ (Carles), mercader, ciutadà de Barcelona,
difunt, 2045.

BRUNET (Jaume), mercader, ciutadà de Barcelona,
pare de Violant Clareta, muller de Joan Claret,
ambdós mercaders, ciutadans de Barcelona, des-
prés Violant de Peguera, avi de Joanota i de
Violant, filles de Pere Bell-lloc, oncle de Joana
Romeua, 2152, 2196, 2211, testador, 2188,
difunt, 2307.

BUADA (àlies). Vegeu MARTÍ (Benet).

BURDA (Isabela de la), 2126.

BURGOS, ciutat i capital de la província homòni-
ma, comunitat autònoma de Castella i Lleó,
2089.

BURGOS (Pedro de), abat del monestir de Santa
Maria de Montserrat, 2016.

BURGUÈS (Galceran), 2103. // — (Galceran), fill de
l’homònim i d’Àngela Alèxia, espòs d’Isabel o
Elisabet de So, 2103, cosí i hereu universal substi-
tut d’Onofre Maimó, cavaller, de l’orde de Sant
Jaume de l’Espasa, domiciliat a Barcelona i a
Vilafranca del Penedès, 2197. // — I DE

SANTCLIMENT (Galceran), donzell, domiciliat a
Barcelona, espòs d’Àngela Alèxia Burguesa, pare
del fill comú homònim, difunt, 2103. 

BURGUESA (Àngela Alèxia), vídua de Galceran
Burguès i de Santcliment, donzell, domiciliat a
Barcelona, pares de l’homònim, espòs d’Isabel o
Elisabet de So, 2103.

C
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CALBUS, 2101.

CALÇA (Elionor, Eleonor), muller, en darreres
noces, de Joan Llorenç Calça, notari públic de
Barcelona, mare de Francesc, cavaller, domiciliat a
Barcelona, germana d’Eufrasina Puigsec, vídua de
Miquel Puigsec, notari públic de Barcelona, vídua,
2289, 2290, difunta, 2387. // —, Calsa (Francesc,
Francesch), cavaller, domiciliat a Barcelona, fill i
hereu de Joan Llorenç Calça, notari públic de
Barcelona, i d’Elionor, espòs d’Anna, ambdós
nebots i hereus de Joan Pasqual, doctor en amb-
dós drets, del Consell Reial, ciutadà de Barcelona,
2373. // — (Joan Llorenç, Joan Lorens), notari
públic, ciutadà de Barcelona, 1990, 2010, 2087,
2195, 2236, espòs d’Elionor, pare de Francesc,
cavaller, domiciliat a Barcelona, nebot i hereu uni-
versal de Joan Pasqual, doctor en ambdós drets,
del Consell Reial, ciutadà de Barcelona, difunt,
2026, 2035, 2037, 2053, 2289, 2290, 2346, 2373.

CALDERS (Francesc de), major, donzell, senyor del
castell de Santa Fe, vegueria de Cervera, pare del
fill homònim, menor, 2323. // — (Francesc de),
menor, fill de l’homònim, major, donzell, senyor
del castell de Santa Fe, vegueria de Cervera,
espòs d’Àngela de Calders i d’Ermengol, 2323. //
— I D’ERMENGOL (Àngela), muller de Francesc de
Calders, menor, fill de l’homònim, major, donzell,
senyor del castell de Santa Fe, vegueria de
Cervera, 2323.

CALDES (Joanot de), donzell ,  domici l iat a
Barcelona, espòs de la difunta Joana Beneta,
2001. Vegeu GUARDIOLA (Guerau).

CALDÉS (mossèn). Vegeu CALDERS (Francesc de),
major. 

CALOPA (Climent), pare de Pau Calopa, ambdós
notaris públics de Barcelona, 2012, 2297, difunt,
2066. // — (Pau), fill de Climent Calopa, ambdós
notaris públics de Barcelona, 2066.

CALSA (mossèn). Vegeu CALÇA (Francesc).
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CALSADA (Antoni), agricultor, de la parròquia de
Santa Engràcia de Montcada, 2328.

CALVELL (Jaume), procurador de la prioressa i del
convent del monestir de Jonqueres, 2382.

CAMACIUS, regent  la cancelleria, 2226.

CAMBRA (Francesc de la), clergue beneficiat de la
catedral de Barcelona, fi l l de Gonçal de la
Cambra, notari i escrivà reial , ciutadà de
Barcelona, i de la difunta Elionor, germà de
Magdalena, després muller de Miquel Quintana,
doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona,
de Jerònima i de la difunta Joana Anna, 2013. //
— (Gonçal de la), notari i escrivà reial, ciutadà de
Barcelona, vidu d’Elionor, pare de Francesc, cler-
gue beneficiat de la catedral de Barcelona, de
Jerònima i de Magdalena, donzelles, i de la difunta
Joana Anna, 2013. Vegeu QUINTANA (Magdalena).

CAMELLES (Francesc), mercader, ciutadà de
Barcelona, testimoni, 2135.

CAMÓS (Marc Antoni de), donzell, regent la
vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i
Moianès, 2082, 2090, 2091, 2094, 2095, 2099,
2100.

CAMPDEVÀNOL, municipi del Ripollès, 2115.
Vegeu SANT LLORENÇ DE CAMPDEVÀNOL.

CAMPLLONG (Jaume de), notari públic de la ciutat,
batllia i vegueria de Girona, hereu, difunt, 2058,
2279, 2318.

CAMPMAJOR (Bartomeu), esparter, espòs d’Eulàlia,
gendre del difunt Jaume Coromines, ferrer, amb-
dós ciutadans de Barcelona, 2059, 2060.

CAMPORRELLS (Isabel de), filla de Pere Ramon de
Camporrells, senyor de les baronies de Biosca i
de Talteüll, i de Violant, germana de Perramon i
de Violant, hereva universal de la mare, 2145.
Vegeu LLUNA (Francesc de). // — (Perramon de),
fill de Pere Ramon de Camporrells, senyor de les
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de Vallseca, ciutadà i regent la vegueria de
Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 2225.
// — (Tomàs, Thomàs), mercader, ciutadà de
Barcelona, espòs d’Eufrasina Beneta, 2036.

CÀNDIA, muller de Vicenç Xono, teixidor de
draps de lli, habitants de Ponts, 2142.

CANET (Genís), nebot i hereu universal de
Caterina Balrina, vídua, en primeres noces, de
Joan Balrí, muller de Joan Saguer, de la vila de
Torroella de Montgrí, espòs de Miquela, 2174.

CANOVELLES, municipi del Vallès Oriental,
2313, 2338.

CANYELLES (Jeroni Antic), fill de Joan Jeroni
Canyelles, ambdós notaris públics de Barcelona,
2265, 2266, 2282, 2283, 2289, 2290, oncle i con-
notari de Pere Cavaller, 2267. // — (Joan), cavaller,
habitant de Barcelona, 2328. // —, Canyellas (Joan
Jeroni, Joannes Hieronimus, Joannes Hieronymus,
Johannes Hieronymus), pare de Jeroni Antic
Canyelles, ambdós notaris públics de Barcelona,
2028, 2056, 2057, 2068, 2232, 2233, 2281, 2284,
2298, 2300, 2314, 2340, 2389, i escrivà del
Consell de Cent de Barcelona, 2293, 2295, 2353-
2359, 2362-2372, 2374, 2377-2386, 2392, 2393,
difunt, 2265-2267, 2282, 2283, 2289, 2290.

CÀORS, CAHORS, bisbat, municipi d’Occitània,
departament de l’Òlt, França, 2052.

CAPELLADES (Jaume), prevere de Barcelona, pro-
curador de la prioressa i del convent de monges
de Montsió, 2354, 2386.

CAPELLER (Bernat, Bernardus), abat de Serrateix i
canonge de la Seu de Barcelona, hereu universal
del difunt Carmini Ferrer, llibreter, ciutadà de
Barcelona, 2280, 3212. // — (Bernat), prevere,
2071.

CAPISTRANO, ciutat de la Calàbria, Itàlia, 2011,
2014. 

baronies de Biosca i de Talteüll, i de Violant,
germà d’Isabel i de Violant, hereu universal de la
mare, 2145. // — (Pere Ramon de), senyor de
les baronies de Biosca i de Talteüll, i dels castells
de Massoteres i de Palou, espòs de Violant, pares
de Perramon, Isabel i Violant o Violant Anna,
difunt, 2139, 2145. // — (Violant de), vídua de
Pere Ramon de Camporrells, donzell, senyor de
les baronies de Biosca i de Talteüll, i dels castells
de Massoteres i de Palou, mare de Perramon,
Isabel i Violant o Violant Anna, germana de Paula,
muller de Francesc Miquel Pol, tia d’Anna, hereva
substituta, testadora, 2145. // — (Violant de,
Violant Anna de), donzella, filla de Pere Ramon
de Camporrells, senyor de les baronies de Biosca
i de Talteüll, i de l’homònima, germana de
Perramon i d’Isabel, hereva universal de la mare,
2139, 2145.

CAMPS, mas, situat a la parròquia de Sant Feliu
de Canovelles, senyor útil, 2313.

CAMPS (Dimes), vicari perpetu de la parròquia de
Sant Boi de Llobregat, 2208. // — (Jaume), cler-
gue de Barcelona, beneficiat del benefici de Santa
Maria a l’església del monestir de Sant Joan de
l’Erm, després prevere beneficiat del cinquè
benefici de Santa Caterina a la catedral de
Barcelona, 2173, 2205, 2247. // — (Martí Joan,
Martí Johan), senyor útil i propietari del mas
Camps, situat a la parròquia de Sant Feliu de
Canovelles, 2313, pare de Nicolau, ambdós agri-
cultors, i de Francina, muller de Perot Godany,
pagès, de la parròquia de Sant Vicenç de
Llobregat, 2338. // — (Miquel), clergue de
Barcelona, abans beneficiat del benefici de Santa
Maria a l’església de Sant Joan de l’Erm, ara bene-
ficiat de la capella de les Onze Mil Verges de la
catedral de Barcelona, 2204. // — (Nicolau,
Nicholau), fill de Martí Joan Camps, senyor útil i
propietari del mas Camps, ambdós agricultors, de
la parròquia de Sant Feliu de Canovelles, germà
de Francina, muller de Perot Godany, pagès, de la
parròquia de Sant Vicenç de Llobregat, 2338. //
— (Pere), doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, jutge setmaner de la cort de Miquel
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CAPISTRANO, marquès. Vegeu ARAGONA DE

PICCOLOMINI (Alfonso d’).

CAPONS. Vegeu COPONS.

CARAVAJAL (Jaume), ciutadà, clavari, procurador i
síndic de la ciutat de Barcelona, 2053.

CARBÓ (Galceran). Vegeu CARBÓ SALZET I OMBAU

(Galceran). // — (Galceran), ciutadà de
Barcelona, 2368. // — (Galceran), menor, fill dels
difunts homònim i d’Elionor de Santcliment, ciu-
tadà, clavari, síndic i procurador de la ciutat de
Barcelona, 2152, 2156, 2157, 2176. // — (Pau
Miquel), clergue, fill de Galceran Carbó Salzet i
Ombau, germà de Galceran, 2056. // — SALZET I

OMBAU (Galceran), ciutadà de Barcelona, pare de
Galceran i de Pau Miquel, clergue, 2056, tutor i
administrador de Bernat Joan de Marimon, 1992. 

CARBONELL (Francesc), clergue de la diòcesi de
València, rector de l’església de Santa Maria del
Pi, 2200. // — (Joan), darrer marit i hereu univer-
sal de Lluïsa, filla de Martí Joan Terré, tots dos
doctors en ambdós drets, ciutadans de
Barcelona, pares de la difunta Josefa, 2047. // —
(Pere Miquel), doctor en drets, ciutadà de
Barcelona, delegat de Marc Antoni de Camós,
donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada,
Vallès, Moià i Moianès, 2099.

CARDEDEU, municipi del Vallès Oriental, ori-
ünds, 2275, 2337. Vegeu SANTA MARIA DE
CARDEDEU, parròquia.

CARDONA, municipi del Bages, 2326, parròquia
de Sant Miquel, notari i rector, 2326.

CARDONA (Carles de), abat del monestir de Santa
Maria de l’Estany, síndic i procurador del General
de Catalunya, 2300. // — (Cecília de, Sicília de),
filla de Lluís de Cardona, senyor de Sant Mori, i
de la difunta Jerònima de Queralt, germana de
Jaume, muller de Ponç Descallar, fill de l’homò-
nim, donzells, domiciliats a la vila de Ripoll, 2327,
2336. // — (duc, dux). Vegeu CARDONA I

Índex onomàstic i de matèries

ENRÍQUEZ (Ferran). // — (Jaume de), senyor de
Sant Mori, espòs de Caterina de Cardona, pares
de Lluís de Cardona, avis de Jaume i de Cecília,
muller de Ponç Descallar, donzell, domiciliat a la
vila de Ripoll, difunt, 2327, 2336. // — (Jaume), fill
primogènit de Lluís de Cardona, senyor de Sant
Mori, i de la difunta Jerònima de Queralt, germà
de Cecília de Cardona, muller de Ponç Descallar,
donzell, domiciliat a la vila de Ripoll, nét de
Caterina de Cardona, 2327. // — (Jaume de),
noble, espòs de Rafaela de Cardona, 2341. Vegeu
SUNYERA (Rafaela). // — (Joan de), electe de
Barcelona, conseller i canceller reial, 2147, bisbe
de Barcelona, 2173. // — (Joan de), vicari perpetu
i notari públic de la vila i de la parròquia de Sant
Boi de Llobregat, 2002, 2003. // — (Joana de),
muller de Pere de Cardona, portantveus del
governador general del Principat de Catalunya,
pares del fill i hereu universal Pedro de Cardona,
difunta, 2137. // — (Lluís de), senyor del lloc de
Sant Mori i d’altres llocs, habitant de la vegueria
de Girona, fill de Caterina de Cardona, vídua de
Jaume de Cardona, abans senyor del dit lloc, vidu
de Jerònima de Queralt, pare de Jaume, el primo-
gènit, i de Cecília, muller de Ponç Descallar, don-
zell, domiciliat a la vila de Ripoll, 2327, 2336.
Vegeu DESCALLAR (Ponç). // — (Onofre de), don-
zell, domiciliat a Barcelona, tutor de Rafael Llop,
fill pubill i hereu universal del difunt Francesc Llop,
mercader, ciutadà de Barcelona, 2239. // —
(Pedro de), fill i hereu universal dels difunts Pere
de Cardona, portantveus del governador general
del Principat de Catalunya, i de Joana de Cardona,
2137. // — (Pere de, Pedro de), portantveus del
governador general del Principat de Catalunya, fill
dels difunts Joan Ramon Folc [IV], duc de
Cardona, i d’Aldonça Enríquez, espòs de Joana de
Cardona, pares de Pedro de Cardona, 2137. // —
(Rafaela, Raphaela de), filla i hereva universal de
Joan Sunyer, doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, i de Lluïsa, muller del noble Jaume de
Cardona, 2341. Vegeu CARDONA (Jaume de) i
SUNYERA (Rafaela). // — I D’ERILL (Joana de),
muller del noble Pere Lluís d’Erill i d’Orcau, nebo-
da i hereva universal substituta de Francesc
Antoni de Ballester, ciutadà de Barcelona, 2082. //
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CASADEVALL (Joan), major, botiguer de teles i/o
mercader, abans botiguer de ferro, ciutadà de
Barcelona, espòs de Magdalena Casadevall, pares
dels difunts Francesc Benet o Benet, Caterina,
Àngela i Joan, menor, l’hereu universal, i de
Margarida Masnovell i Joana Mateu, 2010, difunt,
2037, 2041, 2043, 2069, 2080. // — (Joan, Ioan),
menor, fill i hereu de Joan Casadevall, major, boti-
guer de teles i/o mercader, abans botiguer de
ferro, ciutadà de Barcelona, i de Magdalena,
germà dels difunts Francesc Benet o Benet, Ànge-
la i Caterina, i de Margarida Masnovell i Joana
Mateu, 2037, difunt, 2041, 2043, 2069. // —
(Magdalena), muller de Joan Casadevall, major,
botiguer de teles i/o mercader, abans botiguer de
ferro, ciutadà de Barcelona, pares dels difunts
Francesc Benet o Benet, Caterina, Àngela i Joan,
menor, l’hereu universal, i de Margarida Masnovell
i Joana Mateu, vídua, 2041, 2043, 2069, 2071,
2080. Vegeu MASNOVELL, MATEU I SERRA.

CASAFRANCA (Jaume, Jaume de), mercader, ciuta-
dà de Barcelona, parent d’Anna Bernadina Eulàlia,
conseller de la ciutat de Barcelona, 2083, testi-
moni, 2090, 2091.

CASAMITJANA (Jaume), espòs de Caterina, filla del
difunt Antoni Oliva, sabater, de la vila d’Oliana, i
de l’homònima, vivent, 2260.

CASELLES (Antoni), carnisser, de la vila de Malgrat,
espòs d’Eulàlia, pares de Jaume, mercader, ciuta-
dà de Barcelona, difunt, 2250. // — (Jaume), mer-
cader, ciutadà de Barcelona, fill dels difunts
Antoni Caselles, carnisser, de la vila de Malgrat, i
d’Eulàlia, espòs d’Eulàlia Beneta, pares d’Elionor,
vídua de Pere Vicenç Rossell, muller de Bernabé
Segarra, ambdós mercaders, ciutadans de
Barcelona, avi de Galceran i de Joan Rossell, els
seus hereus universals, testador, 2250.

CASES (Arnau), mercader, ciutadà de Barcelona,
espòs de Francina, filla d’Arnau Restany, candeler,
de la mateixa de ciutat, difunt, 2005. // — (Joan),
mercader, ciutadà de Barcelona, testimoni, 2094.

— I DE ROCABERTÍ (Caterina de), vídua de Jaume
de Cardona, senyor de Sant Mori, pares de Lluís
de Cardona, al seu torn, senyor de Sant Mori, avis
de Jaume, el primogènit, i de Cecília, muller de
Ponç Descallar, donzell, domiciliat a la vila de
Ripoll, 2327, 2336. // — I ENRÍQUEZ (Ferran), duc
de Cardona, 2004.

CARLES I, Carlos 5º, rei de Catalunya-Aragó, dit
l’Emperador, fill de Joana la Boja i de Felip el Bell,
reis de Castella, espòs d’Isabel de Portugal, pare,
entre d’altres, del primogènit i futur rei Felip (I) i
de Maria, emperadriu d’Àustria, 2022, 2023,
2034, 2083, 2085, 2086, 2092, 2147, 2226, 2228,
2284.

CARMESÍ (Joan), mercader, ciutadà de Barcelona,
testimoni, 2128.

CARNISSER, Carnicer (Francesc Joan), mercader,
de la vila de Reus, pare d’Anna, muller de Joan
Monjo, notari públic de Barcelona, germà de
Caterina, muller de Pau Renard, també notari
públic de Barcelona, 2375, 2376. 

CARRERA (Jaume), escrivà jurat substitut per
Rafael Guiteres, de la vila de Ripoll, notari públic
per tot el Principat de Catalunya i els comtats del
Rosselló i de la Cerdanya, 2334.

CARRIÓ (fra Bernat), conventual del monestir de
Frares Menors de Barcelona, confessor i marmes-
sor de Joana, muller de Joan Joaquim de
Rocacrespa, donzell, domiciliat a Barcelona, 2348. 

CARTELLÀ (Pere de), canonge de Girona, difunt,
2081.

CASABONA (Pere de), clergue de la diòcesi
d’Auloron, notari públic, 2024.

CASADEMUNT (Pere Ponç), tutor del difunt Jaume
Benet i de Francesc Joan Benet, fills del difunt
Jaume Codina, mercader, ciutadà de Barcelona, i
d’Eulàlia, 2253.
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CASSADOR (Francesc), mercader, ciutadà de
Barcelona, espòs d’Elisabet Clareta o Cassadora,
germana de Joan Claret, mercader, ciutadà de
Barcelona, i dels difunts Pere i Jaume Claret,
2090, 2091, 2125. // — (Gabriel), 2201.

CASSADORA (Elisabet, Elizabet), àlies Clareta, ger-
mana de Joan Claret, mercader, ciutadà de
Barcelona, i dels difunts Pere i Jaume Claret, cosi-
na germana d’Anna Bernadina Eulàlia, neboda i
hereva universal de Bartomeu Seguer, mercader,
ciutadà de Barcelona, muller de Francesc
Cassador, mercader, ciutadà de Barcelona, 2090,
2091, 2094, 2125, 2132.

CASTAÑEDA, municipi de la comunitat autòno-
ma de Cantàbria, 2147, 2155, 2269.

CASTAÑEDA, comte. Vegeu FERNÁNDEZ MANRIQUE

(Juan).

CASTELL DE SANT MARÇAL, també conegut
com a castell de Cerdanyola, situat al municipi de
Cerdanyola del Vallès, comarca del Vallès
Occidental, 2048.

CASTELL (Elisabet), filla de Francesc Castell, regent
la Cambra (...), i de Florència, germana de Joanot,
donzell de Barcelona, i de Violant, muller de
Gabriel Baró o Barona, muller, al seu torn, de
Nicolau o Niccolò de la Balba o de la Valva,
2014. // — (Florència), vídua de Francesc Castell,
regent la Cambra (...), pares de Joanot, donzell de
Barcelona, d’Elisabet, muller de Nicolau o
Niccolò de la Balva o de la Valva, i de Violant,
muller de Gabriel Baró o Barona, tots habitants
de Nàpols, difunta, 2011, 2014. // — (Francesc),
regent la Cambra (...), espòs de Florència, pares
de Joanot, donzell de Barcelona, d’Elisabet, muller
de Nicolau o Niccolò de la Balba o de la Valva, i
de Violant, muller de Gabriel Baró o Barona, tots
habitants de Nàpols, difunt, 2011, 2014. // —
(Joan), de Barcelona, pare de Francesc Castell, avi
de Joanot, donzell de Barcelona, d’Elisabet, muller
de Nicolau o Niccolò de la Balba o de la Valva, i
de Violant, muller de Gabriel Baró o Barona, tots
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habitants de Nàpols, difunt, 2014. // — (Joanot),
donzell, natural de Barcelona, fill dels difunts
Francesc Castell, regent la Cambra (...), i de
Florència, germà d’Elisabet, muller de Nicolau o
Niccolò de la Balba o de la Valva, i de Violant,
muller de Gabriel Baró o Barona, tots habitants
de Nàpols, néts de Joan Castell, l’avi patern, de
Barcelona, hereu universal del dit avi, 2011, 2014.
// — (Violant), filla de Francesc Castell, regent la
Cambra (...), i de Florència, germana de Joanot,
donzell de Barcelona, i d’Elisabet, muller de
Nicolau o Niccolò de la Balba o de la Valva,
muller de Gabriel Baró o Barona, 2014.

CASTELLA, regne, 2252, 2302, 2373, canceller
major, 2269, preceptor major de l’orde de Sant
Jaume de l’Espasa, 2065, reis. Vegeu CARLES I,
FERRAN II, JOANA i FELIP I, reis de Catalunya-Aragó.

CASTELLBISBAL (Alfons de), donzell, domiciliat a
Barcelona, 2374. 

CASTELLCIURÓ, antic castell enrunat situat al
municipi de Molins de Rei, comarca del Baix
Llobregat, 2065.

CASTELLNOU [DE LA PLANA], castell, a la sots-
vegueria de Moià, comarca del Bages, senyor,
2159.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES, municipi de l’Alt
Empordà, 2019, habitants, 2067, 2074, església
de Santa Maria, 2019.

CASTELLÓ (Francesc), cavaller, doctor, del Consell
Reial i advocat del f isc reial , domici l iat a
Barcelona, pare del fill i hereu universal Miquel
Joan Castelló, donzell, estudiant en lleis, testador,
2237. // — (Gabriel), mercader, ciutadà de
Barcelona, testimoni, 2183. // — (Joan), notari i
escrivà jurat de la cort del veguer de Barcelona,
2312, 2346. // — (Mathias), notari, ciutadà de
Barcelona, testimoni, 2341. // — (Miquel), boter,
ciutadà de Barcelona, 2158, 2192. // — (Miquel
Joan), donzell, estudiant en lleis, fill i hereu univer-
sal de Francesc Castelló, cavaller, doctor, del
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2338. Vegeu CORONA D’ARAGÓ, la.– notaris
per tota la terra i DOT (Joan).– Oficials reials,
2092.– Privilegi dels calderers i ferrers, 2034.–
vegueries, 2085.– universitats, llocs, 2076.– rei.
VEGEU JAUME I, CARLES I, FERRAN II, JOANA I, FELIP I.
Vegeu també ROSSELLÓ, el, i CERDANYA, la.

CATERINA, adulta, filla del difunt Jeroni Gassius,
donzell, domiciliat a Barcelona, i de Lucrècia, ger-
mana de Joana i de Lucrècia, 1999. // —, esclava
de Joana de Montbui i d’Hostalric, vídua de Joan
d’Hostalric Sabastida, cavaller, governador dels
comtats del Rosselló i de la Cerdanya, 1984. //
—, Caterina Anna, filla de Dionís de Clariana,
donzell, doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, i de la difunta Jerònima Àngela, germa-
na de Maria Anna Joana, hereva de la mare,
2095, i hereva universal de l’avi Pere Armengol,
mercader, ciutadà de Barcelona, 2127. // —, filla
de Berenguer Riba, apotecari , ciutadà de
Barcelona, i de l’homònima, muller de Joan
Totosaus, mercader de Barcelona, pares de Joan
Pau Ribes i Totosaus, 2008. Vegeu RIBA

(Caterina). // —, filla de Joan Casadevall, major,
botiguer de teles i/o mercader, ciutadà de
Barcelona, i de Magdalena, germana de Joan,
menor, Francesc Benet o Benet, Margarida,
Àngela i Joana, difunta, 2041, 2043, 2069. Vegeu
CASADEVALL (Joan). // —, filla de Pere Gener.
Vegeu PUIGDERODA (Caterina). // —, filla del
difunt Antoni Oliva, sabater, de la vila d’Oliana, i
de l ’homònima, vivent, muller de Jaume
Casamitjana, 2260. // —, germana de Francesc
Joan Carnisser, muller de Pau Renard, notari
públic de Barcelona, tia d’Anna, muller de Joan
Monjo, notari públic de Barcelona, difunta, 2375,
2376. // —, Catherina, muller de Ramon Cristòfol
Sarrovira, ciutadà de Barcelona, 2021. // —,
muller de Pere Golofre, mare i tutora d’Esteve
Golofre, mercader, ciutadà de Barcelona, difunta,
1990. // —, muller i marmessora d’Antoni Jordà,
àlies Marc, daguer, ciutadà de Barcelona, mare i
curadora de Martí i de Felip Jordà, 2052. // —,
segona muller i marmessora de Jeroni Roca, doc-
tor en ambdós drets, ciutadà de Girona, mare
d’Elionor, germana de Rafael Llobregat, 2318. //

Consell Reial i advocat del fisc reial, domiciliat a
Barcelona, 2237. 

CASTRE, CASTRO, casa i baronia, centrada al
castell de Castre, municipi de la Pobla de Castre,
província d’Osca, 2300.

CASTRE I DE PINÓS (Berenguer Arnau de), senyor
de la casa de Castre i de la baronia de la Llacuna,
diputat de l’estament militar del General de
Catalunya, 2300.

CATALÀ (Pere), calceter, ciutadà de Barcelona,
testimoni, 2082.

CATALUNYA, PRINCIPAT, Cathalunya, Catalo -
nia, Principado.– arxiver reial, 2092.– Batllia
General, escrivà, rendes, 2076-2078, 2106, batlle
general, baiulus general, 2068, 2084, 2106,
2107.– Consell reial, Consell Suprem Reial, Reial
Consell , Reyal Consell , Consejo, regent el
Consell Reial, consellers, doctors, 1984, 1994,
1996, 2053, 2100, 2116, 2147, 2227, 2237, 2265,
2266, 2269, 2311, 2322, 2346, 2361, 2373.–
Constitucions, Constitucions generals, 2227,
2269.– Corts. Vegeu BARCELONA.– Corts.–
escrivà reial, escrivà de manament, notari, notari
de manament, escrivà de registre, 1984, 2013,
2022, 2072, 2085, 2086, 2092, 2123, 2124, 2129,
2147, 2199, 2210, 2259, 2311, 2339.– Estaments,
ciutadans, 2227, militar, 2300.– General, General,
lo, Generalitat, 2103, advocats ordinaris, 2086,
diputats, 2086, 2300, 2306, oïdors de comptes,
2086, 2300, síndics i procuradors, 2300.–
Governació, Governador general, portantveus,
2137, lloctinent general, capità general, 2072,
2085, 2086, 2092, 2147, 2155, 2269, canceller,
regent la cancelleria reial, 1991, 1992, 2018,
2065, 2084, 2086, 2106, 2147, 2159, 2227, 2311,
i la Reial Audiència, Audiència, Regia Audiencia,
2086, 2147, 2189, 2342, verguer, 2259, mestre
racional, 1984, 2117, 2311, 2324, tresorer, regent
la tresoreria reial, 2238, 2344.– Finances, censals,
1988, 1991, 1992, 1994, 2001, 2013, 2068,
2076-2078, 2103, 2144, 2172, 2175, 2300, 2322,
2323, generalitats, 2300.– notaris, 2313, 2334,
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—, nom equivocat en el testament de Bartomeu
Seguer, mercader, ciutadà de Barcelona, 2090.
Vegeu CASSADORA (Elisabet). // —, Catherina,
vídua de Joan de Monegal, mercader, ciutadà de
Barcelona, pares d’Elisabet de Blanes, muller
d’Onofre Joan de Blanes i de Beuda, muller, en
segones noces, de Perot d’Àger. Vegeu ÀGER

(Caterina d’). // —, vídua d’Antoni Oliva, sabater,
de la vila d’Oliana, mare de l’homònima, muller
de Jaume Casamitjana, 2260. // —. Vegeu
GUINARDA (Caterina) i SAFONT (Caterina).

CAVALLER (Pere), notari públic de Barcelona,
nebot i connotari de Jeroni Antic Canyelles,
2267.

CEFONT (Catarina), vídua. Vegeu SAFONT

(Caterina). // — (Nicolau). Vegeu SAFONT

(Nicolau).

CELDRAN, regent la tresoreria reial, 2085, 2086.

CELITONS (Macià), notari públic de Barcelona,
1993, 2203. // —, Çelitons (Pere), notari públic
de Barcelona, 2054, 2111, 2112.

CELLERS (Antoni), rector de la parròquia de Sant
Miquel, 2155. // — (Joan), prevere, abans benefi-
ciat de la capellania perpètua de Santa Maria a
l’altar major de la parròquia de Santa Maria del
Mar, ara beneficiat del benefici de Santa Maria al
monestir de Sant Joan de l’Erm, 2292. // —
(Miquel, Michael), pare de Miquel Joan, ambdós
notaris públics de Barcelona, 1988, 2001, 2040,
2075, 2110, 2237, 2244, 2263, 2388, connotari
de Miquel Joan Cellers, 2165, connotari de Lluís
Joan Moixó, 2137, difunt, 2166. // — (Miquel
Joan, Michael Joannes), fill de Miquel Cellers,
ambdós notaris públics de Barcelona, 2165, 2237,
2376, en lloc del difunt Miquel Cellers, 2166, en
lloc del difunt Rafael Puig, 2079, 2140, 2141,
2156, 2157, escrivà de l’Hospital de la Santa
Creu, 2373.

CERCÓS (Joan), àlies Fonoll, apotecari, ciutadà de
Barcelona, fill dels difunts homònim, paraire de
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draps de llana, natural de Bagà, i de Francesca,
espòs de Jerònima, filla i hereva universal dels
difunts Marturià Gual, duaner, ciutadà de
Barcelona, i de Francina, vídua, en primeres
noces, de Francesc Oliver de Cassoles, 1998. //
— (Joan), paraire de draps de llana, natural de
Bagà, espòs de Francesca, pares de l’homònim,
àlies Fonoll, apotecari, ciutadà de Barcelona,
difunt, 1998.

CERDANYA, Cerdaña, la, regió natural i històrica
de Catalunya, als Pirineus, comtat, examen dels
calderers i ferrers, 2034, govern, 1984, 2072,
2147, 2155, 2269, notaris, 2313, 2334, privilegis,
2228, procediment judicial, 2227, subsidis, 2300.
Vegeu ROSSELLÓ, el.

CERDANYOLA [DEL VALLÈS], municipi del
Vallès Occidental. Vegeu SANT MARTÍ DE CER-
DANYOLA, parròquia.

CERDANYOLA, castell. Vegeu CASTELL DE
SANT MARÇAL.

CERET, municipi del Vallespir, França, 2115.

CERVELLÓ (Felip de), habitant de Barcelona, fill del
difunt homònim, prorrei de Mallorca, 2246. // —
(Felip de), pare de l ’homònim, prorrei de
Mallorca, difunt, 2246.

CERVERA, municipi de la Segarra, habitant, 2223.
// —, vegueria, 2134, 2151, 2323.

CERVERA (senyora), 2066. // — (Joan), mercader,
ciutadà de Barcelona, pare de Joanot Cervera,
l’hereu universal, de Pere i d’Àngela, 2207, 2215,
2231, administrador de l’heretat del difunt Joan
Ribes, ciutadà de Barcelona, 2099, testador,
2251. // — (Joan, Joanot), fill i hereu universal de
Joan Cervera, ambdós mercaders, ciutadans de
Barcelona, germà de Pere i d’Àngela, 2251, 2365.
// — (Pere), fill i hereu substitut de Joan Cervera,
germà de Joanot, ambdós mercaders, ciutadans
de Barcelona, i d’Àngela, 2251.
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de la Santa Creu, 2373, advocat ordinari de la
ciutat de Barcelona, síndic i procurador de la ciu-
tat de Barcelona a les corts de Montsó, 2295,
marmessor de Francina Bruc, vídua de Bartomeu
Bruc, mercader, ciutadà de Barcelona, 2270, pro-
curador de (...) Arinyó, donzell, de la vila de
Fenars, 2392. // — (Guilhermus de), marmessor
d’Antoni Bartomeu, 2308. // — (Guillem), estu-
diant en arts, fill del difunt Jaume Clariana, treba-
llador de Vilanova i la Geltrú, germà de Guillem,
prevere de la catedral de Barcelona, Jaume,
pagès, i Pere, calceter, 2027. // — (Guillem), pre-
vere de la catedral de Barcelona, fill del difunt
Jaume Clariana, treballador de Vilanova i la
Geltrú, germà de Jaume, pagès, Pere, calceter, i
Guillem (sic.), estudiant en arts, 2027. // —
(Jaume), pagès, fill del difunt Jaume Clariana, tre-
ballador de Vilanova i la Geltrú, germà de
Guillem, prevere de la catedral de Barcelona, Pere,
calceter, i Guillem (sic.), estudiant en arts, 2027. //
— (Jaume), treballador de Vilanova de Geltrú,
pare de Guillem, prevere beneficiat de la catedral
de Barcelona, Jaume, pagès, Pere, calceter, i
Guillem (sic.), estudiant en arts, difunt, 2027. // —
(Jerònima Àngela), muller de Joan Deià, mercader,
1988, segona muller de Dionís de Clariana, don-
zell, doctor en ambdós drets, ambdós ciutadans
de Barcelona, pares de Maria Anna Joana i
Caterina Anna, difunta, 2095, 2127. Vegeu
ARMENGOL (Pere). // — (Pere), calceter, fill del
difunt Jaume Clariana, treballador de Vilanova i la
Geltrú, germà de Guillem, prevere de la catedral
de Barcelona, Jaume, pagès, i Guillem (sic.), estu-
diant en arts, 2027. 

CLASQUERÍ (Dionís de), clergue de la diòcesi de
Barcelona, procurador de Magdalena de
Terrades, donzella, filla dels difunts Joan Vicenç
de Terrades, ciutadà de Barcelona i de Girona, i
de Lluïsa, germana de Perot, 2001.

CLIMENT, Clementi (Miquel, Michael), escrivà de la
cancelleria reial, 2085, 2086, 2227, 2228.

CLIMENTA, vídua de Jaume Mercer, gerrer, ciutadà
de Barcelona, mare de l’homònim, difunta, 2111.

CINCLAUS, llogaret del municipi de l’Escala,
comarca de l’Alt Empordà, 1985.

CISMARINS, regnes, 2228.

CLARET, Clareta (Caterina), germana de Bartomeu
Seguer, mercader, ciutadà de Barcelona, mare
dels difunts Pere i Jaume Claret, i de Joan i
d’Elisabet Cassadora, vivents, difunta, 2090, 2091.
Vegeu CASSADORA (Elisabet). // —, Clareta
(Elisabet), germana de Joan Bolet, canviador i
mercader de Barcelona, vídua de Jaume Claret,
mercader, ciutadà de Barcelona, 2069, 2070,
2080, 2201. // — (Jaume), mercader, espòs
d’Elisabet Claret, difunt, 2069, 2070, 2080, 2090,
2091, 2125, 2201. // — (Joan), creditor de Jaume
de Ventallols, procurador dels creditors estran-
gers, 2304. // — (Joan), mercader, ciutadà de
Barcelona, fill de Caterina Clareta, germà de
Pere, Jaume i Elisabet Claret o Cassadora, espòs
de Violant Clareta, nebot i hereu universal de
Bartomeu Seguer, i cosí germà de la difunta Anna
Bernadina Eulàlia, 2090, 2091, 2094, 2125, 2132,
2201, tutor i curador de Pere i de Maria Anna
Claret o Clareta, fills pubills i hereus del seu
difunt germà Pere Claret, 2307. Vegeu GRANADA

i SEGUER. // — (Pere), fill pubill del difunt Pere
Claret, mercader, ciutadà de Barcelona, germà de
Maria Anna, 2307. // — (Pere), mercader, ciutadà
de Barcelona, pare de Pere i de Maria Anna,
pubills, germà de Joan, Jaume i d’Elisabet Claret o
Cassadora, difunt, 2090, 2091, 2125, 2307.

CLARETA (àlies). Vegeu CASSADORA (Elisabet). // —
(Maria Anna), pubilla, filla del difunt Pere Claret,
mercader, ciutadà de Barcelona, germana de l’ho-
mònim, 2307. // — (Violant), filla de Jaume Brunet,
muller de Joan Claret, ambdós mercaders, ciuta-
dans de Barcelona, 2188, 2307. Vegeu BRUNET

(Jaume), CLARET (Joan) i PEGUERA (Violant de).

CLARIANA (Dionís de), donzell, doctor en ambdós
drets, ciutadà de Barcelona, vidu de Jerònima
Àngela, administrador i tutor de les filles menors,
Maria Anna Joana i Caterina Anna, 2095, 2127,
2383, 2393, administrador general de l’Hospital
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CLOPERA, mas, situat a la parròquia de Sant
Romà de Joanetes, municipi de la Vall d’en Bas,
comarca de la Garrotxa, 2334.

CLOPERA (àlies). Vegeu CLOPERA (Francesca) i
COMPTE (Miquel). // — (Francesca), vídua de
Miquel Compte, àlies Clopera, agricultor, mare de
Miquel Clopera, senyors útils dels masos Clopera i
d’en Roure i altres masos, de la parròquia de Sant
Romà de Joanetes, 2334. // — (Miquel), fill del
difunt Miquel Compte, agricultor, àlies Clopera, i
de Francesca, senyor útil dels masos Clopera i d’en
Roure i altres masos, de la parròquia de Sant
Romà de Joanetes, espòs d’Elisabet, 2334.

CODINA (Francesc Benet), germà i hereu substitut
d’Eufrasina Margarida, muller de Perantoni Alós
Colom, 2352. Vegeu EUFRASINA MARGARIDA i
ROCACRESPA. // — (Francesc Benet). Vegeu
CODINA (Francesc Joan Benet). // — (Francesc
Joan Benet, Francesc Benet), fill i hereu substitut
del difunt Jaume Codina, mercader, ambdós ciuta-
dans de Barcelona, i d’Eulàlia, germà de Jaume
Benet, l’hereu universal, 2252, 2253. Vegeu
ROCACRESPA. // — (Jaume), mercader, ciutadà de
Barcelona, pare de l’hereu universal difunt Jaume
Benet Codina i de Francesc Joan Benet Codina,
espòs d’Eulàlia, filla de Francina, muller de Marturià
Gual, duaner, ciutadà de Barcelona, difunt, 1998,
2252, 2253. // — (Jaume Benet), fill i hereu univer-
sal del difunt Jaume Codina, mercader, ciutadà de
Barcelona, i d’Eulàlia, germà de Francesc Joan
Benet, difunt, 2252. // —, Cudina (Pere Bernat,
Pera Bernat, Pere Bernad, Bernat), mercader, ciu-
tadà de Barcelona, 2324, 2336, 2390, 2391, testi-
moni, 2252, tutor de Jaume Benet i Francesc Joan
Benet, fills del difunt Jaume Codina, també merca-
der, ciutadà de Barcelona, i d’Eulàlia, 2253. // —
(Rafael), resident a Sevilla, probablement parent
de Jaume Benet Codina, 2252.

COLETES, Coletes (en), causa pia, 2262.

COLL, el . Vegeu FONT-RÚBIA, monestir ,
SANTA MARIA DEL COLL [DE FONT-RÚBIA],
I BARCELONA.– Esglésies, parròquies i capelles:

Índex onomàstic i de matèries

COLL (àlies). Vegeu FERRER (Rafael). // — (Pere),
paraire de draps de llana, pare de Magdalena,
vídua de Jaume Vidal, baster, ambdós ciutadans
de Barcelona, i d’Eulàlia, difunt, 2054, 2113, 2114.

COLLDEBOUS (Joan), prevere, hebdomadari major
de l ’església parroquial de Sant Esteve de
Palautordera i beneficiat a la capella dels Sants
Lluc Evangelista i Agustí de l’església parroquial
de Santa Maria del Mar, testador, 2296.

COLOM. Vegeu COLOM (Jaume), fill del difunt
homònim. // — (Francesc), metge, primer marit
de Lluïsa, filla de Martí Joan Terré, doctor en amb-
dós drets, ambdós ciutadans de Barcelona, difunt,
2047. // — (Jaume), fill del difunt homònim, cosí
germà i hereu universal substitut de Salvador
Colom, agricultor, de la parròquia de Sant Boi de
Llobregat, 1986. // — (Jaume), pagès, de la vila de
Sant Boi de Llobregat, fill de Salvador Colom i
d’Elionor, marmessor i hereu universal del pare,
germà de Margarida i d’Antoni, 1986. // —
(Jaume), pare de l’homònim, cosí germà i hereu
universal substitut de Salvador Colom, agricultor,
de la parròquia de Sant Boi de Llobregat, difunt,
1986. // — (Salvador), agricultor, de la parròquia
de Sant Boi de Llobregat, espòs d’Elionor, pares
de Jaume, marmessor i hereu universal, Margarida
i Antoni, i pare de Salvador, fill natural, testador,
1986, 2002, 2003, 2012.

COLOMA, muller de Pere Balaguer, cuirasser, ciu-
tadà de Barcelona, 2136. // —, muller de Pere
Sala, calceter, ciutadà de Barcelona, habitant al
carrer de la Calceteria, 2315, 2329.

COLOMER (Joan), corredor públic i jurat de fin-
ques de la ciutat de Barcelona, 2330. // — (Joan),
prevere beneficiat de l’església del monestir de
Sant Pere de les Puelles, 2317. 

COMALLONGA (Joan de), escrivà reial, 2092.

COMES (Joan), mercader, ciutadà de Barcelona, fill
de Beatriu, espòs d’Elisabet, pares de Guillem
Pere Comes, canonge de la catedral de
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CONJUNTA (Joan), prevere beneficiat de l’església
de Santa Maria del Pi, procurador d’Aldonça
Puigmidona i de Caterina Vinyeta, marmessores i
vicegerents de les pies causes instituïdes pel
difunt Jaume Planes, batiful ler, ciutadà de
Barcelona, 2182, 2194.

CONSTANÇA, llevadora, vídua de Francesc Brufau,
mestre de cases, ciutadà de Barcelona, testimoni,
2183. // —, neboda i hereva substituta
d’Eufrasina Margarida, muller de Perantoni Alòs
Colom, 2352. Vegeu EUFRASINA MARGARIDA.

COPONS, Capons (Carles de), donzell, proveïdor
de carn de moltó de la ciutat de Barcelona, 2199,
2201, 2210, 2211.

CORBERA, prior, 1990.

CORNELL, mas, situat a la parròquia de Sant
Esteve de Palautordera, terme del castell de
Montclús, 2337. Vegeu SANT ESTEVE DE
PALAUTORDERA, parròquia.

CORNELL (Esteve, Steve), àlies Llobera, agricultor,
de la parròquia de Santa Maria de Palautordera,
2337. // — (Jaume), àlies Puig, agricultor, de la
parròquia de Santa Maria de Cardedeu i del
terme del castel l de Bell- l loc, procurador
d’Antiga, filla comuna amb la seva difunta primera
muller Elionor, 2337.

CORNELLA [DE TERRI], vall, situada a la comar-
ca de Pla de l’Estany, 2143.

CORNET (Antic), deutor, 2238. // — (Joan
Bartomeu?), 2367.

COROMINES (Jaume), ferrer, pare d’Eulàlia, muller
de Bartomeu Campmajor, esparter, ambdós ciu-
tadans de Barcelona, difunt, 2059. // —
(Sebastià), prevere, domer de la parròquia de
Sant Pere de les Puelles, marmessor de les pies
causes del difunt Gabriel Rovira, ciutadà de
Barcelona, 2206.

Barcelona, 2111, 2112, tutor substitut de les filles
de Bernat Jeroni Bonet, mercader, ciutadà de
Barcelona, 2009. // — (Pere Guillem, Guillem
Pere), canonge de la catedral de Barcelona, fill de
Joan Comes, mercader, ciutadà de Barcelona, i
d’Elisabet, 2111, beneficiat del benefici sota la
invocació de sant Miquel de la catedral de
Girona, 2357, procurador de Jerònima de
Requesens i d’Hostalric, 1984.

COMPANYS I GISPERT (Esteve), notari públic de
Barcelona, 2239.

COMPTE (mossèn). VEGEU COMPTE (Mateu). // —
(Mateu), notari, oriünd de la parròquia de Sant
Romà de Joanetes, habitant de la vila de Ripoll,
2334. // — (Miquel), àlies Clopera, agricultor,
espòs de Francesca, pares de Miquel Clopera,
senyors útils dels masos Clopera, d’en Roure i
altres masos, de la parròquia de Sant Romà de
Joanetes, difunt, 2334. // — (Miquel). Vegeu
CLOPERA (Miquel). 

COMTE (Pere), doctor en l leis , ciutadà de
Barcelona, jutge setmaner de la cort de Segimon
de Barberà, cavaller, veguer de Barcelona,
Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 1989.

CONESA (Francesc, Francesc de, Francesch), don-
zell, fill dels difunts homònim, cavaller, i de Joana
de Conesa i de Blanes, tots domici l iats a
Barcelona, oncle d’Onofre Joan de Blanes i de
Beuda, 2263, testador, 2314, difunt, 2389. Vegeu
BLANES I DE BEUDA (Onofre Joan de). // —
(Francesc de), cavaller, espòs de Joana Conesa i
de Blanes, pares del fill homònim, donzell, amb-
dós domiciliats a Barcelona, difunt, 2314. // — I

DE BLANES (Joana de), muller de Francesc de
Conesa, cavaller, pares del fill homònim, donzell,
tots domiciliats a Barcelona, difunta, 2314. 

CONILL (Gabriel), corredor d’orella, marmessor,
hereu universal substitut i administrador de cer-
tes causes pies de Miquel Pérez, Parers o Parés,
canviador de monedes, ambdós ciutadans de
Barcelona, 1995.
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CORONA D’ARAGO, la, regnes, Corona de
Aragón, reynos, 2191.– Consell Reial. Vegeu
CATALUNYA, PRINCIPAT.– Corts generals,
2034, 2083, 2085, 2086, 2226-2228.– notaris per
tota la terra, 2022, 2035, 2092, 2147, 2169, 2199,
2210, 2299, 2343. Vegeu DOT (Joan).– Oficials
reials: advocat del fisc, 2034, 2227, 2237, 2269,
2311, canceller, regent la cancelleria, 2226-2228,
2311, vicecanceller reial, 2018, 2034, 2085, 2086,
2144, 2227, 2341, conservador general, 2034,
2085, 2086, escrivà, 2034, 2226-2228, 2085, 2086,
governador general, 2226-2228, secretari, 2191,
2311, secretari de la Cambra de Gràcia i Justícia i
Reial Patronat, 2191, tresorer general, regent la tre-
soreria general, 2034, 2226-2228, 2085, 2086,
2269, 2311. Vegeu CATALUNYA, PRINCIPAT.

CORTÈS (mossèn). Vegeu CORTÈS (Bernat). // —
(Alfons), 2071. // — (Bernat), mercader i canvia-
dor de monedes, ciutadà de Barcelona, espòs de
Joana Climenta Cortesa, gendre de Rafael
Monterols, candeler de cera i botiguer de draps
de llana, ambdós ciutadans de Barcelona, 2106,
2118, 2240, 2261.

CORTESA (Joana Climenta), filla i hereva universal
de Rafael Monterols, candeler de cera i botiguer
de draps de llana, i de la difunta Joana, muller de
Bernat Cortès, mercader i canviador de mone-
des, ambdós ciutadans de Barcelona, 2118, 2261.
Vegeu CORTÈS (Bernat) i MONTEROLS (Rafael).

COSSET (Joan), corredor públic i jurat de la ciutat
de Barcelona, 2104, 2105.

CREUS (Bartolomeus), pare de Francesc Creus,
ambdós mercaders, ciutadans de Barcelona,
tutors dels fills i hereus del difunt Joan Guardiola,
l l ibreter, ciutadà de Barcelona, 2312. // —
(Franciscus), fill de Bartomeu Creus, ambdós
mercaders, ciutadans de Barcelona, tutors dels
fills i hereus del difunt Joan Guardiola, llibreter,
ciutadà de Barcelona, 2312.

CRISTÒFOL DE SANT EUSTAQUI, prevere cardenal
del papa Pau III, 2089.

Índex onomàstic i de matèries

CRUANYES (Dionísia), donzella, filla dels difunts
Jaume o Francesc Cruanyes i d’Elionor, germana
de Jaume, ambdós mercaders, ciutadans de
Barcelona, i de Joana, donzella, 2168, muller de
Joan Valentí de Ferrera, ciutadà de Barcelona,
2238. // — (Jaume, Francesc?), mercader, ciutadà
de Barcelona, espòs d’Elionor, filla de Francina,
muller de Marturià Gual, duaner, ciutadà de
Barcelona, pares de Jaume, mercader, ciutadà de
Barcelona, de Joana i de Dionísia, donzelles,
difunt, 1998, 2168, 2238. // — (Jaume), fill de
Jaume o Francesc Cruanyes, ambdós mercaders,
ciutadans de Barcelona, i d’Elionor, germà de
Joana i de Dionísia, donzelles, 2168, fiador de
Dionísia, 2238. // — (Joana), donzella, filla de
Jaume o Francesc Cruanyes i d’Elionor, germana
de Jaume, ambdós mercaders, ciutadans de
Barcelona, i de Dionísia, donzella, 2168.

CRUÏLLES (Aldonça de, Aldonsa), vídua de Joan
Guerau de Cruïlles, successor, 2331, 2332. // —
(Francesc de), espòs de Margarida, pares de
Miquel de Cruïlles, ambdós donzells, domiciliats a
la ciutat de Girona, difunt, 2175. // — (Guillem,
Guillem Joan de), donzell, domiciliat a Barcelona,
espòs, en primeres noces, d’Elisabet Falcona,
difunt, 2243. // — (Jeroni de), donzell, domiciliat
a Girona, marmessor de Lluís Llor, ciutadà de la
dita ciutat, 2058. // —, Cruylles (Joan Guerau de,
Joan Garau de), donzell, espòs d’Aldonça de
Cruïlles, difunt, 2331, 2332. // — (Miquel de), fill
dels difunts Francesc de Cruïlles, ambdós don-
zells, domiciliats a la ciutat de Girona, i de
Margarida, espòs de Margarida de Terrades,
2175.

CUIRASSER (Pere), prevere de la diòcesi de Vic,
abans beneficiat del benefici sota la invocació de
Santa Maria a l’església del monestir de Sant Joan
de l’Erm, ara del de Santa Maria a l’altar major de
l’església de Santa Maria del Mar, 2292.

CUSTA (Beatriu), muller d’Antoni Custo, merca-
der, ciutadà de Barcelona, parenta d’Anna
Salverdenya, testimoni, 2100.
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Callar (Ponç, Pons), fill del difunt Ponç Descallar,
ambdós donzells, domiciliats a la vila de Ripoll, i
d’Àngela d’Oms, espòs de Cecília Descallar i de
Cardona, filla de Lluís de Cardona, senyor de
Sant Mori, i de la difunta Jerònima de Queralt,
2327, 2336. // — I DE CARDONA, y de Cardona
(Cecília, Sicília de). Vegeu CARDONA (Cecília de).

DESCLERGUE (Francesc), notari públic de
Barcelona, 2057.

DESCOLL (Aldonça), muller de Jeroni Descoll,
doctor en ambdós drets, regent de Nàpols, mare
i marmessora de Joan Descoll, habitant de
Barcelona, 2171. // — (Jeroni), doctor en amb-
dós drets, regent de Nàpols, espòs d’Aldonça,
pare i marmessor de Joan Descoll, habitant de
Barcelona, 2171. // —, Dezcoll (Joan), habitant de
Barcelona, fill de Jeroni Descoll, doctor en amb-
dós drets, regent de Nàpols, i d’Aldonça Descoll,
espòs d’Isabel Descoll i de Malla, l’hereva univer-
sal, pare d’Aldonça i d’Anna Marqueseta, testa-
dor, 2171. // — (Joan), mercader, ciutadà de
Barcelona, tutor de Francesc Esteve, pubill, fill i
hereu universal de Pere Esteve, mercader, 2088.
// — I DE MALLA (Isabel), muller, marmessora i
hereva universal de Joan Descoll, pares d’Aldonça
i Anna Marqueseta, 2171.

DESPALAU, Dezpalau (Miquel), donzell, domiciliat
a Barcelona, 2126, 2221.

DESPLÀ (Pere), mercader, ciutadà, clavari i síndic
de la ciutat de Barcelona, difunt, 2110.

DESPUIG (Joan Àngel), regent la tresoreria reial al
Principat de Catalunya, fiador de Dionísia, muller
de Joan Valentí de Ferrera, ciutadà de Barcelona,
2238. // — (Pere), abat de Sant Cugat del Vallès,
fiador de Dionísia, muller de Joan Valentí de
Ferrera, ciutadà de Barcelona, 2238.

DESPUJOL (Gabriel), clergue beneficiat de l’altar de
Sant Miquel de l’església de Santa Maria del Mar,
2178.

CUSTO (Antoni), mercader, ciutadà de Barcelona,
espòs de Beatriu Custa, 2100.

CUYRACER (mossèn). Vegeu CUIRASSER (Pere).

DALMAU (Antoni), síndic de la universitat de
Tortosa, jutge i proveïdor de greuges a la cort
general de Montsó, 2311. // — (Baldiri), blan-
quer, de la vila de Castelló d’Empúries, procura-
dor, rector i administrador del bací dels pobres
vergonyants de l’església de Santa Maria de la dita
vila, difunt, 2019. // — (Cristòfol), candeler de
cera, germà de Magdalena, vídua d’Antoni Sala,
paraire de draps de llana, ambdós ciutadans de
Barcelona, i de Joana Rosa, les seves hereves uni-
versals, difunt, 2015-2017, 2039. Vegeu SALA

(Magdalena). // — (Jeroni), doctor en ambdós
drets, del Consell Reial, vidu d’Elisabet, filla dels
difunts Berenguer Montmany, ambdós ciutadans
de Barcelona, i de Violant, cunyat de Perot
Montmany, 1994, 1996, hereu substitut de Joana
Montbui i d’Hostalric, 1984. // — (Magdalena),
vídua, 2262.

DACIO O DASSIO (sic.) (fra Onofre), prior del
monestir de Santa Maria de Natzaret, 2158.

DEIÀ (Joan), mercader, ciutadà de Barcelona, fill
del difunt Pere Deià, primer marit de Jerònima
Àngela, filla de Pere Armengol, tots dos merca-
ders i ciutadans de Barcelona, 1988, difunt, 2095.
Vegeu CLARIANA (Jerònima Àngela). // — (Pere),
pare de Joan Deià, ambdós mercaders, ciutadans
de Barcelona, difunt, 1988.

DESBRULL I DE PERAMOLA (Gràcia), vídua de
Guillem Desbrull i de Peramola, senyor de
Peramola, 2260. // — (Guillem), senyor de
Peramola, espòs de Gràcia Desbrull i de
Peramola, difunt, 2260.

DESCALLAR (Ponç), pare de l’homònim, ambdós
donzells, domiciliats a la vila de Ripoll, espòs
d’Àngela d’Oms, difunt, 2327. // —, Dezcallar,

D
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DESTORRENT (Galceran), cavaller, habitant de
Barcelona, 2001. // — (Galceran), cavaller, clavari
i síndic de la ciutat de Barcelona, 2125. // —
(Joan), cavaller, habitant de Barcelona, 2001.

DESVALLS (Anna), muller de Jeroni Desvalls, don-
zell, domiciliat a Barcelona, 2339. // — (Caterina),
priora del monestir de Santa Maria de Jonqueres,
2258. // — (Francesc Benet, Francesc), donzell,
domiciliat a Barcelona, clavari i síndic d’aquesta
ciutat, avantpassat de Joan de Boixadors i
Desvalls, senyor del castell i terme de Savallà [del
Comtat], 2130, 2309. // —, Dezvalls (Jeroni,
Hieroni, Hierònym), donzell, habitant o domiciliat
a Barcelona, espòs d’Anna Desvalls, germà de
Lluís Desvalls, 2065, 2184, 2339. // —, Dezvalls,
Valls (Lluís, Luys), donzell, domiciliat i/o ciutadà
de Barcelona, espòs de Marquesa, pares d’Agneta
o Anna i de Joan, fill pòstum, germà de Jeroni,
2065, difunt, 2183, 2184.

DEYREN (Lleonard), àlies Senselva, picapedrer,
habitant de la vila de Ponts, difunt, 2142.

DEZCOLL. Vegeu DESCOLL.

DEZPLÀ (Acard), 2026.

DEZVALLS. Vegeu DESVALLS.

DIEGO (Anna), donzella, filla del difunt Jaume
Diego, forner, ciutadà de Barcelona, i de Quitèria,
testimoni, 2100. // — (Jaume), forner, ciutadà de
Barcelona, espòs de Quitèria, pare d’Anna Diego,
difunt, 2100.

DIMES, de l’orde de Sant Joan de Jerusalem, fill,
marmessor i hereu substitut d’Elionor Esquerit,
muller de Pere Salbà, donzell , domicil iat a
Barcelona, germà d’Elionor, vídua de Bernat Joan
de Tamarit, donzell, Perot, Bernat i Aldonça,
monja del monestir de Jonqueres, cunyat
d’Elionor, muller del dit Perot, 2244.

DIONÍSIA. Vegeu CRUANYES (Dionísia).

Índex onomàstic i de matèries

DIPTES (Antoni), mestre d’aixa, ciutadà de
Barcelona, espòs d’Eulàlia, pares d’una filla, difunt,
2049. // — (Eulàlia), vídua d’Antoni Diptes, mes-
tre d’aixa, ciutadà de Barcelona, pares d’una filla,
2049. Vegeu ESPASA (Mateu de l’).

DOMÈNEC (Antoni), mercader, espòs de Romeua,
pares de Joana, muller de Domènec Pau, mercer,
ambdós ciutadans de Barcelona, difunt, 2161. //
— (Bernadí), hortolà, ciutadà de Barcelona, 2060.
// — (Bernat), procurador de l’abadessa i con-
vent de Sant Pere de les Puelles, 2355. // —
(Joan), mercader, de la vi la de Castel ló
d’Empúries, parent i hereu substitut del difunt
Joan Ribes, ciutadà de Barcelona, 2067, 2074.

DOMÈNECH (Jonota?), 2044. // — (Juan), 2060.

DOMINGO (Miquel), hostaler, marmessor i vicege-
rent de les pies causes instituïdes per Jaume
Sabater, àlies Rossell, hortolà, ambdós ciutadans
de Barcelona, 2232, 2233.

DORIA (Branca), senyor útil de l’escrivania comu-
na de la ciutat de Tarragona, 2333.

DOT (Joan), donzell, ciutadà de Barcelona, notari
públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà
major de la cort de la vegueria de Barcelona per
Joan o Joanot Terré, donzell, se-nyor útil de l’escri-
vania de l’esmentada cort, 1989, 1996, 1997, 2008,
2041, 2050, 2082, 2090, 2091, 2094, 2095, 2099,
2119, 2127, 2128, 2134, 2135, 2151, 2159, 2179,
2183, 2184, 2225, 2243, 2252, 2264, 2291, 2302,
2316, 2351. // — (Miquel Baltasar), notari públic de
Barcelona i escrivà major de la cort de la vegueria
de Barcelona per Joan o Joanot Terré, senyor útil
de l’escrivania d’aquesta cort, 2041, 2346, connota-
ri del difunt Francesc Martí, 2203.

DURALL (Guillem Pere), espòs d’Elisabet, difunt,
hereus, 2027. Vegeu DUSAI.

DURAN (Francesc), candeler de cera, 2371. // —
(fra Melcior), procurador i ecònom del monestir
de Framenors de Barcelona, 2049.
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de Francesc o Jaume Cruanyes, mercader, ciutadà
de Barcelona, pares de Jaume, Joana i Dionísia
Cruanyes, ara muller de Francesc Badia, cavaller,
domiciliat a Barcelona, 2168, 2238, germanastra de
Jerònima, donzella, futura muller de Joan Cercós, i
d’Eulàlia, vídua de Jaume Codina, muller de Pere
Antoni de Rocacrespa, 1998. // —, filla de Jeroni
Roca, doctor en ambdós drets, ciutadà de Girona, i
de Caterina, germanastra de l’homònim, menor,
2318. // —, filla dels difunts Pere Golofre i de
Caterina, germana d’Esteve Golofre, muller de Pere
Lledó, ambdós mercaders, ciutadans de Barcelona,
1990. // —, filla i hereva substituta de Jaume
Caselles i d’Eulàlia Beneta, vídua de Pere Vicenç
Rossell, pares de Galceran i de Joan, ara muller de
Bernabé Segarra, tots tres mercaders, ciutadans de
Barcelona, 2250. // —, germana de Jaume de
Navel, sènior, vídua de Joan Bastida, pares del
difunt Jaume Bastida i de Joan Miquel Bastida, amiga
i tia materna d’Àngela Pujades, monja del monestir
de Santa Maria de Montsió, 2322. Vegeu NAVEL

(Jaume de) i BASTIDA (Jaume). // —, muller de
Bartomeu Lletget, pares de Joan Lletget, pagès, de
la vila de Santa Maria de Palautordera, 2345. // —,
muller de Francesc Jovells, notari públic de
Barcelona, pares de Perot i de Joan Jovells, 2288. //
—, muller de Gonçal de la Cambra, notari i escrivà
reial, ciutadà de Barcelona, pares de Francesc, cler-
gue, beneficiat de la catedral de Barcelona, Joana
Anna, difunta, Jerònima i Magdalena, donzelles,
difunta, 2013. // —, muller de Jaume Ballester,
pares de Lluís Jeroni de Ballester, ambdós ciutadans
de Barcelona, difunta, 1989. // —, muller de Jaume
Joan Sapila, ciutadà de Barcelona, 2267. // —,
muller de Jaume Sabater, àlies Rossell, hortolà, ciu-
tadà de Barcelona, fill dels difunts Pere Sabater,
brasser, de la parròquia de Sant Julià, del bisbat
d’Urgell, i de Maria, 2169. // —, muller de Perot
Salbà, fill de Pere Salbà, donzell, domiciliat a
Barcelona, i d’Elionor Esquerit, cunyada de l’homò-
nima, vídua de Bernat Joan de Tamarit, donzell,
Dimes, de l’orde de Sant Joan de Jerusalem, Bernat
i Aldonça, monja del monestir de Jonqueres, 2244.
// —, muller de Salvador Colom, agricultor, de la
vila de Sant Boi de Llobregat, tutora dels fills legí-
tims, Jaume, Margarida i Antoni, 1986. // —, prime-

DUSAI, Dusay (Bernat), ciutadà, clavari, síndic i
procurador de la ciutat de Barcelona, 2018, 2040,
2045, 2066, 2088, 2331, 2332, 2388. // —
(Guillem Pere), donzell, regent la vegueria de
Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 2243,
2252, 2264. Vegeu DURALL.

EIMERIC (Bernat), donzell, domiciliat a la ciutat de
Manresa, síndic i procurador de la Generalitat de
Catalunya, 2300.

EIXIMENIS (Gispert), ciutadà de Barcelona, difunt,
2029.

ELIES (Antoni), mercader, espòs d’Elisabet, pares
de Joan Elies, doctor en ambdós drets o en lleis,
ciutadà de Barcelona, difunt, 2340. // — (Elisabet,
Isabel), muller d’Antoni Elies, mercader, mare de
Joan Elies, doctor en ambdós drets o en lleis, ciu-
tadà de Barcelona, 2088, 2271, 2305, 2340. // —,
Alies (Joan), doctor en ambdós drets o en lleis,
ciutadà de Barcelona, fill d’Antoni Elies, mercader,
i d’Elisabet o Isabel Elies, hereu universal de la
mare, 2088, 2271, 2305, 2340.

ELIONOR, donzella, filla d’Esteve Solei, agricultor, de
la parròquia de Sant Esteve de Vilanova del Vallès, i
de la difunta Narcisa, germana d’Antoni, Miquel i
Jaume Solei, i de Margarida, Elisabet, Eulàlia,
Magdalena i Joana, donzelles, 2193, 2194, 2200. //
—, donzella, filla de Joan de Pau, cavaller, senyor
del castell de Pau, i de Francina, germana de
Francesc, donzell, de Berenguer, precentor de la
catedral de Girona, i d’Elisabet, 1985. // —, donze-
lla, filla de Joan Guardiola, llibreter, i d’Àngela,
muller de Joan Ferrer, també llibreter, ambdós ciu-
tadans de Barcelona, 2312. // —, donzella, filla de
Mateu Vidal Desplà, cavaller, habitant de Barcelona,
2026, 2035. // —, donzella, filla i hereva substituta
de Bernat Safont, notari i escrivà de registre reial,
ciutadà de Barcelona, i de Joana, germana de
Bernat, Miquel, Francesc, Elisabet i Aldonça Brianda,
2123, 2124. // —, filla de Francina, muller de
Marturià Gual, duaner, ciutadà de Barcelona, vídua
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ra muller de Benet Pons, cavaller, habitant de
Barcelona, mare del fill i hereu universal Joan
Miquel Montserrat o Miquel Joan Pons, difunta,
2051, 2198. // —, primera muller de Jaume
Cornell, àlies Puig, agricultor, de la parròquia de
Santa Maria de Cardedeu, pares d’Antiga, muller de
Joan Puig, de la dita parròquia, difunta, 2337. // —,
vídua de Bernat Joan de Tamarit, donzell, filla, mar-
messora i hereva substituta d’Elionor Esquerit,
muller de Pere Salbà, donzell, domiciliat a
Barcelona, germana de Perot, Dimes, de l’orde de
Sant Joan de Jerusalem, Bernat i Aldonça, monja
del monestir de Jonqueres, cunyada d’Elionor,
muller de Perot, 2244. // —, vídua de Francesc
Safont, mercader, ciutadà de Barcelona, 2131. // —,
vídua de Lluís Salgueda, doctor en ambdós drets,
ciutadà de Barcelona, 2144. // — ANNA, monja de
Jonqueres, filla de Lluís Jeroni de Ballester, ciutadà
de Barcelona, i de Joana Beneta, germana de Lluís
Jeroni Antic Simó, de Jerònima Onofra, monja de
Jonqueres, i d’Elisabet, 1989.

ELISABET, donzella, filla d’Antoni Joan Torres i
d’Aldonça, germana de Baltasar Jeroni, Lluís Jeroni,
Joana Ribes i Lluïsa Torres, 2179. // —, donzella,
filla d’Esteve Solei, agricultor, de la parròquia de
Sant Esteve de Vilanova del Vallès, i de la difunta
Narcisa, germana d’Antoni, Miquel i Jaume Solei, i
de Margarida, Elionor, Eulàlia, Magdalena i Joana,
donzelles, 2193, 2194, 2200. // —, donzella, filla de
Joan de Pau, cavaller, senyor del castell de Pau, i de
Francina, germana de Francesc, donzell, Berenguer,
precentor de la catedral de Girona, i Elionor, 1985.
// —, donzella, filla de Miquel Berenguer Cristòfol
Barutell, donzell, domiciliat a Barcelona, 2126. // —,
filla de Francesca Moragas, hereva del mas
Moragas, a la parròquia de Sant Esteve de Parets, i
de Joan Umbert, germana de Joan, Àngela, Antònia,
Antiga, Sebastiana i Montserrat, 2299. // —, filla de
Marturià Gual, duaner, ciutadà de Barcelona, vídua
de Jaume Vallès, muller actual de Francesc Mir, ger-
mana, per part de pare, de Jerònima, donzella, futu-
ra muller de Joan Cercós, i de Francina, vídua de
Joan Moliner, muller de Jaume Tries, 1998. Vegeu
CERCÓS (Joan). // —, filla de Pere Gener. Vegeu
SALVANYA (Elisabet). // —, filla dels difunts
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Berenguer Montmany i de Violant, muller de Jeroni
Dalmau, doctor en ambdós drets, del Consell Reial,
germana de Pere o Perot, tots ciutadans de
Barcelona, germana per part de pare de dues mon-
ges, dels monestirs de Jonqueres i de Montsió, res-
pectivament, difunta, 1994, 1996. // —, filla pòstu-
ma de Lluís Jeroni de Ballester, ciutadà de
Barcelona, i de Joana Beneta, germana del difunt
Lluís Jeroni Antic Simó, Jerònima Onofra i Elionor
Anna, monges de Jonqueres, muller de Tomàs
Pujada, donzell, domiciliat a Barcelona, mare del
difunt Joan Lluís Onofre Pujada i d’Isabel Beatriu,
difunta, 1989. // —, pubilla, filla i hereva universal
de Joan Rifós, mercader, ciutadà de Barcelona, i
d’Elisabet Paula, germana de Maria Anna, pubilla,
néta de Pere Folcrà, botiguer de teles, ciutadà de
Barcelona, 2202, 2249, 2285-2287. // —, muller de
Francesc Ballester, ciutadà de Barcelona, tia i hereva
universal de Maciana, filla del difunt Romeu d’Ollers
i d’Anna, germana d’Ambròs d’Ollers, tots dos doc-
tors en ambdós drets, ciutadana de Barcelona,
muller de Joan Bret, donzell, senyor de la casa o
força de la Bastida, 2143. Vegeu BALLESTER, BRET i
OLLERS. // —, muller de Francesc Salverdenya, mer-
cader, pares d’Aldonça Joana, muller de Joan Tries,
ambdós ciutadans de Barcelona, Francesc, doctor
en ambdós drets, i Onofre Salverdenya, ardiaca del
Vallès i canonge de la catedral de Barcelona, difun-
ta, 2223. // —, muller de Francesc Sebastià de
Terrades, ciutadà de Girona, pares de Margarida i
Francesc Benet, difunta, 2175. // —, muller de
Guillem Pere Durall, 2027. // —, muller de Jaume
Ventallolls, júnior, mercader, ciutadà de Barcelona,
2315. // —, muller de Joan Comes, mercader, ciu-
tadà de Barcelona, pares de Guillem Pere Comes,
canonge de la catedral de Barcelona, 2111, 2112. //
—, muller de Miquel Clopera, fill del difunt Miquel
Compte, agricultor, i de Francesca, hereu dels
masos Clopera i d’en Roure, de la parròquia de
Sant Romà de Joanetes, 2334. Vegeu CLOPERA

(Miquel). // —, muller de Miquel del Bosc i de
Vilagaià, donzell, domiciliat a Barcelona, pares de
Llàtzer, 2146. // —, muller de Miquel Luayna, àlies
Maltès, pescador, ciutadà de Barcelona, 2028. // —,
muller de Pere Miquel Onofre de Malla, ciutadà de
Barcelona, 2027. // —, vídua d’Eloi Guiot, ferrer,
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ESBLADES (Antiga), vídua de Pere Arnau Tiracer,
ciutadà de Barcelona, testimoni, 2179.

ESCALDART (Agustí), assaonador de pells, ciutadà
de Barcelona, 2209.

ESCARSER, Scarsar, indret del terme de la parrò-
quia de Sant Boi de Llobregat, 2012.

ESCODA (Joan), notari públic, ciutadà de
Barcelona, 2223.

ESPARREGUERA, Speragaria, municipi del Baix
Llobregat, domiciliat, 2341.

ESPASA (Guillem de l’), espòs de Sàlvia, pare de
Mateu de l’Espasa, ambdós rajolers, ciutadans de
Barcelona, 2049. // — (Mateu de l’), fill de
Guillem de l’Espasa i de Sàlvia, ambdós rajolers,
ciutadans de Barcelona, espòs de la filla d’Antoni
Diptes, mestre d’aixa, ciutadà de Barcelona, i
d’Eulàlia, 2049.

ESPERANÇA, vídua de Pere Esteve, mercader, mare
i tutora del fill comú Francesc, 2088.

ESPINÓS (Joan), notari i escrivà jurat de la cort de
la vegueria de Barcelona, 2312. // — (Martí Joan),
notari i escrivà jurat de la cort de la vegueria de
Barcelona, 2151.

ESPLUGUES (Bernat d’), donzell, domiciliat a
Barcelona, marit, en segones noces, d’Elisabet
Falcona, pares dels difunts Lluís Benet i de Francesc,
difunt, 2243. // — (Francesc), fill del difunt Bernat
d’Esplugues, donzell, domiciliat a Barcelona, i
d’Elisabet Falcona, germà de Lluís Benet, difunt,
2243. // — (Lluís Benet), fill del difunt Bernat
d’Esplugues, donzell, domiciliat a Barcelona, i
d’Elisabet Falcona, germà de Francesc, difunt, 2243.

ESPUNY (Joan), canonge de la catedral de
Barcelona, procurador i administrador general de
la Pia Almoina de la dita església, 2375.

ciutadà de Barcelona, mare i tutora del fill comú
Pere, pubill, 2104, 2105. // —, vídua i hereva uni-
versal vitalícia de Miquel Parers, Parés o Pérez, can-
viador de monedes, ciutadà de Barcelona, 1995,
2391, difunta, 2391. // —, vídua, en segones noces,
de Pere Armengol, mercader, ciutadà de
Barcelona, pares d’Anna Armengola, 2127. // —
FLAMÍNIA, muller d’Esteve Bonells, mercader, ciutadà
de Barcelona, 2306. // — MIQUELA, muller de
Francesc Montbui i de Tagamanent, donzell, domi-
ciliat a Barcelona i el Vallès, mare de Joana de
Montbui i d’Hostalric, difunta, 1984. // —. Vegeu
BLANES I DE MONEGAL (Elisabet de), ELIES (Elisabet,
Isabel), ISABEL, MARGARIT (Elisabet), PUIGGENERA

(Elisabet) i RIBES (Elisabet).

ELNA, ELNE, municipi del Rosselló, França, diò-
cesi, 2115. 

EMBRÍ (Joan d’), mercader, ciutadà de Barcelona,
difunt, 2049.

EMERENCIANA, filla de Bernat Jeroni Bonet, merca-
der, ciutadà de Barcelona, germana de Magdalena
i de Mònica, 2009, 2050.

EMPÚRIES, comtat, 1985, 2019.

ENCONTRA (Jaume d’), notari públic de Barcelona,
2314, 2336, 2390, 2391.

ENRÍQUEZ (Aldonça), muller de Joan Ramon Folc
[IV], duc de Cardona, pares de Pere de Cardona,
portantveus del governador general del Principat
de Catalunya, 2137.

ERILL (Marquesa d’), muller de Joan de Boixadors,
fill, senyor del castell i terme de Savallà [del
Comtat], mare d’Elionor de Boixadors, muller de
Francesc Dalmau de Rocabertí, 2076-2078, 2130,
2309, 2310. // — I D’ORCAU (Joan d’), 2384. // —
I D’ORCAU (Pere Lluís d’), espòs de Joana de
Cardona i d’Erill, 2082. Vegeu CARDONA I D’ERILL

(Joana de).
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ESQUERIT, Squerit i Çalbà (Elionor, Eleonor), filla
dels difunts Pere Esquerit, ciutadà de Barcelona, i
de Constança Salmònia, muller de Pere Salbà,
donzell, domiciliat a Barcelona, pares d’Elionor,
vídua de Bernat Joan de Tamarit, donzell, Perot,
espòs d’Elionor, Dimes, de l’orde de Sant Joan de
Jerusalem, Bernat i Aldonça, monja del monestir
de Santa Maria de Jonqueres, testadora, 2244. //
— (Pere), ciutadà de Barcelona, espòs de
Constança Salmònia, pares d’Elionor Esquerit,
muller de Pere Salbà, donzell , domicil iat a
Barcelona, avi d’Elionor, vídua de Bernat Joan de
Tamarit, donzell, Perot, espòs d’Elionor, Dimes,
de l’orde de Sant Joan de Jerusalem, Bernat i
Aldonça, monja del monestir de Santa Maria de
Jonqueres, difunt, 2244. 

ESTANY, l’ (Santa Maria de l’Estany), monestir,
situat al municipi homònim, comarca del Bages,
abat, 2038, 2300, 2388.

ESTANYOL (Gabriel), procurador d’un monestir de
Barcelona, 2214. // — (Jaume Cristòfol), canonge,
administrador de la Pia Almoina de la catedral de
Barcelona, 2054.

ESTEVE. Vegeu GENER (Esteve). // — (Elionor), filla
de Blai Ferrer, vídua de Joan Esteve, mercader,
oncle de Joan Ponç Esteve, germana de
Constança Agullana i d’Eulàlia Ferrera, monja del
monestir de Predicadores, difunta, 2075, 2103. //
— (Francesc), pubill, fill i hereu universal del
difunt Pere Esteve, mercader i d’Esperança, 2088.
// — (fra Gaspar), mestre en sagrada pàgina, de
l’orde dels Frares Predicadors, procurador, ecò-
nom i administrador general del monestir de Sant
Jaume de Pallars, 1988. // — (Jeroni), notari,
espòs d’Aldonça Brianda, filla de Bernat Safont,
notari i escrivà de registre, i de Joana, germana
d’Elionor, Miquel, Francesc i Elisabet Sunyera,
2123. Vegeu SAFONT (Bernat). // — (Joan), mer-
cader, espòs d’Elionor Esteve, oncles de Joan
Ponç Esteve, 2103. // — (Joan Ponç), cavaller,
domiciliat a Barcelona, nebot i hereu d’Elionor
Esteve, vídua de Joan Esteve, mercader, 2075,
2103. Vegeu AGULLANA (Rafael). // — (Miquel),
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2029. // — (Pere), mercader, espòs d’Esperança,
pare de Francesc, l’hereu universal, pubill, difunt,
2088.

EUFRASINA, vídua de Sebastià Pons, ciutadà de
Barcelona, mare, marmessora i usufructuària de
Benet Pons, cavaller, habitant de Barcelona, mare
de Jerònima Pujades i de Paula Maleta, 2051. //
— BENETA, muller de Tomàs Camps, mercader,
ciutadà de Barcelona, 2036. // — MARGARIDA,
muller de Pere Antoni o Perantoni Alós Colom,
mare de Jaume, Perantoni, Maria Anna i Marina,
monja del monestir de Sant Pere de Barcelona,
germana de Francesc Benet Codina, d’Elionor
Xifré, Ferran de Rocacrespa i Jeroni de
Rocacrespa, monjo de Banyoles, t ia de
Constança, testadora, 2352.

EULÀLIA, donzella, filla d’Esteve Solei, agricultor, de
la parròquia de Sant Esteve de Vilanova del
Vallès, i de la difunta Narcisa, germana d’Antoni,
Miquel i Jaume Solei, i de Margarida, Elionor,
Elisabet, Magdalena i Joana, donzelles, 2193,
2194, 2200. // —, filla de Francina, muller de
Marturià Gual, duaner, ciutadà de Barcelona,
vídua de Jaume Codina, mercader, ciutadà de
Barcelona, mare i tutora del difunt Jaume Benet i
de Francesc Joan Benet Codina, ciutadà de
Barcelona, muller de Pere Antoni de Rocacrespa,
donzell, domiciliat a Barcelona, 2253, germanas-
tra, de Jerònima, donzella, futura muller de Joan
Cercós, i d’Elionor, vídua de Joan Moliner, muller
de Jaume Tries, 1998, fiadora de Dionísia, muller
de Joan Valentí de Ferrera, ciutadà de Barcelona,
2238. Vegeu CERCÓS (Joan). // —, filla del difunt
Jaume Coromines, ferrer, muller de Bartomeu
Campmajor, esparter, ambdós ciutadans de
Barcelona, 2059, 2060. // —, filla i hereva univer-
sal de Pere Coll, paraire de draps de llana, ger-
mana de Magdalena, vídua de Jaume Vidal, baster,
ambdós ciutadans de Barcelona, 2054, 2113,
2114. // —, muller d’Antoni Caselles, carnisser,
de la vila de Malgrat, mare de Jaume Caselles,
mercader, ciutadà de Barcelona, difunta, 2250. //
—, muller de Genís Satallada, adroguer, ciutadà
de Barcelona, 2109. // —, muller de Montserrat
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Crespí, gendre de Benet Folquer, cunyat de
Baltasar Rosella, difunt, 2156, 2176, 2177, 2264.
// — (Francesc Galceran Crespí, Francesch
Galceran Crespí), fill i hereu universal de Francesc
Fàbregues, ambdós mercaders, ciutadans de
Barcelona, nét de Margarida i nebot de Bartomeu
i de Miquel Montserrat, pubill, 2156, 2176, 2177,
2264, 2371. // — (Margarida), vídua de Bartomeu
Fàbregues, mercader, mare de Bartomeu,
Francesc i de Miquel Montserrat, àvia i tutora de
Francesc Galceran Crespí Fàbregues, pubill, fill i
hereu del difunt Francesc Fàbregues, també mer-
cader, 2156, 2264. // — (Miquel, Miquel
Montserrat, Miquel Monserrat, Michel
Montserrat), mercader, ciutadà de Barcelona, fill
de Bartomeu i de Margarida Fàbregues, germà
dels difunts Bartomeu i Francesc, mercader, tutor
del seu nebot Francesc Galceran Crespí
Fàbregues, 2176, 2177, 2189, 2264. Vegeu
ROSELLA (Baltasar).

FALCÓ (Bernat), donzell, fill de Pere Antoni Falcó,
cavaller, domiciliat a Barcelona, i de Marquesa,
espòs de Violant, germà d’Elisabet Falcona, pare
de Joan Falcó, donzell, domiciliat a Barcelona, i de
Francina Falcona, monja del monestir de
Valldonzella, difunt, 2243. // — (Joan, Joanot),
donzell ,  domici l iat a Barcelona, successor
d’Aldonça de Cruïlles, vídua de Joan Guerau de
Cruïlles, 2331, 2332. // — (Joan), donzell, domici-
liat a Barcelona, fill dels difunts Bernat Falcó, don-
zell, i de Violant, germà de Francina Falcona,
monja del monestir de Valldonzella, 2243, 2363.
// — (Pere Antoni), caval ler, domici l iat a
Barcelona, espòs de Marquesa, pares de Bernat i
d’Elisabet Falcona, difunt, 2243.

FALCONA (Àngela Marina), 2243. // — (Elisabet),
filla del difunt Pere Antoni Falcó, cavaller, domici-
liat a Barcelona, i de Marquesa, muller, en prime-
res noces, de Guillem o Guillem Joan de Cruïlles,
i, en darreres noces, de Bernat d’Esplugues, don-
zell, domiciliat a Barcelona, mare de Lluís Benet i
Francesc d’Esplugues, germana de Bernat Falcó,
2243. // — (Francina), monja del monestir de
Valldonzella, filla del difunt Bernat Falcó, donzell, i

Bofill, de la vila de Sant Boi de Llobregat, pares
de Baldiri, pagès, de la dita vila, difunta, 2208. //
—, muller de Pere Gener, notari públic de
Barcelona, pares de Caterina Puigderoda, Elisabet
Salvanya i de la difunta Jerònima, difunta, 2225. //
—, muller de Sebastià Pelegrí, de la vila de
Cardedeu, pares de Salvador Pelegrí, taverner,
ciutadà de Barcelona, i de Jaume, difunta, 2275. //
—, vídua de Ramon de Mas, abaixador, ciutadà
de Barcelona, 2044, 2161, 2178. // — BENETA,
muller i marmessora de Jaume Caselles, mare
d’Elionor, primera muller del difunt Pere Vicenç
Rossell, ara muller de Bernabé Segarra, tots tres
mercaders, ciutadans de Barcelona, àvia de
Galceran i de Joan, 2250.

FABRE, casa, situada a Geronça, municipi
d’Oloron-Sainte-Marie-Ouest, comunitat de
municipis de Josbaig, departament dels Pirineus
Atlàntics, França, 2024.

FABRE (Maria de), vídua de Pere de Fabre, àlies
Marfugan, mare i tutora de Monald, 2024. // —
(Monald de), fill del difunt Pere de Fabre, àlies
Marfugan, i de Maria, hereu universal del seu
pare, 2024. // — (Pere de), àlies Marfugan, espòs
de Maria, pare de Monald, l’únic fill i hereu uni-
versal, difunt, 2024.

FÀBREGAS (mossèn). Vegeu FÀBREGUES (Antoni).

FÀBREGUES (Antoni), mercader, ciutadà de
Barcelona, clavari, procurador i síndic de la dita
ciutat, 2265-2267, 2281-2284, 2293. // —
(Bartomeu), fill de Bartomeu i de Margarida
Fàbregues, germà del difunt Francesc Fàbregues,
mercader, i de Miquel Montserrat, tutor del seu
nebot Francesc Galceran Crespí Fàbregues,
difunt, 2264. // — (Bartomeu), mercader, espòs
de Margarida, pares de Bartomeu, de Francesc i
de Miquel Montserrat, difunt, 2156. // —
(Francesc), mercader, ciutadà de Barcelona, fill de
Bartomeu i de Margarida, germà de Bartomeu i
de Miquel Montserrat, pare de Francesc Galceran

F
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de Violant, germana de Joan Falcó, donzell, domi-
ciliat a Barcelona, 2243. // — (senyora), 2331.

FALGUERAR, el, lo, closa situada a la parròquia
de Sant Romà de Joanetes, municipi de la Vall
d’en Bas, comarca de la Garrotxa, 2334.

FANER, Fener (mossèn). Vegeu FANER (Joan
Cristòfol). // — (Joan), doctor en lleis, ciutadà de
Barcelona, espòs de Jerònima, filla de Constança i
del difunt Bernadí de Bas, mercader, ciutadà de
Barcelona, 2038. // — (Joan), notari públic i escri-
và del Consell de Barcelona, espòs de Joana, pare
de Joan Cristòfol Faner, doctor en lleis o en drets,
difunt, 2066, 2150, 2162-2164. // — (Joan, Joan
Cristòfol, Joannes Christofolus), doctor en lleis,
domiciliat i/o ciutadà de Barcelona, fill del difunt
Joan Faner, notari públic i escrivà del Consell de la
dita ciutat, i de Joana, espòs, en primeres noces,
de Jerònima, 2150, i, en segones noces, de Joana
Fanera, pares de Beatriu, Guiomar, Jerònima i
Montserrat, l’hereu universal, donzell, domiciliat a
Barcelona, 2066, 2150, potser d’un fill o filla pòs-
tum, testador, 2162-2164, difunt, 2278, 2316,
2317. // — (Montserrat), fill i hereu universal sub-
stitut de Joan Cristòfol Faner, doctor en lleis, ciu-
tadà de Barcelona, i de Joana de Vergós i Fanera,
germà de Guiomar, muller d’Antoni Paraire, bur-
gès, de la vila de Puigcerdà, Beatriu i de Jerònima,
2162-2164, 2317. Vegeu FERRER (Pere), PARAIRE

(Antoni) i VERGÓS (Joana de).

FANERA (Joana). Vegeu VERGÓS (Joana de). 

FARRERA (Joan de), ciutadà de Barcelona, síndic i
procurador de la ciutat de Barcelona a les corts
general de Montsó, 2083.

FARRERES (Pere), 2257.

FATJÓ, Fetjó (Joan, Johan), agricultor, de la parrò-
quia de Sant Martí de Cerdanyola, terme del
Castell de Sant Marçal, al Vallès, 2048.

FEIXA LLARGA, Fexa Solera, peça de terra situa-
da al terme de la parròquia de Sant Boi de
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Llobregat, a l’Escarser, alou de Guillem Ramon de
Soler, senyor de la casa de Fonollar, 2012.

FEIXES (Sebastià), prevere, de la vila de Ripoll, rec-
tor de l’església parroquial de Sant Llorenç de
Campdevànol, 2115.

FELIP, don Felip, don Philip, fill primogènit de l’em-
perador Carles I i d’Isabel de Portugal, príncep
d’Astúries i de Girona, 2022, 2023, 2034, i gover-
nador general dels regnes de la Corona d’Aragó,
2092, 2226-2228. // — I, rei de Catalunya-Aragó,
2343.

FELIU (d’en), casa, situada a la vila de Moià, casa
natal de Miquel Feliu, prevere beneficiat de la vila
de Moià, 2388.

FELIU (Joan), àlies Sunyer, prevere beneficiat de la
catedral de Barcelona, fill de Joan Sunyer, agricul-
tor, de la vila de Moià, i de Joana Sunyer, mar-
messor i vicegerent de les pies causes de Miquel
Feliu, prevere beneficiat de la dita vila, 2388. // —
(Miquel), prevere beneficiat de la vila de Moià,
germà de Joana Sunyer, muller de Joan Sunyer,
agricultor, de la mateixa vila, beneficiat de la cate-
dral de Barcelona, 2111, 2112, 2340, difunt,
2388.

FENARS, vila, 2392. 

FERNÁNDEZ MANRIQUE [DE LARA Y PIMENTEL]
(Juan), marquès d’Aguilar [de Campoo], comte
de Castañeda, canceller major de Castella, conse-
ller reial, lloctinent i capità general del Principat
de Catalunya i dels comtats del Rosselló i de la
Cerdanya, 2147, 2155, 2269.

FERRAN (mossèn). Vegeu FERRAN (Salvador). // —,
fill de Miquel Quintana, cavaller, doctor en amb-
dós drets, ciutadà de Barcelona, i de Magdalena,
germà de Miquel, Francesc i Hipòlita, donzella,
2165, 2166. // — II, rei de Catalunya-Aragó, dit el
Catòlic, espòs de Germana de Foix, pare de
Joana, avi de Carles I, 2085, 2092, 2228. // —
(Antonius Joannes), escrivà reial, 2034. // —
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primeres noces, de Guillem Miquel Marc Gerona,
ciutadà de Barcelona, 2263. // — (Francesc Simó,
Francesch), doctor en ambdós drets o en lleis,
ciutadà de Barcelona, 2210, 2306. // —
(Galceran), cosí germà i hereu universal substitut
d’Onofre Maimó, cavaller, de l’orde de Sant
Jaume de l’Espasa, domiciliat a Barcelona i a
Vilafranca del Penedès, 2197. // — (Gaspar), del
lloc de Santa Silva(...), espòs d’Anna, pares de
Carmini Ferrer, llibreter, ciutadà de Barcelona,
2280. // — (Guillem), prevere, rector de l’altar de
Sant Miquel de l’església de Santa Maria del Mar,
difunt, 2044. // — (Jaume), mercader, ciutadà de
Barcelona, testimoni, 2302. // — (Jeroni), ciutadà
de Barcelona, tutor d’Agneta o Anna, pubilla, filla
dels difunts Lluís Desvalls, donzell, habitant de
Barcelona, i de Marquesa, 2183. // — (Jeroni),
donzell, habitant de Barcelona, testimoni, 2184. //
— (Joan), llibreter, ciutadà de Barcelona, fill de
Meric Ferrer, de Sant Silvà, diòcesi de Tula, espòs
d’Elionor, donzella, filla de Joan Guardiola, llibre-
ter, ciutadà de Barcelona, i d’Àngela, hereu de
Bernat Capeller, abat de Serrateix, 2312, testa-
dor, 2350, difunt, 2351. // — (Macià), 2104. // —
(Macià), mercader, ciutadà de Barcelona, 2232,
2233, procurador de Joanot Castell, donzell de
Barcelona, habitant al regne de Nàpols, 2014. //
— (fra Mateu), 2025. // — (Meric), de Sant Silvà,
diòcesi de Tula, pare de Joan Ferrer, llibreter, ciu-
tadà de Barcelona, difunt, 2312. // — (Miquel
Gervasi, Gervasi, Michael Gervasius), teixidor de
draps de lli, ciutadà de Barcelona, 1993, 2003. //
— (Pere, Perot), espòs de Francina, pare de
Joana i/o de Jerònima, primera muller de Joan
Cristòfol Faner, ambdós doctors en lleis i ciuta-
dans de Barcelona, 2066, difunt, 2150. Vegeu
FANER (Joan Cristòfol). // — (Pere, Perot), pagès,
ciutadà de Barcelona, habitant de la parròquia de
Sant Joan? d’Horta, espòs de Jerònima Bartomeua
Ferrera, 2338. // — (Pere), teixidor de vels, ciuta-
dà, testimoni, 2179. // — (Rafael), àlies Coll, mer-
cader, ciutadà de Barcelona, fiador, 2119. // —
COLL, Ferrer y Coll (Rafael, Raffell), mercader,
ciutadà de Barcelona, espòs de Jerònima, filla del
difunt Rafael Sors, apotecari, 2239. // — DE

CERTNOM (Jaume), 2262. // — DESPUIG (Joan),

(Benet), doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, prior i jutge setmaner de la cort de
Miquel de Vallseca, regent la vegueria de
Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 2151.
// — (Joan), botiguer de teles, ciutadà de
Barcelona, 2022. // — (Joan), mercader, ciutadà
de Barcelona, 2109. // —, Farran (Salvador),
escrivà de registre reial, ciutadà de Barcelona,
2339.

FERRER. Vegeu FERRER (Miquel Gervasi) i FERRER

(Francesc Simó). // — (Antic), causídic, testimoni,
2346. // — (Antoni), pare de Blai Ferrer, difunt,
2075. // — (Benedictus), notari reial, 2376. // —
(Bernat), donzell, senyor del castell de Bellvei i de
la quadra de la Muga, al Penedès, espòs de Lluïsa
Jerònima, pares de l’homònim, menor, hereu uni-
versal de la mare, Jerònima, Lucrècia i Elisabet,
monja del monestir de Montsió, 2101, 2102,
2170. // — (Bernat), menor, fill de l’homònim,
donzell, senyor del castell de Bellvei i de la qua-
dra de la Muga, al Penedès, i de Lluïsa Jerònima,
germà de Jerònima, Lucrècia i Elisabet, monja del
monestir de Montsió, hereu de la mare, 2101,
2170. // — (Blai), fill i hereu universal d’Antoni
Ferrer, pare d’Elionor Esteve, Constança Agullana
i Eulàl ia Ferrera, monja del monestir de
Predicadores, difunt, 2075. // — (Carmini,
Calmini), llibreter, fill de Gaspar Ferrer, de Santa
Silva(...), i d’Anna, marmessor i curador de Felip i
de Martí, els dos fills menors d’Antoni Jordà,
daguer, ambdós ciutadans de Barcelona, 2052,
2279, testador, 2280, difunt, 2312. // — (fra
Francesc o Francí), batlle de Mallorca, de l’orde
de Sant Joan de Jerusalem, tutor d’Agneta o
Anna, pubilla, filla dels difunts Lluís Desvalls, don-
zell, habitant de Barcelona, i de Marquesa, 2183.
// — (Francesc), ciutadà de Barcelona, canonge
de la catedral de la dita ciutat, 2285-2287, 2389-
2391, administrador general de l’Hospital de la
Santa Creu, 2373, marmessor subrogat d’Antoni
Bartomeu, 2308, procurador d’Elisabet de Blanes,
filla del difunt Joan Monegal i de Caterina, vídua
en segones noces, al seu torn, de Pere d’Àger,
donzell, muller d’Onofre Joan de Blanes i de
Beuda, donzell, domiciliat a Barcelona, vídua, en
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regent la tresoreria reial, jutge i proveïdor de
greuges a la cort general de Montsó, 2311. // — I

DE BOSCÀ (Montserrat), fill del difunt Pere Joan
Ferrer i de Boscà, mercader, ciutadà de
Barcelona, i de Caterina Guinarda, germanastre
d’Onofre i Maria Anna Guinard, donzella, 2361. //
— I DE BOSCÀ (Pere Joan), mercader, ciutadà de
Barcelona, primer marit de Caterina Guinarda,
pare de Montserrat Ferrer i de Boscà, difunt,
2361. Vegeu GUINARDA (Caterina). 

FERRERA (sor Elisabet), monja de Montsió, filla de
Bernat Ferrer, donzell, senyor del castell de
Bellvei, i de Lluïsa Jerònima, germana de Bernat
Ferrer, menor, Jerònima i Lucrècia, 2101. // —
(Eufrasina de), prioressa del convent de
Predicadores de Montsió, 2111, 2112. // —
(Eulàlia), monja del monestir de Predicadores de
Barcelona, filla de Blai Ferrer, germana d’Elionor
Esteve i de Constança Agullana, 2075. Vegeu
AGULLANA (Rafael) i ESTEVE (Joan Ponç). // —
(Felip de), ciutadà, regent la vegueria de
Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 2291,
2302. // — (Felip de), doctor en ambdós drets,
ciutadà de Barcelona, conseller i regent la cance-
lleria reial al regne de Mallorca, espòs de Violant
Boscana, pares de Joan Valentí de Ferrera, ciutadà
de Barcelona, difunt, 2149, 2238. // — (Jerònima
Bartomeua, Hierònyma Barthomeua, Hieronyma
Bartholomeua), muller de Pere o Perot Ferrer,
pagès, ciutadà de Barcelona, habitant de la parrò-
quia de Sant Joan? d’Horta, 2338. // — (Joan
Valentí de), fill del difunt Felip de Ferrera, doctor
en ambdós drets, conseller i regent la cancelleria
reial al regne de Mallorca, ciutadà de Barcelona, i
de Violant Boscana, hereu universal i marmessor
de la mare, 2149, espòs de Dionísia, donzella, filla
del difunt Jaume o Francesc Cruanyes, mercader,
ciutadà de Barcelona, i d’Elionor, 2238. // — I DE

BOSCÀ (Violant de). Vegeu BOSCANA (Violant). //
— I DESPUIG (Francesca), donzella, futura muller
de Francesc de Malla, fill de Gilabert de Malla,
donzell, domiciliat a Barcelona, 2242.

FERRERES (Caterina), donzella, filla del difunt
Francesc Ferreres, mercader, ciutadà de
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Barcelona, 2135. // — (Francesc), mercader, ciu-
tadà de Barcelona, pare de Caterina Ferreres,
donzella, difunt, 2135.

FERRIOLA, donzella, neboda i legatària d’Antoni
Jordà, àlies Marc, daguer, ciutadà de Barcelona,
2052.

FEU (Joan), pare de l’homònim, de la parròquia
de Santa Eulàlia de Ronçana, terme de Montbui,
notari públic per tota la terra i la dominació
reials, difunt, 2299. // — (Joan), fill de l’homònim,
de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana,
terme de Montbui, notari públic per tota la terra
i la dominació reials, 2299.

FEXA SOLERA. Vegeu FEIXA LLARGA.

FIGUERES (Miquel, Michel), mercader, de la vila de
Granollers, ciutadà de Barcelona, administrador
apostòlic de la causa pia de Joan Riembau, preve-
re de Barcelona, 2066, 2071, 2080.

FITOR (Pere, Petrum), notari públic de Barcelona,
2323, 2346, 2373, en lloc d’Antoni Anglès, júnior,
escrivà de manament reial, notari públic, 1984, en
lloc del difunt Rafael Puig, notari públic de la
mateixa ciutat, 2020, 2117, 2133, 2138, 2139,
2152, 2196, 2201, 2211. 

FIVALLER (mossèn), 2045.

FIVELLER (Galceran), ciutadà, clavari, síndic i procu-
rador de la ciutat de Barcelona, 2036, 2153.

FLASSÀ (Joan de), donzell, ciutadà de Barcelona,
hereus, difunt, 2047.

FLOR (Jaume), corredor públic i jurat, pregó de la
ciutat de Barcelona, 2083.

FLORS (Francesc), corredor públic i jurat de fin-
ques de la ciutat de Barcelona, 2330.

FLUVIÀ (Bernat, Bernat de), notari públic, 2005,
pare de Francesc Fluvià, mercader, ambdós ciuta-
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cavaller, de l’orde de Sant Jaume de l’Espasa
d’Uclés, habitant de Barcelona, curador del fill
homònim, clergue de Barcelona, beneficiat de l’al-
tar de Santa Maria de l’església de Sant Andreu
de Llavaneres, 2245. // — (Galceran), procurador
de Francesc Jeroni Benet Franc, canonge i ardiaca
de mar a la catedral de Barcelona, 2172.

FONTANILLES (Joan Martí), agricultor, ciutadà de
Barcelona, espòs d’Isabel, pares de Caterina Riba,
difunt, 2008.

FONTARNAU (Gaspar), mercader, ciutadà de Vic,
pare de Francina, vídua de Bartomeu Bruc, mer-
cader, ciutadà de Barcelona, avi de Rafael Jeroni i
de Francesc Montserrat, fills dels dits cònjuges,
difunt, 2270.

FONTOVA (Andreu), notari públic de Barcelona,
2388.

FONT-RÚBIA, monestir, antic priorat benedictí
situat al terme de Barcelona, comarca del
Barcelonès, 2048. Vegeu COLL, el, i SANTA
MARIA DEL COLL [DE FONT-RÚBIA]. Vegeu
BARCELONA.– Monestirs i convents:

FORTUNY (Joan), mercader, ciutadà de Barcelona,
2032, 2033.

FRANC (Alfons), donzell, domiciliat a Barcelona,
testimoni, 2159. // —, Franch (Francesc), doctor
en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, regent la
cancelleria reial del Principat de Catalunya, pare
de Jerònima Beneta, muller de Bernat Joan de
Planella i de Talamanca, donzell, habitant de
Barcelona, senyor de Castellnou, avi matern de
Jaume Franc i de Bernat Joan de Marimon, amb-
dós hereus universals del dit avi, difunt, 1991,
1992, 2065, 2084, 2106, 2159. // — (Francesc
Jeroni Benet), canonge i ardiaca de mar a la cate-
dral de Barcelona, pare, marmessor i hereu uni-
versal de Jeroni Franc, cavaller, ciutadà i/o habitant
de Barcelona, 2131, 2172, 2297. // — (Gaspar),
ciutadà de Barcelona, testimoni, 2159. // —,
Franch (Jaume), donzell, fill de Bernat Joan de

dans de Barcelona, 2029, 2031, 2033. // —
(Bernat de), espòs de Jerònima Fluviana, difunt,
2259. // — (Francesc), mercader, fill de Bernat
Fluvià, notari públic, ambdós ciutadans de
Barcelona, 2005, procurador del seu pare, 2031. 

FLUVIANA (Jerònima), vídua de Bernat de Fluvià,
2259.

FOIXÀ, castell, situat al municipi homònim,
comarca del Baix Empordà, senyor, 2189.

FOLC (Joan Ramon [IV]), duc de Cardona, espòs
d’Aldonça Enríquez, pares de Pere de Cardona,
portantveus del governador general del Principat
de Catalunya, difunt, 2137.

FOLCRÀ (Pere), mercader o botiguer de teles,
pare d’Elisabet Paula, muller de Joan Rifós, merca-
der, ambdós ciutadans de Barcelona, avi i tutor
d’Elisabet i de Maria Anna, pubilles, filles dels dits
cònjuges, 2249, 2259, 2285-2287. Vegeu RIFÓS

(Joan).

FOLQUER (Benet), sogre del difunt Francesc
Fàbregues, mercader, tutor del seu nét Francesc
Galceran Crespí Fàbregues, difunt, 2264.

FONOLL (àlies). Vegeu CERCÓS (Joan), apotecari. //
— (Joan), prevere beneficiat a l’església de Santa
Maria del Mar, testimoni, 2095. // — (Miquel
Pau), notari públic de Barcelona, 2188, en nom
de Felip Agustí Masius, escrivà de manament
reial, 2129.

FONOLLAR, casa, situada a l’antiga quadra del
Fonollar de Sant Boi, també anomenada Torre
de la Vila, al municipi de Sant Boi de Llobregat,
comarca del Baix Llobregat, 2002, 2003, 2012.

FONOLLEDA (Pere), prevere beneficiat de la cate-
dral de Barcelona, administrador de la capella de
Sant Sever, 2097.

FONT (Antoni), prevere beneficiat de la catedral
de Barcelona, procurador de Galceran Albanell,
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Planella i de Talamanca, donzell, domiciliat a
Barcelona, i de Jerònima Beneta, germà de Magí i
de Manuel, hereu universal del seu avi matern
Francesc Franc, doctor en ambdós drets, regent la
cancelleria reial de Catalunya, 1991, 1992, 2065,
monjo del monestir de Sant Jeroni de la Murtra,
2159. // — (Jeroni), cavaller, habitant de
Barcelona, fill legitimat del seu pare i marmessor
Francesc Jeroni Benet Franc, canonge i ardiaca de
mar a la catedral de Barcelona, 2172, testador,
2297. // — (Jerònima Beneta, Jerònima,
Hierònima), filla de Francesc Franc, doctor en
ambdós drets, ciutadà de Barcelona, regent la
cancelleria reial del Principat de Catalunya, muller
de Bernat Joan de Planella i de Talamanca, don-
zell, domiciliat a Barcelona, senyor de Castellnou,
mare de Jaume Franc, donzell, abans Planella, i de
Manuel i de Magí de Planella, 1991, 2065, difunta,
2159. // — (Magí), abans Magí de Planella, 2159.
Vegeu PLANELLA I DE TALAMANCA (Bernat Joan de).

FRANÇA, regne, rei, 2052, 2141, 2280, censals
morts, 2322, mercaders, 2145. 

FRANCESC, fill de Miquel Quintana, cavaller, doctor
en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, i de
Magdalena, germà de Miquel, Ferran i Hipòlita,
donzella, 2165, 2166. // —, fill i hereu substitut
de Bernat Safont, notari i escrivà de registre reial,
ciutadà de Barcelona, i de Joana, germà de
Bernat, Miquel, Elisabet, Elionor i Aldonça
Brianda, 2123, 2124. // — BENET o Benet, fill i
hereu universal substitut de Joan Casadevall,
major, botiguer de teles, ciutadà de Barcelona, i
de Magdalena, germà de Joan, menor, Margarida,
Àngela, Caterina i Joana, difunt, 2041, 2043,
2069. Vegeu CASADEVALL (Joan). // —. Vegeu
GENER (Francesc) i BRUC (Francesc Montserrat).

FRANCESCA, muller de Joan Cercós, paraire de
draps de llana, natural de Bagà, mare de l’homò-
nim, apotecari, ciutadà de Barcelona, difunta,
1998.

FRANCINA, filla de Martí Joan Camps, agricultor, de
la parròquia de Sant Feliu de Canovelles, germana

Índex onomàstic i de matèries

de Nicolau, agricultor, de la mateixa parròquia,
muller de Perot Godany, pagès, de la parròquia
de Sant Vicenç de Llobregat, 2338. // —, filla de
Marturià Gual, duaner, ciutadà de Barcelona, vídua
de Joan Moliner, ara muller de Jaume Tries, ger-
mana, per part de pare, de Jerònima, donzella,
muller de Joan Cercós, i d’Elisabet, vídua de Jaume
Vallès, muller de Francesc Mir, 1998. Vegeu
CERCÓS (Joan). // —, filla del difunt Arnau Restany,
candeler, vídua d’Arnau Cases, mercader, ambdós
ciutadans de Barcelona, difunta, 2005. // —, monja
del monestir de Valldonzella, filla dels difunts
Bernat Falcó i de Violant, germana de Joan Falcó,
domiciliat a Barcelona, ambdós donzells, 2243. //
—, muller de Guillem Salvany, mercader, ciutadà
de Barcelona, pares d’Antic Àngel Montserrat,
mercader, difunta, 2225. // —, muller de Joan de
Pau, cavaller, senyor del castell de Pau, mare de
Francesc, donzell, Berenguer, precentor de la
catedral de Girona, Elionor i Elisabet, donzelles,
1985. // —, muller de Pere Ferrer, doctor en lleis,
ciutadà de Barcelona, mare de Joana i/o de
Jerònima, muller de Joan Cristòfol Faner, doctor
en lleis, ciutadà de Barcelona, 2066. // —, vídua de
Bernat Satria, ciutadà de Barcelona, 2126. // —,
vídua de Francesc Oliver de Cassoles, muller de
Marturià Gual, duaner, ciutadà de Barcelona, mare
de Jerònima, muller de Joan Cercós, apotecari,
ciutadà de Barcelona, difunta, 1998. // — BENETA,
filla de Joan Oliba, doctor en ambdós drets, ger-
mana de Jeroni Oliba, ciutadà de Barcelona,
muller de Ramon Sarrovira, doctor en drets, pares
de Ramon Cristòfol Sarrovira, ambdós ciutadans
de Barcelona, 2021, vídua, 2291. // —. Vegeu
BRUC (Francina) i PONSA (Francina).

FREIXE, casa, situada al lloc de Geronça, on s’a-
costumava a reunir el tribunal de jurats de la ciu-
tat, 2024.

FREIXE (Berdum de), jurat del lloc de Geronça,
2024. // — (Joan de), jurat del lloc de Geronça,
2024.

FUSTER. Vegeu FUSTER (Climent, Clemens). // —
(Climent), cavaller, habitant i/o domiciliat a
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GARAU (Pere Joan, Petrus Joannes), notari públic
de Barcelona, 2109, 2129, 2304, 2330, 2342.

GARBÍ (Miquel), fill del difunt homònim, notari
públic de Girona, notari públic substitut de l’he-
reu o successor del difunt Jaume de Campllong,
notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de
Girona, 2058, 2318. // — (Miquel), pare de l’ho-
mònim, notari públic de Girona, substitut de l’he-
reu o successor del difunt Jaume de Campllong,
notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de
Girona, difunt, 2318.

GARCIA (Caterina). Vegeu LLOMBARDA (Caterina).
// — (Martí), manescal, segon marit de Caterina,
vídua de Guillem Llombard, coraller, ambdós ciu-
tadans de Barcelona, difunt, 2113, 2114. 

GARCÍA MAYORAL (Pedro), comte de Valdellano,
secretari del Consell Reial, de la Cambra de
Gràcia i Justícia i del Reial Patronat del regnes de
la Corona de Aragó, 2191.

GARRIGA (Guerau), passamaner, ciutadà de
Barcelona, testimoni, 2041. // — (Miquel), orfe-
bre, ciutadà de Barcelona, testimoni, 2302.

GARRÓ (Bernat), cavaller, habitant de Barcelona,
2045.

GASPARINIS (Paolo di), habitant de Nàpols, testi-
moni, 2011.

GASSET (Joan), prevere beneficiat de l’església de
Santa Maria del Pi, procurador de les herències
de la citada església, procurador i ecònom del
rector i comunitat de preveres de la dita parrò-
quia, 2306.

GASSIUS (Jeroni), donzell, domiciliat a Barcelona,
espòs de Lucrècia, pares de Caterina, Joana i
Lucrècia, germà de Pere, fra Joan i del difunt
Francesc Gassius, difunt, 1997, 1999, 2180-2182,
2258. // — (fra Joan), monjo del monestir de
Sant Cugat del Vallès, germà de Perot i de Jeroni,
ambdós donzells, domiciliats a Barcelona, i del

Barcelona, fill i hereu universal de l’homònim,
mercader, ciutadà de Barcelona, germà de
Miquel, espòs de Joana, després muller de Joan
Joaquim de Rocacrespa, donzell, domiciliat a
Barcelona, 2025, difunt, 2153, 2219, 2220. // —
(Climent, Clemens), caval ler, habitant de
Barcelona, nebot i hereu universal de Margarida
Ubac, muller de Joan Ubac, mercader, ciutadà de
Barcelona, 2055. // — (Climent), mercader, ciuta-
dà de Barcelona, pare de Miquel, cavaller, habi-
tant de Barcelona, i de Climent Fuster, cavaller,
domiciliat a Barcelona, l’hereu universal, difunt,
2153. // — (Miquel), cavaller, habitant de
Barcelona, fill de Climent Fuster, mercader, ciuta-
dà de Barcelona, hereu universal del seu difunt
germà Climent Fuster, cavaller, domiciliat en
aquesta ciutat, cunyat de Joana, 2153.

FUSTERA (na), 2161. // — (Joana), germana
d’Anna Salverdenya, 2100. // — (Joana), vídua de
Climent Fuster, cavaller, habitant de Barcelona,
2153, muller de Joan Joaquim de Rocacrespa,
donzell, domiciliat a Barcelona, 2219, 2220.

GACIUS (mossèn). Vegeu GASSIUS (Francesc).

GAETA, ciutat del Laci capital del regne de les
Dues Sicílies, província de Latina, Itàlia, 2011.

GALBERT (Antoni), notari públic, ciutadà de
Barcelona, 2294.

GALCERAN, fill del difunt Pere Vicenç Rossell i
d’Elionor, filla de Jaume Caselles, tots dos merca-
ders, ciutadans de Barcelona, i d’Eulàlia Beneta,
germà de Joan, fillastre de Bernabé Segarra, mer-
cader, ciutadà de Barcelona, hereu universal de
l’avi, 2250.

GALLART (Joan), prevere, cantor de la catedral de
Barcelona, beneficiat del tercer benefici de l’altar
de Santa Caterina de l’esmentada església, 2061-
2063.

G
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difunt Francesc, 1997, 1999, 2258. // —
(Lucrècia, Luchrècia), filla d’Antoni Pelegrí, vídua
de Jeroni Gassius, domiciliat a Barcelona, mare de
Caterina, mare i tutora de Lucrècia i de Joana,
cunyada de Perot, ambdós donzells, domiciliats a
Barcelona, i de Joan, monjo del monestir de Sant
Cugat del Vallès, 1997, 1999, 2180-2182. // —
(Perot), donzell, domiciliat a Barcelona, germà i
procurador de fra Joan Gassius, monjo del
monestir de Sant Cugat del Vallès, i cunyat i pro-
curador de Lucrècia Gassius, germà dels difunts
Francesc i Jeroni, 1997, 1999, 2258. // — DE LA

PERA (Francesc), donzell, domiciliat a Barcelona,
germà de Perot, donzell, de fra Joan Gassius,
monjo del monestir de Sant Cugat del Vallès, i
del difunt Jeroni, espòs d’Àngela Miquela, després
muller de Miquel de Vallseca, ciutadà de
Barcelona, difunt, 1997, 1999, 2258. Vegeu
VALLSECA (Miquel de).

GASSÓ (mossèn). Vegeu GASSIUS.

GASSOL (Joannes), notari públic, 2106.

GAVARRA (Bartomeu), apotecari, ciutadà de
Barcelona, testimoni, 2134.

GENER, Janer (Esteve, Steve), fill i hereu universal
substitut de Pere Gener, ambdós notaris públics
de Barcelona, germà de Jaume Joan, Pere, Jeroni,
Francesc, Anna i Magdalena, germanastre de
Caterina Puigderoda i d’Elisabet Salvanya, 2168,
2202, 2270, 2285-2287, 2298. // — (Francesc),
successors, difunt, 1993. // — (Francesc), merca-
der, ciutadà de Barcelona, fill i hereu universal
substitut de Pere Gener, germà de Jaume Joan,
Pere, Esteve, Jeroni, Anna i Magdalena, germanas-
tre de Caterina Puigderoda i d’Elisabet Salvanya,
2298. // — (Jaume Joan), fill i hereu universal de
Pere Gener, notari públic de Barcelona, germà de
Pere, Esteve, Jeroni, Francesc, Anna i Magdalena,
germanastre de Caterina Puigderoda i d’Elisabet
Salvanya, 2298. // — (Jeroni), fill i hereu universal
substitut de Pere Gener, germà de Jaume Joan,
Pere, Esteve, Francesc, Anna i Magdalena, germa-
nastre de Caterina Puigderoda i d’Elisabet
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Salvanya, 2298. // —, Janer (Macià, Mathias), orfe-
bre o argenter, ciutadà de Barcelona, 2272, 2273.
// — (Pere), fill i hereu universal substitut de Pere
Gener, notari públic de Barcelona, germà de
Jaume Joan, l’hereu universal, Esteve, Jeroni,
Francesc, Anna i Magdalena, germanastre de
Caterina Puigderoda i d’Elisabet Salvanya, 2298. //
—, Janer (Pere, Petrus), notari públic de
Barcelona, ciutadà de la dita ciutat, espòs, en pri-
meres noces, d’Eulàlia, pares de Caterina, Elisabet
i Jerònima, i també pare de Jaume Joan, Pere,
Esteve, notari públic de Barcelona, Jeroni,
Francesc, Anna i Magdalena, 1995, 2015-2017,
2028, 2036, 2051, 2055, 2104, 2105, 2153, 2168,
2185, 2225, 2249, testador, 2298, difunt, 2069-
2071, 2080, 2118, 2168, 2202, 2240, 2270,
2285-2287.

GÈNOVA, ciutat capital de la província de la
Ligúria, Itàlia, església dels Sants Nazari i Cels,
paborde, 2333, mercader, 2057, 2333.

GENOVER (Nicolau), procurador de Simó
Bennàsser, ambdós mercaders, ciutadans de
Barcelona, 2031.

GERMANA DE FOIX, reina de Catalunya-Aragó,
segona muller de Ferran II, lloctinent general del
citat rei, 2085.

GERONA (Bernat), mercader, ciutadà de
Barcelona, testimoni, 2179. // — (Guillem Miquel
Marc), ciutadà de Barcelona, primer marit
d’Elisabet de Blanes i de Monegal, després muller
d’Onofre de Blanes i de Beuda, donzell, domici-
liat a Barcelona, difunt, 2263.

GERONÇA, GÉRONCE, municipi d’Oloron-
Sainte-Marie-Ouest, comunitat de municipis de
Josbaig, departament dels Pirineus Atlàntics,
França, 2024.

GIBERT (Francesc), prevere beneficiat de l’església
de Piera, difunt, 2087. // — (Jaume), prevere i
regent l’escrivania pública de la vila i de la parrò-
quia de Sant Boi de Llobregat, per Joan de
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rers, 2034, generalitats, 2300, Hospitals Nou i
dels Mesells, 2318, monestirs dels Frares mendi-
cants i de Santa Clara, 2318, notari, 2175, notari
de la ciutat, batllia i vegueria, 2058, 2279, 2318. //
—, vegueria, 2075, 2279, 2327.

GIRONA (Guillem), ciutadà de Barcelona, difunt,
hereus, 2272, 2273.

GODAI (Antoni), membre o procurador d’una
confraria, 2380.

GODANY (Perot), pagès, de la parròquia de Sant
Vicenç de Llobregat, espòs de Francina, filla de
Martí Joan Camps, germana de Nicolau, ambdós
agricultors, de la parròquia de Sant Feliu de
Canovelles, 2338.

GOLOFRE (Esteve), fill dels difunts Caterina i Pere
Golofre, germà d’Elionor, muller de Pere Lledó,
ambdós mercaders, ciutadans de Barcelona,
1990. // — (Pere), espòs de Caterina, pares
d’Elionor, muller de Pere Lledó, i d’Esteve, tots
mercaders, ciutadans de Barcelona, difunt, 1990.

GOMAR (Bartomeu), canonge i cambrer del
monestir de Santa Anna, procurador i ecònom
del monestir de Montsió, 2154. // — (Pau), nota-
ri públic de Barcelona, connotari del difunt
Antoni Miquel, 2308, 2331, 2332, 2340.

GOMIS (Bernat), mercader, ciutadà de Barcelona,
testimoni, 2008. // — (Francesc), doctor en lleis,
ciutadà de Barcelona, jutge setmaner de la cort
de Miquel de Vallseca, ciutadà, regent la vegueria
de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès,
2183. // — (Francesc), procurador de Francesc
Setantí, jutge i proveïdor de greuges a la cort
general de Montsó, 2311. // — (Jaume), apoteca-
ri, ciutadà de Barcelona, testimoni, 2225.

GORC (Miquel), mercader, ciutadà de Barcelona,
2152, 2156, 2157, 2196, 2211.

GORDIOLA (Jacobus Joannes), llibreter, ciutadà de
Barcelona, tutor i curador dels fills i hereus del

Cardona, vicari perpetu i notari públic de les
dites vila i parròquia, 2002, 2003.

GIGINTA (Francesc), regent la cancelleria i del
Suprem Consell Reial, jutge i proveïdor de greu-
ges a la cort general de Montsó, representat per
Bernat Vila, 2311.

GILABERT (Macià), pintor, ciutadà de Barcelona,
2005. // — (Miquel), notari públic de Barcelona,
ciutadà de la dita ciutat, administrador del bací
dels pobres vergonyants de la parròquia dels
Sants Just i Pastor de Barcelona, 2061-2064. // —
(Miquel Benet), 2362. // — (Miquel Benet), nota-
ri públic de Barcelona, 2081, 2084, 2107, conno-
tari del difunt Joan Llorenç Calça, 2037, testimoni,
2128.

GILI (Bernat), blanquer, pare de Genís Gili, calce-
ter, ambdós ciutadans de Barcelona difunt, 2125.
// — (Genís), sastre i/o calceter, fill del difunt
Bernat Gili, blanquer, ambdós ciutadans de
Barcelona, 2125, 2132. // — (Jaume Francesc),
hereus, tutor de Jerònima, donzella, filla dels
difunts Marturià Gual, duaner, ciutadà de
Barcelona, i de la segona muller Francina, 1998.

GINEBREDA (Jaume), corredor d’orella, ciutadà de
Barcelona, testimoni, 2127.

GINEBROSA (Pau), corredor d’orella, ciutadà de
Barcelona, espòs de Serena, 2161. // — (Pau),
mercader, ciutadà de Barcelona, 2044.

GINOVÈS (Jaume), mercader, ciutadà de
Barcelona, administrador general de l’Hospital de
la Santa Creu, 2373.

GIRONA, Gerona, municipi del Gironès, 2058,
2175, 2279, 2318, carrers, Sant Llorenç de la
Força, 2318, catedral, ardiaca, canonge, diòcesi,
1985, 2081, 2143, 2189, 2254, 2292, 2311, 2357,
censals, 2175, 1985, ciutadans i domiciliats, 2001,
2058, 2074, 2081, 2093, 2103, 2125, 2175, 2199,
2279, 2300, 2318, 2336, església de Sant Feliu de
Girona, 2318, examen dels calderers i dels fer-
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difunt Joan Guardiola, també llibreter, ciutadà de
Barcelona, 2312. Vegeu GUARDIOLA (Joan). 

GORT (Pere), doctor en l leis , ciutadà de
Barcelona, jutge setmaner de Marc Antoni de
Camós, donzell, regent la vegueria de Barcelona,
Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 2082. // — (Pere
Arnau), doctor en ambdós drets, donzell, domici-
liat a Barcelona, 2150. // — (Pere Arnau), doctor
en ambdós drets, regent la cancelleria reial i la
secretaria de la Reial Audiència del Principat de
Catalunya, 2086. 

GRAELLS (Rafael), mercader, ciutadà de Vic, tutor
d’Elisabet i de Maria Anna, filles del difunt Joan
Rifós, mercader, ciutadà de Barcelona, i d’Elisabet
Paula, 2249, 2285-2287. Vegeu RIFÓS (Joan).

GRALLA (Guiomar de). Vegeu GRALLA I

D’HOSTALRIC (Guiomar de). // — I DESPLÀ

(Francesc, Francesc de), cavaller, habitant i/o
domiciliat a Barcelona, mestre racional de la cort
reial, espòs de Guiomar de Gralla i d’Hostalric,
pares de Jerònima, muller de Lluís de Requesens,
preceptor major de l’orde o milícia de Sant
Jaume de l’Espasa, habitant de Barcelona, 2117,
2324, jutge i proveïdor de greuges de la cort
general de Montsó, 2311, marmessor de la seva
sogra Joana de Montbui i d’Hostalric, 1984.
Vegeu MONTBUI I D’HOSTALRIC (Joana). // — I

D’HOSTALRIC, Gralla y de Hostalric (Guiomar de),
muller de Francesc de Gralla i Desplà, cavaller,
habitant i/o domiciliat a Barcelona, mestre racio-
nal de la cort reial, mare de Jerònima, muller de
Lluís de Requesens, preceptor major de l’orde o
milícia de Sant Jaume de l’Espasa, habitant de
Barcelona, 2324.

GRAMAT, municipi d’Occitània (Carcí), departa-
ment de l’Òlt, França, 2052.

GRANADA (Benet), espòs, en primeres noces,
d’Elisabet, pares de Francesc o Francesc Benet i
de Miquel o Miquel Bernadí, difunt, 2094. // —
(Francesc, Francesc Benet), cavaller, habitant de
Barcelona, fill de Benet Granada i d’Elisabet,
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vídua, per segona vegada, de Bartomeu Seguer,
ara muller de Jeroni de Margarit, donzell, domici-
liat a Barcelona, germà de Miquel Bernadí i ger-
manastre d’Anna Bernadina Eulàlia de Margarit,
hereu universal substitut del padrastre Bartomeu,
2094, 2125, 2132. // — (Miquel, Miquel Bernadí),
cavaller, habitant de Barcelona, fill de Benet
Granada i d’Elisabet, vídua, per segona vegada, de
Bartomeu Seguer, ara muller de Jeroni de
Margarit, donzell, domiciliat a Barcelona, germà
de Francesc Benet i germanastre d’Anna
Bernadina Eulàlia de Margarit, hereu universal
substitut del padrastre Bartomeu, 2094, 2125,
2132. Vegeu CLARET i SEGUER (Bartomeu).

GRANELL (Antoni), germà del difunt Berenguer
Granell, mestre racional del regne de Sardenya,
ciutadà de Barcelona, 2072. // — (Berenguer),
mestre racional del regne de Sardenya, ciutadà
de Barcelona, germà d’Antoni Granell, difunt,
2072. // — (Francí), natural de la vila d’Anglesola,
germà i hereu universal de Jaume Granell, preve-
re, de la dita vila, beneficiat a l’església de Santa
Maria del Mar de Barcelona, 2349. // — (Jaume),
prevere, de la vila d’Anglesola, beneficiat a l’esglé-
sia de Santa Maria del Mar de Barcelona, germà
de Francí Granell, l’hereu universal, 2262, testa-
dor, 2349.

GRANOLLERS, municipi del Vallès Oriental,
2190, 2313, habitants, 2313, 2338, mercader,
2066, 2071, 2080, mesura, 2190, notari, 2313.

GRANYÓ (Francesc), manyà, ciutadà de Barcelona,
obrer de la parròquia de Sant Miquel i adminis-
trador perpetu dels hereus de les causes pies de
la citada parròquia, 2072, 2073.

GRAU (Francesc), honorat en dret, procurador
dels creditors i cocreditor de Jaume Ventallols,
mercader, ambdós ciutadans de Barcelona, 2303,
2304, 2315, 2320, 2329, 2330. // — (Huguet
Fructuós), de la vila de Ponts, notari públic,
regent l’escrivania pública de la dita vila pel rector
o plebà de l’església de Sant Pere de la citada vila,
2142.
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GUAMIS (senyor), 2066. // — (Francesc), notari
públic de Barcelona, 2335.

GUÀRDIA (Joan), de la vila de Ponts, 2142. // —
(Tomàs), notari i escrivà jurat de la cort de la
vegueria de Barcelona, 2128, 2274, 2312.

GUARDIOLA (Aldonça), 2001. // — (Guerau), doc-
tor en ambdós drets, cavaller, habitant de
Barcelona, espòs de Violant, pares de Miquel,
donzell ,  domici l iat a Barcelona, espòs de
Magdalena de Terrades, Pau i de la difunta Joana
Beneta, muller de Joanot de Caldes, donzell,
domicil iat a Barcelona, difunt, 2001. // —,
Gordiola (Joan, Joannes), llibreter, espòs d’Àngela,
pares d’Elionor, muller de Joan Ferrer, llibreter,
els dos ciutadans de Barcelona, 2312, hereu uni-
versal substitut de Carmini Ferrer, també llibreter,
ciutadà de Barcelona, 2280, sogre, marmessor i
hereu universal substitut del seu gendre Joan
Ferrer, 2350, 2351. Vegeu GORDIOLA (Jacobus
Joannes) i FERRER (Joan). // — (Miquel), donzell,
domiciliat a Barcelona, fill de Violant, vídua de
Guerau Guardiola, doctor en ambdós drets,
caval ler, habitant de Barcelona, espòs de
Magdalena de Terrades, germà de Pau, i de la
difunta Joana Beneta, muller de Joanot de Caldes,
donzell, domiciliat a Barcelona, 2001. // — (Pau),
fill de Violant, vídua de Guerau Guardiola, doctor
en ambdós drets, cavaller, habitant de Barcelona,
germà de Miquel, donzell, domiciliat a Barcelona,
i de la difunta Joana Beneta, muller de Joanot de
Caldes, donzell, domiciliat a Barcelona, 2001.
Vegeu CASTELLÓ (Miquel Joan).

GÜELLS (Joan), corredor públic i jurat de la ciutat
de Barcelona, 2104, 2105.

GUERAU (Pere), revenedor, ciutadà de Barcelona,
administrador del bací de pobres vergonyants de
la parròquia de Santa Maria del Pi, 2017.

GUILHAMOT (Llorenç), ciutadà de Barcelona, habi-
tant de la vila de Granollers, notari públic per tot
el Principat de Catalunya i els comtats del
Rosselló i de la Cerdanya, 2313, 2338.

GRÍFOL (Ramon), prevere beneficiat de la catedral
de Barcelona, 2115.

GUAL (Francesc), notari públic de Barcelona,
1989, 2190, 2193, 2194, 2200, 2250, 2253. // —
(Marturià), duaner, ciutadà de Barcelona, espòs
de Francina, vídua de Francesc Oliver de
Cassoles, pare de Jerònima, muller de Joan
Cercós, àl ies Fonoll , apotecari , ciutadà de
Barcelona, d’Elisabet, vídua de Jaume Vallès,
muller de Francesc Mir, i de Francina, vídua de
Joan Moliner, muller de Jaume Tries, difunt, 1998.

GUALBES (Joan de), ciutadà de Barcelona, 1994. //
— (Joan Bonaventura de), donzell, habitant i/o
domiciliat a Barcelona, procurador de Felip de
Cervelló, fill del difunt homònim, prorrei de
Mallorca, 2246, procurador de Mateu Llorenç,
comensal de l’església de Tarragona, escuder del
papa Pau III, 2173. // — (Miquel Agustí de), fill
del difunt Miquel Àngel de Gualbes, donzell,
domiciliat a Barcelona, i de Guiomar de Gualbes i
de Madrigal, fillastre de Francesc Ortafà i Terré,
cavaller, de l’orde de Sant Jaume de l’Espasa,
habitant de Perpinyà, 2148, 2154. // — (Miquel
Àngel de), donzell, domiciliat a Barcelona, espòs
de Guiomar de Gualbes i de Madrigal, pares de
Miquel Agustí, difunt, 2148, 2154. // — I DE

MADRIGAL (Guiomar de), muller, en primeres
noces, de Miquel Àngel de Gualbes, donzell,
domiciliat a Barcelona, pares de Miquel Agustí, i,
en segones noces, de Francesc Ortafà i Terré,
cavaller, de l’orde de Sant Jaume de l’Espasa,
habitant de Perpinyà, 2148, 2154. // — I DE

PAPIOL (Jerònima de), 2192. // — I DE

SANTCLIMENT (Francesc de), donzell, habitant de
Barcelona, pare de Joanot de Gualbes i de
Santcliment, difunt, 1990. // — I DE SANTCLIMENT

(Joanot de), fill pubill i hereu del difunt Francesc
de Gualbes i de Santcliment, donzell, habitant de
Barcelona, 1990.

GUALTER (Santa Maria de Gualter), monestir,
situat al municipi de la Baronia de Rialp, comarca
de la Noguera, prior, 2311.
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GUIMERÀ (Bartomeu de), varvassor, regent la
vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i
Moianès, 2041, 2050.

GUINARD (Jeroni), doctor en ambdós drets, ciuta-
dà de Barcelona, del Consell Reial, segon espòs
de Caterina Guinarda, pares d’Onofre i Maria
Anna Guinard, padrastre de Montserrat Ferrer i
de Boscà, 2129, jutge setmaner de Guillem Pere
Dusai, donzell, regent la vegueria de Barcelona,
Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 2243, difunt,
2361. // — (Maria Anna), donzella, filla de Jeroni
Guinard, doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, del Consell Reial, i de Caterina, ger-
mana d’Onofre, germanastra de Montserrat
Ferrer i de Boscà, 2361. // — (Onofre), fill de
Jeroni Guinard, doctor en ambdós drets, ciutadà
de Barcelona, del Consell reial, i de Caterina,
germà de Maria Anna, germanastre de
Montserrat Ferrer i de Boscà, 2361. Vegeu
GUINARDA (Caterina).

GUINARDA (Caterina, Catherina), vídua, en prime-
res noces, de Pere Joan Ferrer i de Boscà, merca-
der, ciutadà de Barcelona, mare de Montserrat
Ferrer i de Boscà, i muller, en segones noces, de
Jeroni Guinard, doctor en ambdós drets, ciutadà
de la mateixa ciutat, del Consell Reial, mare
d’Onofre i Maria Anna Guinard, donzella, 2129,
2361. Vegeu GUINARD (Jeroni).

GUIOMAR, filla de Joan Cristòfol Faner, doctor en
lleis, ciutadà de Barcelona, i de Joana de Vergós i
Fanera, germana de Montserrat, Jerònima i
Beatriu, muller d’Antoni Paraire, burgès, de la vila
de Puigcerdà, 2162-2164, 2316, 2317. Vegeu
FANER (Joan Cristòfol) i PARAIRE (Antoni).

GUIOT (Eloi), ferrer, ciutadà de Barcelona, espòs
d’Elisabet, pare del fill i hereu universal Pere
Guiot, pubill, difunt, 2104, 2105. // — (Pere), fill
pubill i hereu universal del difunt Eloi Guiot, fer-
rer, ciutadà de Barcelona, i d’Elisabet, 2104, 2105.

GUIRZES (Guillermus), regent la tresoreria reial,
2269.
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GUISSONA, municipi de la Segarra, notari, 2145.

GUITERES (Rafael), de la vila de Ripoll, notari
públic per tot el Principat de Catalunya i els com-
tats del Rosselló i de la Cerdanya, per Jaume
Carrera, escrivà jurat substitut, 2334.

HIPÒLITA, donzella, filla de Miquel Quintana, cava-
l ler, doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, i de Magdalena, germana de Miquel,
Francesc i Ferran, 2165, 2166.

HOSTALRIC (Guiomar d’), filla i hereva universal de
Joana de Montbui i d’Hostalric i de Joan
d’Hostalric Sabastida, muller de Francesc Gralla i
Desplà, cavaller, mestre racional de la cort, 1984.
Vegeu GRALLA I D’HOSTALRIC (Guiomar). // —
SABASTIDA (Joan d’) , caval ler, domici l iat a
Barcelona, governador dels comtats del Rosselló i
de la Cerdanya, espòs de Joana de Montbui i
d’Hostalric, pares de Guiomar d’Hostalric, difunt,
1984.

ICART (Cristòfol, Cristophorus), batlle general de
Catalunya, espòs d’Isabel, difunt, 2068. // — (Isabel
d’), vídua de Cristòfol d’Icart, batlle general de
Catalunya, 2068. // — (Miquel Joan), rector de l’es-
glésia de Sant Martí de Cerdanyola, 2191. Vegeu
SANT MARTÍ DE CERDANYOLA, parròquia.

IGUALADA, municipi de l’Anoia, sotsvegueria.
Vegeu BARCELONA.– Oficials reials: veguer. 

ISABEL, muller de Bartomeu Seguer, mercader,
ciutadà de Barcelona, pares d’Anna Bernadina
Eulàlia, 2090, 2091. Vegeu MARGARIT (Elisabet). //
—, muller de Joan Martí Fontanilles, agricultor,
ciutadà de Barcelona, pares de Caterina Riba,
difunta, 2008. // —, muller, en primeres noces, de
Guerau Banyils, i, en segones noces, de Francesc
Oller, ambdós ciutadans de Barcelona, 2093. //
— [DE PORTUGAL], reina de Catalunya-Aragó,

H

I
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d’Eulàlia, vídua de Jaume Codina, muller de Pere
Antoni de Rocacrespa, donzell, 1998. // —, filla
de Bernat Ferrer, senyor del Castell de Bellvei, al
Penedès, i de Lluïsa Jerònima, germana de l’ho-
mònim, menor, Lucrècia i Elisabet, monja de
Montsió, 2101. // —, filla de Constança Bassa i
del difunt Bernadí de Bas, mercader, ciutadà de
Barcelona, muller de Joan Faner, doctor en lleis,
ciutadà de Barcelona, 2038. // —, filla de Gonçal
de la Cambra, notari i escrivà reial, ciutadà de
Barcelona, i de la difunta Elionor, germana de
Francesc de la Cambra, clergue beneficiat de la
catedral de Barcelona, Magdalena, muller de
Miquel Quintana, doctor en ambdós drets, ciuta-
dà de Barcelona, i de la difunta Joanna Anna,
2013. // —, f i l la de Guiomar de Gral la i
d’Hostalric i de Francesc Gralla i Desplà, mestre
racional de la cort reial, habitant de Barcelona,
muller de Lluís de Requesens, preceptor major
de l’orde o milícia de Sant Jaume de l’Espasa,
habitant de Barcelona, 2324. // —, filla de Joan
Cristòfol Faner, doctor en lleis, ciutadà de
Barcelona, i de Joana de Vergós i Fanera, germa-
na de Montserrat, Guiomar, muller d’Antoni
Paraire, burgès, de la vila de Puigcerdà, i de
Beatriu, 2162-2164, 2317. // —, filla de Pere
Gener, notari públic de Barcelona, i d’Eulàlia, ger-
mana de Caterina Puigderoda i d’El isabet
Salvanya, difunta, 2225. // —, filla del difunt Perot
Ferrer, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, i de
Francina, primera muller de Joan Cristòfol Faner,
doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, difunta,
2066?, 2150. // —, filla del difunt Rafael Sors,
apotecari, muller de Rafael Ferrer Coll, mercader,
ciutadà de Barcelona, 2239. // —, Hierònyma,
muller de Miquel Hèctor de Santdionís, donzell,
domiciliat a la ciutat i vegueria de Girona, 2189. //
—, muller d’Onofre Maimó, cavaller, de l’orde de
Sant Jaume de l’Espasa, domiciliat a Barcelona i a
Vilafranca del Penedès, mare de l’homònim,
2197. // —, vídua d’Onofre Terré, doctor en
drets, ciutadà de Barcelona, 2229. // — ÀNGELA,
filla de Pere Armengol, muller, en primeres
noces, de Joan Deià, ambdós mercaders, ciuta-
dans de Barcelona, 1988, muller, en segones
noces, de Dionís de Clariana, pares de Maria

muller de Carles I, l’Emperador, mare de Maria
d’Àustria i del primogènit Felip, 2022, 2023.
Vegeu CARLES I. // — BEATRIU, filla de Tomàs
Pujada, donzell, domiciliat a Barcelona, i de la
difunta Elisabet, germana del difunt Joan Lluís
Onofre Pujada, 1989. // —. Vegeu ELISABET i
LLULL (Joan Lluís).

ISERN (Joan), 2369.

JACOMÍ (Joan), segon marit d’Aldonça Planes,
vídua de Joan Planes, ambdós mercaders, ciuta-
dans de Barcelona, 2195.

JANER. Vegeu GENER.

JAUME, draper, de l’Ametlla, relacionat amb
Salvador Pelegrí, taverner, ciutadà de Barcelona,
2275. // —, fill de Jaume Cabanyelles, marmessor
de Jaume Sabater, àlies Rossell, hortolà, ciutadà
de Barcelona, fillol del dit Jaume Sabater, fill dels
difunts Pere Sabater, brasser, de la parròquia de
Sant Julià del bisbat d’Urgell, i de Maria, 2169. //
—, fill de Perantoni Alòs Colom i d’Eufrasina
Margarida, germà de Perantoni, Maria Anna i
Marina, monja del monestir de Sant Pere de
Barcelona, hereu universal de la mare, nebot de
Francesc Benet Codina, d’Elionor Xifré, Francesc
de Rocacrespa i Jeroni de Rocacrespa, monjo de
Banyoles, cosí de Constança, 2352. // — I, rei de
Catalunya-Aragó, 2226. // — JOAN. Vegeu GENER

(Jaume Joan).

JERONI. Vegeu GENER (Jeroni).

JERÒNIMA, donzella, filla i hereva universal dels
difunts Marturià Gual, duaner, ciutadà de
Barcelona, i de Francina, muller de Joan Cercós,
apotecari, ciutadà de Barcelona, germana, per
part de pare, d’Elisabet, vídua de Jaume Vallès,
muller de Francesc Mir, i de Francina, vídua de
Joan Moliner, muller de Jaume Tries, i germana,
per part de mare, d’Elionor, vídua de Jaume
Cruanyes, muller de Francesc Badia, cavaller, i

J
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Anna Joana i de Caterina Anna, difunta, 2095.
Vegeu ARMENGOL (Pere) i CLARIANA (Jerònima
Àngela). // — BENETA, vídua de Pere Vila, cavaller,
habitant de Barcelona, cosí germà de l’homònim,
donzell, domiciliat a la dita ciutat, 2325. Vegeu
VILA (Pere). // — ONOFRA, monja de Jonqueres,
filla de Lluís Jeroni de Ballester, ciutadà de
Barcelona, i de Joana Beneta, germana de Lluís
Jeroni Antic Simó, Elionor Anna, monja de
Jonqueres, i Elisabet, 1989. // —. Vegeu BOSC DE

VILAGAIÀ (Jerònima), FRANC (Jerònima Beneta) i
TRIES (Jerònima).

JOAN, fill del difunt Gabriel Pedramina, ferrer, ciu-
tadà de Barcelona, i de Margarida, germà de l’ho-
mònima, 2133. // —, fill del difunt Pere Vicenç
Rossell i d’Elionor, filla de Jaume Caselles, ambdós
mercaders, ciutadans de Barcelona, i d’Eulàlia
Beneta, germà de Galceran, fillastre de Bernabé
Segarra, mercader, ciutadà de Barcelona, hereu
universal de l’avi, 2250. // —, fill i hereu universal
de Joan Lletget, pagès, de la vila de Santa Maria de
Palautordera, i de Joana, germà de Benet, 2345. //
—, fill pòstum de Lluís Desvalls, donzell, domiciliat
a Barcelona, i de Marquesa, germà d’Anna, pubilla,
difunt, 2183. // — LLUÍS ONOFRE. Vegeu PUJADA

(Tomàs). // — (Agustí), clergue de Barcelona,
beneficiat del benefici dels sants Tomàs i Bernat a
la parròquia de Sant Miquel, 2167. // —, Johan,
Johannis (Benet, Benedictus), notari públic de
Barcelona, 1993, 2005, 2029, 2031-2033, 2113,
difunt, 2114. // — (Guillem), causídic, procurador
dels administradors de l’Hospital de la Santa Creu
de Barcelona, 2346. // — (Lluís), doctor en lleis,
jutge setmaner de la cort del veguer de
Barcelona, 2308. // — (Rafael), secretari reial, en
lloc de Miquel Amat, notari reial, 2311.

JOANA, donzella, filla d’Esteve Solei, agricultor, de
la parròquia de Sant Esteve de Vilanova del Vallès,
i de la difunta Narcisa, germana d’Antoni, Miquel i
Jaume Solei, i de Margarida, Elionor, Elisabet,
Eulàlia i Magdalena, donzelles, 2193, 2194, 2200.
// —, esclava de Salvador Pelegrí, taverner, ciutadà
de Barcelona, 2275. // —, adulta, filla del difunt
Jeroni Gassius, donzell, domiciliat a Barcelona, i de
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Lucrècia, germana de l’homònima, i de Caterina,
1997, 1999. // —, filla de Joan Nadal, paraire de
draps de llana, muller de Climent Monmany, calce-
ter, ambdós ciutadans de Barcelona, 2048. // —,
filla de Pere Ferrer, doctor en lleis, ciutadà de
Barcelona, i de Francina, muller de Joan Faner,
notari públic i escrivà del Consell de Barcelona,
mare de Joan Cristòfol Faner, doctor en lleis, ciuta-
dà de Barcelona, 2066, difunta, 2162-2164. // —,
filla dels difunts Antoni Domènec, mercader, i de
Romeua, muller de Domènec Pau, mercer, amb-
dós ciutadans de Barcelona, 2161, vídua 2178. //
—, filla dels difunts Jaume Mollet i de Margarida,
vídua de Climent Fuster, cunyada de Miquel
Fuster, tots tres cavallers, habitants de Barcelona,
després muller de Joan Joaquim de Rocacrespa,
donzell, també domiciliat a Barcelona, 2153, testa-
dora, 2348. Vegeu SALAVERDENYA (Pere). // —,
Joana Rosa, germana de Magdalena, vídua
d’Antoni Sala, paraire de draps de llana, i del
difunt Cristòfol Dalmau, candeler de cera, amb-
dós ciutadans de Barcelona, 2015-2017. Vegeu
DALMAU (Cristòfol). // —, muller de Francesc
Bonet, mercader, ciutadà de Barcelona, pares de
Bernat Jeroni i de Miquel, ambdós mercaders, ciu-
tadans de Barcelona, 2009. // —, muller de
Gabriel Pere?, 2256. // —, muller de Joan Lletget,
pagès, de la vila de Santa Maria de Palautordera,
mare de Joan, l’hereu universal, i de Benet, 2345.
// —, muller de Pere Quintana, mercader, ciutadà
de Barcelona, pares de Miquel Quintana, doctor
en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, difunta,
2013. // —, muller, marmessora i hereva universal
de Bernat Safont, notari i escrivà de registre, ciuta-
dà de Barcelona, pares de Bernat, Miquel,
Francesc, Aldonça Brianda, Elisabet Sunyera i
Elionor, 2123, 2124. Vegeu SAFONT (Bernat). // —,
primera muller d’Antoni Bac, pares de Melcior,
ambdós mercaders, ciutadans de Barcelona, 1993.
// —, segona muller de Rafael Monterols, candeler
de cera i botiguer de draps de llana, ciutadà de
Barcelona, mare de Joana Climenta Cortesa,
muller de Bernat Cortès, mercader, ciutadà de
Barcelona, difunta, 2261. // — I, reina de
Catalunya-Aragó, dita la Boja, muller de Felip el
Bell, mare de Carles I, 2034, 2083, 2085, 2086,
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difunt Joan Guardiola, l l ibreter, ciutadà de
Barcelona, 2312.

JORDÀ (Antoni), àlies Marc, daguer, habitant i/o
ciutadà de Barcelona, fill dels difunts Pere Marc,
sabater, del lloc de Gramat, diòcesi de Càors,
regne de França, i de Margarida Jordana, nebot
del difunt Pere Jordà, també daguer, espòs de
Caterina, pares de Martí Jordà, l’hereu universal, i
de Felip Jordà, àlies homònim ambdós, 2279, tes-
tador, 2052. // — (Felip), àlies Marc, clergue,
habitant de Girona, fill i hereu universal substitut
d’Antoni Jordà, daguer, habitant de Barcelona, i
de Caterina, germà de Martí Jordà, mercader,
àlies homònim els dos, ambdós ciutadans de
Barcelona, 2052, 2279. // — (Guillem), ciutadà
de Barcelona, 1994, oncle matern de Lucrècia de
Lloris i de Torrelles, 2096, germà de la difunta
Paula Jordana, 2097. // — (Martí), mercader, ciu-
tadà de Barcelona, fill i hereu universal d’Antoni
Jordà, àlies Marc, daguer, habitant de Barcelona, i
de Caterina, germà de Felip Jordà, àlies homònim,
clergue, ciutadà de Girona, 2052, 2279. // —
(Pere), daguer, ciutadà de Barcelona, espòs
d’Elisabet, després Masbella, germà de Margarida
Jordana, difunt, 2052.

JORDANA (Margarida), muller de Pere Marc, saba-
ter, del lloc de Gramat, diòcesi de Càors, regne
de França, mare d’Antoni Jordà, àlies Marc,
daguer, ciutadà de Barcelona, germana de Pere
Jordà, daguer, difunta, 2052. // — (Paula), muller
de Leandrí de Lloris, doctor en ambdós drets,
habitant de València, mare de Lucrècia de Lloris,
germana de Guillem Jordà, 2097. Vegeu LLORIS I

DE TORRELLES (Lucrècia de).

JORNET (Joan, Joanot), fuster, habitant de
Barcelona, testimoni, 2183, 2184.

JOSA (Gaspar de), donzell o cavaller, domiciliat a
Barcelona, 2353, 2364.

JOSEFA, filla de Joan Carbonell i de la difunta Lluïsa,
filla de Martí Joan Terré, tots dos doctors en amb-
dós drets, ciutadans de Barcelona, difunta, 2047.

2092, 2147. // — ALDONÇA. Vegeu TRIES

(Aldonça Joana). // — ANNA, filla de Gonçal de la
Cambra, notari i escrivà reial , ciutadà de
Barcelona, i de la difunta Elionor, germana de
Francesc de la Cambra, clergue beneficiat de la
catedral de Barcelona, Magdalena, muller de
Miquel Quintana, doctor en ambdós drets, ciuta-
dà de Barcelona, i de Jerònima, donzella, difunta,
2013. // — BENETA, fi l la del difunt Guerau
Guardiola, doctor en ambdós drets, habitant de
Barcelona, i de Violant, germana de Miquel, don-
zell, domiciliat a Barcelona, i de Pau, muller de
Joanot de Caldes, donzell, domiciliat a Barcelona,
difunta, 2001. // — BENETA, muller de Lluís Jeroni
de Ballester, ciutadà de Barcelona, pares del difunt
Lluís Jeroni Antic Simó, Jerònima Onofra, Elionor
Anna, monges de Jonqueres, i Elisabet, 1989. // —
BENETA, muller de Pere Climent Rovira, mercader,
ciutadà de Barcelona, pares de Galceran Rovira,
ciutadà de Barcelona, espòs de Marquesa, difunta,
2186. // —. Vegeu FUSTERA (Joana), MATEU (Joana)
i REIG (Joana).

JOANOT, fill i hereu universal d’Aldonça Joana,
muller de Joan Tries, ciutadà de Barcelona, germà
de Jerònima, 2223.

JOANOTA, filla de Pere Bell-lloc, germana de
Violant, néta de Jaume Brunet, mercader, ciutadà
de Barcelona, 2188.

JOFRE (Joan), doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, jutge setmaner de la cort de Mateu de
Santcliment, cavaller, regent la vegueria de
Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 2134.
// — (Joan), doctor en ambdós drets, oficial i
vicari general de Joan de Cardona, bisbe de
Barcelona, 2173.

JORBA (Adrià de), donzell, de la vegueria de
Cervera, ara domiciliat a Barcelona, parent de
Caterina Safont, testimoni, 2151. // — (Lluís,
Lodovicus), notari públic, ciutadà de Barcelona,
2067, 2280, 2312, 2350, 2351, connotari del
difunt Joan Lunes, 2103, 2258, connotari del
difunt Miquel Joan Riera, 2146, tutor dels fills del
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JOVELLS (Elionor), muller, marmessora i hereva uni-
versal de Francesc Jovells, notari públic de
Barcelona, pares de Pere o Perot i de Joan Jovells,
2288, 2385. // — (Francesc), notari públic de
Barcelona, espòs d’Elionor, l’hereva universal, pare i
connotari de Perot i pare de Joan, 2006, 2007,
2010, 2125, 2132, 2251, escrivà jurat de l’escrivania
del Consell de Barcelona, connotari de Rafael Puig,
escrivà del dit Consell, 2083, 2215, 2231, procura-
dor d’Isabel de Boixadors i de Requesens, 2121,
testador, 2288, difunt, 2087, 2251. // — (Joan), fill
de Francesc Jovells, notari públic de Barcelona, i
d’Elionor, marmessor i hereu universal substitut del
pare, germà de Pere o Perot, notari públic de
Barcelona, 2288. // — (Joan Honorat), fill de Pere
Jovells, ambdós notaris públics de Barcelona, con-
notari del seu difunt pare, 2150, 2325, connotari
del difunt Pere Gener, 2069-2071, 2080, 2118,
2240. // — (Paula), successora de Pere Jovells,
2130. // — (Pere, Perot, Petrus), fill, marmessor,
hereu universal substitut i connotari de Francesc
Jovells, notari públic de Barcelona, i fill d’Elionor,
germà de Joan, 2006, 2087, 2125, 2251, 2361, pare
de Joan Honorat Jovells, tots tres notaris públics de
Barcelona, 2076-2078, 2090, 2121, 2130, 2198,
2288, 2309, 2310, connotari de Joan Monjo, 2101,
2246, procurador de Benet Pons, cavaller, domici-
liat a Barcelona, 2198, difunt, 2150, 2251, 2325.

JOVENTENY (Bartomeu), notari públic de
Barcelona, 2044, 2050, 2161, 2349.

JULIOL (Francesc), candeler de cera, ciutadà de
Barcelona, testimoni, 2134.

JUNYENT (Francesc), ciutadà de Barcelona, plet,
2373. // — (Galceran de), ciutadà de Barcelona,
espòs d’una filla natural de Bernat Rovira, doctor
en ambdós drets, domiciliat a Barcelona, pare i
tutor de Miquel Joan de Junyent i de Rovira,
pubill, 2119, 2120, 2122. // — (Jacobus), testimo-
ni, 2312. // — I DE ROVIRA (Miquel Joan de), don-
zell, pubill, fill de Galceran de Junyent, ciutadà de
Barcelona, i d’una filla natural de Bernat Rovira,
doctor en ambdós drets, domiciliat a Barcelona,
2119, 2120, 2122. // — I SAPILA (Jerònima), 2267.
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LABORDA (Gualhard de), del lloc de Prexac, pro-
curador general de Maria de Fabre, vídua de Pere
de Fabre, tutora del fill comú Monald, 2024.

LADEU (Miquel), de la vila de Torroella de
Montgrí, marmessor de Caterina Balrina, vídua,
en primeres noces, de Joan Balrí, muller de Joan
Saguer, de la mateixa vila, 2174.

LEU (Gaspar), mercader, ciutadà de Barcelona,
testimoni, 2090, 2091.

LLACUNA, la, baronia, municipi centre de la
baronia, comarca de l’Anoia, 1993, 2203, 2300.

LLAGOSTERA (Llorenç), doctor en arts i en medici-
na, habitant de Vilafranca del Penedès, segon
marit de Magdalena, vídua de Jaume Ventallols,
major, mercader, ambdós ciutadans de Barcelona,
2304, 2320, 2321. // — (Magdalena), vídua de
Jaume Ventallols, major, mare de l’homònim,
menor, ambdós mercaders, ciutadans de
Barcelona, muller, en segones noces, de Llorenç
Llagostera, doctor en arts i en medicina, ciutadà
de Barcelona, 2304, 2315, 2320, 2321.

LLEDÓ (Enric), prevere de Barcelona, abans bene-
ficiat del benefici de Santa Maria a l’església del
monestir de Sant Joan de l’Erm, ara del benefici
de Santa Caterina de la catedral de Barcelona,
2247. // — (Pere), espòs d’Elionor, filla dels
difunts Pere Golofre i Caterina, cunyat d’Esteve
Golofre, ambdós mercaders, ciutadans de
Barcelona, 1990. // — (Pere), mercader, 2060.

LLEIDA, municipi cap de comarca del Segrià,
examen dels calderers i ferrers, 2034, generali-
tats, 2300. 

LLEIDA, Leyda (Gaspar), mercader, ciutadà, clavari,
síndic i procurador de la universitat de Barcelona,
2056, 2308.

L
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LLERONA, Lerona, poble del municipi de les
Franqueses del Vallès, comarca del Vallès
Oriental, 2313.

LLETGET (Bartomeu), espòs d’Elionor, pare i mar-
messor de Joan Lletget, pagès, de la vila de Santa
Maria de Palautordera, i tutor dels néts Joan i
Benet, 2345. // — (Joan), pagès, de la vila de
Santa Maria de Palautordera, fill de Bartomeu
Lletget i d’Elionor, espòs de Joana, pares de Joan,
l’hereu universal, i de Benet, testador, 2345.

LLOBERA, mas, situat a la parròquia de Santa
Maria de Palautordera, 2337.

LLOBERA (àlies). Vegeu CORNELL (Esteve). // —
(Narcís), prevere, vicari i notari públic de l’esglé-
sia parroquial de Santa Maria de Palautordera,
2345, regent la notaria pública pel rector i l’hereu
o successor del difunt Bernat Simó i Bonamic de
Noguera, senyor útil i propietari de la dita nota-
ria, 2337.

LLOBREGAT (Rafael), germà de Caterina, segona
muller de Jeroni Roca, doctor en ambdós drets,
ciutadà de Girona, 2318.

LLOMBARD (Guil lem), coral ler, ciutadà de
Barcelona, primer marit de Caterina Llombarda,
pare de Tecla Poca, l’hereva universal, difunt,
2054, 2113, 2114.

LLOMBARDA, Llombart, Lombarda, Lombart
(Caterina, Catherina, Catharina), vídua, en primeres
noces, de Guillem Llombard, coraller, ciutadà de
Barcelona, i, en segones noces, de Martí Garcia,
manescal, ambdós ciutadans de Barcelona, mare de
Tecla Poca, filla del citat Guillem, 2054, 2113, 2114. 

LLOP (Francesc), mercader, ciutadà de Barcelona,
pare de Rafael Llop, difunt, 2239. // — (Jaume),
mercader, ciutadà de Barcelona, administrador
del bací de pobres vergonyants de la parròquia
de Santa Maria del Mar, 2212, tutor de Rafael
Llop, fi l l pubil l i hereu universal del difunt
Francesc Llop, mercader, ciutadà de Barcelona,

2239. // — (Rafael, Rafell), fill pubill i hereu uni-
versal del difunt Francesc Llop, mercader, ciutadà
de Barcelona, 2239.

LLOR (Galceran), cosí germà, marmessor i hereu
universal de Lluís Llor, ambdós ciutadans de
Girona, 2058. // — (Lluís), espòs d’Anna, cosí
germà de Galceran Llor, ciutadans de Girona,
sogre de Bernat Joan de Llupià, donzell, domiciliat
a la dita ciutat, testador, 2058.

LLORENÇ (Mateu), comensal de l’església de
Tarragona, escuder del papa Pau III, beneficiat del
cinquè benefici de Santa Caterina a la catedral de
Barcelona, 2173.

LLORIS (Leandre de, Leandrí de), doctor en amb-
dós drets, de la ciutat de València, vidu de Paula
Jordana, pare de Lucrècia de Lloris i de Torrelles,
2096, 2097. // — I DE TORRELLES (Lucrècia de), filla
de Leandre o Leandrí de Lloris, doctor en amb-
dós drets, i de la difunta Paula Jordana, muller de
Carles Torrelles, donzell, ambdós habitants de
València, neboda de Guillem Jordà, ciutadà de
Barcelona, 2096, 2097. Vegeu TORRELLES (Carles). 

LLUÍS JERONI, fill del difunt Antoni Joan Torres i
d’Aldonça, germà de Baltasar Jeroni, donzell,
Elisabet, donzella, Joana Ribes, muller de Francí
de Ribes, donzell, i Lluïsa Torres, muller de Jeroni
Torres, donzell, difunt, 2179. // — ANTIC SIMÓ, fill
de Lluís Jeroni de Ballester i de Joana Beneta,
germà de Jerònima Onofra i d’Elionor Anna,
monges de Jonqueres, i d’Elisabet, difunt, 1989.

LLUÏSA, filla de Martí Joan Terré, doctor en ambdós
drets, vídua de Francesc Colom, metge, i de Joan
Carbonell, doctor en ambdós drets, respectiva-
ment, tots ciutadans de Barcelona, mare de Josefa,
difunta, 2047. // —, muller de Joan Vicenç de
Terrades, ciutadà de Barcelona i de Girona, pares
de Perot, l’hereu universal, i de Magdalena, muller
de Miquel Guardiola, donzell , domicil iat a
Barcelona, difunta, 2001. // —, vídua de Joan
Alzina, cirurgià, ciutadà de Barcelona, 2366. // —
JERÒNIMA, Lluïsa, muller de Bernat Ferrer, senyor
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del castell de Bellvei i de la quadra de la Muga, al
Penedès, mare de l’homònim i hereu universal,
menor, Jerònima, Lucrècia i Elisabet Ferrera, monja
de Montsió, testadora, 2101, 2102, difunta, 2170.

LLULL, Lull (Frederic, Phederic), fill de Joan Lluís
Llull, ciutadà de Barcelona, 2276, 2277. // —
(Galceran), ciutadà de Barcelona, tutor de Joanot
de Gualbes i de Santcliment, fill i hereu del difunt
Francesc de Gualbes i de Santcliment, donzell,
habitant de Barcelona, 1990. // — (Joan), ciutadà
de Barcelona, espòs, en primeres noces, d’Anna,
pares de Joan Lluís Llull, ciutadà de Barcelona,
difunt, 2276. // —, Lull (Joan Lluís, Joan Loís), fill
del difunt Joan Llull i d’Anna, pare de Frederic
Llull, tots ciutadans de Barcelona, 2276, 2277, cla-
vari, síndic i procurador de la ciutat de Barcelona,
2055, conseller primer, síndic i procurador de la
ciutat de Barcelona a les corts de Montsó, 2295,
síndic de Barcelona, jutge i proveïdor de greuges
a la cort general de Montsó, 2311, síndic i procu-
rador del General de Catalunya, 2300.

LLUNA, Luna (Francesc de, Franciscus de), habitant
de Barcelona, espòs d’Isabel o Elisabet de Lluna i
de Camporrells o d’Isabel de Camporrells, 2319.
// — (Isabel de, Izabela), abans de Camporrells,
muller de Francesc de Lluna, habitant de
Barcelona, 2319. Vegeu CAMPORRELLS (Violant de).

LLUPIÀ (Bernat Joan de), donzell, domiciliat a
Girona, marmessor i gendre de Lluís Llor, ciutadà
de la dita ciutat, 2058.

LLUPIANA (Margarida), 2167.

LOGRONYO, municipi i capital de la comunitat
autònoma de la Rioja, 2085.

LOMELI (Stephanus), mercader de Gènova, 2057.

LOMELLINO (Joan), mercader de Gènova, habitant
de Barcelona, procurador de Benet de “Vaciariis”,
paborde de l’església dels Sants Nazari i Cels de
la ciutat de Gènova, 2333.
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LUAYNA. Vegeu LUAYNA (Miquel). // — (Genís),
àlies Maltès, pare de Miquel, ambdós pescadors,
ciutadans de Barcelona, difunt, 2028. // —
(Miquel), àlies Maltès, fill de Genís Luayna, àlies
idèntic, ambdós pescadors, espòs d’Elisabet,
pares de Rafaela, muller de Joan Agustí Tonda,
garbellador, tots ciutadans de Barcelona, 2028.

LUCRÈCIA, filla de Bernat Ferrer, donzell, senyor
del castell de Bellvei, al Penedès, i de Lluïsa
Jerònima, germana de Bernat Ferrer, menor,
Jerònima i Elisabet Ferrera, monja de Montsió,
2101. // —, impúber, fi l la del difunt Jeroni
Gassius, donzell, domiciliat a Barcelona, i de l’ho-
mònima, germana de Joana i de Caterina, 1997,
1999. Vegeu GASSIUS.

LUNES (Joan), notari públic de Barcelona, 2058,
2128, 2197, 2198, 2238, 2252, connotari de Lluís
Rufet, 2149, 2238, 2253, hereu universal substitut
de Carmini Ferrer, llibreter, ciutadà de Barcelona,
2280, difunt, 2103, 2258.

LUQUÈS (Elionor), vídua de Miquel Benet Luquès,
cavaller, habitant de Barcelona, mare i tutora de
Miquel Luquès, pubill, 2108. // — (Miquel), pubill,
fill del difunt Miquel Benet Luquès, cavaller, habi-
tant de Barcelona, i d’Elionor, 2004, 2108. // —
(Miquel Benet, Miquel), cavaller, habitant de
Barcelona, espòs d’Elionor, pare de Miquel
Luquès, pubill, difunt, 2004, 2108.

MACIANA, filla del difunt Romeu d’Ollers i d’Anna,
germana d’Ambròs d’Ollers, tots dos doctors en
ambdós drets, ciutadans de Barcelona, muller de
Joan Bret, donzell, senyor de la casa o força de la
Bastida, parròquia de Borgonyà, vall de Cornellà,
diòcesi de Girona, 2143.

MADRID, capital del regne de Castella i actual-
ment de l’estat espanyol, comunitat autònoma
homònima, 2191.

M
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Parets, muller de Joan Umbert, àlies Moragas,
pagès de la citada parròquia, pares de Joan
Moragas, l’hereu universal, i de sis filles: Àngela,
Antònia, Antiga, Sebastiana, Montserrat i Elisabet,
2299. // —. Vegeu DALMAU (Cristòfol),
LLAGOSTERA (Magdalena), QUINTANA (Magdalena)
i SALA (Magdalena).

MAI (Joan), doctor en lleis, ciutadà de Barcelona,
difunt, 2388.

MAIMÓ (mossèn). Vegeu MAIMÓ (Onofre), cava-
ller. // — (Adrià), cavaller, de l’orde de Sant Joan,
legatari d’Onofre Maimó, cavaller, de l’orde de
Sant Jaume de l’Espasa, domiciliat a Barcelona i a
Vilafranca del Penedès, 2197. // — (Ferran), fill i
hereu universal d’Onofre Maimó, cavaller, de l’or-
de de Sant Jaume de l’Espasa, domicil iat a
Barcelona i a Vilafranca del Penedès, germà
d’Onofre, 2197. // — (Onofre), cavaller, de l’or-
de de Sant Jaume de l’Espasa, domicil iat a
Barcelona i a Vilafranca del Penedès, espòs de
Jerònima, pare de Ferran, l’hereu universal, i
d’Onofre, testador, 2197. Vegeu BURGUÉS DE

SANTCLIMENT (Galceran) i FERRER (Galceran). // —
(Onofre), fill i hereu universal substitut d’Onofre
Maimó, cavaller, de l’orde de Sant Jaume de
l’Espasa, domiciliat a Barcelona i a Vilafranca del
Penedès, i de Jerònima, germà de Ferran, 2197.

MAIUS [Michael], vicecanceller de la corona cata-
lanoaragonesa, 2034, 2085, 2086.

MALENDRIC (Joan Pere), mercader, ciutadà de
Barcelona, testimoni, 2094.

MALER (Gaspar), prevere beneficiat de la capella
de les Onze Mil Verges de la catedral de
Barcelona, després beneficiat del benefici de Santa
Maria a l’església de Sant Joan de l’Erm, 2204.

MALET (Joan), cavaller, espòs de Paula Maleta,
germana de Benet Pons, cavaller, habitant de
Barcelona, cunyat i marmessor del dit Pons,
2051. Vegeu PONS (Benet).

MADRIGAL (Àlvar de), habitant de Perpinyà, 2154.
// — (Guiomar de). Vegeu GUALBES I DE

MADRIGAL (Guiomar).

MADRONA (Miquel), àlies Vilanova, notari públic
per tota la terra i la dominació reials, ciutadà de
Barcelona, 2169.

MAGAROLA (Joan, Johan), apotecari, ciutadà de
Barcelona, 2093, 2195, 2236, tutor de Joan i de
Margarida, impúbers, fills del difunt Gabriel
Pedramina, ferrer, i de Margarida, 2133.

MAGDALENA, donzella, filla d’Esteve Solei, agricul-
tor, de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova
del Vallès, i de la difunta Narcisa, germana
d’Antoni, Miquel i Jaume Solei, i de Margarida,
Elionor, Elisabet, Eulàlia i Joana, donzelles, 2193,
2194, 2200. // —, donzella, filla dels difunts Joan
Vicenç de Terrades, ciutadà de Barcelona i de
Girona, i de Lluïsa, germana de Perot, muller de
Miquel Guardiola, donzell, domiciliat a Barcelona,
2001. // —, filla de Bernat Jeroni Bonet, mercader,
ciutadà de Barcelona, germana de Mònica i
d’Emerenciana, 2009, difunta, 2050. // —, filla del
difunt (...) Antic, mercader, muller de Cosme
Amiguet, doctor en arts i en medicina, ciutadà de
Barcelona, parenta i hereva substituta de Lluïsa
Jerònima, muller de Bernat Ferrer, senyor del cas-
tell de Bellvei, al Penedès, 2101. // —, filla i hereva
substituta de Pere Gener, notari públic de
Barcelona, germana de Jaume Joan, Pere, Esteve,
Jeroni, Francesc i Anna, germanastra de Caterina
Puigderoda i d’Elisabet Salvanya, 2298. // —, filla i
hereva universal del difunt Pere Coll, paraire de
draps de llana, vídua de Jaume Vidal, baster, amb-
dós ciutadans de Barcelona, germana d’Eulàlia,
2054, 2113, 2114. // —, monja del monestir de
Santa Maria de Jonqueres, germana d’Elionor
Ballestera, monja del mateix monestir, difunta,
2255. // —, segona muller i marmessora de Pere
Pons, boter, de la parròquia de Sant Feliu de
Cabrera, ara ciutadà de Barcelona, mare de l’ho-
mònim, 2343. // —, vídua de Jaume Moragas,
pares de Francesca Moragas, hereva del mas
Moragas, de la parròquia de Sant Esteve de
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MALETA (Paula), filla de Sebastià Pons, mercader,
ciutadà de Barcelona, i d’Eufrasina, germana i
hereva substituta de Benet Pons, cavaller, habi-
tant de Barcelona, i de Jerònima Pujades, vídua,
2051. Vegeu MALET (Joan).

MALGRAT [DE MAR], municipi del Maresme,
carnisser, 2250.

MALINES (Martí Joan, Martí Juan de), cotoner, fill i
hereu universal del difunt Pere Lleonard Malines,
pellisser, germà de l’homònim, mercader, i de Pau,
teixidor, tots ciutadans de Barcelona, 2158, 2192. //
— (Pau), teixidor, ciutadà de Barcelona, fill i hereu
universal del difunt Pere Lleonard Malines, pellisser,
germà de Pere o Pere Lleonard, mercader, i de
Martí Joan, cotoner, tots ciutadans de Barcelona,
2158, 2192. // — (Pere, Pere Lleonard de, Perot),
mercader, ciutadà de Barcelona, fill i hereu universal
de l’homònim, germà de Pau, teixidor, i de Martí
Joan, cotoner, tots ciutadans de Barcelona, 2158,
2192. // — (Pere Lleonard), pellisser, ciutadà de
Barcelona, pare de Pau, teixidor, Martí Joan, coto-
ner, i Pere o Perot, mercader, tots ciutadans i/o
habitants de Barcelona, difunt, 2158, 2192.

MALLA (Francesc de), fill de Gilabert de Malla,
donzell, domiciliat a Barcelona, futur marit de
Francesca Ferrera i Despuig, donzella, 2242. // —
(Gilabert de), donzell, domiciliat a Barcelona,
pare de Francesc de Malla, 2059, 2060, 2242. //
— (Pere Miquel Onofre de), ciutadà de
Barcelona, espòs d’Elisabet, 2027.

MALLARS (fra Gispert), prior de Santa Maria de
Gualter, cambrer de Santa Maria de Ripoll, jutge i
proveïdor de greuges de la cort de Montsó, 2311.

MALLÉN (... de), escrivà i del consolat de la vila de
Castelló d’Empúries, 2019.

MALLOL. Vegeu MALLOL (Pau). // — (Berenguer),
mercader, ciutadà de Barcelona, testimoni, 2008.
// — (Pau), notari públic de Barcelona, 2116,
2301, 2387.
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MALLORCA, municipi de les Balears, ciutat, batlle,
2183, censals, 2322. // —, regne, censals, 2322,
prorrei, 2246, regent la cancelleria, 2149, 2238.

MALTÈS (àlies). Vegeu LUAYNA (Miquel) i LUAYNA

(Genís). // — (Genís), pescador, marmessor de
Pere Pons, boter, de la parròquia de Sant Feliu de
Cabrera, ambdós ciutadans de Barcelona, 2343.

MAMBLA (Pere), notari públic de Barcelona, 1984,
connotari de Joan Monjo, 2274.

MANRESA, municipi de la comarca del Bages,
domiciliat, habitant, 2300, 2241, notaris, 2136,
2241.

MANRIQUE (Juan Fernando), marquès d’Aguilar
[de Campoo], comte de Castañeda, conseller,
l loctinent i capità general al Principat de
Catalunya, i els comtats del Rosselló i de la
Cerdanya. Vegeu FERNÁNDEZ MANRIQUE [DE LARA

Y PIMENTEL] (Juan).

MANSET (Joan), prevere, capellà de la catedral de
Barcelona, procurador general i ecònom del rec-
tor i de la comunitat de preveres beneficiats de
l’església parroquial de Sant Miquel, de la vila de
Cardona, 2326.

MARC (àlies). Vegeu JORDÀ (Antoni), JORDÀ (Felip)
i JORDÀ (Martí). // —, March (Ausiàs, Auziàs,
Ausias), prevere, abans donzell, domiciliat a la vila
d’Esparreguera, 2341. // — (Francesc Jeroni),
donzell, espòs d’Anna, vídua de Joan Llull, ciutadà
de Barcelona, difunt, 2276. // — (Pere), daguer,
ciutadà de Barcelona, procurador general de
Felip Jordà, àlies Marc, clergue, habitant de
Girona, 2279. // — (Pere), sabater, de Gramat,
diòcesi de Càors, espòs de Margarida Jordana,
pare d’Antoni Jordà, àlies Marc, daguer, ciutadà
de Barcelona, difunt, 2052. // — (Quirze), mem-
bre o procurador d’una confraria, 2380.

MARCET (Gabriel), nebot i tutor substitut de les
filles de Bernat Jeroni Bonet, ambdós mercaders,
ciutadans de Barcelona, 2009, testimoni, 2050.
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Francesc Benet i de Miquel Bernadí Granada, i
mare i hereva universal de la difunta Anna
Bernardina Eulàlia Seguer, 2094, 2125. // —
(Jeroni de), donzell, domiciliat a Barcelona, ciuta-
dà de Girona, tercer espòs d’Elisabet, vídua de
Benet Granada i de Bartomeu Seguer, mercader,
ciutadà de Barcelona, respectivament, 2094,
2125. // — (Llàtzer de), donzell, ciutadà de
Girona, vidu d’Anna Bernadina Eulàlia, filla pòstu-
ma de Bartomeu Seguer, mercader, ciutadà de
Barcelona i d’Elisabet, difunt, 2090, 2091, 2094,
2125. Vegeu CLARET i GRANADA.

MARIA [D’ÀUSTRIA], filla de Carles I i d’Isabel de
Portugal, germana de Felip, 2022, 2023. Vegeu
CARLES I. // —, muller de Pere Sabater, brasser,
de la parròquia de Sant Julià del bisbat d’Urgell,
pares de Jaume Sabater, àlies Rossell, hortolà, ciu-
tadà de Barcelona, difunta, 2169. // — ANNA, filla
de Perantoni Alòs Colom i d’Eufrasina Margarida,
germana de Jaume, Perantoni i Marina, monja del
monestir de Sant Pere de Barcelona, neboda de
Francesc Benet Codina, d’Elionor Xifré, Ferran de
Rocacrespa i Jeroni de Rocacrespa, monjo de
Banyoles, cosina de Constança, 2352. // —
ANNA, Maria Anna Joana, pubilla, filla de Dionís
de Clariana, donzell, doctor en ambdós drets,
ciutadà de Barcelona, i de la difunta Jerònima
Àngela, germana de Caterina Anna, hereva de la
mare, 2095, i hereva universal de l’avi Pere
Armengol, mercader, ciutadà de Barcelona, 2127.
// — ANNA, pubilla, filla i hereva universal de Joan
Rifós, mercader, ciutadà de Barcelona, i d’Elisabet
Paula, germana d’Elisabet, néta de Pere Folcrà,
botiguer de teles, ciutadà de Barcelona, 2202,
2249, 2285-2287. // —. Vegeu FABRE (Maria de).

MARIMON (Bernat Joan de), f i l l  del difunt
Plegamans de Marimon, ambdós donzells, domi-
ciliats a Barcelona, hereu universal del seu avi
Francesc Franc, doctor en ambdós drets, ciutadà
de Barcelona, 1991, 1992, espòs de Paula, 2065.
// — (Jordi Benet de), ciutadà de Barcelona,
espòs de Beatriu de Marimon i de Gralla, pare
d’Onofre, cavaller, habitant de Barcelona, difunt,
2116. // — (Onofre de), cavaller, habitant de

MARFUGAN (àlies). Vegeu FABRE (Pere de).

MARGARIDA, donzella, filla d’Esteve Solei, agricultor,
de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova del
Vallès, i de la difunta Narcisa, germana d’Antoni,
Miquel i Jaume Solei, i d’Elionor, Elisabet, Eulàlia,
Magdalena i Joana, donzelles, 2193, 2194, 2200. //
—, filla de n’Alzines, calderer, primera muller de
Pere Pons, boter, natural de la parròquia de Sant
Feliu de Cabrera, ara ciutadà de Barcelona, difun-
ta, 2343. // —, filla de Salvador Colom, agricultor,
de la parròquia de Sant Boi de Llobregat, i
d’Elionor, germana de Jaume, l’hereu universal, i
d’Antoni, 1986. // —, filla del difunt Gabriel
Pedramina, ferrer, ciutadà de Barcelona, i de l’ho-
mònima, germana de Joan, 2133. // —, muller de
Francesc de Cruïlles, pares de Miquel de Cruïlles,
ambdós donzells, domiciliats a la ciutat de Girona,
difunta, 2175. // —, muller de Guillem Ramon de
Soler, senyor de la casa de Fonollar, a la parròquia
de Sant Boi de Llobregat, 2002. // —, muller de
Jaume Mollet, cavaller, habitant de Barcelona,
mare de Joana, vídua de Climent Fuster, cavaller,
habitant de Barcelona, muller de Joan Joaquim de
Rocacrespa, donzell, domiciliat a Barcelona, difun-
ta, 2348. // —, muller i marmessora de Baldiri
Bofill, pagès, de la vila de Sant Boi de Llobregat,
mare i tutora dels fills comuns, Benet, Bartomeu i
Antiga, 2208. // —, vídua de Gabriel Pedramina,
ferrer, ciutadà de Barcelona, mare i tutora dels
fills, Joan i Margarida, 2133. // —, vídua de Pere
Berenguer Barutell, pares de Violant Miquela i
potser de Miquel Berenguer Cristòfol Barutell,
difunta, 2126. // —. Vegeu MASNOVELL

(Margarida) i UBAC (Margarida).

MARGARIT (Anna Bernadina Eulàlia de), filla pòstu-
ma i hereva universal de Bartomeu Seguer, mer-
cader, ciutadà de Barcelona, i d’Isabel o Elisabet,
ara muller de Jeroni de Margarit, donzell, domici-
liat a Barcelona, germanastra de Francesc i de
Miquel Granada, vídua de Llàtzer de Margarit,
donzell, ciutadà de Girona, difunta, 2090, 2091,
2094, 2125, 2132. // — (Elisabet), vídua de Benet
Granada i de Bartomeu Seguer, respectivament,
ara muller de Jeroni de Margarit, mare de
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Barcelona, fill del difunt Jordi Benet de Marimon,
ciutadà de Barcelona, i de Beatriu de Marimon i
de Gralla, espòs d’Isabel Anna Salverdenya, 2116.
Vegeu SALVERDENYA (Anna, Isabel Anna). // —
(Onofre de), ciutadà de Barcelona, marmessor
de Joana, vídua de Climent Fuster, cavaller, habi-
tant de Barcelona, muller de Joan Joaquim de
Rocacrespa, donzell, domiciliat a Barcelona, 2348.
// — (Plegamans de), pare de Bernat Joan de
Marimon, ambdós donzells , domici l iats a
Barcelona, difunt, 1992. // — I DE GRALLA

(Beatriu), vídua de Jordi Benet de Marimon, ciuta-
dà de Barcelona, pares d’Onofre, cavaller, habi-
tant de Barcelona, 2116.

MARIMONA (Elisabet Àngela), muller de Joan
Pujada, cavaller, mare de Tomàs Pujada, donzell,
ambdós domiciliats a Barcelona, difunta, 1989.

MARINA, f i l la de Perantoni Alòs Colom i
d’Eufrasina Margarida, germana de Jaume,
Perantoni i Maria Anna, monja del monestir de
Sant Pere de Barcelona, hereva substituta de la
mare, neboda de Francesc Benet Codina,
d’Elionor Xifré, Ferran de Rocacrespa i Jeroni de
Rocacrespa, monjo de Banyoles, cosina de
Constança, 2352.

MARQUÈS (Bernadí), futur marit de Margarida
Tardina, germana de Guillem Tardí, de la vila de
Peramola, 2294.

MARQUESA, muller de Lluís Desvalls, donzell, ciu-
tadà de Barcelona, pares d’Anna o Agneta i del
difunt Joan, difunta, 2183, 2184. // —, vídua de
Pere Antoni Falcó, caval ler, domici l iat a
Barcelona, mare d’Elisabet Falcona, muller, en pri-
meres noces, de Guillem o Guillem Joan de
Cruïlles, i, en segones, de Bernat d’Esplugues,
ambdós donzells, domiciliats a Barcelona, i mare
de Bernat, difunta, 2243. Vegeu ROVIRA

(Marquesa).

MARQUET (Antoni), clavari, síndic i procurador de
la ciutat de Barcelona, 2271, 2305. // — (Miquel),
prevere beneficiat de la catedral de Barcelona,
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vicegerent de la causa pia de Francesc Gibert,
prevere beneficiat de l’església de Piera, 2087.

MARTÍ, mas, agregat al mas Solei, de la parròquia
de Sant Esteve de Vilanova del Vallès, terme del
castell de la Roca del Vallès, 2190, 2193, 2194.

MARTÍ (Benet), àlies Buada, prevere beneficiat de
l’església de Santa Maria del Mar, tutor de Pere
Guiot, pubill, fill del difunt Eloi Guiot i d’Elisabet,
2104, 2105, fiador de Miquel Agustí de Gualbes,
2154. // — (Francesc), notari públic de Barcelona,
2136, 2178, 2292, notari i escrivà jurat de la cort
de la vegueria de Barcelona, 2159, 2183, 2184,
2252, 2274, 2316, 2351, connotari del difunt
Benet Joan, 2114, en nom i en lloc de Rafael Puig,
escrivà del Consell, 2207, 2209, 2212-2214,
2216-2222, 2229, 2230, 2256, 2257, escrivà jurat
de l ’escrivania del Consell de la ciutat de
Barcelona en nom de Joan Jeroni Canyelles,
2295, difunt, 2203. // — (Joan), boter, ciutadà de
Barcelona, 2380. // — (Joan), notari públic de
Barcelona, 2059, 2060, 2206, notari públic i escri-
và jurat de la cort de la vegueria de Barcelona,
2013, 2050, 2082, 2264, 2302, procurador de
Gilabert de Malla, donzell, domiciliat a Barcelona,
2242. // —, Martini (Pere, Petrus), notari, ciutadà
de Barcelona, i escrivà jurat de la cort de la
vegueria de Barcelona, 2107, 2119.

MAS (Jaume), prevere, rector de la parròquia de
Santa Agnès de Malanyanes i vicari arrendador
de l’església parroquial de Sant Boi de Llobregat,
notari públic i regent l’escrivania pública de la vila
i de la parròquia de Sant Boi pel reverend Dimes
Camps, vicari perpetu de la dita església, 2208. //
— (Pere), prior del monestir de Sant Pau del
Camp, 2248. // — (Ramon de), abaixador, ciuta-
dà de Barcelona, espòs d’Eulàlia, difunt, 2044,
2161, 2178.

MASBELL (Martí), mercader, ciutadà de Barcelona,
espòs d’Elisabet Masbella, ambdós marmessors
d’Antoni Jordà, daguer, àlies Marc, ciutadà de
Barcelona, curador de Felip i de Martí, fills del dit
Jordà, 2052, 2279.



   368 Índex onomàstic i de matèries

MATEUA (Elisabet), vídua d’Antic Mateu, notari,
difunta, 1998.

MAYMÓ (mossèn). Vegeu MAIMÓ (Onofre), cavaller. 

MEDINYÀ, poble del municipi de Sant Julià de
Ramis, comarca del Gironès, senyor, 2075.

MELCIOR. Vegeu BAC (Antoni). 

MENSA (Pere), ciutadà de Barcelona, gendre del
difunt Joan Savina, ambdós notaris públics de
Barcelona, 2047, 2144.

MERCADER (Bernat), ciutadà de Barcelona, testi-
moni, 2243.

MERCER (Jaume), gerrer, ciutadà de Barcelona,
espòs de Climenta, pare de l’homònim, difunt,
2111. // — (Jaume), fill del difunt homònim, ger-
rer, ciutadà de Barcelona, i de Climenta, 2111.

MILÀ I DE BORJA (Jaume del), comte d’Albaida,
habitant de Barcelona, pare de Marina d’Aragó i
del Milà, difunt, 2300.

MILLÀS, Millars (Antoni, Anthoni), prevere benefi-
ciat de l’església de Santa Maria del Mar, 2310.

MIQUEL, fill de Miquel Quintana, cavaller, doctor
en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, i de
Magdalena, germà de Francesc, Ferran i Hipòlita,
donzella, 2165, 2166. // —, fill i hereu substitut
de Bernat Safont, notari i escrivà de registre reial,
ciutadà de Barcelona, i de Joana, germà de
Bernat, Francesc, Elisabet, Elionor i Aldonça
Brianda, 2123, 2124. // — (Andreu), notari públic
de Barcelona, 2239. // —, Michelis (Antoni,
Anthoni, Anthonius), oncle de Jaume Benet
Miquel, ambdós notaris públics de Barcelona,
difunt, 1985, 2308, 2331, 2332, 2340. // —
(Bartomeu), notari i escrivà jurat de la cort de la
vegueria de Barcelona, 1989, 2013, 2090, 2091. //
— (Galceran), 2379. // — (Jaume Benet), nebot
del difunt Antoni Miquel, ambdós notaris públics
de Barcelona, 1985. // — (Pere), ciutadà, clavari,

MASBELLA (Elisabet), segona muller del difunt Pere
Jordà, daguer, ara muller de Martí Masbell, tia i
marmessora d’Antoni Jordà, daguer, àlies Marc,
ciutadà de Barcelona, curadora dels fills, 2052.
Vegeu MASBELL (Martí).

MASIUS (Felip Agustí), cavaller, domiciliat i/o habi-
tant a Barcelona, escrivà de manament reial,
notari públic per tota la terra i la dominació reials
i tinent les claus de l’arxiu reial de Barcelona,
coescrivà d’Antoni de Vilaclamor, 2092, gendre i
tinent les escriptures de Rafael Puig, notari públic
de Barcelona, escrivà del Consell de Cent, 2022,
2129, 2199, 2210.

MASNOVELL (Jeroni, Joan Jeroni, Pere Jeroni), cirur-
già, ciutadà de Barcelona, espòs de Margarida,
2041, 2043, 2069, 2070. Vegeu CASADEVALL

(Joan). // — (Margarida), filla del difunt Joan
Casadevall, botiguer de teles, i de Magdalena,
muller de Jeroni, Joan Jeroni o Pere Jeroni
Masnovell ,  cirurgià, ambdós ciutadans de
Barcelona, germana de Joana Mateu i dels difunts
Joan, menor, Francesc Benet o Benet, Caterina i
Àngela Casadevall, 2041, 2043, 2069, 2070,
2080.

MASSOTERES, castell, situat al municipi del
mateix nom, comarca de la Segarra, 2145.

MATABOUS (Francesc), daguer, ciutadà de
Barcelona, testimoni, 1996.

MATALÍ, Mathelí (Joan), canviador de monedes,
ciutadà de Barcelona, 2045, 2057.

MATEU (Antic), notari, espòs d’Elisabet Mateua,
difunt, 1998. // — (Gaspar), mercader, ciutadà de
Barcelona, espòs de Joana, 2041, 2043, 2069, 2070.
// —, Matheu (Joana), fil la del difunt Joan
Casadevall, botiguer de teles, i de Magdalena,
muller de Gaspar Mateu, mercader, ambdós ciuta-
dans de Barcelona, germana de Margarida
Masnovell i dels difunts Joan, menor, Francesc
Benet o Benet, Caterina i Àngela Casadevall, 2041,
2043, 2069, 2070, 2080. Vegeu CASADEVALL (Joan).
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procurador i síndic de la ciutat de Barcelona,
2057.

MIQUELA, muller de Genís Canet, nebot de
Caterina Balrina, vídua, en primeres noces, de
Joan Balrí, muller de Joan Saguer, de la vila de
Torroella de Montgrí, 2174.

MIR (Andreu Miquel, Andreas Michael), major o
sènior, pare de l’homònim, connotari del fill
homònim, menor, ambdós notaris públics de
Barcelona, 1998, 2001, 2004, 2009, 2098, difunt,
2004, 2043, 2108, 2120, 2122. // — (Andreu
Miquel), menor, connotari del pare homònim,
major, ambdós notaris públics de Barcelona,
2004, 2009?, 2043, 2098, 2108, 2119-2122,
2130, 2145, 2186, 2187, 2242, 2268, 2276, 2277,
2348, 2352, testimoni, 2302. // — (Francesc),
segon marit d’Elisabet, filla de Marturià Gual, dua-
ner, ciutadà de Barcelona, 1998.

MIRANDA (fra Jaume), conventual del monestir de
Sant Agustí dels Eremites de Barcelona, marmes-
sor de les pies causes del difunt Gabriel Rovira,
ciutadà de Barcelona, 2206. // — (Pascal de),
jurat del lloc de Geronça, 2024.

MIRÓ (Josep), donzell, domiciliat a la ciutat de
Girona, oïdor de comptes del General de
Catalunya per l’estament militar, en lloc de
Berenguer Arnau de Castre i de Pinós, diputat de
l’estament militar, 2300. // — (Pau), botiguer de
ferro, ciutadà de Barcelona, 2010, 2037.

MOIA, Moyà, municipi del Bages, centre de la
sotsvegueria del Moianès, habitant, 1986, preve-
re, 2340, 2388. Vegeu BARCELONA.– Oficials
reials: veguer. // —, sotsvegueria, 1992, 2159. 

MOIÀ, Moyà (Blanquina), vídua de Joan Moià,
apotecari, originari de la vila de Santa Coloma de
Queralt, ciutadà de Barcelona, 2110. // —, Moya
(Joan, Joannes), apotecari, originari de la vila de
Santa Coloma de Queralt, ciutadà de Barcelona,
espòs de Blanquina, difunt, 2110.

MOIANES, el, sotsvegueria de la vegueria de
Barcelona, 1992. Vegeu BARCELONA.– Oficials
reials: veguer i MOIÀ, sotsvegueria. 

MOIXÓ, Moxó (Lluís Joan), ciutadà de Barcelona,
notari públic i escrivà jurat de la cort de la vegue-
ria de Barcelona, 1996, 2008, 2134, difunt, 2137.

MOLINER (Joan), primer marit de Francina, filla de
Marturià Gual, duaner, ciutadà de Barcelona,
difunt, 1998.

MOLINS DE REI, municipi del Baix Llobregat,
2085, 2228.

MOLLET, 2067. // — (Jaume), cavaller, habitant de
Barcelona, espòs de Margarida, pares de Joana,
vídua de Climent Fuster, cavaller, habitant de
Barcelona, muller de Joan Joaquim de Rocacrespa,
donzell, domiciliat a Barcelona, difunt, 2348. // —
(Jeroni, Hieronymus), notari públic de Barcelona,
2008, 2068, 2171, 2341, i escrivà de la cort de la
Batllia General de Catalunya pel senyor útil de
l’escrivania de la dita cort, 2106.

MOLNER (Nicolau), notari públic de Barcelona,
2270.

MONEGAL (Joan), mercader, ciutadà de Barcelona,
primer espòs de Caterina, pares d’Elisabet, vídua
de Guillem Miquel Marc Gerona, després Isabel o
Elisabet de Blanes i de Monegal, muller d’Onofre
Joan de Blanes i de Beuda, donzell, domiciliat a
Barcelona, 2263, difunt, 2285, 2389. Vegeu ÀGER

i BLANES.

MONGAI, Mongay (Miquel), notari públic de
Barcelona, 2094, 2210, 2254, 2296, 2306, 2350.

MÒNICA, filla de Bernat Jeroni Bonet, mercader,
ciutadà de Barcelona, germana de Magdalena i
d’Emerenciana, 2009, 2050.

MONJO (Joan, Joannes), notari públic de
Barcelona, espòs d’Anna, filla de Francesc Joan
Carnisser, mercader, de la vila de Reus, 2082,
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MONTBUY Y DE TAGAMANENT (Joanna). Vegeu
MONTBUI I D’HOSTALRIC (Joana).

MONTCADA, castell i terme, situat al municipi
de Montcada i Reixac, comarca del Vallès
Occidental, centre de la baronia de Montcada,
jurisdicció de la ciutat de Barcelona, 2328. Vegeu
SANTA ENGRÀCIA DE MONTCADA i POBLA
DE MONTCADA. // — I REIXAC, municipi del
Vallès Occidental. Vegeu SANT PERE DE REI-
XAC, parròquia.

MONTCADA (Jaume), ciutadà de Barcelona, notari
públic, 2275.

MONTCLÚS (Joan), corredor de coll i d’honors
públic i jurat de la ciutat de Barcelona, 2232,
2233.

MONTEROLS (Pere), segurament parent de Rafael
Monterols, 2261. // — (Rafael), candeler de cera
i botiguer de draps de llana, vidu de la seva sego-
na muller Joana, pares de Joana Climenta
Cortesa, l’hereva universal, muller de Bernat
Cortès, mercader i canviador de monedes, amb-
dós ciutadans de Barcelona, 2240, testador, 2261.

MONTMANY (Berenguer), clavari de la ciutat de
Barcelona, difunt, 2205. // — (Berenguer), espòs de
Violant, pares de Perot i d’Elisabet, muller de Jeroni
Dalmau, doctor en ambdós drets, del Consell Reial,
tots ciutadans de Barcelona, difunt, 1994. // —
(Joan Onofre), marmessor de Jaume Caselles, amb-
dós mercaders, ciutadans de Barcelona, 2250, mar-
messor de Francina, vídua de Bartomeu Bruc, tots
dos mercaders, ciutadans de Barcelona, 2270. // —
(Pere, Perot), ciutadà de Barcelona, fill dels difunts
Berenguer Montmany, ciutadà de Barcelona, i de
Violant, germà i hereu universal d’Elisabet, muller
de Jeroni Dalmau, doctor en ambdós drets, del
Consell Reial, ciutadà de Barcelona, 1994, 1996.

MONTOLIU (Onofre), ciutadà, notari públic de
Tarragona per Branca Doria, senyor útil de l’es-
crivania comuna de la dita ciutat, 2333.

2132, 2137, 2158, 2320-2322, 2327, 2330, 2347,
2375, 2376, connotari de Miquel Boera, 2304,
connotari de Pere Jovells, 2101, 2246, connotari
de Pere Mambla, 2274.

MONMANY (Clemens), calceter, espòs de Joana,
filla de Joan Nadal, paraire de draps de llana,
ambdós ciutadans de Barcelona, 2048.

MONTALEGRE (Santa Maria de Montalegre),
monestir. Vegeu BARCELONA.– Monestirs i
convents:

MONTANER (Francesc), regent la cancelleria al
Principat de Catalunya, 2311. // — (Gabriel),
notari públic de Barcelona, 2261.

MONTANYANS (en). Vegeu MONTANYANS

(Honorat de). // — (Honorat de), donzell, domi-
ciliat a Barcelona, propietari alodial dels masos
Solei, Rollan i Martí, a la parròquia de Sant Esteve
de Vilanova del Vallès, terme del castell de la
Roca, 2190, 2194.

MONTBUI, terme, terme del castell del mateix
nom, situat al municipi de Bigues, comarca del
Vallès Oriental, 2299. Vegeu SANTA EULÀLIA
DE RONÇANA.

MONTBUI I D’HOSTALRIC (Joana), filla dels difunts
Francesc Montbui i de Tagamanent, donzell, domi-
ciliat a Barcelona i el Vallès, i d’Elisabet Miquela,
vídua de Joan d’Hostalric Sabastida, cavaller, domi-
ciliat a Barcelona, governador dels comtats del
Rosselló i de la Cerdanya, pares de Guiomar
d’Hostalric, muller de Francesc de Gralla i Desplà,
cavaller, mestre racional de la cort, la seva hereva
universal, germana d’Elisabet d’Oms, cosina germa-
na de Joan i Lluís de Boixadors i Desvalls, Jeroni
Dalmau, doctor en ambdós drets, del Consell
Reial, parenta d’Esteve Sapila, testadora, 1984.
Vegeu GRALLA I D’HOSTALRIC (Guiomar). // — I DE

TAGAMANENT (Francesc), donzell, domiciliat a
Barcelona i el Vallès, espòs d’Elisabet Miquela, pare
de Joana de Montbui i d’Hostalric, difunt, 1984.
Vegeu MONTBUI I D’HOSTALRIC (Joana).
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MONTPAÓ (Guillem Benet), mercader, ciutadà de
Barcelona, testimoni, 2225.

MONTSERRAT. Vegeu SANTA MARIA DE
MONTSERRAT, monestir.

MONTSERRAT, filla de Francesca Moragas, hereva
del mas Moragas, a la parròquia de Sant Esteve
de Parets, i de Joan Umbert, germana de Joan,
Àngela, Antònia, Antiga, Sebastiana i Elisabet,
2299. // —, Montserrada, donzella, filla de Mateu
de Santcliment, cavaller, domiciliat a Barcelona, i
d’Anna, muller de Joan Miquel Montserrat Pons,
cavaller, fill de Benet Pons, cavaller, i de la difunta
Elionor, 2198. // — (Pere), teixidor de draps de
lli, espòs d’Antònia, soci d’Antoni Jordà, àlies
Marc, daguer, ambdós ciutadans de Barcelona,
difunt, 2052.

MONTSÓ, Monçón, Moncón, municipi d’Aragó,
província d’Osca, 2085, 2086, 2226-2228, corts
generals, 2034, 2226-2228, 2295, 2300, síndics
de Barcelona, 2083, 2085, 2226-2228, 2295.

MÓRA (Montserrat), notari públic de Barcelona,
connotari del difunt Joan Llorenç Calça, notari de
la dita ciutat, 2026, 2053.

MORAGAS, mas, situat a la parròquia de Sant
Esteve de Parets, municipi de Parets dels Vallès,
comarca del Vallès Oriental, 2299.

MORAGAS (àlies). Vegeu MORAGAS (Francesca) i
UMBERT (Joan). // — (Francesca), filla del difunt
Jaume Moragas i de Magdalena, hereva del mas
Moragas, de la parròquia de Sant Esteve de
Parets, muller de Joan Umbert, àlies Moragas,
pagès de la citada parròquia, pares de Joan
Moragas, l’hereu universal, i de sis filles: Àngela,
Antònia, Antiga, Sebastiana, Montserrat i Elisabet,
testadora, 2299. // — (Jaume), espòs de
Magdalena, pares de Francesca Moragas, difunt,
2299. // — (Joan), fill de Joan Umbert, àlies
Moragas, pagès, de la parròquia de Sant Esteve
de Parets, i també hereu universal de Francesca
Moragas, hereva del mas Moragas, a la dita parrò-
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quia, germà d’Àngela, Antònia, Antiga, Sebastiana,
Montserrat i Elisabet, 2299.

MORATÓ (Sebastià), notari públic de Barcelona,
connotari del difunt Antoni Francesc Bou, 2262.

MORÉ (Miquel), ciutadà de Barcelona, notari
públic, notari i escrivà jurat de la cort del veguer
de Barcelona, 2179, 2243, connotari del difunt
Antoni Francesc Bou, 2319.

MORELL (Damià), mariner, 2113, 2114.

MORER (àlies). Vegeu BAC (Benet).

MORETA (Joannes), botiguer, ciutadà de Barcelona,
2057. // —, Moretta (Pere, Petrus), botiguer de
draps de llana, ciutadà de Barcelona, 2057.

MUGA, la, quadra prop del municipi de Bellvei,
comarca del Baix Penedès, 2170.

MULEN (Bernat), hereus, 2104, 2105, 2232. // —
(Guillem), hereus, 2104, 2105, 2232.

MULNELL (Francesc), notari públic de Barcelona,
2167, 2245.

MURTRA, la (àlies). Vegeu SANT JERONI DE LA
VALL DE BETLEM o DE LA MURTRA.

NADAL (Gabriel), argenter, ciutadà de Barcelona,
2048. // — (Joannes), paraire de draps de llana,
pare de Joana, muller de Climent Montmany, cal-
ceter, ambdós ciutadans de Barcelona, 2048. //
— (Pere), pescador, marmessor de Pere Pons,
boter, de la parròquia de Sant Feliu de Cabrera,
ambdós ciutadans de Barcelona, 2343.

NÀPOLS, capital de l’antic regne de Nàpols, i de
la regió de la Campània, província homònima,
Itàlia, 2011, 2014. // —, regne, antic regne que
comprenia tota la Itàlia del sud i l’illa de Sicília,
mestre justicier, 2011, 2014, regent, 2171.

N
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OCAÑA, municipi de la comunitat autònoma de
Castella-la Manxa, província de Toledo, 2092.

OLIANA, municipi de l’Alt Urgell, sabater, 2260.

OLIBA (...). Vegeu OLIBA (Miquel). // — (Gervasi),
prevere beneficiat de la catedral de Barcelona,
sotssagristà i administrador de la casa de la sot-
ssagristia de l’esmentada església, 2059, 2060. //
— (Jeroni), fill de Joan Oliba, doctor en ambdós
drets, ambdós ciutadans de Barcelona, germà de
Francina Beneta, muller de Ramon Sarrovira, doc-
tor en drets, testimoni, 2291. Vegeu SARROVIRA

(Ramon Cristòfol). // — (Joan), doctor en amb-
dós drets, ciutadà de Barcelona, pare de Jeroni i
de Francina Beneta, muller de Ramon Sarrovira,
doctor en drets, mare de Ramon Cristòfol
Sarrovira, 2021. // — (Miquel), oncle matern de
Jeroni Serra, ambdós mercaders, ciutadans de
Barcelona, difunt, 2061-2063.

OLIU (Joan), mercader de la vila de Blanes, espòs
de Sebastiana Oliu, 2100. // — (Sebastiana),
muller de Joan Oliu, mercader de la vila de
Blanes, cosina segona d’Anna Salverdenya, testi-
moni, 2100.

OLIVA (Antoni?), sabater, de la vila d’Oliana,
espòs de Caterina, pare de l’homònima, muller
de Jaume Casamitjana, difunt, 2260.

OLIVER (Antoni), saurí, ciutadà de Barcelona,
administrador del bací de pobres vergonyants de
la parròquia de Santa Maria del Pi, 2017. // —
(Gabriel), fuster, ciutadà de Barcelona, testimoni,
2184. // — (Galceran), cavaller, domiciliat a
Barcelona, hereu universal del difunt Joan Ram,
donzell, ambdós domiciliats a Barcelona, 1988. //
— (Miquel), donzell, regent la vegueria de
Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 2119,
2127, 2128. // — DE CASSOLES (Francesc), primer
marit de Francina, després muller de Marturià
Gual, duaner, ciutadà de Barcelona, difunt, 1998.

NARCISA, muller d’Esteve Solei, agricultor, de la
parròquia de Sant Esteve de Vilanova del Vallès,
terme del castell de la Roca, pares d’Antoni,
Miquel i Jaume Solei, i de Margarida, Elionor,
Elisabet, Eulàlia, Joana i Magdalena, donzelles,
difunta, 2193, 2194, 2200.

NATZARET (Santa Maria de Natzaret), mones-
tir, situat a la ciutat de Barcelona, prop del portal
de Sant Antoni. Vegeu BARCELONA.–
Monestirs i convents:

NAVATA, baronia, centrada en el castell i munici-
pi homònims, comarca de l’Alt Empordà, senyor,
2309, 2310.

NAVEL (Jaume de), sènior, germà d’Elionor, muller
del difunt Joan Bastida, hereu universal d’Àngela
Pujades, monja del monestir de Santa Maria de
Montsió, difunt, 2322.

NAVÉS (Joan), cunyat de Jaume Salbà, ambdós
donzells, domiciliats a Barcelona, testimoni, 1997.

NAZAR (Joan), mercader, procurador d’Aldonça
Puigmidona i de Caterina Vinyeta, marmessores
de Jaume Planes, batifuller, ambdós ciutadans de
Barcelona, 2160.

NICOLAU (Jaume), prevere beneficiat a l’església
de Santa Maria del Pi, marmessor de Bernat
Safont, notari i escrivà de registre, ciutadà de
Barcelona, 2123.

NICOLAUA, Nicholaua. Vegeu PALAUDÀRIES

(Nicolaua).

NOGUERA (Bernat Simó i Bonamic de), senyor útil
i propietari de la notaria de l’església parroquial
de Santa Maria de Palautordera, difunt, hereu,
2337.

NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT,
monestir. Vegeu SANTA MARIA DE MONT-
SERRAT, monestir.

O
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OLIVERES (Joan), canonge de la catedral de
Barcelona, marmessor i vicegerent de les causes
pies de Miquel Feliu, prevere beneficiat de la vila
de Moià, 2388.

OLLER (Francesc), espòs, en segones noces,
d’Isabel, vídua de Guerau Banyils, ambdós ciuta-
dans de Barcelona, 2093.

OLLERS (Ambròs d’, Ambròs de), fill de Romeu
d’Ollers, tots dos doctors en ambdós drets, ciuta-
dans de Barcelona, i d’Anna, germà de Maciana,
muller de Joan Bret, senyor de la casa o força de
la Bastida, 2108, 2143. // — (Anna, Anna d’,
Anna Margarida), vídua i hereva universal de
Romeu d’Ollers, pares d’Ambròs, tots dos doc-
tors en ambdós drets, ciutadans de Barcelona, i
de Maciana, muller de Joan Bret, senyor de la
casa o força de la Bastida, 2108, 2143. // — (Pere
Joan d’), cavaller, habitant a la sotsvegueria de
Besalú, 2189. // — (Romeu d’), espòs d’Anna
Margarida, la seva hereva universal , pares
d’Ambròs d’Ollers, tots dos doctors en ambdós
drets, ciutadans de Barcelona, i de Maciana,
muller de Joan Bret, senyor de la casa o força de
la Bastida, 2004, difunt, 2108, 2143.

OLZINA (Àngel Bernabé), espòs d’Elionor Olzina,
pares de Ferran i de Lluís, tots tres donzells,
domiciliats a Barcelona, difunt, 1987, 2030, 2042,
2046. // — (Elionor), muller d’Àngel Bernabé
Olzina, mare de Ferran i de Lluís, tots tres don-
zells, domiciliats a Barcelona, difunta, 1987, 2000,
2030, 2042, 2046. // — (Ferran), donzell, fill dels
difunts Àngel Bernabé Olzina i d’Elionor Olzina,
germà de Lluís, tots tres donzells, domiciliats a
Barcelona, 1987, 2000, 2030, 2042, 2046. // —
(Jeroni), rector de l’església parroquial de Sant
Miquel, de la vila de Cardona, notari públic i seny-
or útil de l’escrivania pública de la dita vila, 2326.
// — (Joan Cèsar), cavaller, tutor de Ferran
Olzina, donzell, ambdós domiciliats a Barcelona,
1987, 2030. // — (Llàtzer), de la vila de Moià,
tutor dels fills de Salvador Colom, agricultor, de la
vila de Sant Boi de Llobregat, 1986. // — (Lluís),
fill dels difunts Àngel Bernabé Olzina i d’Elionor
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Olzina, germà de Ferran, tots tres donzells, domi-
ciliats a Barcelona, 1987, 2000, 2030, 2042, 2046.

OMS (Àngela d’), vídua de Ponç Descallar, don-
zell, domiciliat a la vila de Ripoll, pares de l’homò-
nim, donzell, domiciliat a la mateixa vila, espòs de
Cecília de Cardona, 2327. Vegeu DESCALLAR

(Ponç). // — (Antoni d’, Anthon d’), nét i succes-
sor del difunt Francesc de Sentmenat, ambdós
donzells, domiciliats a Barcelona, i d’Anna de Pau,
1985. // — (Berenguer d’), cavaller, espòs
d’Elisabet d’Oms, cunyat i germana respectiva-
ment de Joana Montbui i d’Hostalric, ambdós
marmessors del seu testament, 1984. // —
(Elisabet d’), germana, marmessora i hereva subs-
tituta de Joana Montbui i d’Hostalric, 1984.
Vegeu OMS (Berenguer d’). // — (Jaume d’), tutor
de Rafael Llop, fill pubill i hereu universal del
difunt Francesc Llop, ambdós mercaders, ciuta-
dans de Barcelona, 2239. // — (Joan), prevere i
procurador major dels aniversaris comuns de la
catedral de Barcelona, 2088. // — (Miquel d’),
mercader, ciutadà de Barcelona, testimoni, 2135.

ORBEA. Vegeu ORBEA (Dominicus de). // —
(Dominicus de), funcionari de la tresoreria de
l’infant Felip, governador general de la Corona
d’Aragó, 2226-2228.

ORIOL (Bartomeu), ferrer, confrare i pròcer de la
Confraria de Sant Eloi dels Ferrers de Barcelona,
2136. // — (Jaume), patró de la nau Santa Maria i
Sant Cristòfol, 2234.

ORRIOLS (Francesc), estudiant en arts, de la parrò-
quia de Sant Feliu de Cabrera, testimoni, 1996.

ORTA. Vegeu SANT JOAN? D’HORTA.

ORTAFÀ I TERRÉ (Francesc), cavaller, de l’orde de
Sant Jaume de l’Espasa, domiciliat i/o habitant a la
vila de Perpinyà, espòs de Guiomar de Gualbes i de
Madrigal, padrastre i procurador de Miquel Agustí
de Gualbes, fill del difunt Miquel Àngel de Gualbes,
ambdós donzells, domiciliats a Barcelona, i de la
dita Guiomar, 2148, 2154.
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2235, 2263. // — (Nicolaua, Nicholaua), vídua de
Joan Palaudàries, mercader, ciutadà de Barcelona,
2036, 2045, 2235, 2263. // — (Vicenç), prevere
beneficiat del tercer benefici de la Santíssima
Trinitat a l’església de Santa Maria del Mar, 2235,
2263.

PALERM, capital de l’antic regne de Sicília i de la
regió i de la província homònimes, 2268.

PALESCANDOLO (Nardo Andrea), de Nàpols,
notari per tot el regne de Sicília deçà el Far o
regne de Nàpols, 2014.

PALOU [DE TORÀ], castell, poble del municipi
de Massoteres, comarca de la Segarra, 2145.

PANELLA (Pere Antoni), prevere beneficiat de la
catedral de Barcelona, sotssagristà i administrador
de la casa de la sotssagristia de l’esmentada esglé-
sia, 2059, 2060.

PARAIRE (Antoni), burgès, de la vila de Puigcerdà,
espòs de Guiomar, filla de Joan Cristòfol Faner,
doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, i de Joana
de Vergós i Fanera, 2162-2164, 2316, 2317.
Vegeu FANER (Joan Cristòfol), VERGÓS (Joana de) i
VERGÓS (Onofre de). 

PARATGE (Jaume), clergue de Vic, prior o comana-
dor del monestir de Santa Maria del Coll, fill de
l’homònim, mercader, ciutadà de Barcelona,
2048. // — (Jaume), mercader, ciutadà de
Barcelona, procurador general del fill homònim,
clergue de Vic, prior o comanador del monestir
de Santa Maria del Coll, 2048.

PARERA (Jaume), prevere beneficiat, marmessor
de les pies causes del difunt Gabriel Rovira, ciuta-
dà de Barcelona, 2206.

PARERS (Miquel). Vegeu PARÉS (Miquel).

PARÉS, Parers, Pérez (Miquel), canviador de
monedes, ciutadà de Barcelona, espòs d’Elisabet,
difunt, 1995, 2390.

ORTIGÓ (Berenguer), beiner, ciutadà de
Barcelona, espòs d’Elisabet, difunt, 2236.

ORTIGONA (Elisabet, Yzabel), vídua de Berenguer
Ortigó, beiner, ciutadà de Barcelona, 2236.

ORTIZ (Pere), prevere beneficiat de la catedral de
Barcelona, administrador de la capella de Sant
Sever, 2097.

OSONA, vegueria, 2327. Vegeu RIPOLL.

OSSET (Damià), doctor en lleis, ciutadà de
Barcelona, prior i jutge setmaner de la cort de
Felip de Ferrera, regent la vegueria de Barcelona,
Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 2302, represen-
tant d’Antoni Dalmau, síndic de Tortosa, a les
corts generals de Montsó, 2311. 

PADILLA Y DE TOLEDO (Luis), ecònom del mones-
tir de Santa Maria de Montserrat, 2016.

PAGÈS (Joan), candeler de cera, nebot de Rafael
Monterols, candeler de cera i botiguer de draps
de llana, ciutadà de Barcelona, 2261.

PALAMÓS, municipi del Baix Empordà, originari,
2067, 2074.

PALAMÓS, comtessa. Vegeu REQUESENS I DE LIORI

(Hipòlita de).

PALAU-SATOR, municipi del Baix Empordà,
notaria, 2318.

PALAU (Antoni), botiguer de draps, marmessor
de Jaume Caselles, mercader, ambdós ciutadans
de Barcelona, 2250. // — (Bartomeu), pagès,
cunyat, marmessor i tutor dels fills de Baldiri
Bofill, pagès, de la vila de Sant Boi de Llobregat,
2208.

PALAUDÀRIES (Joan, Juan), mercader, ciutadà de
Barcelona, espòs de Nicolaua, difunt, 2036, 2045,

P
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PARRA (Francesc), procurador general de la seva
parenta Anna Sarriera i de Gurb, 2081.

PASQUAL (Francesc), ciutadà de Barcelona, ver-
guer de la Reial Audiència, 2259. // — (Jaume),
mercader, tutor de Joan i de Margarida, fills del
difunt Gabriel Pedramina, ferrer, ambdós ciuta-
dans de Barcelona, i de l’homònima, 2133. // —
(Joan, Johan), doctor en ambdós drets, del
Consell Reial, ciutadà de Barcelona, espòs d’Àn-
gela, pare d’un fill mort a Castella, oncle de Joan
Llorenç Calça, notari públic de Barcelona, el seu
hereu universal, 2053, difunt, 2346, 2373. // —
(Joan Benet), notari públic substitut per l’hereu
del difunt Jaume Campllong, notari públic de la
ciutat, batllia i vegueria de Girona, 2279.

PASTOR, regent, advocat del fisc i conservador
general, 2034.

PATOS (Francesc), sotsprior del monestir dels
Frares Predicadors de Barcelona, 2040.

PAU, castell, situat al municipi homònim de l’Alt
Empordà, centre de la baronia de Pau, a l’antic
comtat d’Empúries, 1985.

PAU III, papa de Roma / Alessandro Farnese, 2089,
2191, escuder, 2173. // — (Anna de), muller de
Francesc de Sentmenat, difunta, 1985. Vegeu
BELLERA (Francesc de). // — (Beatriu de), muller
de Francesc de Bellera, cavaller, domiciliat a la diò-
cesi de Girona, 1985. // — (Berenguer de), pre-
centor de la catedral de Girona, fill de Joan de
Pau, cavaller, senyor del castell de Pau, i de
Francina, germà de Francesc, d’Elionor i d’Elisabet,
1985. // — (Domènec), mercer, ciutadà de
Barcelona, espòs de Joana, 2161, difunt, 2178. //
— (Francesc de), donzell, fill de Joan de Pau, cava-
ller, senyor del castell de Pau, i de Francina, germà
de Berenguer, precentor de la catedral de Girona,
d’Elionor i d’Elisabet, 1985. // — (Jaume), ciutadà,
clavari , síndic i procurador de la ciutat de
Barcelona, 1990, 2036, 2041, 2069, 2071, 2080. //
— (Jaume), doctor en lleis, difunt, 2110. // —
(Joan de), cavaller, senyor del castell de Pau,
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espòs de Francina, pares de Berenguer de Pau,
precentor de la catedral de Girona, Francesc de
Pau, donzell, d’Elionor i d’Elisabet, donzelles, 1985.

PAULA, germana de Violant de Camporrells, vídua
de Pere Ramon de Camporrells, senyor dels cas-
tells i termes de Biosca, Talteüll, Massoteres i
Palou, muller de Francesc Martí Pol, pares
d’Anna, hereva substituta de la dita Violant, 2145.
// —, muller de Bernat Joan de Marimon, donzell,
domiciliat a Barcelona, hereu universal del seu avi
Francesc Franc, doctor en ambdós drets, ciutadà
de Barcelona, 2065. Vegeu MARIMON (Bernat
Joan de).

PEDRALBES (Santa Maria de Pedralbes), mones-
tir. Vegeu BARCELONA.– Monestirs i convents:

PEDRALBES (Francesc), notari públic de Barcelona,
2202. // — (Francesc Lluís), mercader, ciutadà de
Barcelona, 2262.

PEDRAMINA (Bartomeu), raorer, tutor de Joan i de
Margarida, fills del difunt Gabriel Pedramina, fer-
rer, ambdós ciutadans de Barcelona, i de
Margarida, 2133, fiador de Miquel Montserrat
Fàbregues, 2264. // — (Gabriel), ferrer, ciutadà
de Barcelona, espòs de Margarida, pare de Joan i
de Margarida, difunt, 2133.

PEGRAMINUS, Pedraminus. Vegeu PEDRAMINA.

PEGUERA (Pedro de), jutge i proveïdor de greuges
de la cort general de Montsó, 2311. // — (Rafael
Joan de), donzell, domiciliat a la vegueria de
Cervera, procurador de la seva germana
Caterina, vídua de Nicolau Safont, mercader, ciu-
tadà de Barcelona, 2134. // —, Paguera (Violant
de), filla i hereva universal del difunt Jaume
Brunet, mercader, ciutadà de Barcelona, vídua, en
primeres noces, de Joan Claret, mercader, ciuta-
dà de Barcelona, 2196. Vegeu BRUNET (Jaume) i
CLARETA (Violant).

PEIRÓ (Bartomeu), tapisser, ciutadà de Barcelona,
obrer de la parròquia de Sant Miquel, administra-
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PERALADA, municipi de l’Alt Empordà, censals,
2175, senyor, 2309, 2310.

PERAMOLA, municipi de l’Alt Urgell, habitants,
2294, senyors, 2260.

PERANTONI, f i l l de Perantoni Alòs Colom i
d’Eufrasina Margarida, germà de Jaume, Maria
Anna i Marina, monja del monestir de Sant Pere
de Barcelona, nebot de Francesc Benet Codina,
d’Elionor Xifré, Ferran i Jeroni de Rocacrespa,
monjo del monestir de Banyoles, cosí de
Constança, 2352.

PERE (Gabriel), espòs de Joana, 2256.

PEREROL (Pere Nicolau), canonge de la catedral
de Barcelona, marmessor subrogat d’Antoni
Bartomeu, 2308.

PERESIO (Gonsalus), escrivà de la cancelleria reial,
2226.

PÉREZ (Miquel). Vegeu PARÉS (Miquel). 

PEROT, fill, marmessor i hereu substitut d’Elionor
Esquerit, muller de Pere Salbà, donzell, domiciliat
a Barcelona, espòs d’Elionor, germà de l’homòni-
ma, vídua de Bernat Joan de Tamarit, Dimes, de
l’orde de Sant Joan de Jerusalem, Bernat i
Aldonça, monja del monestir de Jonqueres, 2244.
Vegeu SALVERDENYA (Pere).

PERPINYÀ, municipi capital del Rosselló, França,
2034, censals, 2175, domiciliats i/o habitants,
2148, 2154, 2175, examen dels calderers, 2034,
generalitats, 2300.

PERRENOTUS, conseller de Carles I, 2034, 2085,
2086.

PETIT (Eulàlia Simona), vídua de Simó Petit, bro-
dador, pares de Joana Riembau, muller d’Antoni
Riembau, notari, ambdós ciutadans de Barcelona,
2272, 2273. // — (Simó), brodador, espòs
d’Eulàlia Simona, pares de Joana Riembau, muller

dor perpetu dels hereus de les causes pies de la
citada parròquia, 2072, 2073.

PELEGRÍ (Antoni), pare de Lucrècia Gassius, vídua
de Jeroni Gassius, donzell, domiciliat a Barcelona,
difunt, 2180. // — (Jaume), germà, marmessor i
hereu universal substitut de Salvador Pelegrí,
taverner, ciutadà de Barcelona, pare i tutor de
Simó i pare de Pere, 2275. // — (Pere), fill de
Jaume Pelegrí, nebot i hereu substitut de Salvador
Pelegrí, taverner, ciutadà de Barcelona, germà de
Simó, 2275. // — (Rafael), mercader, resident a
Palerm, fill del difunt homònim, orfebre, ciutadà
de Barcelona, i de Caterina, espòs de Maria Anna,
pares de l’homònima, muller de Bernat Safont,
doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona,
2268. // — (Rafael), orfebre, ciutadà de Barcelona,
espòs de Caterina Pelegrina, pares de l’homònim,
mercader, resident a Palerm, difunt, 2268. // —,
Palagrí (Salvador), taverner, ciutadà de Barcelona,
fill dels difunts Sebastià Pelegrí, de la vila de
Cardedeu, i d’Eulàlia, germà de Jaume, oncle de
Simó, l’hereu universal, i de Pere, testador, 2275.
// — (Sebastià), de la vila de Cardedeu, espòs
d’Eulàlia, pares de Salvador i de Jaume, difunt,
2275. // — (Simó, Simon), fill de Jaume Pelegrí,
nebot i hereu universal de Salvador Pelegrí, taver-
ner, ciutadà de Barcelona, 2275.

PELEGRINA (Caterina, Catherina), vídua de Rafael
Pelegrí, orfebre, ciutadà de Barcelona, mare de
l’homònim, resident a Palerm, sogra de Maria
Anna, àvia de l’homònima, muller de Bernat
Safont, doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, 2268. // — (Maria Anna, Marianna),
muller de Rafael Pelegrí, mercader, resident a
Palerm, mare de l’homònima, muller de Bernat
Safont, doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, 2268.

PENEDÈS, el , regió natural i històrica de
Catalunya que comprèn les comarques de l’Alt
Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, 2101, 2102,
possessions del monestir de Sant Cugat, 2170. //
—, vegueria, 2170.
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d’Antoni Riembau, notari, ambdós ciutadans de
Barcelona, 2272, 2273.

PIERA, municipi de l’Anoia, església, prevere,
2087.

PINÓS (Hierony de), noble, 2388. 

PINYES (Bernat), procurador i ecònom de la
comunitat de preveres de l’església de Sant
Miquel, 2147.

PINYETA (Margarida), difunta, 2004, 2326. Vegeu
OLZINA (Jeroni) i SAPINYA (Ramon).

PIQUER (fra Miquel), monjo del monestir de Sant
Cugat del Vallès, marmessor de Benet Pons,
cavaller, habitant de Barcelona, 2051. // — (fra
Miquel), 2235.

PLA (Joan), causídic, relacionat amb Aldonça
Guardiola, 2001. Vegeu GUARDIOLA (Guerau).

PLANA (Miquel), causídic de Barcelona, procura-
dor d’Esteve Salverdenya, doctor en lleis, del
Consell Reial, ciutadà de Barcelona, pare i admi-
nistrador del seu fill Perot Salverdenya, 2100.

PLANELLA I DE TALAMANCA (Bernat Joan de), don-
zell, domiciliat o habitant de Barcelona, senyor de
Castellnou, a la sotsvegueria de Moià, espòs de
Jerònima o Jerònima Beneta Franc, 2065, tutor
del fill Jaume Franc, també donzell, domiciliat a
Barcelona, nét i hereu universal de Francesc
Franc, doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, regent la cancelleria reial de Catalunya,
1991, 1992, pare i administrador de Magí de
Planella i Franc, hereu substitut del dit Francesc
Franc, i pare del difunt Manuel, 2159. // —
(Jaume). Vegeu FRANC (Jaume). // — I FRANC

(Magí de), fill de Bernat Joan de Planella i de
Talamanca, donzell, domiciliat o habitant de
Barcelona, senyor de Castellnou, i de Jerònima
Beneta Franc, ara Magí Franc, germà de Jaume i
Manuel, hereu universal substitut del seu avi
Francesc Franc, doctor en ambdós drets, ciutadà
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de Barcelona, regent la cancelleria reial de
Catalunya, 2159. // — (Manuel), fill de Bernat
Joan de Planella i de Talamanca, donzell, domici-
l iat o habitant de Barcelona, senyor de
Castellnou, i de Jerònima Beneta Franc, germà de
Jaume i Magí, hereu universal substitut del seu avi
Francesc Franc, doctor en ambdós drets, ciutadà
de Barcelona, regent la cancelleria reial de
Catalunya, difunt, 2159.

PLANES (Aldonça), vídua de Joan Planes, futura
muller de Joan Jacomí, ambdós mercaders, ciuta-
dans de Barcelona, 2195, 2236. // — (Jaume), bati-
fuller, ciutadà de Barcelona, difunt, 2160, 2180-
2182, 2193, 2194, 2200. // — (Joan), mercader,
ciutadà de Barcelona, espòs d’Aldonça Planes,
germà d’Aldonça Vives, difunt, 2195, 2236. // —
(Joanot), mercader, ciutadà de Barcelona, hereu
universal d’Isabel, vídua, en primeres noces, de
Guerau Banyils, i, en segones noces, de Francesc
Oller, 2093. // — (Pere), de la vila de Ponts, hereu
universal del difunt Lleonard Deyren, àlies
Senselva, picapedrer, habitant de la dita vila, 2142.

POBLA DE MONTCADA, la, indret del terme
del castell de Montcada, 2328.

POCA (Tecla), filla i hereva de Guillem Llombard,
coraller, ciutadà de Barcelona, i de Caterina
Llombarda, 2114. 

POL (Francesc Miquel), espòs de Paula, germana
de Violant de Camporrells, pares d’Anna, 2145.

PONÇ (mossèn), 2022.

PONS (mossèn). Vegeu PONS (Miquel Joan). // —
(Andreu), donzell, senyor útil i propietari de la
notaria i de l’escrivania de la vila i de la baronia de
Torroella de Montgrí, 2174. // — (Antoni), preve-
re beneficiat de l’església de Santa Maria del Mar,
procurador de la comunitat de preveres de l’esglé-
sia de Sant Joan, 2212. // — (Benet, Benedictus),
cavaller, domiciliat i/o habitant de Barcelona, fill del
difunt Sebastià Pons, mercader, ciutadà de
Barcelona, i d’Eufrasina, espòs, en primeres noces,
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2017, i de la parròquia de Sant Miquel, 2039. // —
I D’ICART (Marina), muller de Sebastià Pons, don-
zell, domiciliat a Vilafranca del Penedès, 2073.

PONTS, municipi de la Noguera, 2142, església
de Santa Maria i Sant Pere, 2142, habitants, 2142.

PORT (Antoni Joan), fuster, ciutadà de Barcelona,
2245.

PORTELLA, la, indret del terme de Ponts, muni-
cipi de la Noguera, 2142.

PORTUGAL (Frederic de), arquebisbe de
Saragossa, lloctinent general al Principat de
Catalunya, 2086.

PRADES, comtat, censals morts, 2322.

PRAT (àlies). Vegeu TOMÀS (Mateu). // — (fra
Francesc Antic), procurador del monestir de
Framenors de Barcelona, 2118.

PRATS (Andreu), agricultor, de la parròquia de
Vilanova, terme de la Roca, patró del benefici de
Santa Caterina de la catedral de Barcelona, 2247.
// — (Francina), vídua de Joan Prats, mercader,
pares d’Àngela, germana i hereva substituta de
Joan Ribes, ciutadà de Barcelona, 2067, 2074. //
— (Joan), mercader, espòs de Francina, germana
de Joan Ribes, ciutadà de Barcelona, pares d’Àn-
gela, difunt, 2067.

PREXAC, PREISHAC DE GÉUSVATH, PRÉ-
CHACQ-JOSBAIG, municipi de la comunitat de
municipis de Josbaig, departament dels Pirineus
Atlàntics, França, 2024.

Privilegis reials, 2085, 2092.

PUGÉS (Jaume), pagès, parent, marmessor i tutor
dels fills de Baldiri Bofill, pagès, de la vila de Sant
Boi de Llobregat, 2208.

PUIG, mas, situat a la parròquia de Sant Esteve
de Vilanova del Vallès, 2193, 2194, 2200.

d’Elionor, pares del fill i hereu universal Miquel
Joan Pons, 2198, i, en segones noces, d’Anna,
germà de Jerònima Pujades i de Paula Maleta, tes-
tador, 2051, obrer de la parròquia de Sant Miquel
i administrador perpetu dels hereus de les causes
pies de la citada parròquia, 2072, 2073. // —
(Donat), mercader, ciutadà de Barcelona, espòs de
Francina Ponsa, difunt, 2015-2017, 2144. // —
(Joan), ferrer, ciutadà de Barcelona, administrador
del bací dels pobres vergonyants de la parròquia
dels Sants Just i Pastor, 2061-2064. // —, Ponç
(Joan Miquel Montserrat, Miquel Joan), donzell i/o
cavaller, domiciliat a Barcelona, fill i hereu universal
de Benet Pons, cavaller, domiciliat i/o habitant a
Barcelona, i de la seva difunta primera muller
Elionor, 2051, 2330, 2342, espòs de Montserrat,
filla de Mateu de Santcliment, cavaller, domiciliat a
Barcelona, i d’Anna, 2198. // — (fra Miquel), mes-
tre en sagrada pàgina i/o mestre en sagrada teolo-
gia, guardià ordinari del monestir de Framenors de
Barcelona, 2049, 2118. // — (Miquel Joan). Vegeu
PONS (Joan Miquel Montserrat). // — (Pau), dra-
per, de la vila de Castelló d’Empúries, procurador
dels administradors del bací dels pobres vergony-
ants de l’església de Santa Maria de la dita vila,
2019. // — (Pere), boter, de la parròquia de Sant
Feliu de Cabrera, ara ciutadà de Barcelona, vidu de
Margarida, espòs de Magdalena, pares del fill
homònim i hereu universal, testador, 2343. // —
(Pere), fill i hereu universal de l’homònim, boter,
de la parròquia de Sant Feliu de Cabrera, ciutadà
de Barcelona, i de Magdalena, 2343. // —
(Sebastià), donzell, domiciliat a Vilafranca del
Penedès, espòs i procurador de Marina Ponsa
d’Icart, 2073, successor de Berenguer Granell,
mestre racional del regne de Sardenya, ciutadà de
Barcelona, 2072. // — (Sebastià), mercader, ciuta-
dà de Barcelona, espòs d’Eufrasina, pares de Benet
Pons, cavaller, habitant de Barcelona, Jerònima
Pujades, vídua, i Paula Maleta, muller de Joan
Malet, cavaller, difunt, 2051.

PONSA (Francina), vídua de Donat Pons, mercader,
ciutadà de Barcelona, 2015, hereva universal del
marit, 2016, 2144, benefactora del bací de pobres
vergonyants de la parròquia de Santa Maria del Pi,
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PUIG DE PONS (micer), 2136.

PUIG, advocat del fisc, 2269. // — (àlies). Vegeu
CORNELL (Jaume) i SOLEI (Jaume). // — (Aldonça),
primera muller de Jeroni Roca, doctor en amb-
dós drets, ciutadà de Girona, mare del fill homò-
nim, difunta, 2318. // — (Esteve), advocat fiscal,
jutge i proveïdor de greuges a la cort general de
Montsó, 2311. // — (Joan), de la parròquia de
Santa Maria de Cardedeu, espòs d’Antiga, filla de
Jaume Cornell, agricultor, de la mateixa parrò-
quia, i de la difunta Elionor, 2337. // — (Joan),
prior del monestir de Sant Jeroni de la Vall de
Betlem, àlies de la Murtra, 2185. // — (Miquel,
Michael), canonge de la catedral de Barcelona,
2088. // — (Miquelot), estudiant en arts, habitant
de Barcelona, 2245. // — (Nicodemus), pare de
Pere Puig, mercader, ciutadà de Barcelona, 2047.
// — (Pere) mercader, ciutadà de Barcelona, fill
de Nicodemus Puig, 2047. // — (Pere), tutor
substitut de les filles de Bernat Jeroni Bonet,
ambdós mercaders, ciutadans de Barcelona,
2009. // — (Rafael, Raphael), notari públic de
Barcelona, sogre de Felip Agustí Masius, cavaller,
escrivà de manament de la cancelleria reial i
notari públic per tota la terra i la dominació
reials, 1991, 1992, 2018, i escrivà del Consell de
la ciutat de Barcelona, connotari de Francesc
Jovells, 2083, 2215, 2231, connotari de Francesc
Martí, 2207, 2209, 2212-2214, 2216-2222, 2229,
2230, 2256, 2257, difunt, 2020, 2022, 2023,
2079, 2117, 2129, 2133, 2138-2141, 2152, 2156,
2157, 2196, 2199, 2201, 2210, 2211.

PUIGCERDÀ, municipi de la Cerdanya, burgès,
2316, 2317.

PUIGDERODA (Caterina), filla i hereva substituta de
Pere Gener, notari públic de Barcelona, i d’Eulàlia,
muller de Gaspar Puigderoda, mercader, germana
d’Elisabet Salvanya i de la difunta Jerònima, ger-
manastra de Jaume Joan, Pere, Esteve, Jeroni,
Francesc, Anna i Magdalena, 2225, 2298. Vegeu
GENER (Pere). // — (Gaspar), mercader, espòs de
Caterina, filla de Pere Gener, notari públic de

Índex onomàstic i de matèries

Barcelona, i d’Eulàlia, 2225. // — (Miquel), preve-
re i vicari de la parròquia dels Sants Just i Pastor,
2100.

PUIGGENER, Puigjaner (Baltasar, Balthasar), notari
públic de Barcelona, 2349, 2375, 2376. // —
(Damià), fiador de Jaume Ventallols, menor, amb-
dós mercaders, ciutadans de Barcelona, 2304.

PUIGGENERA (Elisabet), muller de Jaume Ventallols,
menor, mercader, ciutadà de Barcelona, 2304,
2315.

PUIGMARÍ (àlies). Vegeu TORRA (Pere Benet).

PUIGMIDÓ (Felip de), mercader, ciutadà de
Barcelona, espòs d’Aldonça Puigmidona, 2180,
2181, 2193, 2194, 2200.

PUIGMIDONA (Aldonça), muller de Felip de
Puigmidó, mercader, ciutadà de Barcelona, mar-
messora i vicegerent de les pies causes instituïdes
pel difunt Jaume Planes, batifuller, ciutadà de
Barcelona, 2160, 2180-2182, 2193, 2194, 2200.

PUIGSEC, Puigsech (Eufrasina, Eufracyna), vídua de
Miquel Puigsec, notari públic de Barcelona, here-
va universal de la seva germana Elionor Calça,
2387. Vegeu CALÇA, (Elionor). // — (Miquel),
notari públic de Barcelona, espòs d’Eufrasina
Puigsec, difunt, 2387.

PUJADA (Joan), cavaller, espòs d’Elisabet Àngela
Marimona, pares de Tomàs, donzell, ambdós domi-
ciliats a Barcelona, difunt, 1989. // — (Joan Lluís
Onofre), fill de Tomàs Pujada, donzell, domiciliat a
Barcelona, i d’Elisabet, germà d’Isabel Beatriu, difunt,
1989. // — (Tomàs), donzell, fill dels difunts Joan
Pujada, cavaller, ambdós domiciliats a Barcelona, i
d’Elisabet Àngela Marimona, vidu d’Elisabet, filla
pòstuma de Lluís Jeroni Ballester i de Joana Beneta,
pares del difunt Joan Lluís Onofre Pujada i d’Isabel
Beatriu, procurador i legítim administrador de la
citada filla, 1989. Vegeu BALLESTER (Lluís Jeroni).
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Joana, germà de Joanot, espòs de Magdalena,
donzella, filla de Gonçal de la Cambra, notari i
escrivà reial, ciutadà de Barcelona, i de la difunta
Elionor, pares de Miquel, Francesc, Ferran i
Hipòlita, 2013, 2061-2064, advocat ordinari de la
ciutat, síndic i procurador de la ciutat de
Barcelona a les corts generals de Montsó, 2083,
assessor i advocat ordinari de la ciutat de
Barcelona, 2100, jutge setmaner de Segimon de
Barberà, veguer de la vegueria de Barcelona,
Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 2008, jutge set-
maner de Miquel Oliver, donzell, regent la vegue-
ria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès,
2127, testador, 2165, 2166, difunt, 2230, 2342.
Vegeu CAMBRA (Gonçal de la). // — (Miquel),
jutge setmaner de Miquel Berenguer Barutell,
batl le de Barcelona, regent la vegueria de
Barcelona, 2316. // — (Pere), mercader, ciutadà
de Barcelona, espòs de Joana, pares de Miquel
Quintana, doctor en ambdós drets, habitant i/o
ciutadà de Barcelona, difunt, 2013.

QUITÈRIA, vídua de Jaume Diego, forner, ciutadà
de Barcelona, mare d’Anna, donzella, 2100.

RAFAEL. Vegeu BRUC (Rafael, Rafael Jeroni).

RAFAELA, donzella i legatària d’Antoni Jordà, da-
guer, ciutadà de Barcelona, 2052. // —, filla de
Miquel Luayna, àlies Maltès, pescador, ciutadà de
Barcelona, i d’Elisabet, muller de Joan Agustí
Tonda, garbellador de Barcelona, 2028. // —.
Vegeu SUNYERA (Rafaela).

RAHIC (Bartomeu), prevere, comensal del mones-
tir de Santa Anna, 2271.

RAJADELL (Manuel de), donzell, regent la vegueria
de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès,
2346, 2351.

RAM (Joan), donzell, domiciliat a Barcelona, difunt,
1988.

PUJADES, Puiades (Àngela), monja del monestir de
Santa Maria de Montsió, amiga i neboda
d’Elionor, vídua de Joan Bastida, testadora, 2322.
// — (Gaspar), ciutadà de Barcelona, espòs de la
difunta Jerònima Pujades, pares d’Anna
Santclimenta, muller de Mateu de Santcliment,
difunt, 2128. // — (Jerònima), filla de Sebastià
Pons, mercader, ciutadà de Barcelona, i
d’Eufrasina, germana, marmessora i hereva substi-
tuta de Benet Pons, caval ler, habitant de
Barcelona, germana de Paula Maleta, vídua de
Gaspar Pujades, ciutadà de Barcelona, mare
d’Anna Santcl imenta, muller de Mateu de
Santcliment, 2051, difunta, 2128. Vegeu PONS

(Benet) i MALETA (Paula).

QUERALT (Jerònima de), primera muller de Lluís
de Cardona, senyor de Sant Mori, pares de
Jaume, el primogènit, i de Cecília, muller de Ponç
Descallar, donzell, domiciliat a la vila de Ripoll,
difunta, 2327. Vegeu CARDONA (Lluís de).

QUINTANA (mossèn). Vegeu QUINTANA (Miquel).
// — (senyora). Vegeu QUINTANA (Magdalena). //
— (Antoni), canonge, marmessor de Salvador
Colom, agricultor, de la parròquia de Sant Boi de
Llobregat, 1986. // — (Jaume Joan), notari, ciuta-
dà de Barcelona, procurador d’Anna de
Santcliment o Santclimenta, muller de Mateu de
Santcliment, ciutadà, 2128, testimoni, 2316. // —
(Joanot), paborde de la catedral de Barcelona,
germà i marmessor de Miquel Quintana, cavaller,
doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona,
2165, 2166. // — (Magdalena), filla de Gonçal de
la Cambra, notari i escrivà reial, ciutadà de
Barcelona, i de la difunta Elionor, muller, 2013,
marmessora i hereva universal de Miquel
Quintana, doctor en ambdós drets, habitant i/o
ciutadà de Barcelona, curadora dels fills comuns
Miquel, Francesc, Ferran i Hipòlita, 2165, 2166,
vídua, 2230, 2342. // — (Miquel, Miquell), cava-
ller, doctor en ambdós drets i/o en lleis, habitant i
/o ciutadà de Barcelona, fill dels difunts Pere
Quintana, mercader, ciutadà de Barcelona, i de

R
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REFEGNES (fra Bartomeu), vicari del monestir de
Sant Pau del Camp, pel reverend Pere Mas, prior
del dit monestir, 2248.

REIG (Joana), vídua de Pere Joan Reig, notari, ciu-
tadà de Barcelona, 2040. // — (Pere Joan), notari,
ciutadà de Barcelona, espòs de Joana Reig, difunt,
2040.

RELAT (Ramon), sabater, ciutadà de Barcelona,
testimoni, 2008.

RENARD (Pau, Paulus), notari públic de Barcelona,
espòs de Caterina, germana de Francesc Joan
Carnisser, mercader, de la vila de Reus, 2089,
2109, 2121, 2187, 2296, 2375, 2376, regent l’es-
crivania pública de Sant Boi de Llobregat, 1986,
testimoni, parent de Nicolau Safont, mercader,
ciutadà de Barcelona, 2134.

REQUESENS (Caterina de), 2010. // — (Dimes de),
espòs d’Elionor de Requesens, difunt, 1984. // —
(Elionor), habitant de Barcelona, 2151. // —
(Elionor de), vídua de Dimes de Requesens, mar-
messora de Joana Montbui i d’Hostalric, 1984. //
— (Lluís de), preceptor major de l’orde de Sant
Jaume de l’Espasa, habitant de Barcelona, espòs
de Jerònima, filla de Francesc de Gralla i Desplà,
mestre racional de la cort reial, habitant de
Barcelona, i de Guiomar de Gralla i d’Hostalric,
2324. // — I D’HOSTALRIC (Jerònima de), 1984. //
— I DE LIORI (Hipòlita de), comtessa de Palamós,
mare d’Estefania de Requesens, muller de Juan de
Zúñiga y Avellaneda, preceptor major de l’orde
de Sant Jaume de l’Espasa al regne de Castella,
2065. // — [Y DE ZÚÑIGA], y de Súnyega
(Estefania, Stephania de), filla d’Hipòlita de
Requesens i de Liori, comtessa de Palamós,
muller de Juan de Zúñiga y Avellaneda, preceptor
major de l’orde de Sant Jaume de l’Espasa al
regne de Castella, 2065.

RESTANY (Arnau), candeler, ciutadà de Barcelona,
pare de Francina, vídua d’Arnau Cases, mercader,
ciutadà de Barcelona, difunt, 2005.

Índex onomàstic i de matèries

REUS, municipi del Baix Camp, carnisser, 2375,
2376.

REVERTER (Anthonius), botiguer, 2057.

RIBA (Berenguer), apotecari, ciutadà de Barcelona,
espòs de Caterina, difunt, 2006-2008, 2057,
2068. // — (Caterina, Catherina, Catherine), filla
dels difunts Joan Martí Fontanilles, agricultor, i
d’Isabel, vídua i hereva vitalícia de Berenguer
Riba, apotecari, tots ciutadans de Barcelona, àvia
del seu marmessor i hereu universal Joan Pau
Riba, Ribas o Ribes, testadora, 2006-2008, difun-
ta, 2057, 2068. // — (Joan), mercader, 2059,
2060. // — I DESVALLS (Leocàdia, Leoccàdia),
muller de Joan Pau Ribes i Totosaus, àlies
Totosaus, cavaller, domiciliat a Barcelona, 2007,
2057, 2068. Vegeu RIBES I TOTOSAUS (Joan Pau).

RIBALTER (Bernat), doctor en ambdós drets, ciuta-
dà de Barcelona, jutge setmaner de Segimon de
Barberà, veguer de Barcelona, Igualada, Vallès,
Moià i Moianès, 1996. // — (Joan), prior del
monestir de Santa Maria de Montalegre, 2376.

RIBELLES (Onofre), doctor en ambdós drets, ciuta-
dà de Barcelona, jutge setmaner de la cort de
Marc Antoni de Camós, donzell, regent la vegue-
ria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès,
2094.

RIBERA (Francesc), mercader, ciutadà de
Barcelona, senyor útil de la notaria dels testa-
ments sacramentals, 2100. // — (Joan, Johan),
mercader, ciutadà de Barcelona, 2268, procura-
dor dels administradors de la capella de la
Concepció del claustre de la catedral de
Barcelona, 2356. 

RIBES. Vegeu RIBES (Joan). // — (Elisabet), filla
d’Elisabet Vinyals, muller, hereva universal i admi-
nistradora de l’heretat de Joan Ribes, ciutadà de
Barcelona, 2067, 2074, 2099. // — (Francesc de,
Francí de), donzell, espòs de Joana Ribes, filla
d’Aldonça Torres, vídua d’Antoni Joan Torres,
pares d’Adriana d’Arbicio i de Ribes, 2179. // —
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RIFÓS (Antoni), de la vila de Sabadell, germà del
difunt Joan Rifós, mercader, ciutadà de Barcelona,
pare de Francesc, Pere, blanquer, Pau, assaonador
de pells, Salvador, sastre, i Feliu, estudiant, hereus
universals substituts del dit Joan, difunt, 2202. //
— (Elisabet, Elisabet Paula), filla de Pere Folcrà,
botiguer de teles, vídua de Joan Rifós, mercader,
ambdós ciutadans de Barcelona, mare i tutora
d’Elisabet i de Maria Anna, pubilles, 2249, 2259,
2285-2287. // — (Feliu), estudiant, fill d’Antoni
Rifós, de la vila de Sabadell, germà de Francesc,
Pere, blanquer, Pau, assaonador de pells, i
Salvador, sastre, nebot i hereu substitut del seu
oncle Joan, mercader, ciutadà de Barcelona, 2202.
// — (Francesc), fill d’Antoni Rifós, de la vila de
Sabadell, germà de Pere, blanquer, Pau, assaona-
dor de pells, Salvador, sastre, i Feliu, estudiant,
nebot i hereu substitut del seu oncle Joan, merca-
der, ciutadà de Barcelona, 2202. // — (Joan), mer-
cader, ciutadà de Barcelona, espòs d’Elisabet o
Elisabet Paula, pares d’Elisabet i de Maria Anna,
pubilles, filles i hereves universals, testador, 2202,
difunt, 2249, 2259, 2285-2287. Vegeu GRAELLS

(Rafael) i FOLCRÀ (Pere). // — (Pau), assaonador
de pells, fill d’Antoni Rifós, de la vila de Sabadell,
germà de Francesc, Pere, blanquer, Salvador, sas-
tre, i Feliu, estudiant, nebot i hereu substitut del
seu oncle Joan, mercader, ciutadà de Barcelona,
2202. // — (Pere), blanquer, fill d’Antoni Rifós, de
la vila de Sabadell, germà de Francesc, Pau, assao-
nador de pells, Salvador, sastre, i Feliu, estudiant,
nebot i hereu substitut del seu oncle Joan, merca-
der, ciutadà de Barcelona, 2202. // — (Salvador),
sastre, fill d’Antoni Rifós, de la vila de Sabadell,
germà de Francesc, Pere, blanquer, Pau, assaona-
dor de pells, i Feliu, estudiant, nebot i hereu subs-
titut del seu oncle Joan, mercader, ciutadà de
Barcelona, 2202. // — (pubilles). Vegeu ELISABET i
MARIA ANNA, filles de Joan Rifós.

RIPOLL, municipi del Ripollès, habitants, domici-
liat, 2334, 2336, donzells, 2336, prevere, 2115,
Santa Maria de Ripoll, cambrer, 2311.

RIPOLL (Pere), notari públic de Barcelona, 1991,
difunt, 1999.

(Guillem), de Palamós, ciutadà de Girona, nebot i
hereu universal substitut de Joan Ribes, ciutadà
de Barcelona, 2067, 2074. // — (Joan), ciutadà de
Barcelona, espòs d’Elisabet Ribes, muller, hereva
universal i administradora de l’heretat del seu
marit, gendre d’Elisabet Vinyals, germà de
Francina Prats, testador, 2067, difunt, 2074, 2099.
Vegeu RIBES (Guillem). // — (Joana), filla d’Antoni
Joan i d’Aldonça Torres, muller de Francesc o
Francí de Ribes, mare d’Adriana d’Arbicio, germa-
na de Baltasar Jeroni, donzell, Lluís Jeroni, Elisabet,
donzella, i Lluïsa, muller de Jeroni Torres, difunta,
2179. // — (Pere), prevere, difunt, hereus, 2289.
// — , Riba, Ribas I TOTOSAUS, (Joan Pau, Pau
Joan, Johannes Paulus), àlies Totosaus, cavaller,
domiciliat i/o ciutadà de Barcelona, fill de Joan
Totosaus, mercader, i de la difunta Caterina, filla,
al seu torn, dels difunts Berenguer i Caterina
Riba, apotecari, ambdós ciutadans de Barcelona,
espòs de Leocàdia Riba i Desvalls, hereu univer-
sal i marmessor de l’àvia materna, 2006-2008,
2057, 2068. Vegeu RIBA (Caterina).

RIC (Bartomeu), prevere, marmessor de
Francesca de Vacca, vídua de (...) Vacca, 2038.

RIEMBAU (Antoni), notari, ciutadà de Barcelona,
espòs de Joana Riembau, filla d’Eulàlia Simona
Petit, vídua de Simó Petit, brodador, ambdós ciu-
tadans de Barcelona, 2272, 2273. // —, Rienbau
(Joan), prevere beneficiat de la catedral de
Barcelona, difunt, 2041, 2043, 2066, 2069-2071,
2080. // — (Joana), filla d’Eulàlia Simona Petit,
vídua de Simó Petit, brodador, muller d’Antoni
Riembau, notari, ambdós ciutadans de Barcelona,
2272, 2273.

RIERA (Joan Miquel), notari públic de Barcelona,
2149. // — (Miquel), notari, ciutadà de Barcelona,
2116, 2301, difunt, 2301. // — (Miquel), tutor de
Rafael Llop, fill pubill i hereu universal del difunt
Francesc Llop, ambdós mercaders, ciutadans de
Barcelona, 2239. // — (Miquel Joan), notari públic
de Barcelona, 2146, procurador de Benet Pons,
cavaller, domiciliat a Barcelona, 2198, testimoni,
2179.



   383

RIQUER (Antoni), doctor i professor en dret o en
lleis, donzell, ciutadà de Barcelona, jutge setma-
ner de la cort de Marc Antoni de Camós, don-
zell, veguer de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i
Moianès, 2090, 2091. // — (Antoni Joan), doctor
en l leis i/o en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, 1992, procurador de Galceran i de
Pau Miquel Carbó Salzet i Ombau, clergue, amb-
dós fills de Galceran Carbó Salzet i Ombau,
2056.

ROCA [DEL VALLÈS], la, municipi del Vallès
Oriental, castell i terme, 2190, 2193, 2194, 2200,
2247, mesura, 2190. 

ROCA, Rocha (Jeroni, Hierònim), doctor en drets
o en ambdós drets, ciutadà de Girona, espòs, en
primeres noces, d’Aldonça Puig, pares del fill
homònim, menor, i , en segones noces, de
Caterina, pares d’Elionor, 2093, 2236, testador,
2318. // — (Jeroni), menor, fill, marmessor i
hereu universal de l’homònim, doctor en drets o
en ambdós drets, ciutadà de Girona, i de la difun-
ta Aldonça Puig, germanastre d’Elionor, 2318. 

ROCABERTÍ, vescomtat, centrat al castell de
Rocabertí, situat al municipi de la Jonquera,
comarca de l’Alt Empordà, 2309, 2310.

ROCABERTÍ [I DE SARRIERA] (Francesc Dalmau I de),
fill d’Onofre [Martí I] de Rocabertí i de Rocabertí,
vescomte de Rocabertí, senyor de Peralada i de
les baronies de Vilademuls i de Navata, espòs
d’Elionor de Boixadors, 2309, 2310. // — I DE

ROCABERTÍ (Onofre de), vescomte de Rocabertí,
senyor de Peralada i de les baronies de
Vilademuls i de Navata, pare de Francesc Dalmau
I de Rocabertí i de Sarriera, espòs d’Elionor de
Boixadors, 2309, 2310.

ROCACRESPA (Ferran de), germà de Jerònim,
monjo del monestir de Banyoles, germà i hereu
substitut d’Eufrasina Margarida, muller de
Perantoni Alós Colom, 2352. // — (fra Jaume
de), cambrer del monestir de Sant Cugat del
Vallès, marmessor de Joana, vídua de Climent
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Fuster, cavaller, habitant de Barcelona, muller de
Joan Joaquim de Rocacrespa, donzell, domiciliat a
Barcelona, 2348. // — (Jeroni de), monjo del
monestir de Banyoles, germà de Ferran, germà i
hereu substitut d’Eufrasina Margarida, muller de
Perantoni Alós Colom, 2352. Vegeu EUFRASINA

MARGARIDA. // — (Joan Joaquim de), donzell,
marmessor i hereu universal vitalici de la seva
muller Joana, vídua de Climent Fuster, cavaller,
ambdós domiciliats a Barcelona, 2348. // — (Pere
Antoni de), donzell, domiciliat a Barcelona, espòs
d’Eulàlia, vídua de Jaume Codina, mercader, ciuta-
dà de Barcelona, filla de Francina, muller de
Marturià Gual, duaner, ciutadà de Barcelona,
1998, 2238, 2253, testimoni, 2252. Vegeu
CODINA (Jaume).

ROIG (Bernat), mercer, ciutadà de Barcelona,
difunt, 2059, 2060. // — (Joan), sastre, ciutadà de
Barcelona, testimoni, 2082.

ROLLAN, mas, agregat al mas Solei, de la parrò-
quia de Sant Esteve de Vilanova del Vallès, terme
del castell de la Roca del Vallès, 2190, 2193,
2194.

ROMA, capital d’Itàlia i de la província del Laci,
Itàlia, 2191.

ROMEU (Francesc), doctor en lleis, ciutadà de
Barcelona, 1992. // — (Francesc), prevere benefi-
ciat de la catedral de Barcelona, tutor i adminis-
trador de Miquel Joan de Junyent i de Rovira,
donzell, fill de Galceran de Junyent, ciutadà de
Barcelona, i d’una filla natural de Bernat Rovira,
doctor en ambdós drets, domiciliat a Barcelona,
2119, 2120, 2122. // — (Franciscó), prevere
beneficiat de la catedral de Barcelona, administra-
dor de la capella de Sant Sever, 2038. // —
(Miquel), prevere beneficiat de l’església de Santa
Maria del Pi, procurador de les herències de la
citada església, procurador i ecònom del rector i
la comunitat de preveres de la dita parròquia,
2306, procurador de l’abadessa i el convent de
monges del monestir de Santa Clara, 2370. // —
(Miquel), prevere beneficiat en una església de
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ra i vicegerent de les pies causes instituïdes pel
dit Jaume, 2232, 2233. // — (mossèn). Vegeu
ROSELLA (Baltasar). 

ROSSELLÓ, Rossillon, el, comtat, situat al nord
dels Pirineus, capital Perpinyà, departament dels
Pirineus Orientals, França. Vegeu ROSSELLÓ, el, i
CERDANYA, la. // —, el , I CERDANYA,
Cerdaña, la, comtats, governador, lloctinent i
capità general, 1984, 2147, 2155, 2269, notaris,
2313, 2334, oficials reials, 2228, privilegis, 2034,
2227, subsidi, 2300, vila, 2316.

ROURE (d’en), camp del mas d’en Roure, parrò-
quia de Sant Romà de Joanetes, municipi de la
Vall d’en Bas, comarca de la Garrotxa, 2334. // —
(d’en), mas de la parròquia de Sant Romà de
Joanetes, municipi de la Vall d’en Bas, comarca de
la Garrotxa, 2334. 

ROURE (Melcior), prevere de Barcelona, procura-
dor de Joana Fustera, vídua de Climent Fuster,
cavaller, habitant de Barcelona, 2219, 2220.

ROVIRA (Bernat), abat del monestir de Santa Maria
de l’Estany, 2038. // — (Bernat), doctor en ambdós
drets, domiciliat a Barcelona, pare d’Elisabet i d’una
altra filla, ambdues filles naturals, avi de Miquel Joan
de Junyent, 2120, 2122. Vegeu JUNYENT (Galceran).
// — (Climent), eclesiàstic, fill i hereu universal
substitut de Galceran Rovira, ciutadà de Barcelona,
i de Marquesa, germà de Galceran, 2186, 2187. //
— (Elisabet), filla natural de Bernat Rovira, doctor
en ambdós drets, domiciliat a Barcelona, 2120,
2122. // — (Gabriel), fill il·legítim de Galceran
Rovira, ciutadà de Barcelona, espòs de Marquesa,
2186. // — (Gabriel), ciutadà de Barcelona, difunt,
2206. // — (Galceran, Galseran), ciutadà de
Barcelona, fill dels difunts Pere Climent Rovira,
mercader, ciutadà de Barcelona, i de Joana Beneta,
espòs de Marquesa, pares de Galceran, ciutadà de
la dita ciutat, i de Climent, eclesiàstic, i pare de
Joanota i de Gabriel, fills il·legítims, 2138, 2206,
conseller de la ciutat de Barcelona, 2083, tutor i
administrador de Bernat Joan de Marimon, 1992,
testador, 2186, 2187. // — (Galceran), ciutadà de

Barcelona, procurador de l’abadessa i un convent
de Barcelona, 2381.

ROMEUA, muller d’Antoni Domènec, mercader,
pares de Joana, muller de Domènec Pau, mercer,
ambdós ciutadans de Barcelona, difunta, 2161. //
— (Joana), neboda de Jaume Brunet, mercader,
ciutadà de Barcelona, testador, 2188.

ROQUETA (Francesc), conseller de la ciutat de
Barcelona, 2083.

ROS (Agustí Antic), ciutadà de Barcelona, testi-
moni, 1996. // — (Bernat), mercader, ciutadà de
Barcelona, gendre de Pere Bell-lloc, 2188. Vegeu
BRUNET (Jaume). // — (Bernat), mercader, ciutadà
de Barcelona, procurador de Guillem Ribes, de
Palamós, ciutadà de Girona, i de Francina Prats,
vídua, 2074. // — (Francesc), notari públic, ciuta-
dà de Barcelona, cunyat del difunt Jaume Sastre,
notari públic de Barcelona, 2192. // — (Guerau),
ciutadà de Barcelona, difunt, 2271, 2305.

ROSAR (Gabriel), coraller, ciutadà de Barcelona,
espòs de Violant, difunt, 2143.

ROSELLA, Rossella (Baltasar, Balthasar), mercader,
ciutadà de Barcelona, 2141, cunyat del difunt
Francesc Fàbregues, també mercader, tutor de
Francesc Galceran Crespí Fàbregues, fill de l’ante-
rior, 2156, 2176, 2177, difunt, 2264. 

ROSES, municipi de l’Alt Empordà, habitant, 2067. 

ROSET? (senyora), 2342.

ROSSELL (àlies). Vegeu ROSSELLA (Elionor) i
SABATER (Jaume). // — (Jaume, Jacobus), agricul-
tor, ciutadà de Barcelona, 2104, 2105. // — (Pere
Vicenç), primer espòs d’Elionor, filla de Jaume
Caselles, ambdós mercaders, ciutadans de
Barcelona, i d’Eulàlia Beneta, pares de Galceran i
de Joan, difunt, 2250. Vegeu SEGARRA (Bernabé).

ROSSELLA (Elionor), vídua de Jaume Sabater, àlies
Rossell, hortolà, ciutadà de Barcelona, marmesso-
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Barcelona, fill i hereu universal substitut de l’homò-
nim i de Marquesa Rovira, germà de Climent, ecle-
siàstic, germanastre de Joanota i de Gabriel, 2186,
2187, 2206, 2340. // — (Joan), barber, habitant de
Barcelona, testimoni, 2183. // — (Joan, Joannes),
ciutadà de Barcelona, escrivà de manament reial,
2072, i notari per tota la terra i la dominació reials,
2147. // — (Joanota), filla il·legítima de Galceran
Rovira, ciutadà de Barcelona, espòs de Marquesa,
2186. // — (Marquesa, Marquesia), muller, mar-
messora i hereva universal de Galceran Rovira,
pares de l’homònim, ambdós ciutadans de
Barcelona, i de Climent Rovira, eclesiàstic, 2186,
2187, 2206. // — (Pere Climent), mercader, espòs
de Joana Beneta, pares de Galceran, ambdós ciuta-
dans de Barcelona, espòs de Marquesa, difunt,
2186. // — I DE JUNYENT (Miquel Joan). Vegeu
JUNYENT (Miquel Joan).

RUEDA (Juan), prevere beneficiat de la parròquia
de Santa Maria del Mar, procurador de Joana de
Cardona i d’Erill, muller de Pere Lluís d’Erill i
d’Orcau, neboda i hereva universal substituta de
Francesc Antoni de Ballester, ciutadà de
Barcelona, 2082.

RUFET (Baltasar), prevere beneficiat de la parrò-
quia de Santa Maria de Vilafranca del Penedès,
procurador del vicari perpetu i dels preveres de
la dita església, 2073. // — (Lluís), notari públic de
Barcelona, 2103, 2124, connotari de Joan Lunes,
2149, 2238, 2253.

RUIS, advocat del fisc, 2269.

RULL (Antoni), prevere de Barcelona, procurador
de la prioressa i del convent de monges del
monestir de Santa Maria de Montsió, 2218.

SABADELL, municipi del Vallès Occidental, habi-
tants, 2202.

SABATER (Anthonius), marmessor d’Antoni
Bartomeu, 2308. // — (Jaume), àlies Rossell, hor-
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tolà, ciutadà de Barcelona, fill dels difunts Pere
Sabater, brasser, de la parròquia de Sant Julià del
bisbat d’Urgell, i de Maria, espòs d’Elionor, testa-
dor, 2169, difunt, 2232, 2233. // — (Jaume), doc-
tor en lleis, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner
de la cort de Miquel de Vallseca, ciutadà, regent la
vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i
Moianès, 2179. // — (Miquel), doctor en lleis,
jutge setmaner de la cort de Manuel de Rajadell,
donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada,
Vallès, Moià i Moianès, 2351. // — (Pere), brasser,
de la parròquia de Sant Julià del bisbat d’Urgell,
espòs de Maria, pares de Jaume, àlies Rossell, hor-
tolà, ciutadà de Barcelona, difunt, 2169. 

SACOSTA (Andreu), donzell, domiciliat a la ciutat
de Barcelona, clavari, procurador i síndic de la
citada ciutat, 2196, 2199, 2201, 2207, 2209-2222,
2224, 2229-2231, 2234, 2255, 2256, 2353-2359,
2362-2372, 2374, 2377-2386, 2392, 2393.

SAFONT (Antoni Pau), fill de Nicolau Safont, mer-
cader, ciutadà de Barcelona, i de Caterina, pubill,
2134, 2151, 2155. // — (Bernat), doctor en amb-
dós drets, ciutadà de Barcelona, espòs de Maria
Anna, filla de l’homònima i de Rafael Pelegrí, mer-
cader, resident a Palerm, 2268. // —, Cafont
(Bernat), notari i escrivà de registre, ciutadà de
Barcelona, fill dels difunts Francesc Safont, també
notari, ciutadà de Barcelona, i d’Aldonça, espòs de
Joana, pares de Bernat, Miquel, Francesc, Elisabet
Sunyera, muller de Francesc Sunyer, notari de
Barcelona, Elionor i Aldonça Brianda, muller de
Jeroni Esteve, notari, 2021, testador, 2123, 2124.
Vegeu SUNYER (Francesc). // — (Bernat), fill de
l’homònim, notari i escrivà de registre, ciutadà de
Barcelona, i de Joana, germà de Miquel, Francesc,
Elisabet, Elionor i Aldonça Brianda, hereu universal
substitut del pare, 2123, 2124. // —, Cefont
(Caterina, Catarina), vídua de Nicolau Safont,
mercader i/o notari, ciutadà de Barcelona, mare i
tutora d’Antoni Pau, el fill comú, germana de
Rafael Joan de Peguera, donzell, domiciliat a la
vegueria de Cervera, 2134, 2147, 2151, 2155. //
— (Francesc), mercader, ciutadà de Barcelona,
espòs d’Elionor, difunt, 2131. // — (Francesc),

S
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2098. // — (Segimon), agricultor, ciutadà de
Barcelona, testimoni, 2159.

SALADA (Jerònima), vídua de Cristòfol Salat, cava-
ller, habitant de Barcelona, 2245.

SALAT (Cristòfol), cavaller, habitant de Barcelona,
espòs de Jerònima Salada, difunt, 2245.

SALAVERDENYA (Pere), ciutadà de Barcelona,
nebot, marmessor i hereu universal substitut de
Joana, vídua de Climent Fuster, cavaller, habitant
de Barcelona, muller de Joan Joaquim de
Rocacrespa, donzell, domiciliat a Barcelona, 2348.

SALBÀ (Jaume), sogre del difunt Francesc Gassius,
ambdós donzells, domiciliats a Barcelona, testi-
moni, 1997. // — (Pere), donzell, domiciliat a
Barcelona, espòs, marmessor i hereu universal
d’Elionor Esquerit, pares d’Elionor, vídua de
Bernat Joan de Tamarit, donzell, Perot, espòs
d’Elionor, Dimes, de l’orde de Sant Joan de
Jerusalem, Bernat i Aldonça, monja del monestir
de Santa Maria de Jonqueres, 2244. // — (Perot),
parent del difunt Francesc Gassius, ambdós don-
zells, domiciliats a Barcelona, testimoni, 1997. //
— Y DEZPALAU (Marquesa), 2126.

SALGUEDA (Joan), fuster, ciutadà de Barcelona,
2054, 2113, 2114. // — (Lluís), doctor en amb-
dós drets, ciutadà de Barcelona, espòs d’Elionor,
difunt, 2144. // — (Miquel), ciutadà de Barcelona,
hereu universal de Francina, vídua de Donat
Pons, mercader, ciutadà de Barcelona, 2144.

SALMÒNIA (Constança), muller de Pere Esquerit,
ciutadà de Barcelona, pares d’Elionor Esquerit,
muller de Pere Salbà, donzell , domicil iat a
Barcelona, àvia d’Elionor, vídua de Bernat Joan de
Tamarit, donzell, Perot, espòs d’Elionor, Dimes,
de l’orde de Sant Joan de Jerusalem, Bernat i
Aldonça, monja del monestir de Santa Maria de
Jonqueres, difunta, 2244.

SALOM (Antoni), candeler de cera, ciutadà de
Barcelona, testimoni, 2050.

notari, ciutadà de Barcelona, espòs d’Aldonça,
pares de Bernat Safont, notari i escrivà de registre,
ciutadà de Barcelona, difunt, 2123, 2124. // —,
Caffont, Cafont, Cefont (Nicolau, Nicholau), nota-
ri i/o mercader, ciutadà de Barcelona, germà i
marmessor de Bernat, notari i escrivà de registre
reial, ciutadà de Barcelona, espòs de Caterina,
pare d’Antoni Pau, pubill, 2088, 2123, difunt,
2134, 2147, 2151, 2155. // — (Pere), abans
Torrent, mercader, ciutadà de Barcelona, 2262. 

SAFRANQUESA (Gaspar), notari públic de Barce-
lona, 2101, 2102.

SAGUER (Joan), espòs de Caterina Balrina, vídua,
en primeres noces, de Joan Balrí, de la vila de
Torroella de Montgrí, 2174.

SAHUB (Dídac), clergue de Burgos, notari públic,
2089.

SALA, la, mas, 2047.

SALA (Antoni), espòs de Magdalena, pare del fill
homònim, ambdós paraires de draps de llana, ciuta-
dans de Barcelona, difunt, 2015, 2017. // — (Antoni),
fill del difunt pare homònim, ambdós paraires de
draps de llana, ciutadans de Barcelona, i de
Magdalena, 2015, 2017, 2039. Vegeu DALMAU

(Cristòfol). // — (Jeroni), ciutadà, clavari, síndic i pro-
curador de la ciutat de Barcelona, 2126. // — (Jeroni),
difunt, hereus, 2328. // — (Joan), difunt, 1993. // —
(Magdalena), vídua d’Antoni Sala, pares del fill homò-
nim, ambdós paraires de draps de llana, ciutadans de
Barcelona, 2039, germana del difunt Cristòfol
Dalmau, candeler de cera, ciutadà de Barcelona, i de
Joana o Joana Rosa, 2015-2017. Vegeu SALA (Antoni)
i DALMAU (Cristòfol). // — (Pere), calceter, ciutadà de
Barcelona, espòs de Coloma, habitant al carrer de la
Calceteria, 2315, 2329, testimoni, 2351. // — (Pere
Pau), mercader, ciutadà de Barcelona, administrador
del bací de pobres vergonyants de la parròquia de
Santa Maria del Mar, 2377. // — (Pere Pau, Petrus
Paulus), mercader, ciutadà de Barcelona, 2116, testi-
moni, 2050, tutor de Francesc Jeroni Bonet, fill del
difunt Miquel Bonet, mercader, ciutadà de Barcelona,
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SALVADOR, fill natural de Salvador Colom, agricul-
tor, de la parròquia de Sant Boi de Llobregat,
1986. // — (Pere Joan), notari substitut de la
notaria i de l’escrivania de la vila i de la baronia
de Torroella de Montgrí, 2174.

SALVADORA, muller de Francesc Torres, sabater,
ciutadà de Barcelona, 2160.

SALVANY (Antic Àngel Montserrat, Antic Àngel
Muntserrat), fill dels difunts Guillem Salvany i de
Francina, ambdós mercaders, ciutadans de
Barcelona, espòs d’Elisabet, filla de Pere Gener,
notari públic de Barcelona, i d’Eulàlia, 2225. // —
(Guillem), espòs de Francina, pares d’Antic Àngel
Montserrat, ambdós mercaders, ciutadans de
Barcelona, difunt, 2225.

SALVANYA (Elisabet), filla i hereva substituta de
Pere Gener, notari públic de Barcelona, i d’Eulàlia,
muller d’Antic Àngel Montserrat Salvany, germa-
na de Caterina Puigderoda i de la difunta Jeròni -
ma, germanastra de Jaume Joan, Pere, Esteve,
Jeroni, Francesc, Anna i Magdalena, 2225, 2298.
Vegeu GENER (Pere) i SALVANY (Antic Àngel
Montserrat).

SALVERDENYA (Anna, Anna Joana), muller d’Esteve
Salverdenya, doctor en lleis i/o en ambdós drets,
del Consell Reial, ciutadà de Barcelona, mare de
Perot, l’hereu universal, i d’Anna o Isabel Anna,
testadora, 2100, difunta, 2116. // — (Anna, Isabel
Anna), donzella, filla d’Esteve Salverdenya, doctor
en lleis i/o en ambdós drets, del Consell Reial, ciu-
tadà de Barcelona, i d’Anna o Anna Joana, germa-
na de Pere o Perot, muller d’Onofre de Marimon,
cavaller, habitant de Barcelona, 2100, 2116. // —
(Esteve, Steve), doctor en lleis i/o en ambdós
drets, del Consell Reial, ciutadà de Barcelona,
espòs d’Anna o Anna Joana, pares d’Anna o Isabel
Anna, donzella, i de Pere o Perot, 2072, adminis-
trador de Perot i procurador d’Anna, 2100, 2116,
jutge setmaner de la cort de Segimon de Barberà,
veguer de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i
Moianès, 1997, 1999. Vegeu MARIMON (Onofre
de). // — (Francesc), mercader, ciutadà de
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Barcelona, espòs d’Elisabet, pares d’Aldonça
Joana, Francesc, doctor en ambdós drets, ciutadà
de Barcelona, i Onofre, ardiaca del Vallès i canon-
ge de la catedral de Barcelona, difunt, 2223. // —
(Francesc), doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, marmessor i hereu universal substitut
de la seva germana Aldonça Joana, muller de Joan
Tries, i tutor dels fills del dit matrimoni, germà
d’Onofre, 2223. // — (Onofre), ardiaca del Vallès
i canonge de la catedral de Barcelona, marmessor
de la seva germana Aldonça Joana, muller de Joan
Tries, i tutor dels fills del dit matrimoni, germà de
Francesc, 2223. // — (Pere, Perot), fill d’Esteve
Salverdenya, doctor en lleis i/o en ambdós drets,
del Consell Reial, ciutadà de Barcelona, i d’Anna o
Anna Joana, germà d’Anna o Isabel Anna, hereu
universal de la mare, 2100, 2116.

SÀLVIA, muller de Guillem de l’Espasa, mare de
Mateu de l’Espasa, ambdós rajolers, ciutadans de
Barcelona, 2049.

SAMSÓ (Francesc Benet Bonaventura), ciutadà, de
Barcelona, 2087.

SANCHEZ (Lodovicus), regent la tresoreria gene-
ral, 2034.

SANT ANDREU DE LLAVANERES, església,
altar de Santa Maria, situada al municipi homò-
nim, comarca del Maresme, 2245.

SANT BALDIRI, Sanct Baldiri de Lobregat, parrò-
quia, situada al municipi de Sant Boi de Llobregat,
comarca del Baix Llobregat. Vegeu SANT BOI
DE LLOBREGAT.

SANT BARTOMEU DE LA QUADRA, antiga-
ment de la parròquia de Santa Creu d’Olorda,
ara llogaret del municipi de Molins de Rei, comar-
ca del Baix Llobregat, 2352.

SANT BOI DE LLOBREGAT, Sanct Boy, Sant
Boy, municipi del Baix Llobregat, 1986, 2002,
2003, 2012, 2027, 2103, 2208, forn, 2180, 2182.
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SANT JERONI DE LA VALL D’HEBRON, Vall
d’Hebron, monestir , s ituat al municipi de
Barcelona, comarca del Barcelonès. Vegeu BAR-
CELONA.– Monestirs i convents:

SANT JERONI DE LA VALL DE BETLEM o DE
LA MURTRA, monestir. Vegeu BARCELONA.–
Monestirs i convents:

SANT JOAN D’HORTA, parròquia, situada en el
municipi homònim, avui barri de Barcelona,
comarca del Barcelonès, 2338.

SANT JOAN DE L’ERM, SANT JOAN DE
SALERM O SANT JOAN DEL COLL, monestir,
situat en el municipi de Sant Just Desvern, comar-
ca del Barcelonès, 2173, 2204, 2247, 2254, 2292.

SANT JULIÀ, parròquia, del bisbat d’Urgell, on es
coneixen dotze parròquies amb aquest nom, 2169.

SANT LLORENÇ DE CAMPDEVÀNOL, Sanctus
Laurencius de Campovendalo, poble i parròquia
del municipi de Campdevànol, comarca del
Ripollès, 2115.

SANT LLORENC DE LA FORÇA, carrer, situat a
la ciutat de Girona, 2318.

SANT MARTÍ DE CERDANYOLA, parròquia,
primitiva església parroquial del municipi de
Cerdanyola del Vallès, comarca del Vallès
Occidental, 2048, 2191.

SANT MARTÍ DE PROVENÇALS, parròquia,
situada en el municipi homònim, avui barri de
Barcelona, comarca del Barcelonès, 2198.

SANT MORI, municipi de l’Alt Empordà, molins
fariners, senyor, 2327, 2336.

SANT PERE DE REIXAC, parròquia, poble i anti-
ga parròquia situada al municipi de Montcada i
Reixac, al barri de Reixac, 2313. Vegeu MONT-
CADA I REIXAC.

SANT CELONI, municipi del Vallès Oriental,
paraire, 2345.

SANT CUGAT DEL VALLÈS, monestir, situat al
municipi homònim, comarca del Vallès
Occidental, abat, 2238, cambrer, 2348, monjo,
1997, 1999, 2051, possessions al Penedès, 2170.

SANT ESTEVE DE BANYOLES, monestir, situat al
municipi de Banyoles, comarca de Pla de l’Estany,
abat, 2204, 2247, 2254, 2292, monjo, 2352.

SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA, parròquia,
situada al municipi homònim, comarca del Vallès
Oriental, 2296, 2337. Vegeu CORNELL, mas.

SANT ESTEVE DE PARETS, parròquia, situada al
municipi de Parets del Vallès, comarca del Vallès
Oriental, 2299.

SANT ESTEVE DE VILANOVA [DEL VALLÈS],
parròquia, situada al municipi de Vilanova del
Vallès, terme del castell de la Roca del Vallès,
comarca del Vallès Oriental, 2190, 2193, 2194,
2200. Vegeu VILANOVA [DEL VALLÈS O DE
LA ROCA].

SANT FELIU DE CABRERA, parròquia, situada al
municipi de Cabrera de Mar [del Maresme de
Mataró], comarca del Maresme, natural, habitant,
1996, 2343. Vegeu CABRERA DE MAR.

SANT FELIU DE CANOVELLES, parròquia.
Vegeu CANOVELLES.

Sant Jaume de l’Espasa [o de Santiago], Sant Jaume
de l’Espasa d’Uclés, orde, 2065, 2148, 2154, 2197,
2245, 2258, 2324.

SANT JAUME DE PALLARS, monestir, situat al
municipi de Tremp, comarca de Pallars Jussà,
1988.

SANT JERONI DE LA MURTRA, monestir, situat
al municipi de Badalona, comarca del Barcelonès.
Vegeu BARCELONA.– Monestirs i convents:
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SANT PERE DE VILADEMÀGER, parròquia,
situada en el recinte de l’antic castell del municipi
de la Llacuna, comarca de l’Anoia, 2203.

SANT POL DEL MARESME, monestir, situat al
municipi de Sant Pol de Mar, comarca del
Maresme, unit al monestir de Montalegre, 2376.
Vegeu BARCELONA.– Monestirs i convents:

SANT ROMÀ DE JOANETES, parròquia, vall,
situada al poble de Joanetes, municipi de la Vall
d’en Bas, comarca de la Garrotxa, 2334.

SANT SALVADOR DE BREDA, monestir, situat al
municipi de Breda, comarca de la Selva, abat, 2311.

SANT SILVÀ, SAINT SYLVAIN, poble de la
comunitat dels pobles dels País d’Argentat,
comarca del Baix Llemosí (Occitània), departa-
ment de la Corresa, França, 2280, 2312.

SANT VICENÇ [DE BURRIAC], castell, situat al
municipi de Cabrera de Mar, comarca del
Maresme, 1999.

SANT VICENÇ DE LLOBREGAT, parròquia,
situada al municipi de Sant Vicenç dels Horts,
comarca del Baix Llobregat, 2338.

SANTA AGNÈS DE MALANYANES, parròquia,
poble del municipi de la Roca del Vallès, comarca
del Vallès Oriental, propietari, 2313, rector, 2208.
Vegeu BELL-LLOC, castell.

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ, parròquia,
situada al municipi homònim, comarca del Baix
Llobregat, 2103.

SANTA COLOMA DE QUERALT, municipi de
la Conca de Barberà, 2110.

SANTA CREU D’OLORDA, parròquia, llogaret
o caseria del municipi de Barcelona, comarca del
Barcelonès, on pertanyia antigament la Torre
Abadal, 2001. Vegeu SANT BARTOMEU DE LA
QUADRA.
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SANTA ENGRÀCIA DE MONTCADA, parrò-
quia, situada al terme del castell de Montcada,
2328. Vegeu MONTCADA, castell.

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA, parròquia,
situada al municipi homònim, terme de la baronia de
Montbui, comarca del Vallès Oriental, notari, 2299.

SANTA FE, Sancta Fe, castell, situat al poble de
Santa Fe de Segarra, municipi de les Oluges,
comarca de la Segarra, senyor, 2323.

SANTA MARIA DE BESALÚ monestir, situat al
municipi de Besalú, comarca de la Garrotxa,
prior, 2300.

SANTA MARIA DE CARDEDEU, parròquia,
terme del castell de Bell-lloc, situada al municipi
de Cardedeu, comarca del Vallès Oriental, 2029,
2337. Vegeu BELL-LLOC, castell.

SANTA MARIA DE JESÚS, monestir, situat al ter-
ritori de Barcelona. Vegeu BARCELONA.–
Monestirs i convents:

SANTA MARIA DE LLERONA, parròquia.
Vegeu LLERONA.

SANTA MARIA DE MONTSERRAT, Montserrat,
monestir, situat al municipi de Monistrol de
Montserrat, comarca del Bages, 1984, 1986,
2123, 2223, 2244, 2250, abat, 2016, 2311.

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, parròquia,
situada al municipi homònim, comarca del Vallès
Oriental, 2337, 2345, agricultor o pagès, 2337,
2345, parròquia, prevere, rector, vicari, 2345.

SANTA MARIA DE PEDRALBES. Vegeu BAR-
CELONA.– Monestirs i convents:

SANTA MARIA DE RIPOLL, església. Vegeu
RIPOLL.

SANTA MARIA DEL COLL [DE FONT-RÚBIA],
Verge Maria del Coll, capella. Vegeu FONT-
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2000, 2030, 2042, 2046, 2093. // — (Bernat
Sever), síndic de la ciutat de Barcelona a les corts
de Montsó, 2085, hereu d’Àngela Pujades, monja
del monestir de Santa Maria de Montsió, 2322. //
— (Esteve), ciutadà de Barcelona, parent i hereu
substitut de Joana de Montbui i d’Hostalric, 1984.
// — (Jaume Joan), ciutadà de Barcelona, espòs
d’Elionor, 2267, síndic i procurador de la ciutat
de Barcelona a les corts de Montsó, 2295. // —
(Perot), caval ler, habitant i/o ciutadà de
Barcelona, obrer de la parròquia de Sant Miquel i
administrador perpetu dels hereus de les causes
pies de la citada parròquia, 2072, 2073. // —
(Perot), descendent de Sever Sapila, legatari
d’Onofre Maimó, cavaller, del’orde de Sant
Jaume de l’Espasa, domiciliat a Barcelona i a
Vilafranca del Penedès, 2197. // — (Sever),
ascendent de Perot Sapila, 2197.

SAPINYA (Ramon), 2004. Vegeu PINYETA

(Margarida).

SARAGOSSA, ciutat capital d’Aragó i de la pro-
víncia homònima, comunitat autònoma d’Aragó,
arquebisbe, 2086.

SARAGOSSA (Joan), notari públic de Barcelona,
2072, difunt, 2143. // — (Pere Pau), doctor en
dret, canonge de la catedral de Barcelona, procu-
rador i administrador general de la Pia Almoina
de la dita església, 2375.

SARDANYOLA, parroquial . Vegeu SANT
MARTÍ DE CERDANYOLA, parròquia.

SARDENYA, regne, 2041, mestre racional, 2072.

SARRIERA (Antoni), donzell, domiciliat a les ciutats
de Barcelona i de Girona, espòs d’Anna Sarriera i
de Gurb, difunt, 2081. // — I DE GURB, Çarriera y
de Gurb (Anna), vídua d’Antoni Sarriera, donzell,
domiciliat a les ciutats de Barcelona i de Girona,
tutora i curadora del fills comuns, 2081.

SARROVIRA (Antoni), doctor en lleis, ciutadà de
Barcelona, jutge setmaner de la cort de Miquel

RÚBIA, monestir, i BARCELONA.– Monestirs i
convents:

Santa Maria i Sant Cristòfol, nau, 2234.

SANTA MARIA I SANT PERE DE PONTS, par-
ròquia, situada al municipi de Ponts, comarca de
la Noguera, 2142.

SANTA SILVA(...), lloc de França, 2280. Vegeu
SANT SILVÀ.

SANTCLIMENT (Anna). Vegeu SANTCLIMENTA

(Anna). // — (Mateu de), donzell o cavaller,
regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès,
Moià i Moianès, 2134, 2135, 2159. // — (Mateu
de), ciutadà de Barcelona, espòs d’Anna, filla dels
difunts Gaspar i Jerònima Pujades, neboda i here-
va substituta de Benet Pons, cavaller, pares de
Montserrat, donzella, muller de Joan Miquel
Montserrat Pons, cavaller, marmessor del testa-
ment del dit cavaller, 2051, 2128, 2198, adminis-
trador del bací dels pobres vergonyants de la
parròquia dels Sants Just i Pastor, 2061-2064. //
— I DE CORBERA (Francesc de), tutor de Joanot
de Gualbes i de Santcliment, fill i hereu del difunt
Francesc de Gualbes i de Santcliment, ambdós
donzells, habitants de Barcelona, 1990.

SANTCLIMENTA (Anna), filla dels difunts Gaspar,
ciutadà de Barcelona, i de Jerònima Pujades,
segona muller de Mateu de Santcliment, cavaller,
domiciliat a Barcelona, pares de Montserrat,
muller de Joan Miquel Montserrat Pons, cavaller,
fill de Benet Pons, cavaller, domiciliat a Barcelona
i de la difunta Elionor, 2198, neboda, marmessora
i hereva substituta de Benet Pons, cavaller, habi-
tant de Barcelona, 2051, hereva de la mare,
2128. 

SANTDIONÍS, Sanct Dionís (Miquel Hèctor de),
donzell, domiciliat a la ciutat i vegueria de Girona,
espòs de Jerònima, 2189.

SAPILA (Bernat Sever), ciutadà, clavari, síndic i pro-
curador de la ciutat de Barcelona, 1985, 1987,
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Oliver, donzell, regent la vegueria de Barcelona,
Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 2128. // —
(Damià), espòs de Violant, 2110. // — (Miquel),
doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona,
2291. // — (Ramon), doctor en drets, espòs de
Francina Beneta, pares de Ramon Cristòfol, ciuta-
dà de Barcelona, difunt, 2291. // —, Carovira
(Ramon Cristòfol), ciutadà de Barcelona, fill dels
difunts Ramon Sarrovira, doctor en drets, i de
Francina Beneta, espòs de Caterina, 2021, 2291.

SASTRE, Sastra (Jaume, Jauma), notari públic de
Barcelona, 2158, cunyat de Francesc Ros, notari
públic, ciutadà de Barcelona, difunt, 2192. 

SATALLADA (Genís), adroguer, fill del difunt Pere
Genís Satallada, apotecari, ambdós ciutadans de
Barcelona, espòs d’Eulàlia, 2110. // — (Pere
Genís), apotecari, pare de Genís Satallada, adro-
guer, ambdós ciutadans de Barcelona, difunt,
2110.

SATORRA (Miquel), ciutadà de Barcelona, tutor de
Joanot de Gualbes i de Santcliment, fill i hereu
del difunt Francesc de Gualbes i de Santcliment,
donzell, habitant de Barcelona, 1990.

SATORRE (Miquel Francesc), cavaller, habitant de
Barcelona, 2246.

SATRIA (Bernat), ciutadà de Barcelona, espòs de
Francina, difunt, 2126.

SAURÍ (Joan), blanquer, de la vila de Castelló
d’Empúries, procurador, rector i administrador
del bací dels pobres vergonyants de l’església de
Santa Maria de la dita vila, 2019.

SAVALL (Ramon), donzell, doctor en lleis, ciutadà
de Barcelona, jutge setmaner de la cort de Felip
de Ferrera, ciutadà, regent la vegueria de
Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 2291,
2331, 2332. // — (Valentí Benet), cavaller, doctor
en lleis i/o en ambdós drets, habitant i/o ciutadà
de Barcelona, fiador de Miquel Montserrat
Fàbregues, 2264, jutge setmaner de la cort de
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Miquel de Vallseca, ciutadà, regent la vegueria de
Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 2184.

SAVALLÀ [DEL COMTAT], municipi de la
Conca de Barberà, 2076-2078, 2121, 2130, 2140,
2309, 2310. 

SAVILA (Aldonça), vídua, 2262. // — (Francesc),
doctor, del Reial Consell, 2147.

SAVINA (Joan, Johannes), sogre de Pere Mensa,
ambdós notaris públics de Barcelona, 1987, 1999,
2000, 2027, 2030, 2042, 2046, difunt, 2047,
2144.

SAVIT (Pere), xaloner, tutor de Pere Guiot, fill del
difunt Eloi Guiot, ferrer, ambdós ciutadans de
Barcelona, i d’Elisabet, 2104, 2105.

SCARAMPI (Luchino), plet, mercader piemontès
naturalitzat barceloní, 2373.

SCARSAR.Vegeu ESCARSER.

SEBASTIANA, filla de Francesca Moragas, hereva del
mas Moragas, a la parròquia de Sant Esteve de
Parets, i de Joan Umbert, pagès, germana de Joan,
Àngela, Antònia, Antiga, Montserrat i Elisabet,
2299.

SEGARRA (Bernabé), segon marit d’Elionor, filla de
Jaume Caselles, ambdós mercaders, ciutadans de
Barcelona, i d’Eulàlia Beneta, padrastre de
Galceran i Joan, fills del difunt Pere Vicenç
Rossell, també mercader, ciutadà de Barcelona, i
de la dita Elionor, 2250.

SEGUER, Seguera (àlies). Vegeu MARGARIT (Anna
Bernadina Eulàlia de) I SEGUER (Bartomeu). // —
(Bartomeu), germà de Pere Seguer, ambdós mer-
caders, ciutadans de Barcelona, espòs d’Isabel o
Elisabet, ara muller de Jeroni de Margarit, pare pòs-
tum d’Anna Bernadina Eulàlia, muller de Llàtzer de
Margarit, padrastre de Francesc Benet i Miquel
Bernadí Granada, oncle dels germans Claret, difunt,
2090, 2091, 2094, 2125, 2132. // — (Pere), germà
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difunt, 2061-2063. // — (Lluís), sabater, ciutadà de
Barcelona, 2185. // —, Serra Casadevall
(Magdalena), muller, en segones noces, de (...)
Serra, 2041. Vegeu CASADEVALL (Magdalena).

SERRATEIX (Santa Maria de Serrateix), monestir,
situat al municipi de Serrateix, comarca del
Berguedà, abat, abbas, 2280, 2312.

SESCOMES (Beatriu), abadessa del monestir de
Sant Antoni de Barcelona, de l’orde de Sant
Damià i de Santa Clara, 1993, 2020.

SESILLA (Andreu Joan), notari públic per tota la
terra i la dominació reials, ciutadà de Barcelona,
2343.

SETANTÍ (mossèn). Vegeu SETANTÍ (Francesc),
cavaller. // — (Francesc), cavaller, habitant de
Barcelona, procurador de Diego de Acevedo y
Fonseca, conseller i tresorer general de Felip I,
2311, 2343. // — (Francesc, Francés), donzell,
domiciliat a Barcelona, clavari, síndic i procurador
de la dita ciutat, 2133, 2138-2141, 2177. // —
(Lluís), ciutadà, clavari, síndic i procurador de la
ciutat de Barcelona, 2117, 2129, 2131, 2155,
2361. // —, Çetantí (Miquel), donzell, domiciliat
i/o habitant a Barcelona, clavari, síndic i procura-
dor de la dita ciutat, 2018, 2020, 2022, 2023,
2026, 2035. 

SEVILLA, ciutat del regne de Castella, capital de
la comunitat autònoma d’Andalusia, resident,
2252.

SICÍLIA, Sicilia, Ciçília, regne i illa, reyno, 2268,
conservador de Sicília, 2226, privilegi d’extracció
de blat als barcelonesos, 2226, 2311. // — DEÇÀ
EL FAR. Vegeu NÀPOLS, regne.

SITJAR (Bernat), prevere, de la diòcesi de Vic, 1992.

SIVELLER (Bernat), doctor en lleis, ciutadà de
Barcelona, prior i setmaner de la cort de Guillem
Pere Dusai, donzell , regent la vegueria de
Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 2252.

de Bartomeu Seguer, ambdós mercaders, ciutadans
de Barcelona, 2125. Vegeu CLARET i GRANADA.

SELLA (Joan), prevere de la catedral de Barcelona,
testimoni, 2179.

SELLERS (Antoni), rector de la parròquia de Sant
Miquel, 2039.

SENSELVA (àlies). Vegeu DEYREN (Lleonard).

SENTMENADA (Violant), tia materna de Perot de
Terrades, fill dels difunts Joan Vicenç de Terrades,
ciutadà de Barcelona i de Girona, i de Lluïsa, el
seu hereu universal, 2001.

SENTMENAT (mossèn). Vegeu SENTMENAT (Jaume
Miquel Roc de). // — (Francesc de), espòs d’Anna
de Pau, avi d’Antoni d’Oms, ambdós donzells,
domiciliats a Barcelona, difunt, 1985. Vegeu PAU

(Anna de). // — (Jaume Miquel Roc de), donzell,
domiciliat a Barcelona, espòs de Caterina de
Sentmenat i d’Erill, 2347. // — I D’ERILL (Caterina
de), muller de Jaume Miquel Roc de Sentmenat,
donzell, domiciliat a Barcelona, 2347.

SERENA, muller de Pau Ginebrosa, corredor d’o-
rella, ciutadà de Barcelona, 2161.

SERRA (Andreu), fill de l’homònim, de la vila de
Torroella de Montgrí, legatari de Caterina Balrina,
vídua, en primeres noces, de Joan Balrí, muller de
Joan Saguer, de la mateixa vila, 2174. // —
(Andreu), pare de l’homònim, de la vila de
Torroella de Montgrí, 2174. // — (Barnabà), doc-
tor en lleis, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner
de la cort de Mateu de Santcliment, cavaller,
regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès,
Moià i Moianès, 2159. // — (Bernabé), doctor del
Reial Consell, jutge i proveïdor de greuges, repar-
tidor de greuges i demandes a la cort general de
Montsó, 2311. // — (Elisabet, Isabel), muller de
Gaspar Serra, causa pia, difunta, 2072, 2073. // —
(Gaspar), espòs d’Elisabet Serra, 2072, 2073. // —
(Jeroni), nebot i hereu universal de Miquel Oliba,
ambdós mercaders, ciutadans de Barcelona,
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SO (Elisabet, Isabel de), muller de Galceran
Burguès i de Santcliment, fill de l’homònim i
d’Àngela Alèxia, 2103.

SOCIES (Bernadí), prevere beneficiat de la catedral
de Barcelona, administrador de la capella de Sant
Sever, 2038. // — (Romeu), oriünd de la vila del
Vendrell, notari públic i regent la notaria pública
de tota la terra del monestir de Sant Cugat del
Vallès al Penedès, 2170.

SOLÀ (Jaume ), 2345.

SOLDEVILA (Joan), prevere, curador dels béns del
difunt Pere Bertran, prevere beneficiat del cinquè
benefici de Santa Caterina de la catedral de
Barcelona, 2205.

SOLEI, mas, situat a la parròquia de Sant Esteve
de Vilanova del Vallès, terme del castell de la
Roca del Vallès, i els seus agregats, els masos
Rollan i Martí, 2190, 2193, 2194.

SOLEI (Antoni), fill d’Esteve Solei, agricultor, de la
parròquia de Sant Esteve de Vilanova del Vallès, i
de la difunta Narcisa, germà de Miquel, Jaume,
àlies Puig, hereu i propietari del mas Puig, de la
mateixa parròquia, Margarida, Elionor, Elisabet,
Eulàlia, Joana i Magdalena, donzelles, 2193, 2194,
2200. // —, Soley (Esteve), agricultor, de la parrò-
quia de Sant Esteve de Vilanova del Vallès, terme
del castell de la Roca del Vallès, vidu de Narcisa,
pare d’Antoni, Miquel, Jaume, àlies Puig, hereu i
propietari del mas Puig, de la mateixa parròquia,
Margarida, Elionor, Elisabet, Eulàlia, Joana i
Magdalena, donzelles, estabilient del mas Solei i
dels masos Rollan i Martí, agregats al primer, 2190,
2193, 2194, 2200. // — (Jaume), àlies Puig, hereu i
propietari del mas Puig, de la parròquia de Sant
Esteve de Vilanova del Vallès, fill d’Esteve Solei,
agricultor, de la mateixa parròquia, i de la difunta
Narcisa, germà d’Antoni, Miquel, Margarida,
Elionor, Elisabet, Eulàlia, Joana i Magdalena, donze-
lles, 2193, 2194, 2200. // — (Miquel), fill d’Esteve
Solei, agricultor, de la parròquia de Sant Esteve de
Vilanova del Vallès, i de la difunta Narcisa, germà
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d’Antoni, Jaume, àlies Puig, hereu i propietari del
mas Puig, de la mateixa parròquia, Margarida,
Elionor, Elisabet, Eulàlia, Joana i Magdalena, donze-
lles, 2193, 2194, 2200. // — (Pere), antic estabi-
lient del mas Solei, difunt, 2190.

SOLER Guillem Ramon de), senyor de la casa de
Fonollar, a la parròquia de Sant Boi de Llobregat,
pare de l ’homònim, ambdós ciutadans de
Barcelona, difunt, 2002. // — (Guillem Ramon
de), senyor de la casa de Fonollar, a la parròquia
de Sant Boi de Llobregat, fill i hereu universal del
difunt homònim, ambdós ciutadans de Barcelona,
espòs de Margarida, 2002, 2003, 2012. Vegeu
FONOLLAR i SANT BOI DE LLOBREGAT. //
— (Jeroni), doctor del Reial Consell, 2147. // —
(Joan), ferrer, confrare i pròcer de la confraria de
Sant Eloi dels Ferrers de Barcelona, 2136. // —
(Pere), prevere, rector de l’altar de Sant Miquel
de l’església de Santa Maria del Mar, 2044.

SOLEY. Vegeu SOLEI.

SOLSONA (Francesc, Francesch) notari públic de
Barcelona, 2162-2164, 2189, 2197, 2198, 2204,
2278, 2349.

SOLZINA (Francesc), doctor en ambdós drets, ciu-
tadà de Barcelona, clavari, síndic i procurador de
l’esmentada ciutat, 1999, 2258. Vegeu ALZINA

(Francesc d’). // — (Martí), hereus, difunt, 2259.

SORÀ (fra Martí), monjo, administrador i/o major-
dom i conreuer del monestir de Santa Maria de
Montalegre, procurador, síndic i ecònom de Joan
Ribalter, prior del dit monestir, 2376. Vegeu
BARCELONA.– Monestirs i convents:

SORRIBES, canceller i/o regent la cancelleria reial.
Vegeu SORRIBES (Macià). // — (Macià), abat de
Sant Salvador de Breda, canceller i del Consell
Reial, 2226-2228, 2269, jutge i proveïdor de
greuges a les corts de Montsó, 2311.

SORS (Joan), causídic, ciutadà de Barcelona, testi-
moni, 2316. // — (Rafael), apotecari, pare de
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ciat de la catedral de Barcelona, nebot, marmes-
sor i hereu substitut del dit oncle Miquel Feliu,
2388. // — (Martí Joan), doctor en lleis, regent la
cancelleria reial, ciutadà de Barcelona, tutor de
Rafaela Sunyera, filla i hereva del difunt Joan
Sunyer, doctor en lleis i/o doctor en ambdós
drets, vicecanceller reial als regnes de la Corona
d’Aragó, 2018.

SUNYERA (Elisabet), filla i hereva universal substi-
tuta de Bernat Safont, notari i escrivà de registre
reial, i de Joana, muller de Francesc Sunyer, notari
públic de Barcelona, germana d’Elionor, Bernat,
Miquel, Francesc i Aldonça Brianda, 2123, 2124.
// — (Lluïsa, Luysa), vídua de Joan Sunyer, doctor
en lleis i/o doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, vicecanceller reial als regnes de la
Corona d’Aragó, mare i tutora de Rafaela, 2018,
2144, després muller del noble Jaume de
Cardona, 2341. // — (Rafaela, Raphela), impúber,
filla i hereva universal de Joan Sunyer, doctor en
lleis i/o doctor en ambdós drets, vicecanceller
reial als regnes de la Corona d’Aragó, i de Lluïsa,
2018, muller del noble Jaume de Cardona, 2341.
Vegeu CARDONA (Rafaela de).

SURIÀ (Joan), relacionat amb Rafael Monterols,
candeler de cera i botiguer de draps de llana, ciu-
tadà de Barcelona, 2261.

SURÓ (Antoni), botiguer, de la vila de Castelló
d’Empúries, procurador, rector i administrador
del bací dels pobres vergonyants de l’església de
Santa Maria de la dita vila, 2019.

TALAVERA (Pere), notari públic de Barcelona,
2360. 

TALAYERO (Diego), escrivà de manament reial i
notari públic, 2344.

TALTEÜLL, castell, situat en el poble homònim
del municipi de Massoteres, centre de la baronia
homònima, comarca de la Segarra, 2139, 2145.

Jerònima, muller de Rafael Ferrer Coll, mercader,
ciutadà de Barcelona, difunt, 2239.

SORTINO (Giovanni Tommaso), notari de la gran
cort vicària a Nàpols, 2011.

SOTALELL (Llorenç), notari públic de Barcelona,
2143, 2250.

SPANO (Salvador), mercader, ciutadà de
Barcelona, 2056.

SPINOSIS (Marius de), secretari de Cristòfol de
Sant Eustaqui, prevere cardenal de Pau III, 2089.

STUDI GENERAL. Vegeu BARCELONA.– Estudi
General:

SUNYER (àlies). Vegeu FELIU (Joan). // — (mossèn).
Vegeu SUNYER (Francesc). // — (Francesc,
Franciscus), notari públic de Barcelona, 2013,
2016, 2021, 2045, 2065, 2093, 2126, 2131, 2155,
2164, 2172, 2173, 2176, 2204, 2205, 2247, 2271,
2276-2278, 2280, 2288, 2297, 2305, 2312, 2316,
2317, 2324, 2326, 2340, 2371, connotari
d’Andreu Miquel Mir, menor, 2186, 2187, espòs
d’Elisabet Sunyera, filla de Bernat Safont, notari i
escrivà de registre, gendre i marmessor del dit
Bernat, 2123, difunt, 2088, 2177. Vegeu SAFONT

(Bernat). // — (Joan), agricultor, de la vila de
Moià, espòs de Joana Sunyer, germana de Miquel
Feliu, prevere beneficiat de la vila de Moià, pares
de Joan Feliu, àlies Sunyer, prevere beneficiat de
la catedral de Barcelona, nebot, marmessor i
hereu substitut del dit oncle Miquel Feliu, 2388. //
— (Joan), doctor en ambdós drets, del Reial
Consell, ciutadà de Barcelona, vicecanceller reial
als regnes de la Corona d’Aragó, espòs de Lluïsa,
pare de Rafaela, muller del noble Jaume de
Cardona, difunt, 2018, 2144, 2341. Vegeu
SUNYERA (Lluïsa) i SUNYERA (Rafaela). // — (Joan),
jutge i proveïdor de greuges a la cort general de
Montsó, 2311. // — (Joana), germana de Miquel
Feliu, prevere beneficiat de la vila de Moià, muller
de Joan Sunyer, agricultor, de la vila de Moià,
pares de Joan Feliu, àlies Sunyer, prevere benefi-

T
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TAMARIT (Bernat Joan de), donzell ,  espòs
d’Elionor, filla de Pere Salbà, donzell, domiciliat a
Barcelona, i d’Elionor Esquerit, difunt, 2244.

TANDER (Gabriel), sabater, ciutadà de Barcelona,
espòs d’Eulàlia Tandera, 2387.

TANDERA (Eulàlia, Eulària), muller de Gabriel
Tander, sabater, ciutadà de Barcelona, 2387.

TÀPIES (Cristòfol), prevere beneficiat de l’església
de Sant Genís, de la vila de Torroella de Montgrí,
2174.

TARAFFA (Francesc), arxiver de la catedral de
Barcelona, 2049.

TARDÍ (Guillem), pagès, de la vila de Peramola,
germà de Margarida Tardina, 2294.

TARDINA (Margarida), germana de Guillem Tardí,
de la vila de Peramola, futura muller de Bernadí
Marquès, 2294.

TARRAGONA, capital de la comarca del
Tarragonès, 2333, arquebisbe, catedral, comensal,
2072, 2173, censals, 2322, examen dels calderers
i ferrers, 2034, generalitats, 2300, notari, 2333. //
—, CAMP DE, regió natural i històrica del
Principat de Catalunya, 2375, 2376.

TÀRREGA, municipi i cap de la comarca de
l’Urgell, censal, 2347. 

TÀRREGA (Miquel), notari públic de la vila de
Guissona, 2145.

TAVERNER (Bernat), mercader, ciutadà de
Barcelona, baciner del bací de pobres vergo -
nyants de Santa Maria del Mar i patró de la cape-
llania perpetua de Santa Maria a l’altar major de
la parròquia de Santa Maria del Mar, 2292.

TERÇA (Miquel), regent la cancelleria i del Consell
Suprem Reial, jutge i proveïdor de greuges a la
cort general de Montsó, 2311.
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TERRADES (Francesc Benet de), ciutadà de Girona,
fill dels difunts Francesc Sebastià de Terrades, ciu-
tadà de Girona, i d’Elisabet, germà de Margarida
de Terrades, muller de Miquel de Cruïlles, don-
zell, domiciliat a la ciutat de Girona, 2175. // —
(Francesc Sebastià de), ciutadà de Girona, espòs
d’Elisabet, pares de Margarida i de Francesc
Benet, tutor del seu nebot Perot de Terrades, fill
i hereu universal del seu difunt germà Joan Vicenç
de Terrades, ciutadà de Barcelona i de Girona, i
de Lluïsa, i hereu universal de la seva difunta tia
àvia Violant Sentmenada, donzella, 2001, mar-
messor de Lluís Llor, 2058, difunt, 2175. // —
(Joan Vicenç), ciutadà de Barcelona i de Girona,
espòs de Lluïsa, pares de Perot, l’hereu universal,
i de Magdalena, muller de Miquel Guardiola, don-
zell, domiciliat a Barcelona, germà de Francesc
Sebastià, ciutadà de Girona, difunt, 2001. // —
(Margarida de), filla dels difunts Francesc Sebastià
de Terrades, ciutadà de Girona, i d’Elisabet,
muller de Miquel de Cruïlles, donzell, domiciliat a
la ciutat de Girona, germana de Francesc Benet
de Terrades, ciutadà de Girona, 2175. // —
(Perot de), fill i hereu universal del difunt Joan
Vicenç de Terrades, ciutadà de Barcelona i de
Girona, i de Lluïsa, germà de Magdalena, muller
de Miquel Guardiola, donzell , domici l iat a
Barcelona, 2001.

TERRASSA, ciutat del Vallès Occidental, 2104,
2105.

TERRÉ (Joan, Joanot), donzell, senyor útil de l’es-
crivania de la cort de la vegueria de Barcelona,
1989, 1996, 1997, 2008, 2041, 2050, 2082, 2090,
2091, 2094, 2095, 2099, 2119, 2127, 2128, 2134,
2135, 2151, 2159, 2179, 2183, 2184, 2225, 2243,
2252, 2264, 2291, 2302, 2316, 2346, 2351. // —
(Martí Joan), doctor en ambdós drets, pare de la
difunta Lluïsa, vídua de Francesc Colom, metge, i
després muller de Joan Carbonell, doctor en
ambdós drets, i d’Onofre, doctor en lleis, tots
ciutadans de Barcelona, 2047. // — (Onofre),
doctor en lleis o en drets, ciutadà de Barcelona,
fill de Martí Joan Terré, doctor en ambdós drets,
germà de Lluïsa, espòs de Jerònima, 2047, 2167,
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espòs i procurador general de Lucrècia de Lloris i
de Torrelles, 2096, 2097. Vegeu LLORIS I DE

TORRELLES (Lucrècia de). // — (Martí Joan de),
cavaller, senyor del castell de la Roca [del Vallès],
antic propietari alodial del mas Solei i dels masos
Rollan i Martí, agregats al citat mas Solei, 2190.

TORRENT, lo, indret situat prop de la capella de
Santa Maria del Coll, 2048.

TORRENT (abans). Vegeu SAFONT (Pere). // —
(Bartomeu), notari, difunt, 2340.

TORRES. Vegeu TORRES (Francesc), sabater. // —
(Aldonça), vídua d’Antoni Joan Torres, mare de
Baltasar Jeroni, donzell, Lluís Jeroni, Elisabet, donze-
lla, Joana Ribes, muller de Francí de Ribes, donzell, i
Lluïsa Torres, muller de Jeroni Torres, donzell, àvia
d’Adriana d’Arbicio, Francesc i fra Galceran Torres,
els hereus universals, 2179. // — (Antoni), 2358,
2359. // — (Antoni), assaonador de pells, ciutadà
de Barcelona, procurador de l’Hospital de la Santa
Creu, 2372. // — (Antoni Joan), espòs d’Aldonça
Torres, pare de de Baltasar Jeroni, Lluís Jeroni,
Elisabet, donzella, Joana Ribes, muller de Francí de
Ribes, donzell, i Lluïsa Torres, muller de Jeroni
Torres, donzell, avi d’Adriana d’Arbicio, Francesc i
fra Galceran Torres, els hereus universals, difunt,
2179. // — (Francesc), fill dels difunts Jeroni
Torres, donzell, i de Lluïsa Torres, filla d’Aldonça i
del difunt Antoni Joan Torres, germà de fra
Galceran, hereu universal de l’àvia, 2179. // —
(Francesc, Francesch), sabater, ciutadà de
Barcelona, espòs de Salvadora, 2160. // — (fra
Galceran), fill dels difunts Jeroni Torres, donzell, i
de Lluïsa Torres, filla d’Aldonça i d’Antoni Joan
Torres, germà de Francesc Torres, hereu universal
de l’àvia, 2179. // — (Jeroni), donzell, espòs de
Lluïsa Torres, filla del difunt Antoni Joan Torres i
d’Aldonça, pare de Francesc i fra Galceran, 2179.
// — (Lluís), notari públic de Barcelona, 2146. // —
(Lluïsa), filla d’Antoni Joan Torres i d’Aldonça,
muller de Jeroni Torres, donzell, mare de Francesc
i fra Galceran, germana de Baltasar Jeroni, Lluís
Jeroni, Elisabet, donzella, i de Joana Ribes, muller
de Francí de Ribes, donzell, difunta, 2179.

2180, 2182, difunt, 2229. // — DE PICALQUÉS, de
Picalquers (Francesc, Francesch), ciutadà, clavari,
procurador i síndic de la ciutat de Barcelona,
2074, 2079, conseller primer de la dita ciutat, sín-
dic i procurador a les corts de Montsó, 2083.

TERRI (Miquel), mercader, ciutadà de Barcelona,
procurador general d’Alfons de Castellbisbal,
donzell, domiciliat en aquesta ciutat, 2374.

TIRACER (Pere Arnau), ciutadà de Barcelona,
espòs d’Antiga Esblades, difunt, 2179.

TOMÀS (Gabriel), major, prevere beneficiat de la
catedral de Barcelona, administrador de la capella
de Sant Sever, 2038, 2097. // — (Mateu), àlies
Prat, prevere beneficiat de la catedral de
Barcelona i de Santa Maria del Mar, difunt, 2205.
// — (Pere), fundador del cinquè benefici de
Santa Caterina a la catedral de Barcelona, difunt,
2205.

TONDA (Joan Agustí), garbellador de Barcelona,
espòs de Rafaela, filla de Miquel Luayna, àlies
Maltès, pescador, ciutadà de Barcelona, i
d’Elisabet, 2028.

TORMO (Joan), representant de l ’abat de
Montserrat, jutge i proveïdor de greuges a la cort
general de Montsó, 2311. // — (Miquel de), prior
del monestir de Santa Maria de Besalú, diputat del
General de Catalunya, resident a Barcelona, 2300.

TORRA (Bernat), notari públic de Manresa, 2241.
// — (Pere Benet), àlies Puigmarí, donzell, domici-
liat a Barcelona, 2150.

TORRE ABADAL, centre de l’antiga quadra
Abadal a la parròquia de la Santa Creu d’Olorda,
pertanyent ara al municipi de Sant Feliu de
Llobregat, comarca del Baix Llobregat, 2001.

TORRE DE LA VILA. Vegeu FONOLLAR, casa.

TORRELLES (Carles, Carlos, Carolus), donzell, ciu-
tadà, habitant i/o domiciliat a la ciutat de València,
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TORROELLA DE MONTGRÍ, municipi del Baix
Empordà, 2174, habitants, església de Sant Genís,
prevere, 2174, síndic a corts, 2311. // —, baronia,
2174.

TORTOSA, municipi del Baix Ebre, ciutadans,
2300, examen dels calderers i ferrers, 2034,
generalitats, 2300, síndic a corts, 2311. 

TOSA (Pere), de Terrassa, tutor de Pere Guiot, fill
del difunt Eloi Guiot, ferrer, ciutadà de Barcelona,
i d’Elisabet, 2104, 2105.

TOST (Martí), procurador de Caterina Safont,
vídua de Nicolau Safont, notari i/o mercader, ciu-
tadà de Barcelona, 2147. // — (Pere Martí), nota-
ri públic de Barcelona, connotari i deixeble del
difunt Francesc Sunyer, 2088, 2177.

TOTOSAUS (àlies). Vegeu RIBES I TOTOSAUS (Joan
Pau). // — (Francesc), besnét de Jaume Brunet,
mercader, ciutadà de Barcelona, 2188. // —
(Joan), besnét de Jaume Brunet, mercader, ciutadà
de Barcelona, 2188. // — (Joan), mercader, ciuta-
dà de Barcelona, espòs de Caterina, pares de Joan
Pau Ribes i Totosaus, 2008. // — (Joan Jordi), pro-
curador de Joan d’Erill i d’Orcau, 2384. // — (Joan
Pau). Vegeu RIBES I TOTOSAUS (Joan Pau). 

TREBALL (Joan), calceter, ciutadà de Barcelona,
testimoni, 2351.

TRIA, mas, situat a la parròquia de Santa Maria
de Llerona, 2313.

TRIA (Jeroni, Hyerònym), senyor útil i propietari
del mas Tria, de la parròquia de Santa Maria de
Llerona, fiador de Martí Joan Camps, agricultor,
de la parròquia de Sant Feliu de Canovelles,
2313.

TRIES (Aldonça Joana, Aldonsa Joana, Aldonsa,
Joana Aldonça), f i l la dels difunts Francesc
Salverdenya, mercader, i d’Elisabet, muller de
Joan Tries, ambdós ciutadans de Barcelona, pares
de Joanot i de Jerònima, els hereus universals,
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testadora, 2223. // — (Elisabet), filla de Gabriel
Tries, doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, germana de l’homònim i de Joan,
difunta, 2305. // — (Gabriel) , ciutadà de
Barcelona, fill del difunt homònim, doctor en
ambdós drets, ciutadà de Barcelona, germà de
Joan i de la difunta Elisabet Tries, 2305. // —
(Gabriel), doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, pare de Gabriel, de Joan i d’Elisabet
Tries, difunt, 2305. // — (Jaume), segon marit de
Francina, filla de Marturià Gual, duaner, ciutadà
de Barcelona, 1998. // — (Jerònima), filla i hereva
universal d’Aldonça Joana, muller de Joan Tries,
ciutadà de Barcelona, germana de Joanot, muller
de Francesc d’Altarriba, donzell, de la vila de
Cervera, 2223. // — (Joan), ciutadà de Barcelona,
espòs i marmessor d’Aldonça Joana, pares de
Joanot i de Jerònima, 2223. // — (Joan), ciutadà
de Barcelona, fill del difunt Gabriel, doctor en
drets, ciutadà de Barcelona, germà de l’homònim
i de la difunta Elisabet Tries, 2305. 

TROYSIO DE GIPHONO (Pietro Antonio), jutge de
la ciutat de Nàpols, 2014.

TULA, TULLE, diòcesi, bisbat del Baix Llemosí
(Occitània), departament de la Corresa, França,
2312. 

TURELL (Bernat), fill de Lluís Turell i de la difunta
Caterina Bussot i Turell, ambdós habitants de
Barcelona, 2274, 2360. // — (Gabriel), adminis-
trador de l’heretat de Francina, vídua de Bernat
Satria, ciutadà de Barcelona, 2126. // — (Lluís),
habitant de Barcelona, vidu de Caterina Bussot i
Turell, pares de Bernat Turell, 2274, difunt, 2360.

UBAC (Joan, Johannes), mercader, ciutadà de
Barcelona, espòs de Margarida, pare de Joan
Benet Ubac, difunt, 2055. // — (Joan Benet,
Johannes Benedictus), fill i hereu universal del
difunt Joan Ubac, mercader, ciutadà de Barcelona,
2055. // — (Margarida), muller del difunt Joan
Ubac, mercader, ciutadà de Barcelona, tia de

U
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VALENTÍ (Pere), ferrer, confrare i pròcer de la
Confraria de Sant Eloi dels Ferrers de Barcelona,
2136.

VALL (Francesc), doctor en lleis, ciutadà de
Barcelona, jutge delegat de la cort de Guillem
Pere Dusai, donzell , regent la vegueria de
Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 2264.

VALLADOLID, capital de l’antic regne de Castella,
comunitat autònoma de Castella i Lleó, 2344.

VALLCEBRE, Valcebra, Valsebra (Joan Climent,
Joannes Clemens), fill de Pau Onofre Vallcebre,
ambdós ciutadans de Barcelona, difunt, 2302. //
—, Balsebra (Pau Onofre, Pau Honofre), merca-
der, pare del difunt Joan Climent Vallcebre, amb-
dós ciutadans de Barcelona, 2302, testimoni,
2041. // — (Fra Pau Onofre), monjo del mones-
tir de Sant Pau del Camp, 2248.

VALLDELLÓS, patró de vaixell, 2041.

VALLDONZELLA (Santa Maria de Valldonzella),
monestir, situat a l’antic poble de Sant Gervasi de
Cassoles, comarca del Barcelonès. Vegeu BAR-
CELONA.– Monestirs i convents: 

VALLE EBRON, monasterio. Vegeu SANT JERO-
NI DE LA VALL D’HEBRON, monestir.

VALLERS (Tomàs), notari públic de Barcelona,
2171, 2303, 2304.

VALLÈS, el, antiga divisió administrativa de
Catalunya, que formà una sola demarcació admi-
nistrativa amb la vegueria de Barcelona, 2048,
ardiaca, 2223, degà, decanus Vallensis, 2345.
Vegeu BARCELONA.– Oficials reials: veguer.

VALLÈS (Antoni), sastre, ciutadà de Barcelona, tes-
timoni, 2291. // — (Jaume), primer marit
d’Elisabet, filla de Marturià Gual, duaner, ciutadà
de Barcelona, difunt, 1998. // — (Miquel), corre-
dor de coll i d’honors públic i jurat de la ciutat de
Barcelona, 2232, 2233.

Rafael Ubac, difunta, 2055. // —, Ubach (Rafael,
Raphael), canonge de la catedral de Barcelona,
abat o comanador perpetu del monestir de Sant
Esteve de Banyoles, vicari general del bisbe de
Barcelona Jaume Caçador, 2204, 2247, 2254,
2292, curador i administrador de Joan Benet
Ubac, 2055.

UCLÉS, municipi de Castella, comunitat autòno-
ma de Castella-la Manxa, província de Conca,
centre de l’orde de Sant Jaume de l’Espasa o de
Santiago. Vegeu, Sant Jaume de l’Espasa, orde. 

UMBERT (Joan), àlies Moragas, espòs de Francesca
Moragas, hereva del mas Moragas, de la parrò-
quia de Sant Esteve de Parets, pares de Joan
Moragas, l’hereu universal, i d’Àngela, Antònia,
Antiga, Sebastiana, Montserrat i Elisabet, 2299.

URGELL, diòcesi, 2139, 2142, 2169, 2232, 2233.

URGELLES, regent la cancelleria reial, 2228.

UTRALLES (Francesc), beiner, ciutadà de
Barcelona, testimoni, 2346.

VACCA (Francesca de), vídua de (...) Vacca, 2038.
// — (...), espòs de Francesca de Vacca, difunt,
2038.

VACIARIIS -sic.- (Benet de), paborde de l’església
dels Sants Nazari i Cels de la ciutat de Gènova,
2333.

VADELL (Joan), mercader, ciutadà de Barcelona,
testimoni, 2090, 2091.

VALDELLANO, conde. Vegeu GARCÍA MAYORAL

(Pedro).

VALÈNCIA, capital de l’antic regne homònim i del
País Valencià, 2096, 2097, diòcesi, 2200, domici-
liats, 2096, 2097, justícia, 2096, notari, 2096.

V
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VALLGORNERA (Joan), donzell , de la vila de
Perpinyà, 2175.

VALLHONESTA (Joan), sastre, ciutadà de Barcelona,
germà de Miquel i germà i procurador de Pere
Vallhonesta, ambdós forners, 2084, difunt, 2106,
2107. // — (Miquel), forner, germà de Joan, sas-
tre, ciutadà de Barcelona, i de Pere, també for-
ner, 2084. // — (Pere), forner, germà de Joan,
sastre, ciutadà de Barcelona, i de Miquel, forner,
2084, difunt, 2106.

VALLMANYA (Joan), mercader, difunt, 2110.

VALLS (Pau), doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, 2119.

VALLSECA (Francesc de), doctor en drets, del
Consell Reial, ciutadà de Barcelona, 2265, 2266.
// —, Vallsecha, Vallesicha (Miquel de), ciutadà de
Barcelona, segon marit d’Àngela o Àngela
Miquela, vídua de Francesc Gassius de la Pera,
donzell, domiciliat a Barcelona, pares d’Anna,
monja del monestir de Santa Maria de Jonqueres,
1999, 2258. Vegeu GASSIUS DE LA PERA

(Francesc). // — (Miquel de), ciutadà, regent la
vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i
Moianès, 2151, 2172, 2179, 2183, 2184, 2225.

VALSECHA (mossèn), 1997. Vegeu VALLSECA

(Miquel de).

VALVA. Vegeu BALBA.

VECIANA, Vesiana (Tomàs), escrivà de manament
reial i notari públic, ciutadà de Barcelona, 2259.

VEIÀ (Joan), canonge de la catedral de Barcelona,
administrador general de l’Hospital de la Santa
Creu, 2373.

VELÁZQUEZ CLIMENT (Miquel), escrivà reial, 2085.

VENDRELL, el, municipi i cap de comarca del
Baix Penedès, 2170, oriünd i notari, 2170.
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VENTALLOLS (Bartomeu), mercader, ciutadà de
Barcelona, oncle patern de Gaspar Ventallols, cava-
ller, habitant de Barcelona, difunt, 2321. // —
(Gaspar), cavaller, habitant de Barcelona, hereu del
difunt oncle patern Bartomeu Ventallols, cosí
germà de Jaume de Ventallols, menor, ambdós
mercaders, ciutadans de Barcelona, 2321. // —
(Jaume), espòs, en primeres noces, de Magdalena,
ara Magdalena Llagostera, pares del fill i hereu
homònim, menor, ambdós mercaders, ciutadans de
Barcelona, difunt, 2109, 2315, 2320, 2321. Vegeu
LLAGOSTERA (Magdalena). // — (Jaume), menor, fill
del difunt homònim, ambdós mercaders, ciutadans
de Barcelona, i de Magdalena, espòs d’Elisabet
Puiggenera, cosí germà de Gaspar Ventallols, cava-
ller, habitant de Barcelona, deutor, 2109, 2303,
2304, 2315, 2320, 2321, 2329, 2330, difunt, 2342.

VERDAGUER (Antoni), prevere beneficiat a l’esglé-
sia de Santa Maria del Pi, procurador d’Agustí
Joan, clergue de Barcelona, beneficiat del benefici
dels sants Tomàs i Bernat de la parròquia de Sant
Miquel, 2167.

VERDER (Bernat), canonge i sagristà del monestir
de Santa Maria de l’Estany, marmessor i vicege-
rent de les causes pies de Miquel Feliu, prevere
beneficiat de la vila de Moià, 2388.

VERGE MARIA DELS ÀNGELS. Vegeu BARCE-
LONA.– Monestirs i convents:

VERGÓS, Vergós i Fanera (Joana de), germana
d’Onofre de Vergós, muller de Joan Cristòfol
Faner, doctor en lleis i/o en ambdós drets, domi-
ciliat i/o ciutadà de Barcelona, 2066, 2150, hereva
universal , marmessora i tutora dels f i l ls
Montserrat, Beatriu, Jerònima i Guiomar, al seu
torn, futura muller d’Antoni Paraire, burgès de la
vila de Puigcerdà, 2162-2164, vídua, 2278, 2316,
2317. Vegeu FANER (Joan Cristòfol), JERÒNIMA, filla
de Perot Ferrer, i PARAIRE (Antoni). // — (Marc
Onofre de, Onofre de), donzell, domiciliat a la
vegueria de Vic, cunyat i marmessor de Joan
Cristòfol Faner, doctor en lleis i/o en ambdós
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VIGNES (Paolo), habitant de Nàpols, testimoni,
2011.

VILA (mossèn). Vegeu VILA (Pere), donzell. // —
(Antoni), cavaller, domiciliat a la vegueria de Vic,
curador de Caterina Ferreres, donzella, filla del
difunt Francesc Ferreres, mercader, ciutadà de
Barcelona, 2135. // — (Bernat), procurador de
Francesc Giginta, regent la cancelleria i el Suprem
Consell Reial, jutge i proveïdor de greuges a la
cort general de Montsó, 2311. // — (Jeroni), cau-
sídic, ciutadà de Barcelona, procurador de
Caterina Safont, vídua de Nicolau Safont, ciutadà
de Barcelona, 2151. // — (Pau), botiguer de
draps de llana, ciutadà de Barcelona, testimoni,
2159. // — (Pere), caval ler, habitant de
Barcelona, espòs de Jerònima Beneta, cosí germà
de l’homònim i hereu universal, donzell, domici-
liat a Barcelona, difunt, 2325. // — (Pere), doctor
en lleis, jutge setmaner de la cort de Manuel de
Rajadell, donzell, regent la vegueria de Barcelona,
Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 2346. // —
(Pere), donzell, domiciliat a Barcelona, hereu uni-
versal del seu difunt cosí germà homònim, cava-
ller, habitant de Barcelona, 2325.

VILACLAMOR (Antoni), coescrivà de Felip Agustí
Masius, escrivà de manament reial i arxiver de
l’arxiu reial de Barcelona, 2092.

VILADAMOR (Joannes), escrivà reial, 2269.

VILADECANS, municipi del Baix Llobregat, 2103.

VILADEMULS, baronia, centrada en el castell i
municipi homònims, comarca del Pla de l’Estany,
2309, 2310.

VILAFRANCA DEL PENEDÈS, municipi de l’Alt
Penedès, domiciliats, habitants, 2072, 2073, 2197,
2304, parròquia de Santa Maria, 2073. // —,
vegueria, 2323.

VILAFRANCA (Lluís de), conseller de la ciutat de
Barcelona, 2083.

drets, domiciliat i/o ciutadà de Barcelona, i tutor
de Montserrat, Beatriu, Jerònima i Guiomar, fills
del dit Joan Cristòfol i de la seva germana Joana
Fanera, 2162-2164, 2278, 2317.

VERNET (Jaume), mercader, ciutadà de Barcelona,
2152. Vegeu BRUNET (Jaume).

VIC, municipi d’Osona, ciutadans, 2249, 2270,
2285-2287, clergue, prevere, 1992, 2048, 2292,
diòcesi, 1992, 2115, 2130, 2292, examen dels
calderers i ferrers, 2034. // —, vegueria, domici-
liat, 2135, 2278, 2336.

VIDAL, mas, situat a la parròquia de Santa Agnès
de Malanyanes, 2313.

VIDAL (Antoni), pagès, de la parròquia d’Arcavell,
de la diòcesi d’Urgell, marmessor i vicegerent de
les pies causes instituïdes per Jaume Sabater, àlies
Rossell, hortolà, ciutadà de Barcelona, 2232,
2233. // — (Antoni), prevere beneficiat de l’es-
glésia de Santa Maria del Pi, 2180, 2181, procura-
dor de Lucrècia Gassius, vídua de Jeroni Gassius,
donzell, domiciliat a Barcelona, 2182. // —
(Antoni), procurador dels creditors i cocreditor
de Jaume Ventallols, ambdós mercaders, ciuta-
dans de Barcelona, 2303, 2304, 2315, 2320,
2329, 2330. // — (Cristòfol), 2378. // —
(Francesc, Francesch), propietari i senyor útil del
mas Vidal, de la parròquia de Santa Agnès de
Malanyanes o de Bell-lloc, fiador de Martí Joan
Camps, agricultor, de la parròquia de Sant Feliu
de Canovelles, 2313. // — (Francesc, Franciscus),
notari públic de Barcelona, 2052, 2098, 2183,
2184, 2339. // — (Jaume), baster, espòs de
Magdalena, filla del difunt Pere Coll, paraire de
draps de llana, ambdós ciutadans de Barcelona,
difunt, 2054, 2113, 2114. // — (Joan), prevere
beneficiat de la capellania de Sant Salvador de
l’església de Santa Maria del Mar, 2360. // —
Salvador), habitant de Barcelona, criat per Elionor
de Requesens, testimoni, 2151. // — DESPLÀ

(Mateu), cavaller, domiciliat i/o habitant de
Barcelona, pare d’Elionor, donzella, 2026, 2035,
fiador, 2119, testimoni, 1989.
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VILAGAIÀ (Jerònima de). Vegeu BOSC DE VILAGAIÀ

(Jerònima).

VILANA (Bernat), doctor en ambdós drets, ciutadà
de Barcelona, síndic i procurador de la ciutat de
Barcelona a les corts generals de Montsó, 2083.
// — (Guerau), doctor en drets, canonge de la
catedral de Barcelona, oficial i vicari general de
Jaume Caçador, bisbe de Barcelona, 2205. // —
(Lluís), doctor en ambdós drets o en lleis, ciutadà
de Barcelona, jutge setmaner de les corts de
Bartomeu de Guimerà, varvassor, 2041, 2050, i
Marc Antoni de Camós, donzell, regents la
vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i
Moianès, 2095.

VILANOVA. Vegeu VILANOVA [DEL VALLÈS o
DE LA ROCA].

VILANOVA DE GELTRÚ. Vegeu VILANOVA I
LA GELTRÚ.

VILANOVA [DEL VALLÈS o DE LA ROCA],
municipi del Vallès Oriental, parròquia, 2247.
Vegeu SANT ESTEVE DE VILANOVA, parròquia.

VILANOVA I LA GELTRÚ, Vilanova de Geltrú,
municipi de la comarca del Garraf, treballador,
2027.

VILANOVA (àlies). Vegeu MADRONA (Miquel).

VILAR (Arcàngel), fill, marmessor i hereu universal
de Joan Vilar, notari públic de Barcelona, i de la
difunta Violant, 2301. // — (Francesc, Franciscus),
notari públic de Barcelona, 2260, 2300, testimoni,
2312. // — (Joan), canonge i ardiaca de Girona,
jutge i proveïdor de greuges a la cort general de
Montsó, 2311. // — (Joan, Joannes), notari públic
de Barcelona, 1994, 1996, 2038, 2052, 2057,
2061-2064, 2096, 2097, 2102, 2116, 2160, 2180-
2182, connotari del difunt Joan Saragossa, 2143,
regent l’escrivania de la notaria dels testaments
sacramentals de la parròquia dels Sants Just i
Pastor per Francesc Ribera, mercader, ciutadà de
Barcelona, senyor útil de la citada escrivania, 2100,
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espòs de Violant, pares d’Arcàngel Vilar, el seu
marmessor i hereu universal, testador, 2301,
difunt, 2116, 2261. // — (Joan Joaquim), notari
públic per tota la terra i la dominació reials, ciuta-
dà de Barcelona, connotari del difunt Joan Llorenç
Calça, 2035. // — (Miquel), prevere, de la vila de
Ceret, diòcesi d’Elna, resident a Ripoll, 2115.

VILASALÓ (Pere), prevere beneficiat de la catedral
de Barcelona, administrador de la capella de Sant
Sever, 2097.

VILASSAR, castell, situat al municipi de Vilassar
de Dalt, comarca del Maresme, senyor, 1999,
2254.

VILASSAR DE DALT, municipi del Maresme,
1999, 2254.

VILELLA (Bartomeu), prevere beneficiat de la cate-
dral de Barcelona, testimoni, 2243. // — (Joan),
mercader de França, resident a Avinyó, germà de
Miquel Vilella, hereu substitut de Violant de
Camporrells, 2145. // — (Miquel), mercader de
França, resident a Avinyó, germà de Joan Vilella,
hereu substitut de Violant de Camporrells, 2145.
Vegeu CAMPORRELLS (Violant de). // — (Pere),
notari de Manresa, hereus, difunt, 2136.

VILLANT (Joan), habitant de Nàpols, testimoni,
2011.

VINYALS (Elisabet), mare d’Elisabet Ribes, sogra
del difunt Joan Ribes, ciutadà de Barcelona, 2067.
Vegeu RIBES (Joan). // — (Joan), hereus, 2238.

VINYAMATA (Martí), prevere beneficiat de l’esglé-
sia de Santa Maria del Mar, testimoni, 2050.

VINYET (Antic o Francesc), mercader, ciutadà de
Barcelona, espòs de Caterina Vinyeta, difunt,
2180, 2181, 2193, 2194, 2200.

VINYETA (Caterina), vídua d’Antic o Francesc
Vinyet, mercader, marmessora i vicegerent de les
pies causes instituïdes pel difunt Jaume Planes,



   402 Índex onomàstic i de matèries

VOLTA (Lluís), prevere beneficiat de la catedral de
Barcelona, administrador de la capella de Sant
Sever, 2038.

XAMMAR (Francesc), doctor en ambdós drets, ciu-
tadà de Barcelona, jutge setmaner de la cort de
Mateu de Santcliment, donzell, regent la vegueria
de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès,
2135. // — (Ramon), donzell, domiciliat a la ciutat
de Girona, senyor de Medinyà, espòs de Joana de
Xammar i de Rocabertí, difunt, 2075. // —
(Ramon), donzell, domiciliat a la ciutat de Girona,
procurador de Lluís de Cardona, senyor del lloc
de Sant Mori, pare de Cecília Descallar i de
Cardona, muller de Ponç Descallar, donzell,
domiciliat a la vila de Ripoll, 2336. // — I DE

ROCABERTÍ (Joana), vídua de Ramon Xammar,
donzell, domiciliat a la ciutat de Girona, senyor
de Medinyà, hereva de Joan Ponç Esteve, cavaller,
domicil iat a Barcelona, 2075, 2103. Vegeu
AGULLANA (Joan) i ESTEVE (Joan Ponç).

XIFRÉ (Elionor), germana de Francesc Benet
Codina i germana? i hereva substituta d’Eufrasina
Margarida, 2352. Vegeu EUFRASINA MARGARIDA. //
— (Francesc), mercader, ciutadà de Barcelona,
procurador de Joanot Castel l ,  donzell de
Barcelona, habitant al regne de Nàpols, 2014,
procurador de Joan Cellers, prevere, 2292, testi-
moni, 2252, tutor de Jaume Benet i Francesc Joan
Benet, fills de Jaume Codina, mercader, ciutadà
de Barcelona, i d’Eulàlia, 2253.

XONO (Vicenç), teixidor de draps de lli, espòs de
Càndia, habitants de Ponts, 2142.

ZÚÑIGA [Y DE AVELLANEDA] (Juan de), preceptor
major de l’orde de Sant Jaume de l’Espasa al
regne de Castel la, espòs d’Estefania de
Requesens i de Liori, 2065.

batifuller, ambdós ciutadans de Barcelona, 2160,
2180-2182, 2193, 2194, 2200.

VIOLANT, filla, d’Aldonça Guardiola, 2001. // —,
filla de Pere Bell-lloc, germana de Joanota, néta de
Jaume Brunet, mercader, ciutadà de Barcelona,
2188. // —, muller de Berenguer Montmany,
pares de la difunta Elisabet, muller de Jeroni
Dalmau, doctor en ambdós drets, del Consell
Reial, i de Perot, tots ciutadans de Barcelona,
difunta, 1994. // —, muller de Damià Sarrovira,
2110. // —, muller de Gabriel Rosar, coraller, ciu-
tadà de Barcelona, difunt, 2143. // —, muller de
Joan Vilar, notari públic de Barcelona, mare
d’Arcàngel Vilar, difunta, 2301. // —, muller de
Miquel Berenguer Cristòfol Barutell, donzell,
domiciliat a Barcelona, 2126. // —, muller de Simó
Bennàsser, mercader, ciutadà de Barcelona, pares
de Baltasar, 2032. // —, primera muller de Bernat
Falcó, mare de Joan Falcó, ambdós donzells,
domiciliats a Barcelona, i de Francina Falcona,
monja del monestir de Valldonzella, 2243. // —,
vídua i hereva de Guerau Guardiola, doctor en
ambdós drets, habitant de Barcelona, pares de
Miquel, donzell, domiciliat a la dita ciutat, de la
difunta Joana Beneta, muller de Joanot de Caldes,
donzell, domiciliat a Barcelona, i de Pau, 2001. //
— MIQUELA, donzella, filla de Pere Berenguer
Barutell, donzell, i de Margarida, potser germana
de Miquel Berenguer Cristòfol Barutell, 2126.

VIROI (Gaspar), traginer, ciutadà de Girona, testi-
moni, 2090, 2091.

VIU (Joan), notari , de la vi la de Castel ló
d’Empúries, procurador, rector i administrador
del bací dels pobres vergonyants de l’església de
Santa Maria de la dita vila, 2019.

VIVES (Aldonça), muller de Joan Vives, germana i
hereva universal del difunt Joan Planes, cunyada
d’Aldonça Planes, ambdós mercaders, ciutadans
de Barcelona, 2195. // — (Joan), mercader, ciuta-
dà de Barcelona, espòs i procurador d’Aldonça
Vives, 2195.
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Altres publicacions de l'Ajuntament de Barcelona -
Arxiu Històric de la Ciutat

- Notícies del segle XVII: la premsa a Barcelona
entre 1612 i 1628

- Premsa clandestina i de l’exili a l’Hemeroteca de
l’Arxiu Històric de la Ciutat (1939-1977)

- Cartes de Ferran II a la ciutat de Barcelona
(1479-1515)

- Història i catàleg de la Cinemateca Municipal
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periòdics antics (1641-1833)

- Barcelona fotografiada: guia dels fons i les
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Anys 885-1334 (Volum I)
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- Catàleg dels pergamins municipals de Barcelona.
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