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La publicació del quart volum del Catàleg dels pergamins municipals de Barcelona (1441-1500)
suposa un nou pas endavant en la voluntat de donar a conèixer i posar a l’abast dels investigadors
i estudiosos la documentació del període del Consell de Cent més representativa i significativa per
a la història de la ciutat.
L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, en el marc de les funcions que li pertoquen dins el
Sistema Municipal d’Arxius, procura la conservació, el tractament i la divulgació dels documents
generats per l’acció de govern de la ciutat durant l’època medieval i moderna, dels quals constitueix una part fonamental el conjunt de més de 2.600 pergamins del fons municipal compresos
entre els segles IX i XVIII.
Aquest volum aplega la descripció dels documents de la col·lecció corresponents a un període
força convuls de la història de la ciutat i del seu govern. Durant la segona meitat del segle XV,
Barcelona va viure un seguit de crisis i fluctuacions demogràfiques, com l’enfrontament entre els
partits de la Busca i la Biga per al control del govern de la ciutat, l’ensorrament de les finances
municipals o l’impacte de la guerra civil catalana de 1462-1472.
Però també és el període en què el rei Ferran II el Catòlic (1479-1516) introdueix mesures reformadores en l’administració municipal, entre les quals destaca la insaculació com a nou sistema d’elecció dels membres del govern de la ciutat. També es produeix un creixement urbà significatiu i
s’inicia la construcció d’un nou port. Per això, aquesta publicació ha de facilitar el desenvolupament
de noves línies d’investigació sobre la història de Barcelona a la segona meitat del segle XV.

Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona
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En el marc del projecte de tractament integral de la col·lecció de pergamins municipals que es
conserva a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, formada per més de 2.600 documents dels
segles IX al XVIII, ha finalitzat la catalogació dels corresponents al període comprès entre els anys
1441 i 1500.
L’actuació que es porta a terme, amb la intenció de garantir la conservació i la consulta d’aquest
extraordinari patrimoni documental, ha permès, en una primera fase, la restauració de tots els pergamins que integren la col·lecció. El desenvolupament de la segona fase és el que possibilita la
publicació seqüencial del catàleg dels pergamins, amb la intenció de divulgar-ne el contingut i permetre’n la utilització per part dels investigadors i estudiosos de la història medieval i moderna de
Barcelona. Per això posem a les vostres mans el quart volum del Catàleg dels pergamins municipals
de Barcelona. Anys 1441-1500.
Aquesta publicació segueix el model i la tradició dels grans centres arxivístics europeus: facilitar
l’accés i la utilització dels documents més emblemàtics, essencials o significatius de les institucions
que els han generat, mitjançant l’edició del seu catàleg, amb el convenciment que això contribueix
a l’avenç en la recerca històrica i, en el nostre cas, a l’impuls d’un millor coneixement del passat de
Barcelona.

Jordi Martí i Grau
Delegat de Cultura
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Introducció
El quart volum del catàleg de pergamins municipals de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
inclou 343 regests (núm. 1198-1540) d’un total de 333 pergamins (núm. 1A-1178 a 1A-1511), els
quals comprenen el període de temps inclòs entre els anys 1441 i 1500, inclusivament. Així es
completa el segle XV començat en el volum anterior. D’aquests documents, 272 ens han pervingut en forma d’instruments originals, mentre que els 71 restants són trasllats generalment coetanis
o poc posteriors.
Semblantment al volum precedent, constatem també entre els pergamins del present recull una
gran escassetat de documents despatxats per la cancelleria reial: solament 9 (2 de la reina Maria, 1
del rei Alfons, 2 de la reina Joana, 2 del rei Ferran i 2 de la lloctinència de l’infant Enric d’Aragó),
dels quals 7 són originals (però sense el segell) i 2 són trasllats. Com és sabut, la gran majoria dels
pergamins integrants de la col·lecció dels privilegis reials de Barcelona i que pertanyen a l’arxiu de
l’antic Consell de la ciutat estan actualment dipositats a l’Arxiu de la Corona d’Aragó; del temps
que abasta aquest volum se n’hi guarden una quarantena. Possiblement, l’increment generalitzat de
l’ús del paper en la cancelleria i l’administració reials, la pràctica compleció de l’organització municipal barcelonina i les turbulències polítiques de la segona meitat del segle ens poden ajudar a interpretar l’exigüitat de documents reials que comprovem.
La sèrie arxivística anomenada “pergamins municipals” de l’Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona en realitat inclou un conjunt heterogeni de documents en suport de pergamí d’origen
divers, els quals fa molt de temps que foren refosos i ordenats cronològicament després d’haver
estat desfeta llur unitat de procedència. En procedir a catalogar aquests documents, no resulta
gaire difícil intuir-ne l’origen, determinar-ne la procedència i relacionar-los entre ells en petites
agrupacions que permetrien remetre als arxius primigenis —institucionals i privats— de què haurien format part en temps molt reculats.
Alguns pergamins il·lustren molt bé l’exercici del govern urbà dels consellers de Barcelona, ja sigui
quan defensen l’observança dels privilegis de la ciutat o quan procuren vora el rei Alfons, resident
a Nàpols, la concessió d’un lot de nous —i costosíssims— privilegis, pagats mitjançant operacions
monetàries amb intermediaris. Més endavant, els consellers obtenen un privilegi del rei Ferran
reformant aspectes diversos del règim municipal. En altres documents, hi podem trobar informació
sobre la recaptació de les imposicions urbanes en el terme i el territori de la ciutat, la remuneració
de serveis públics i, en general, sobre la protecció dels interessos ciutadans, ja sigui fent revocar
una causa contra un notari inculpat de falsedat documental, ja sigui adquirint un immoble per
ampliar la casa dels Entremesos. Són abundants les designacions de síndic i procurador especial, a
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favor del clavari de la ciutat, per vendre censals morts amb què assegurar la provisió de vitualles
de la ciutat, redimir altres censals massa onerosos o fer front a despeses ben concretes, com l’estada temporal a Barcelona dels reis i la seva cort o una missatgeria vora els monarques per assistir a
les noces del príncep. Hi ha, doncs, nombroses cartes de venda i àpoques de censals. Els consellers
també continuen exercint la jurisdicció senyorial sobre les anomenades baronies de la ciutat, com
els castells de Montcada, de Montbui, de Montornès i de Cervelló, així com sobre la vila i el terme
de Terrassa. Els hi veiem dictant sentència, atorgant establiments emfitèutics, comprant una jurisdicció senyorial, concedint la investidura d’un feu, escorcollant una mansió per detenir malfactors vassalls de la ciutat, etc.
Uns quants pergamins es refereixen a institucions religioses que ja trobàvem en el volum anterior,
com la cartoixa de Montalegre, Sant Jeroni de la Vall d’Hebron i la Casa de Déu, a més d’altres
referències més escadusseres als convents i monestirs urbans de Barcelona. Sobre la Inquisició, trobem dues notícies remarcables: una sentència arbitral per declarar el legítim i veritable inquisidor
de la ciutat i diòcesi de Barcelona, i l’adjudicació d’unes propietats confiscades a un heretge que
havia estat condemnat en estàtua o figura per trobar-se absent de la ciutat.
Quant a la guerra civil catalana de mitjan segle XV, tenim molt poca informació. La reina Joana ven
un censal mort per 10.000 sous, a Girona, perquè necessita finançament per assetjar i prendre la
ciutat de Barcelona als rebels; dues transaccions entre particulars ens assabenten del pagament
d’un rescat per alliberar-se dels enemics i sortir de la presó a Besalú, i de la recuperació d’uns béns
perduts durant la guerra.
En el seu conjunt, la sèrie de pergamins catalogats en aquest quart volum presenta una tipologia
documental molt variada i amb unes remarcables possibilitats d’aprofitament. En primer lloc, els
censals morts. Ultra els nomenaments del clavari com a síndic especial per vendre censals en nom
de la ciutat i els nombrosos instruments de vendes i àpoques subsegüents, als quals ja ens hem
referit, hi ha moltes altres transaccions relatives a censals convingudes entre persones privades i
amb institucions. Els censals són utilitzats per a tota mena d’assumptes entre parts: en compres i
vendes, per contemplació de matrimoni en els corresponents capítols, en llegats testamentaris, en
tuteles i heretaments, en cessions, assignacions i transferències de drets i accions, etc. Després hi
ha les lluïcions dels censals, el procediment judicial per l’impagament de les pensions, que pot acabar amb subhastes ordenades pel veguer.
La intervenció de la cort vicarial queda reflectida, també, en els afers sorgits per disputes sobre les herències, i dóna lloc a còpies notarials de clàusules de capítols matrimonials i també de clàusules testamentàries al·lusives a la designació dels hereus universals del testador, a declaracions judicials —ordenades pel
veguer— d’adjudicació i restitució d’herències, a sentències arbitrals o d’amigables componedors, etc.
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Entre les persones privades es despleguen moltes altres tipologies documentals, a més de les que
ja hem comentat. Al costat de la compravenda d’immobles, censos i censals, podem enumerar els
contractes o establiments emfitèutics; el lliurament de la possessió corporal del bé alienat; les
donacions entre esposos, germans i altres, que poden revestir tota mena de tractes i acords; pregons i crides públiques notificant encants i subhastes; comanda de dipòsit; convinences sobre conceptes molt diversos; testaments, la seva publicació i execució; designació de procurador; cèdules
de requesta, protestació o presentació i lectura de documents; elecció de síndic a Corts; taxació
del corretatge d’un ofici, etc. Tots aquests tipus documentals estan exemplificats i representats en
els pergamins regestats en el present volum. L’ordenació dels instruments i el contingut de la fitxa
descriptiva, així com la confecció dels índexs onomàstic general i de matèries particular de la ciutat
de Barcelona, segueixen el model observat en els volums precedents.

Manuel Rovira i Solà
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Catàleg dels pergamins
municipals de Barcelona
Anys 1441-1500
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1198

1441, març, 22. Ciutat de Mallorca.
Els sis jurats i quaranta-nou dels consellers de la universitat i regne de Mallorca, aplegats presencialment a la casa del seu General Consell, accepten, agraeixen i prometen l’observança del contingut
d’una cèdula dels consellers de Barcelona i dels procuradors dels creditors censalistes de la universitat
de la ciutat i regne de Mallorca domiciliats tant a la ciutat de Barcelona com a la resta del principat de
Catalunya. L’esmentada cèdula, inserida en la seva integritat, notifica als mallorquins l’absolució i remissió que demanaven d’un residu que, d’acord amb els capítols de la concòrdia signada entre els creditors
censalistes de la ciutat de Barcelona i del principat de Catalunya, d’una banda, i la universitat de
Mallorca, de l’altra, calia esmerçar en la lluïció de censals ultra les 10.000 lliures anuals de moneda
mallorquina valents 10.000 florins. Aquesta remissió és el resultat de les diligències fetes prop dels consellers barcelonins i procuradors per Berenguer d’Oms, cavaller, conseller i camarlenc del rei, governador
del regne de Mallorca, i per Marc des Pi, síndic de dit regne. Es fa referència a l’esterilitat i necessitat del
regne, segons informació tramesa pel governador, així com a la seva despoblació a causa dels talls que
s’hi exigeixen, els quals hom espera que seran abolits amb la supressió del residu.
Julià Pisà, notari públic i escrivà de la Casa de la Juraria i del General Consell de la universitat de la
ciutat i regne de Mallorca.
1A-1178
512 x 527
Al dors, en lletra coetània: “Carta de la acceptació del residuum feta per lo General Concell de la
universitat e regne de Mallorques, tremesa als molt honorables concellers de la ciutat de
Barcelona”.

1199

1441, març, 24. Barcelona.
Capítols matrimonials concordats entre Pere Clusa, patró de galiota, natural de la vila de Vallfogona, a la
diòcesi d’Urgell, ara ciutadà de Barcelona, fill dels difunts Antoni Clusa i Isabel, de la dita vila, d’una
banda, i Julià Comes, ciutadà de Barcelona, mestre d’instruments de corda, la seva muller Constança i
llur filla Eulàlia, de l’altra. Ambdues parts han convingut el matrimoni dels esmentats Pere Clusa i
Eulàlia. Aquesta aporta en dot al seu futur marit 220 lliures, en les quals hi ha compresa l’esclava russa
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Juliana, d’uns divuit anys, que costà 66 lliures i 10 sous, segons que consta en la seva carta. Els pares de
la núvia fan donació entre vius a la seva filla de tots els seus béns mobles i immobles per a després de
llur mort, llevat de 30 lliures que es reserven per al testament, això és, 15 lliures cadascun. El nuvi assegura el dot de la seva muller sobre tots els seus béns mobles i immobles, i promet restituir-li si es donava el cas de restitució de dot. Els nuvis prometen que avui mateix celebraran el matrimoni per paraules
de present, això és, que faran les esposalles, i que el proper mes de maig oficiaran el matrimoni en faç
de l’Església. Entretant, els dits Pere Clusa i Eulàlia es comprometen, sota pena de 100 lliures i amb
donació de fermances, a no contractar cap altre matrimoni. El termini de les núpcies es podrà prorrogar
o escurçar una vegada o més d’una, a coneguda de les dues persones donades com a fermances.
Gaspar Figuera, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó,
tenint per llegat testamentari les escriptures de l’escrivania del difunt Pere Creixell, connotari seu,
clogué aquest instrument el 7 de juny de 1449.
Trasllat autoritzat per Jaume Comes, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1451, juny, 4.
1A-1179
402 x 524

1200

1441, agost, 23. Barcelona.
Huguet Fiveller, Joan de Marimon, Jaume Ros, Miquel de Pla i Francesc Carbó, consellers aquest any de
la ciutat de Barcelona, senyora directa del castell i baronia de Cervelló, dicten sentència en la controvèrsia existent entre els nobles Martí Benet de Torrelles, representat pel seus procuradors Guerau Esglésies
i Galceran de Sentmenat, cavaller, domiciliat a la ciutat de Barcelona, d’una banda, i Arnau Guillem de
Ballester, senyor útil dels dits castell i baronia, representat pel seu procurador Francesc Salvà, de l’altra.
Martí Benet de Torrelles reclamava per a ell la recepció del jurament i homenatge de fidelitat dels
homes de Pallejà i de Torrelles per raó de les jurisdiccions que posseeix en aquests llocs, mentre Arnau
Guillem de Ballester s’hi oposava enèrgicament. El dia 12 d’agost els consellers convocaren les parts
per oir sentència el dia 16 següent, però els interessats presentaren suplicacions i la vista s’ajornà fins al
dia 23. Els consellers han comptat amb l’assessorament legal de Bonanat Pere, llicenciat en decrets,
advocat ordinari de la ciutat, i de Jaume Pau, doctor en lleis, advocat extraordinari. La sentència declara
que els homes de Pallejà i de Torrelles han de prestar jurament i homenatge de fidelitat a Martí Benet
de Torrelles per raó de les jurisdiccions que aquest posseeix en els llocs esmentats, no obstant les
al·legacions presentades en contra per Arnau Guillem de Ballester. També es determina que la part de
Martí Benet de Torrelles recuperi els 5 florins que havia bestret a la part contrària per raons de salaris.
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Gabriel Canyelles, per autoritat reial notari públic de Barcelona i escrivà del Consell de la ciutat de
Barcelona.
1A-1180
405 x 590
Document molt esborrat, amb passatges il·legibles. Nota dorsal coetània molt borrosa.

1201

1441, octubre, 30. Barcelona.
Joana, muller de Guillem de Torrent, ciutadà de Barcelona, reconeix a Pere de Xeret, escuder resident a
casa del seu marit esmentat, que de les 150 lliures que ella ha pagat per preu d’un censal mort de
150 sous de pensió anual comprat a Pere de Bonavia, mercader, ciutadà de Barcelona, ell, el dit Pere de
Xeret, hi ha posat efectivament 120 lliures dels seus recursos propis, mentre que Joana hi ha aportat
dels seus cabals les restants 30 lliures. Per tant, dels 150 sous censals de la pensió anual rebedora
cada 14 d’octubre, Pere de Xeret en cobrarà 120 i Joana, els restants 30. Joana fa aquest reconeixement perquè l’escriptura de la venda del censal, rebuda en poder del notari infrascrit el 19 d’aquest
octubre, només es refereix a ella com a compradora i no s’hi fa cap menció de l’escuder Pere de Xeret,
tal com fou convingut entre ells dos. Guillem de Torrent, marit de Joana, confirma al seu escuder el reconeixement que fa la seva muller. El censal és assignat sobre el dret d’ancoratge recaptat a la llotja de
mar dels mercaders de la ciutat de Barcelona.
Francesc de Moles, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1181
336 x 509
Al dors, en lletra coetània: “Carta de regonaxença feta per la honorable madona Johana, muller de
l’honorable mossèn Guillem des Torrent, ciutadà de Barcelona, a·n Pere de Xeret, scuder habitant
en casa del dit honorable mossèn Guillem des Torrent, de .CXX. sous de censal mort qui·s reeben
quescun any a .XIIII. de octubre sobre lo dret de l’anchoratge qui·s cull dins la loge de la mar dels
mercaders de la ciutat dessús dita”.
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1202

1441, novembre, 4. Barcelona.
Joan Llorenç, mercader, ciutadà de Barcelona, reconeix a Pere Joan de Conesa, ciutadà de Barcelona,
que li ha pagat per mitjà de la Taula de Canvi de la ciutat, entre el preu i la prorrata deguda fins al dia
d’avui, 166 lliures, 7 sous i 5 diners per la lluïció d’un censal mort de 137 sous i 6 diners de pensió
anual que rebia de la ciutat de Barcelona cada any el 21 d’agost. Aquest censal li havia venut Antoni
Cases, ciutadà de Barcelona, per 165 lliures, amb carta de gràcia rebuda pel notari infrascrit el 15 de
març de 1441. Antoni Cases l’havia comprat, juntament amb una major quantitat de numerari, al dit
Pere Joan de Conesa el 7 de maig de 1438, amb carta de gràcia en poder de Guillem Jordà, notari
públic de Barcelona. Els 137 sous i 6 diners de pensió pertanyen als 520 sous de censal mort que el
dit Pere Joan de Conesa rebia cada any de la ciutat de Barcelona el 21 d’agost, i que posseïa per
donació que el 29 de maig de 1431 li havia fet Margarida, muller del difunt Gabriel de Conesa, ciutadà
de Barcelona, segons instrument rebut en poder del dit notari Guillem Jordà. Margarida havia comprat
el censal a Pere Vicenç, clavari, ciutadà de Barcelona, com a síndic i procurador de la ciutat de
Barcelona, el 21 d’agost de 1417, amb carta de gràcia closa per Antoni Llorenç, per autoritat reial
notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
Joan Llorenç, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació
del rei d’Aragó.
1A-1182
376 x 479

1203

1441, novembre, 4. Barcelona.
Bernat Corcó, mercader, ciutadà de Barcelona, marmessor juntament amb altres del testament del
difunt Joan sa Plana, mercader, ciutadà de Barcelona, reconeix a Pere Joan de Conesa, ciutadà de
Barcelona, que li ha pagat per mitjà de la Taula de Canvi de la ciutat, entre el preu i la prorrata deguda
fins al dia d’avui, 211 lliures i 15 sous per la lluïció d’un censal mort de 170 sous de pensió anual que
rebia de la ciutat de Barcelona cada any el 21 d’agost. Aquest censal li havia venut Antoni Cases, ciutadà de Barcelona, per 210 lliures, amb carta de gràcia rebuda pel notari infrascrit el 27 de març de
1441. Antoni Cases l’havia comprat, juntament amb una major quantitat de numerari, al dit Pere Joan
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de Conesa el 7 de maig de 1438, amb carta de gràcia en poder de Guillem Jordà, notari públic de
Barcelona. Els 170 sous de pensió pertanyen als 520 sous de censal mort que el dit Pere Joan de
Conesa rebia cada any de la ciutat de Barcelona el 21 d’agost, i que posseïa per donació que el 29 de
maig de 1431 li havia fet Margarida, muller del difunt Gabriel de Conesa, ciutadà de Barcelona, segons
instrument rebut en poder del dit notari Guillem Jordà. Margarida havia comprat el censal a Pere Vicenç,
clavari, ciutadà de Barcelona, com a síndic i procurador de la ciutat de Barcelona, el 21 d’agost de
1417, amb carta de gràcia closa per Antoni Llorenç, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i
dominació del rei d’Aragó.
Joan Llorenç, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació
del rei d’Aragó.
1A-1183
316 x 498

1204

1442, març, 9. Barcelona.
Joan Ferrer, llicenciat en decrets, jutge assignat per Bernat Margarit, cavaller, veguer de Barcelona,
Igualada, Vallès, Moià i Moianès, emet una declaració judicial sobre la suplicació que Francesc Queralt,
mercader, ciutadà de Barcelona, havia presentat el 29 de desembre de 1441 davant del dit veguer. El
suplicant, com a familiar més pròxim, reclamava 18.000 sous o 900 lliures equivalents de l’herència de
la seva neboda Constancina, filla del seu difunt germà Pere Queralt, la qual havia mort al juliol del
1441, abans de complir els dotze anys, sense marit ni fills i sense poder ordenar testament. Joan Ferrer
havia encomanat a Llorenç de Coll, notari i escrivà jurat de la cort del veguer, la recepció d’informació
documental i la deposició de testimonis. Els dies 2 i 9 de gener de 1442 tingué lloc la declaració de
quatre testimonis fidedignes. La proclamació judicial dóna per legítima la sol·licitud del suplicant
Francesc Queralt i li adjudica íntegrament aquella quantitat que reclamava.
Arnau de Millars, per autoritat reial notari públic de Barcelona i regent l’escrivania de la cort del
veguer de Barcelona per Bernat Terré, cavaller, senyor útil de la dita escrivania.
1A-1184
500 x 679
Al dors, i de la mateixa mà: “Carta de l’honrat en Fransesch Queralt”. També hi ha escrites diverses
quantitats, expressades en lliures, sous i diners.
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1205

1442, octubre, 24 - novembre, 22. Barcelona.
Acta notarial de la col·locació i fixació de deu mollons de pedra i ciment en diversos llocs divisoris dels
termes de les parròquies de Santa Perpètua de Mogoda i de Sant Vicenç de Mollet, començant a l’anomenat Coll de Mollet, que tingué lloc el dia 22 de novembre de 1442, en presència de Pau d’Eroles,
comissari i jutge delegat de la reina Maria, de Joan Teixera, lloctinent general del batlle general de
Catalunya, de Gabriel Artedó, procurador fiscal de la cort de la batllia general, de Gonçal del Castell,
porter reial, de Bartomeu Salvador, notari i escrivà d’aquesta causa, substitut de Jaume Nadal, notari,
escrivà de l’ofici de la batllia general de Catalunya, i de diversos testimonis. Aquest amollonament es fa
a requeriment de fra Joan de Nea, procurador i ecònom del prior i convent de Montalegre, a la diòcesi
de Barcelona, el qual, el dia 24 d’octubre del mateix any, havia instat a Ramon de Papiol i Pau d’Eroles,
doctors en lleis, ciutadans de Barcelona, l’execució de la sentència que el 16 de juliol de 1439 havien
dictat ells mateixos, en qualitat de jutges delegats de la reina Maria, en el litigi existent entre el monestir cartoixà de Montalegre, com a senyor del castell i de les parròquies de Cabanyes, Martorelles, Sant
Fost i Santa Perpètua de Mogoda, d’una banda, i la parròquia de Sant Vicenç de Mollet i el procurador
fiscal de la cort de la batllia general de Catalunya, de l’altra. La reina Maria havia ordenat (144[2],
setembre, 25. Saragossa) a ambdós jutges comissionats que executessin la sentència fent delimitar amb
mollons els termes parroquials objecte de la controvèrsia.
Jaume Nadal, per autoritat reial notari públic i escrivà de l’ofici de la batllia general de Catalunya.
1A-1185
1282 x 620
Document format per dos pergamins cosits. Falta un fragment de pergamí de la part superior
dreta, amb pèrdua d’escriptura. Al dors, en lletra del segle XV: “Cartes fahents per lo monastir de
Muntalegre. (…) dels mollons de Mollet”. Hi ha altres quatre anotacions dorsals, modernes, algunes molt esborrades.
1206

1442, desembre, 7. Barcelona.
Francesc Torres, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, fa donació i concessió a Teresa, muller del difunt
Pere Ferràndiz, de la vila de Navia, del regne de Castella, d’un alberg amb dos portals oberts al carrer,
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situat a la ciutat de Barcelona, al carrer d’en Roudors, que va del carrer del Mar al dels Mirallers, vora
un forn que hi ha en aquest darrer carrer. Francesc Torres posseeix l’alberg pel benefici que fundà el
difunt Berenguer Rossell, prevere beneficiat a la seu de Barcelona, a l’altar de Sant Sever del claustre de
la catedral, amb un cens anual de 4 morabatins i 1 diner menut, i sota el domini alodial de la pabordia
del mes d’abril de la canònica. També li fa donació i concessió d’unes cases situades en el burg de
Barcelona, al costat de l’església de Santa Maria del Pi, que posseeix pel benefici de Sant Jaume i Sant
Francesc fundat a l’església de Sant Pere de les Puelles, amb un cens anual de 2 sous i 3 diners.
Finalment, li fa donació de quatre censals morts, dels quals se’n declaren les pensions anuals i altres
particularitats. Francesc Torres posseïa aquests béns per donació que li’n féu Romeu Gibert, prevere,
difunt, amb escriptura pública de 27 de novembre de 1439, en poder d’Antoni Maruny, notari públic de
Barcelona. Es donen les afrontacions dels immobles i els antecedents de la transmissió de tots els béns
objecte d’aquesta donació. Margarida, muller de Francesc Torres, aprova i confirma la donació, i la subscriu el 30 d’abril de 1443.
Bernat Noves, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
Trasllat autoritzat per Joan Brujó, per autoritat reial notari públic de Barcelona, sense data. Lletra
de mitjan segle XV i anterior al 1469, any en què aquest notari fou elegit escrivà del Consell de la
ciutat de Barcelona.
1A-1186
464 x 562
Al dors, i de la mateixa mà: “Translatum donacionis facte per honorabilem Franciscum Torres
domine Theresie, uxori Petri Ferrandiz, quondam”.

1207

1443, abril, 8. Barcelona.
Francesc Queralt, ciutadà de Barcelona, ven a Joan Galceran Dusai, ciutadà de Barcelona, absent, i per
ell a Caterina, la seva mare, muller del difunt Galceran Dusai, ciutadà de Barcelona, pare del dit Joan
Galceran, un censal mort de 650 sous de pensió anual, a percebre cada 4 de novembre, assignats
sobre el dret d’ancoratge de la ciutat de Barcelona, pel preu de 650 lliures. Francesc Queralt posseïa el
censal per sentència i adjudicació judicial com a hereu del seu germà Pere Queralt, difunt, i de
Constança, filla pupil·la d’aquest, morta impúber i sense testament. Es donen els antecedents de la
transmissió d’aquest censal. Segueix l’àpoca del preu de la venda, amb data del 17 d’abril, en la qual,
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ultra el preu esmentat, es fa constar que el venedor ha cobrat altres 13 lliures, 14 sous i 4 diners en
paga prorrata de la pensió endarrerida de cinc mesos i dos dies, és a dir, entre el 4 de novembre passat i el 6 d’aquell abril.
Bernat Montserrat, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1187
570 x 627
Document amb forats i pèrdua d’escriptura a la part superior del suport. Al dors, amb lletra
coetània: “Carta de venda feta per lo honrat en Francesch Queralt a l’honrat en Johan Galceran
Dusay, de un censal mort de pensió annual de .DCL. sous, los quals lo dit Francesch reebia cascun
any a .IIII. del mes de noembre sobre lo dret de l’anchoratge”.

1208

1443, juliol, 28. Rupià.
Bernat [de Pau i de Foixà], bisbe de Girona, nomena procurador general seu a Narcís de Santdionís,
doctor en decrets, canonge de Barcelona, perquè en nom seu intervingui davant de Joan de Caçà, cavaller, regent la procuració del comtat d’Empúries, per tal de dirimir amb aquest les diferències que mantenen sobre les jurisdiccions eclesiàstica i secular en el comtat d’Empúries. Li dóna plens poders legals
per actuar judicialment.
Pere Romaguera, oriünd del castell de la Bisbal, a la diòcesi de Girona, per autoritat reial notari
públic per tot el principat de Catalunya.
1A-1188
325 x 331
Al dors, en lletra coetània: “Al molt honrat e discret mossèn Nercís Palau, a l’hostal del Bou en
Barcelona”. Hi ha altres anotacions coetànies i posteriors, il·legibles.
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1209

1443, desembre, 14. Canet [de Rosselló].
Llorenç Soler, del lloc de Canet, ven a la comunitat de preveres de l’església de Sant Jaume de Canet i a
Manaut de la Jús, prevere, procurador aquest any de l’esmentada comunitat, un censal mort de 5 sous
anuals, a pagar per sant Miquel de setembre, assignats sobre els seus béns mobles i immobles, pel
preu de 100 sous. Es fa constar que la comunitat de preveres es reté els 100 sous com a pagament
d’altres 100 sous que Guillem Llosa, menor de dies, del dit lloc de Canet, com a hereu del difunt
Berenguer Llosa, prevere, devia a l’esmentada comunitat. Guillem Llosa, per tal de procurar-se els 100
sous, avui mateix ha fet venda a Llorenç Soler, pel mateix preu, d’una peça de terra plantada de vinya,
situada en el terme de Canet, en el lloc de les Planes.
Guillem de Luxemburg, habitant de Canet, per autoritat del vescomte de Canet notari públic,
regent les nòtules i altres escriptures del difunt Joan de Pont, per la mateixa autoritat notari públic,
redactà en forma pública i clogué aquest instrument a Canet, el 15 de desembre de 1451.
1A-1189
315 x 838
Al dors, en lletra coetània, hi ha una anotació molt borrosa, i en lletra posterior: “Dels preveres de
Canet”.

1210

1444, juliol, 6. Barcelona.
Jaume de Casa-saja, canviador, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Joan de Marimon, Guillem de
Busquets, Miquel de Montjuïc, Pere Oliver i Tomàs Pujada, consellers aquest any de la ciutat de Barcelona,
que de voluntat i manament de Guillem Pujades, receptor general de la cort del rei, li han pagat els
10.000 florins d’or d’Aragó o les 5500 lliures de moneda barcelonina de tern equivalents, les quals el
Consell de Cent Jurats havia deliberat el 14 de febrer de 1443 que fossin pagades al rei Alfons per la concessió de cinc privilegis atorgats a la ciutat de Barcelona, als quals més endavant hi foren afegits dos privilegis més. El pagament dels set privilegis al canviador Casa-saja s’ha fet de la manera següent: Pere
Arnau Pol i Francesc Guerau, rectors i administradors de la Taula de Canvi de la ciutat, li han assentat 5000
lliures a la Taula, per deliberació del Consell de Trenta de 28 de març de 1443, i Guillem de Gualbes, clavari de la ciutat, li ha inscrit a la mateixa Taula les 500 lliures restants, amb albarà dels consellers.
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Gabriel Canyelles, per autoritat reial notari públic de Barcelona i escrivà del Consell de la ciutat de
Barcelona.
1A-1190
302 x 450
Al dors, en lletra coetània: “Àpocha fermada per lo honorable en Jacme de Casasage”. “In tercio
libro Virmilio, in foleo CX”. “Quinquagesima septima”.

1211

1444, agost, 3. Nàpols.
Guillem Pujades, de la tresoreria reial, receptor i administrador general de la moneda de la cort reial per
absència de Mateu Pujades, conseller i tresorer general del rei, confessa i reconeix a Joan de Marimon,
Guillem de Busquets, Miquel de Montjuïc, Pere Oliver i Tomàs Pujada, consellers aquest any de la ciutat
de Barcelona, que de voluntat i manament seus i com a dit receptor general, han pagat a Jaume de
Casa-saja, canviador, ciutadà de Barcelona, 10.000 florins d’or d’Aragó o les equivalents 5500 lliures de
moneda barcelonina de tern, segons que consta en l’àpoca corresponent (1444, juliol, 6. Barcelona), la
qual és transcrita en la seva totalitat. El pagament correspon a la remuneració de set privilegis atorgats
pel rei Alfons a la ciutat de Barcelona.
Bartomeu Soler, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-1191
380 x 452
Al dors, en lletra coetània: “Àpocha fermada per lo honorable en Guillem Pujades als consellers de
Barcelona dels Xm florins, ab inserta de la àpocha de l’honorable en Jacme de Casasage”. “In tercio
libro Virmilio, in foleo CXI”. “Quinquagesima octava”.

1212

1444, agost, 11. Barcelona.
Teresa, muller del difunt Pere Ferràndiz, de la vila de Navia, del regne de Castella, i ciutadà de Barcelona,
ven a Francesc Alemany, mercader, ciutadà de Barcelona, un alberg amb dos portals oberts al carrer, situat
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1211. Guillem Pujades, de la
tresoreria reial, reconeix als
consellers de Barcelona el
pagament de 10.000 florins
d’or d’Aragó o les equivalents
5500 lliures de moneda barcelonina de tern, per la remuneració dels set privilegis que

el rei Alfons ha concedit a la
ciutat de Barcelona de Nàpols
estant.
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a la ciutat de Barcelona, al carrer d’en Roudors, que va del carrer del Mar al dels Mirallers, vora un forn que
hi ha en aquest darrer carrer. Teresa posseeix l’alberg pel benefici que fundà el difunt Berenguer Rossell,
prevere beneficiat a la seu de Barcelona, a l’altar de Sant Sever del claustre de la catedral, amb un cens
anual de 4 morabatins i 1 diner menut, i sota el domini alodial de la pabordia del mes d’abril de la canònica.Teresa tenia l’alberg per donació de Francesc Torres, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, segons instrument en poder de Bernat Noves, notari de Barcelona, rebut el 7 de desembre de 1442. Es donen els termes de l’alberg i els antecedents de la seva transmissió. Preu de la venda: 30 lliures. Segueixen l’àpoca del
preu de la venda, amb data de 9 de setembre, i l’acta notarial del lliurament de la possessió corporal de
l’alberg, que fa Teresa a Francesc Alemany, amb data de 3 de setembre.
Joan Brujó, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1192
685 x 556
Al dors, en lletra coetània: “Cartes de la compra feta per en Francesch Alamany, mercader, ciutadà
de Barcelona, de la dona na Teresa, muller d’en Pere Ferràndiz, quondam, de un alberch qui és en
lo carrer appellat d’en Raudors, pessant del carrer de la Mar al carrer dels Mirallers, per preu de
.XXX. lliures”. “Empcio Francisci Alamanni, mercatoris, in posse Iohannis Brujo, notarii Barchinone”.

1213

1444, setembre, 16. Nàpols.
Guillem Pujades, de la tresoreria reial, receptor i administrador general de la moneda de la cort reial per
absència de Mateu Pujades, conseller i tresorer general del rei, confessa i reconeix a Joan de Marimon,
Guillem de Busquets, Miquel de Montjuïc, Pere Oliver i Tomàs Pujada, consellers aquest any de la ciutat de
Barcelona, que li han pagat 10.000 florins d’or d’Aragó i en el seu lloc 5500 lliures de moneda barcelonina
de tern equivalents, les quals la ciutat de Barcelona i els seus consellers, per mitjà de Francesc de Pla i
Guillem de Torrent, ciutadans de Barcelona, ambaixadors tramesos per la dita ciutat davant del rei, oferiren
de pagar al rei per la concessió de tres privilegis atorgats a la ciutat, els quals foren expedits a Nàpols el
24 d’agost passat. Els consellers han pagat aquella quantitat de moneda, de voluntat i manament del dit
Guillem Pujades, a Pere Joan de Santcliment, ciutadà de Barcelona.
Bartomeu Soler, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-1193
370 x 458
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Al dors, en lletra coetània: “Apocha firmata per honorabilem Guillermum Puiades honorabilibus
consiliariis Barchinone, de .Xm. florenis”. En lletra posterior: “Que lo Governador de Cathalunya no
pugue estar en Barcelona sinó cert temps”.

1214

1445, març, 8.València.
Mateu Pujades, cavaller, conseller i tresorer general del rei Alfons, ven, com a procurador especial del
monarca, a Francesc des Pla, cavaller, habitant de Barcelona, el dret de lluir i quitar el mer i mixt imperi i
la jurisdicció alta i baixa, civil i criminal, amb el seu ús i exercici, de les parròquies de Santa Perpètua de
Mogoda, Santa Maria de Martorelles, Sant Fost i Sant Cebrià de Cabanyes, situades en el Vallès. Preu
de la venda: 24.000 sous de rals de València. El document dóna notícies dels antecedents de l’alienació
jurisdiccional d’aquelles parròquies a partir de l’any 1347, quan el rei Pere va vendre a Berenguer de
Sant Vicenç, senyor del castell de Cabanyes, l’esmentada jurisdicció. Posteriorment, també obtingueren
fraccions de la jurisdicció la catedral de Barcelona i el monestir de Montalegre. Segueix l’àpoca del preu
de la venda. La reina Maria, lloctinent general del seu marit el rei Alfons, corrobora aquesta venda per
mans de Pere de Besalú, secretari reial, a València, el dia 11 de març.
Jaume de Coll, per autoritat reial notari públic de València i per a tota la terra i dominació del rei
d’Aragó, i escrivà reial.
A la part inferior del marge esquerre: “In Diversorum Locumtenencie XVIIIº. Petrus de Bisulduno,
mandato reginali facto per (…) Cancellarium. Visa per Thesaurarium. Probata. Vidit Thesaurarius”.
1A-1194
1270 x 616
Document format per dos pergamins cosits. Hi manca el segell reial. Al dors, en lletra coetània:“Venda
del jus luendi de les parròquies de Sancta Perpètua de Mogoda, de Sanct Fost e de Sanct Sabrià de
Cabanes e de Martorelles, feta per lo honorable mossèn Mateu Pujades, procurador del senyor rey, a
l’honorable mossèn Francí dez Pla, cavaller, habitant de Barcelona, per preu de .XXIIIIm. sous, moneda
reals de València, ab retenció que restituït lo dit preu la venda sia per no feta. Ha y àpoca del dit preu”.
Hi ha altres anotacions posteriors, esborrades.
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1215

1445, març, 8.València.
Vegeu el document núm. 1214.
Trasllat de Bernat Noves, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1445, juliol, 17.
1A-1195
1595 x 575
Document format per tres pergamins cosits. Al dors, en lletres coetània i posterior, hi ha diverses
anotacions al·lusives als interessos del monestir de Montalegre.

1216

1445, maig, 19. Barcelona.
Francesc Pujades, mercader, ciutadà de Barcelona, i Vannio Rossellai, mercader florentí, confessen i reconeixen a Francesc de Pla, Bernat sa Pila, Pere de Torrent, Joan de Gualbes i Pere de Sitges, consellers aquest any
de la ciutat de Barcelona, que els han pagat 10.000 florins d’or d’Aragó i en el seu lloc 5500 lliures de
moneda barcelonina de tern equivalents, pagadores al rei per la concessió a la ciutat de Barcelona de tres
privilegis, expedits a Nàpols el dia 24 d’agost de 1444. Els consellers els han pagat aquella quantitat de
moneda de voluntat i manament de Guillem Pujades, receptor general de la cort del rei, per mitjà de la Taula
de Canvi de Barcelona. Pere Romeu i Joan de Torralba, rectors i administradors de la dita Taula, els hi han inscrit aquella quantitat per deliberació del Consell de Cent Jurats de 25 d’abril passat i del Consell de divuit
prohoms d’aquest 5 de maig.
Joan Franc, per autoritat reial notari públic de Barcelona, escrivà del Consell de la ciutat.
1A-1196
334 x 502
Document tacat de fongs a la meitat esquerra. Al dors, en lletra coetània, anotació molt esborrada.
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1217

1445, juny, 15. Nàpols.
Guillem Pujades, de la tresoreria reial, receptor i administrador general de la moneda de la cort reial per
absència de Mateu Pujades, cavaller, conseller i tresorer general del rei, confessa i reconeix a Francesc
de Pla, Bernat sa Pila, Pere de Torrent, Joan de Gualbes i Pere de Sitges, consellers aquest any de la ciutat de Barcelona, que de voluntat i manament d’ell han pagat a Francesc Pujades, mercader, ciutadà de
Barcelona, pare seu, i a Vannio Rossellai, mercader florentí, 10.000 florins d’or d’Aragó i en el seu lloc
5500 lliures de moneda barcelonina de tern equivalents, segons consta en l’àpoca corresponent (1445,
maig, 19. Barcelona), la qual és transcrita en la seva integritat. El pagament correspon a la remuneració
de tres privilegis concedits a la ciutat de Barcelona pel rei Alfons amb data de 24 d’agost de 1444.
Salvador Formigals, escrivà del rei i per la seva autoritat notari públic per a tota la terra i dominació seva.
1A-1197
398 x 465
Al dors, en lletra coetània: “Àpoca fermada per lo honorable en Guillem Puiades, receptor general
de les peccúnies de la cort del senyor rey, als honorables consellers de la ciutat de Barcelona, de
.Xm. florins”. “In tercio libro Virmilio, in foleo CXXXVII”. “Septuagesima prima”.

1218

1446, febrer, 4.Vic.
Acta notarial de la presentació que fa Joan Oliver, notari públic de Barcelona, síndic i procurador de la
mateixa ciutat, a Galceran de Requesens, cavaller, conseller reial i portantveus de governador general de
Catalunya, resident a la ciutat de Vic, a casa del ciutadà Damià de Vall, al Mercadal, d’una lletra patent
de la reina Maria que ja li havia presentat dimarts passat 1 de febrer. La nova presentació es fa davant
del notari infrascrit i de tres testimonis pregats. La lletra de la reina (1446, gener, 18. València) inclou
una provisió seva anterior (1443, febrer, 16. Tortosa) per la qual concedia plenes facultats a Andreu
d’Agramuntell, procurador fiscal de l’ofici de la Governació de Catalunya, per tramitar i donar curs als
clams i les querelles de pau i treva contra els infractors i violadors de l’edicte que ella acabava de promulgar, però reservant al portantveus de governador general la concessió de les remissions i gràcies
oportunes. Amb la lletra patent de 18 de gener, la reina, a petició dels consellers de la ciutat de
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1217. Guillem Pujades, de la
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pagament de 10.000 florins
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5500 lliures de moneda bar-
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Barcelona i també dels diputats de Catalunya, revocava una part de la provisió esmentada, aquella
referent a la reserva de les remissions i gràcies dels delictes, clams i querelles que havia fet a favor del
portantveus de governador general, perquè lesionava els privilegis de la ciutat de Barcelona, els capítols
de Corts i les Constitucions de Catalunya. El veguer, el batlle i els oficials ordinaris de Barcelona poden i
han de poder continuar fent remissions de penes en llurs districtes jurisdiccionals. El mateix dia, el síndic
Joan Oliver presenta també a l’esmentat Andreu d’Agramuntell, procurador fiscal de la cort de la
Governació de Catalunya, la lletra patent de la reina. La presentació i lectura té lloc en una casa del
carrer de Sant Pere, de Vic, amb la intervenció del mateix notari i de dos altres testimonis pregats.
Gabriel Estanyol, notari públic de Vic per autoritat del bisbe de Vic, clogué aquest instrument el dia
6 de febrer.
1A-1198
365 x 566
Al dors, en lletra coetània: “Presentacio facta per venerabilem sindicum civitatis Barchinone domino gubernatori et Andree de Agremuntells de littera reginali super querelis pacis et treuge, presenta<ta> in civitate Vicensis”. “In tercio libro Virmilio, in foleo CXXXXVI”. “Septuagesima sexta”.

1219

1446, febrer, 4-6.Vic.
Acta notarial de la presentació que fa Joan Oliver, notari públic de Barcelona, síndic i procurador de la mateixa ciutat, a Galceran de Requesens, cavaller, conseller reial i portantveus de governador general de
Catalunya, resident a la ciutat de Vic, a casa del ciutadà Damià de Vall, al Mercadal, d’una cèdula de requesta de part de la ciutat i dels consellers de Barcelona, que ja li havia presentat dimarts passat 1 de febrer.
La presentació es fa davant del notari infrascrit i de diversos testimonis. El síndic barceloní, tot invocant el
privilegi concedit pel rei Alfons als consellers de Barcelona, requereix i reclama a Galceran de Requesens
que en el termini de quinze dies sigui personalment a Barcelona i hi resideixi durant dos mesos seguits.
Segueixen diverses rèpliques i contrarèpliques del portantveus i del síndic, discrepants en la interpretació del
contingut d’aquell privilegi.
Gabriel Estanyol, per autoritat del bisbe de Vic notari públic de Vic, clogué aquest instrument el dia
7 de febrer.
1A-1199
401 x 685
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Document tacat de fongs. Al dors, en lletra coetània: “Requesta feta per lo honorable síndich de
Barcelona al senyor de Governedor que anàs a Barcelona de la ciutat de Vich on era, en vigor de
privilegi”. “Non est inserenda in libro”.
1220

1446, març, 9. Barcelona.
Caterina, muller del difunt Francesc Alemany, mercader, ciutadà de Barcelona, i el seu fill Francesc Gaspar
Alemany, mercader, ciutadà de Barcelona, venen amb carta de gràcia a Elienor, muller del difunt Joan Roig,
ciutadà de Barcelona, un censal mort de 22 lliures, 4 sous i 5 diners anuals, a pagar cada 9 de març, assignats sobre l’hospici infrascrit i sobre tots llurs béns mobles i immobles, pel preu de 400 lliures. Els venedors
declaren que esmerçaran aquesta quantitat en la nova construcció d’un hospici que han fet edificar a partir de dos hospicis preexistents i contigus, situats entre els carrers d’en Roudors i dels Vigatans, vora Santa
Maria del Mar. Es donen les afrontacions de l’hospici i els antecedents de la seva transmissió. L’esmentat
Francesc Alemany havia comprat l’hospici a Teresa, muller del difunt Pere Ferràndiz, de la vila de Navia, del
regne de Castella, ciutadà de Barcelona, amb instrument públic d’11 d’agost de 1444, en poder de Joan
Brujó, notari de Barcelona.
Antoni Sans, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1200
706 x 682
Al dors, amb lletra coetània: “Carta d’aquelles .XXII. lliures, .IIII. sous, .V. diners censals o de censal
mort, les quals la dona na Caterina, muller de l’honrat en Francesch Alamany, quondam, mercader,
ciutadà de Barcelona, e en Francesch Gaspar Alamany, del dit marit e muller fill, fan cascun any a la
honrada madona Elienor, muller de l’honrat en Johan Roig, quondam, ciutadà de Barcelona, a .VIIIIº.
de març. Lo preu del qual censal és .CCCC. lliures de Barcelona”.
1221

1446, abril, 20. Barcelona.
Acta notarial del lliurament de la possessió corporal d’un hospici, que fan Francesc Gaspar Alemany,
mercader, ciutadà de Barcelona, i la seva mare Caterina, muller del difunt Francesc Alemany, mercader,
ciutadà de Barcelona, a Bernat Carrera, notari, en nom i de part d’Elienor, muller del difunt Joan Roig,
ciutadà de Barcelona. El lliurament es fa davant del notari infrascrit i de dos testimonis. L’hospici, situat
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al carrer d’en Roudors de la ciutat de Barcelona, era la garantia que havien donat els esmentats
Caterina i Francesc Gaspar Alemany en l’escriptura anterior, del 9 de març, per la qual vengueren a la
dita Elienor un censal mort de 22 lliures, 4 sous i 5 diners de pensió anual, pel preu de 400 lliures.
L’hospici era el resultat de la refosa de dues cases existents en el mateix indret, que els venedors del
censal havien edificat amb l’import de la venda i obligat de manera especial a la compradora Elienor.
Abans de l’acta del lliurament de la possessió de l’hospici hi ha copiada l’àpoca de les 400 lliures, preu
de la venda del censal mort, amb data del dia 9 de març. Per voluntat de la venedora Caterina, 300
lliures han estat imposades a la taula de Jaume de Casa-saja, canviador, ciutadà de Barcelona, i les
altres 100 restants a la Taula de Canvi de la ciutat, a nom del seu fill Francesc Gaspar Alemany.
Antoni Sans, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1201
392 x 488

1222

1446, maig, 24. Barcelona.
Pau d’Eroles i Pere Vicenç, doctors en lleis, comissaris i jutges assignats per Galceran de Requesens,
cavaller, conseller reial i governador general de Catalunya, dicten sentència en la causa d’apel·lació que
hi havia entre Elionor d’Erill, senyora d’Anglesola, i el seu fill Francesc d’Erill, apel·lants, d’una banda, i el
síndic de la ciutat de Barcelona i els carnissers de la mateixa ciutat, apel·lats, de l’altra. Els jutges confirmen i donen per justa una sentència anterior dictada pel governador general de Catalunya, que condemnava els Erill i els imposava el pagament de les despeses del procés. Són presents a la promulgació de la sentència Antoni Vinyes, notari, síndic de la ciutat de Barcelona, i Bernat Duran, procurador dels
carnissers de la ciutat, d’una part, i absents els de l’altra. El 29 de juliol de 1445, Joan Oliver, notari,
aleshores síndic de la ciutat de Barcelona, i Bernat Duran, procurador dels carnissers de la ciutat, havien
suplicat al governador general Requesens que nomenés un o dos jurisperits com a jutges per posar fi al
llarg procés i a les causes d’apel·lació presentades pels Erill.
Joan Balcebre, per autoritat reial notari públic de Barcelona, escrivà de l’ofici de la Governació
general de Catalunya.
1A-1202
327 x 593
Al dors, en lletra coetània: “Sentència sobre lo somatent de la vila de Anglola”.
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1223

1446, juliol, 9. Barcelona.
Constança, muller del difunt Francesc de Casa-saja, mercader, ciutadà de Barcelona, ven a Joan Berenguer
sa Pila, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 100 sous de pensió anual, a percebre cada 4 d’agost, assignats sobre les imposicions i altres drets que rep la ciutat de Barcelona, pel preu de 100 lliures. Es donen els
antecedents de la transmissió del censal. Segueix l’àpoca del preu de la venda, en la qual, ultra el preu
esmentat, es fa constar que la venedora ha cobrat altres 4 lliures, 14 sous i 2 diners en paga prorrata de la
pensió endarrerida d’onze mesos i sis dies, és a dir, entre el 4 d’agost passat fins al dia d’avui 9 de juliol.
Pere Pau Pujades, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1203
441 x 697
Al dors, en lletra coetània, hi ha una anotació molt borrosa.

1224

1446, juliol, 20. Barcelona.
Jaume Mas, prevere, beneficiat a l’església de Santa Maria del Mar, de Barcelona, com a procurador de l’abat Ramon del monestir de Santa Maria de l’Estany, el qual havia esdevingut hereu universal de la difunta
Francesca, muller de Guillem de Cros, mercader, ciutadà de Barcelona, difunt, fa venda i concessió a Miquel
de Pla, Jaume Rovira, Dalmau sa Carrera i Joan Volard, mercaders, ciutadans de Barcelona, administradors
aquest any de la confraria de Sant Nicolau, als Framenors de Barcelona, i a Francesc Sonet, Pere Arnau i
Pere Bernat, pellers, ciutadans de Barcelona, administradors aquest any de la confraria de Santa Maria dels
Pellers, a Santa Maria del Mar, de tots els drets i les accions pertanyents al seu principal, l’abat de l’Estany,
per raó de l’herència de la dita Francesca. Fa la venda i definició a les dues confraries, en indivís, pel preu de
230 lliures. Francesca havia ordenat el seu testament el 20 de maig de 1432, en poder del notari infrascrit.
Honorat sa Conomina, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
Trasllat autoritzat per Pere Tallada, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1459, gener, 31.
1A-1204
350 x 585
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1225

1446, agost, 28. Sant Boi de Llobregat.
Salvador Homdedéu, abans habitant de la parròquia de Sant Boi de Llobregat, ara de la vila i parròquia de
Sant Climent d’Eramprunyà, com a hereu de la seva difunta filla Antígona, muller de Bernat Cogullada, de
la dita parròquia de Sant Boi, ven a Salvador Colom, de la vila de Sant Boi, una peça de terra amb tots els
seus drets i les seves pertinences, que posseeix a l’esmentada parròquia, en el lloc anomenat mas Bages.
Salvador Homdedéu té la peça de terra per Bernat Ponç, de Sant Boi, a cens de 6 sous anuals pagadors
per Pasqua. Es donen les afrontacions de la terra i els antecedents de la seva transmissió. Preu de la venda:
13 lliures.
Pere Claver, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó, i per
autoritat de Bartomeu Ponç, prevere, vicari perpetu de l’església parroquial de la vila de Sant Boi
de Llobregat, notari públic d’aquesta vila i parròquia.
1A-1205
338 x 479
Al dors, en lletra posterior, dues anotacions borroses.

1226

1446, juliol, 1 - setembre, 10. Barcelona.
Acta notarial de la prestació de jurament i homenatge de boca i mans que, en presència de Daniel Bertran,
notari i escrivà reial actuant en lloc del notari infrascrit, i de diversos testimonis, fan els algutzirs i els procuradors fiscals de la cúria reial, de complir i observar els privilegis, llibertats, franqueses i bons usos de la ciutat de Barcelona. Residint a la ciutat la reina Maria per celebrar-hi Corts, el dia 1 de juliol jurà Ramon de
Canet, donzell, algutzir, a casa de Jofre d’Ortigues, regent la cancelleria reial; el dia 4 jurà Nicolau Militan,
cavaller, algutzir, a l’audiència reial; el dia 7 jurà Garcia Borau, procurador fiscal, a casa del regent la cancelleria. El dia 10 de setembre, a instància i requeriment d’Antoni Vinyes, notari, síndic de la ciutat de
Barcelona, prestà l’esmentat jurament i féu homenatge Berenguer de Pontós, cavaller, algutzir de la reina,
a casa del regent de la cancelleria. El rei Joan havia atorgat a la ciutat de Barcelona un privilegi (1393, juliol,
22.Tortosa) pel qual concedia als consellers que, en determinades condicions, els algutzirs i procuradors fiscals de la cúria reial, abans que usessin el seu ofici a la ciutat de Barcelona, havien de jurar en poder del
veguer de Barcelona el compliment i l’observança dels privilegis, les franqueses, les llibertats, els costums i
els bons usos de la ciutat; altrament, hom els podria fer resistència i el veguer fins i tot els podria detenir.
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Joan Oliver, notari, síndic de la ciutat de Barcelona, havia suplicat a Jofre d’Ortigues, doctor en lleis, conseller
i regent de la cancelleria reial, que els esmentats algutzirs i procuradors fiscals prestessin el jurament i
homenatge considerats en el privilegi del rei Joan.
Bartomeu Sallent, secretari reial, per autoritat reial notari públic.
1A-1206
407 x 665
Al dors, en lletra coetània, hi ha una anotació borrosa.

1227

1446, setembre, 17. Barcelona.
Pere Galceran Ermengol, àlies Montornès, confessa i reconeix als consellers de Barcelona que posseeix el
castell i la castlania de Montornès [del Vallès], amb tots els seus drets i les seves pertinences, en feu per la
dita ciutat de Barcelona, la qual n’és senyora directa i alodial, i que per aquesta raó ha d’oferir a la ciutat el
servei d’un cavall armat. Jura fidelitat vassallàtica i presta homenatge de boca i mans als consellers, d’acord
amb els Usatges de Barcelona i les Constitucions de Catalunya. Pere Galceran Ermengol ja havia reconegut aquest feu a la ciutat i als seus consellers l’any 1430, i n’havia rebut la investidura, però com que no
havia pogut trobar l’escriptura corresponent, demanà als consellers que li fessin una nova investidura del
feu. Els consellers, a la Casa del Consell, confirmen la investidura feta pels seus antecessors, perduda, i la hi
renoven. El castell de Montornès, amb la seva castlania, havia estat venut a la ciutat de Barcelona per
Bernat Serra, batlle general de Catalunya, com a procurador especial del rei Joan, el dia 8 de gener de 1393.
El rei Pere havia infeudat els dits castell i castlania a Pere de Montornès, cavaller, el 12 de setembre de
1342, al qual succeí un altre Pere de Montornès, donzell. Pere Galceran Ermengol, àlies Montornès, havia
rebut el feu en qualitat d’hereu universal d’aquest darrer.
Joan Franc, per autoritat reial notari públic de Barcelona i escrivà del Consell de la ciutat de
Barcelona.
1A-1207
458 x 482
Al dors, en lletra coetània: “Carta de la nova investitura feta per los molt honorables consellers de
Barcelona a l’honrat en Pere Galceran Ermengol del castell e caslania de Montornès qui·s té en
feu per la dita ciutat”.
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1227. Pere Galceran
Ermengol reconeix als consellers de Barcelona que posseeix per la ciutat, que n’és la
senyora directa i alodial, el
castell i la castlania de
Montornès del Vallès, amb els
seus drets i les seves pertinences, havent d’oferir a la
ciutat el servei d’un cavall
armat. Els jura fidelitat vas-

sallàtica i presta homenatge
de boca i mans d’acord amb
els Usatges de Barcelona i les
Constitucions de Catalunya.
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1228

1447, febrer, 3. Sant Celoni.
Acta notarial de la presentació d’una cèdula escrita de requeriment feta per Bernat Montserrat, notari,
sotssíndic de la ciutat de Barcelona, a Galceran de Requesens, cavaller, conseller del rei i governador
general de Catalunya, allotjat a la vila de Sant Celoni, en una cambra de l’hospici anomenat de na
Gabriela. Davant del notari infrascrit i de dos testimonis pregats, el sotssíndic, en nom dels consellers de
la ciutat de Barcelona, requereix al governador perquè en virtut del privilegi de la ciutat i del jurament i
homenatge prestats pel dit governador de tenir i observar-lo, vingui a la ciutat de Barcelona en el termini de quinze dies i hi romangui durant dos mesos seguits, espai de temps que els consellers podran
modificar (abreujar o prorrogar) segons llur voluntat i conveniència, d’acord amb el tenor de l’esmentat
privilegi. El governador respon verbalment que està disposat a complir tot allò que és contingut en el
privilegi.
Antoni Poc, notari públic de la vila de Sant Celoni i, pel seu rector, de la parròquia de Sant Martí
de Pertegàs.
1A-1208
284 x 329

1229

1447, maig, 9. Barcelona.
La reina Maria, lloctinent general del seu marit el rei Alfons, dicta sentència en la causa existent entre
els nobles Elionor d’Erill i el seu fill Francesc d’Erill, cavaller, senyors de la vila d’Anglesola, representats
pel seu procurador Jaume Talladell, d’una banda, i Antoni Vinyes, notari, síndic de la ciutat de Barcelona, i
Bernat Duran, carnisser de la mateixa ciutat, de l’altra. La sentència confirma una sentència anterior
pronunciada per Pau d’Eroles i Pere Vicenç el 24 de maig de 1446, la qual havia estat recorreguda en
apel·lació pels Erill, els quals són condemnats a pagar les despeses del procés. Actuen de relators a
l’audiència de la reina Pere Ferrer, doctor en lleis, i Lluís de Castellvell, i pronuncia la sentència en nom
de la sobirana Jofre d’Ortigues, doctor en lleis, conseller i regent la seva cancelleria.
Ramon Batlle, lloctinent del protonotari del rei, i per autoritat reial notari públic per a tota la terra
i dominació del rei.
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1228. Bernat Montserrat,
sotssíndic de la ciutat de
Barcelona, requereix Galceran
de Requesens, governador
general de Catalunya, perquè,
en compliment del privilegi de
la ciutat, vingui a Barcelona
des de Sant Celoni, en el termini de quinze dies, i hi
romangui durant dos mesos
seguits.
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1A-1209
423 x 490
A la part inferior esquerra: “In Sententiarum XIº. Raymundus Bajuli ex sententia lata in audientia.
Probata”. Hi manca el segell. Al dors, en lletra coetània: “Registrata”. D’una altra mà posterior:
“Sentència sobre lo somatent de la vila de Anglola”.

1230
1447, juny 12. Barcelona.

Martí Bertran, sedasser, ciutadà de Barcelona, ven a Margarida, muller del difunt Joan Soler, ciutadà de
Barcelona, un censal mort de 40 sous de pensió anual que Francesc Maians, calafat, ciutadà de Barcelona,
i la seva muller Antònia li paguen cada any per sant Vicenç del mes de gener i que li havien venut el 19 de
gener de 1437. Preu de la venda: 30 lliures. Antígona, muller de Martí Bertran, aprova i confirma aquesta
venda. La garantia del censal són una casa que Francesc Maians posseeix en el suburbi de Barcelona, a
Vilanova, vora els Molins de Mar, i mitja mujada de terra plantada de vinya, situada en el territori de
Barcelona, en el lloc anomenat Lligalbé. Segueix l’àpoca del preu de la venda, amb data del 26 de juny.
Gabriel Terrassa, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1210
409 x 643
Una anotació a la part inferior dreta informa que, el 18 de juliol de 1448, Margarida reduí a 30
sous la pensió anual del censal. Al dors, en lletra coetània i posterior, hi ha tres anotacions, una de
les quals informa que el censal pertany al monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, per herència
feta per la dita Margarida al seu fill fra Joan Francesc Soler, conventual del dit monestir.

1231

1443, abril, 11 - 1448, març, 4.
Trasllat de sis albarans adreçats pels consellers de Barcelona al clavari de la ciutat perquè faci pagament
de determinades quantitats de moneda a diverses persones que han intervingut en la causa que durant
anys enfrontava la família Erill, senyora de la vila d’Anglesola, d’una banda, i el síndic i els carnissers de la
ciutat de Barcelona, de l’altra, per causa de les lleudes que els Erill exigien dels carnissers barcelonins. Els
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albarans, acompanyats de la seva corresponent àpoca, són datats dels anys 1443, 1445, 1446, 1447 i
1448, i remuneren viatges, dietes, salaris judicials per sentències, apel·lacions, diligències de processos, dret
de segell i altres despeses afins.
Joan Franc, major de dies, per autoritat reial notari públic de Barcelona i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 8 de març de 1449.
1A-1211
480 x 635
Al dors, en lletra coetània: “Translat autèntich d’algunes cauteles e àpoques, tretes de la scrivania de
l’honorable Concell de Barcelona, fahents per lo somatent de Anglesola”. “Sentèncias e actes fahents
per rahó del procés de somatent contra lo senyor del castell de Anglola, del qual, aprés, ab sentència
arbitral dada en poder del scrivà del Consell de Barcelona en l’any mil .CCCCL., la ciutat obtengué
que los ciutadans no paguen leuda”.
1232

1449, març, 5. Barcelona.
Pere de Coromines, ciutadà de Barcelona, àrbitre i amigable componedor elegit per les parts litigants, dicta
sentència arbitral en la qüestió existent entre fra Mateu Toralles, mestre en sacra pàgina, de l’orde dels frares Predicadors, Pere de Torrent, Bernat Dalgàs, mercader, i Miquel sa Grau, pellisser, ciutadans de Barcelona,
administradors aquest any de la confraria de Santa Caterina, instituïda a l’església dels Predicadors, d’una
banda, i Margarida, muller del difunt Joan Soler, andador de la dita confraria, i el seu fill Joan Soler, de l’altra,
per raó de 745 lliures, 6 sous i 9 diners. Els administradors de la confraria exigien que mare i fill retessin
compte d’aquesta quantitat, d’acord amb una sentència anterior dictada pel dit mestre Mateu Toralles i
Pere Foixes, difunt, que els hi obligava. Margarida i Joan Soler, per la seva banda, al·legaven que Joan Soler
pare, mentre vivia i treballava per a la confraria, ja havia donat prou raó d’aquella quantitat, tal com consta als llibres dels majorals de la confraria, i a més reclamaven 90 lliures per salaris endarrerits, amb els seus
interessos, degudes al difunt Joan Soler per la confraria. La sentència arbitral imposa silenci a les reclamacions de la confraria i la condemna a pagar als dits mare i fill les 90 lliures de salaris deguts de molts anys
al difunt Joan Soler. La confraria i els seus majorals faran efectiu el pagament en terminis anuals de 15 lliures o, si els és possible, en menys temps.
Jaume Comes, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1212
319 x 515
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Al dors, en lletra coetània i posterior: “Sentència arbitral donada per mossèn Pere de Coromines
entre los administradors de la confraria de Senta Caterina e la dona na Margarida, muller d’en
Johan Soler, quondam, ab la qual són adiudicades a la dita dona .LXXXX. lliures. Fonch donada a .V.
de març any .M CCCC XXXXVIIIIº. Lo notari era mossèn Jaume Comes, per auctoritat real notari
de Barcelona”.

1233

1449, març, 22. Barcelona.
Acta notarial de la presentació que fa Joan Brujó, notari, sotssíndic de la ciutat de Barcelona, a Francesc
d’Erill, de dues lletres patents de la reina Maria (1449, març, 17. Perpinyà) adreçades a la seva mare
Elionor d’Erill, muller del difunt Joan Roger d’Erill, cavaller, i al dit llur fill Francesc d’Erill, per les quals la
reina els dóna un termini de 26 dies perquè compareguin, personalment o per procurador, davant l’audiència reial per a la tramitació de la causa seguida entre el síndic de Barcelona i el procurador dels
carnissers de la ciutat, d’una banda, i els esmentats Erill, de l’altra, per raó del sometent d’Anglesola.
Una de les lletres es refereix a la taxació de les despeses a què foren condemnats els Erill per la
sentència pronunciada a Barcelona per la reina, segons relació de Lluís de Castellvell, doctor en ambdós
drets. A continuació de la presentació i lectura d’ambdues lletres citatòries a Francesc d’Erill, el sotssíndic
volgué fer el mateix a la seva mare Elionor d’Erill, però, com que era absent de la ciutat, explicà de
paraula el contingut de les lletres a Antoni d’Olivella, saboner, a l’hospici del qual s’allotjava Elionor quan
era a Barcelona, situat vora el carrer dels Ollers Blancs.
Joan Franc, per autoritat reial notari públic de Barcelona i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
1A-1213
311 x 358
Al dors, en lletra coetània: “Instrumentum presentacionis duarum literarum citatoriarum faciencium pro sono emisso ville de Anglasola”.
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1234

1449, abril, 2. Perpinyà.
La reina Maria, lloctinent general del seu marit el rei Alfons, a petició d’Antoni Janer i Pere Queralt, síndics de la universitat de la vila de Cabra [del Camp], aprova els capítols que li han presentat, en els
quals la reina confirma un privilegi del rei Pere III (1363, desembre, 3. Barcelona) i concedeix diverses
prerrogatives a la vila: la moratòria per deu anys del pagament de la quèstia i altres rendes reials, estimades en 15 lliures anuals, la segregació de la vila de Cabra del batlliu de Sarral, l’exercici triennal de la
jurisdicció reial alta i baixa per part d’un vilatà de Cabra, i la no-separació de la vila de la corona reial
per via de donació o altra qualsevol alienació. En contrapartida, els síndics, en nom de la seva universitat, prometen subvenir graciosament al rei amb 1000 florins d’or.
Jaume de Vila, secretari reial, per autoritat reial notari públic per a tota la dominació del rei.
1A-1214
693 x 679
A la par t inferior esquerra: “Vidit thesaurarius generalis. In Diversorum locumtenencie XXVIII.
Probata. Domina regina mandavit mihi Jacobo de Villa et viderunt eam thesaurarius generalis ac
Antonius de Mesa, fisci advocatus. Probata”. A la part dreta: “Vidit de Mesa”. Segell perdut. Notes dorsals: “Registrata”. Hi ha altres anotacions posteriors, esborrades.
1235

1449, abril, 15. Perpinyà.
Antoni Vinyes, notari, síndic de la ciutat de Barcelona, el qual, per ordre dels consellers de la ciutat ha de marxar de la vila de Perpinyà on es troba actuant a l’audiència reial, designa substituts seus Joan Franc, menor
de dies, notari públic, i Nicolau Portell, escrivà de la ciutat de Barcelona, presents a Perpinyà, perquè continuïn la tramitació fins al final de la causa existent entre la ciutat de Barcelona i l’ofici dels carnissers, d’una
banda, i Elionor d’Erill i el seu fill Francesc, de l’altra, per raó d’un sometent i altres causes contingudes en el
procés del litigi.
Pere Morera, per autoritat reial notari públic de Perpinyà.
1A-1215
300 x 493
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1236
1449, abril, 18. Tarragona.

Acta notarial de la presentació d’una cèdula escrita de requeriment feta per Joan Brujó, notari, ciutadà i
sotssíndic de la ciutat de Barcelona, a Galceran de Requesens, cavaller, portantveus de governador general
a Catalunya, el qual es troba a Tarragona allotjat a l’hospici de Bartomeu ses Comes. Davant del notari
infrascrit i de dos testimonis pregats, el sotssíndic, en nom dels consellers de la ciutat de Barcelona, requereix al portantveus perquè en virtut del privilegi de la ciutat i del jurament i homenatge prestats pel dit portantveus de tenir i guardar-lo, vingui a la ciutat de Barcelona en el termini de vint dies i hi romangui durant
trenta dies seguits, espai de temps que els consellers podran modificar (abreujar o prorrogar) segons llur
voluntat i conveniència, d’acord amb el tenor de l’esmentat privilegi. El portantveus de governador respon
per escrit que està disposat a complir tot allò que és contingut en el privilegi.
Joan Cassenyac, per autoritat de l’arquebisbe de Tarragona notari públic de Tarragona.
1A-1216
308 x 415
Document tacat de fongs, amb alguns passatges il·legibles.
1237

1449, desembre, 30. Barcelona.
Antoni Soler, ciutadà de Barcelona, i la seva muller Eulàlia, confessen i reconeixen a Esteve de Busquets,
prevere, beneficiat a l’església de Barcelona, que els ha pagat 27 lliures i 10 sous pel preu d’un censal
mort de 34 sous i 4 diners de pensió anual, a percebre cada 30 de desembre, que avui mateix li han
venut amb carta de gràcia en poder del notari infrascrit. El pagament s’ha efectuat de la manera
següent: 17 lliures i 10 sous les ha pagades Pere del Salt, donat del monestir de Santa Maria de
Montalegre, en nom del comprador Esteve de Busquets, i les restants 10 lliures les ha pagades el dit
Esteve de Busquets, de voluntat dels venedors, a fra Joan de Nea, procurador i ecònom del monestir de
Montalegre, al qual monestir eren degudes.
Antoni Lombard, per autoritat reial notari públic de Barcelona, qui en lloc de Bernat Noves, notari, clogué aquest instrument el 15 d’octubre de 1453.
1A-1217
165 x 605
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1238

1450, març, 10.
Dalmau de Tolosa, col·lector i receptor de les rendes i els drets del comtat de les Muntanyes de Prades
per Joan de Cardona, titular de l’esmentat comtat, confessa i reconeix a Francesc de Pla, cavaller, domiciliat a Barcelona, i a fra Joan de Nea, cartoixà del convent de Montalegre, a la diòcesi de Barcelona,
que li han retut bons comptes de 15.180 lliures pertanyents a les rendes del seu principal, el comte de
Prades. El document explica amb detall les gestions realitzades per ambdós agents. El comte Joan de
Cardona i també els seus pares Joan Ramon Folc i Joana, àlies Gonçalva Eiximenis d’Arenós, comtes de
Cardona, òlim comtes de Prades, aproven i ratifiquen aquest retiment de comptes.
Pere Perelló, habitant de la vila de Falset, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-1218
815 x 715
Al dors, en lletra coetània: “Diffinició feta per part del senyor comte de Prades als honorables
mossèn Francí dez Pla e frare Johan de Nea”. “Difinició feta per los egregis los senyors comtes de
Cardona e de Prades e comtesa a mossèn Francí dez Pla e ha frare Johan de Nea de la ministració e de la distribució e quitaments que feren per los dits senyors fins l’any L, a deu mag”.

1239

1450, juliol, 28. Barcelona.
Francesc de Déu, sastre, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Pere Mateu, apotecari, ciutadà de
Barcelona, el qual havia estat receptor general per a la dita ciutat de la terça d’agost, setembre i octubre de la imposició de les carns que es cull a la ciutat de Barcelona, que li ha pagat 8 lliures per haver
tingut la custòdia de la imposició, durant la dita terça, a la carnisseria major del Capdamunt.
Francesc Martí, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic.
1A-1219
127 x 158
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1240

1450, desembre, 9. Barcelona.
Eulàlia, muller de Pere Clusa, mercader, ciutadà de Barcelona, ven a Tomàs Alemany, pintor, ciutadà de
Barcelona, un hospici o cases amb dos portals oberts al carrer, a la ciutat de Barcelona, en el lloc dit el
Temple, molt a prop del palau reial menor. Eulàlia posseeix les cases per l’aniversari instituït en el convent dels Predicadors de la ciutat per la difunta Geralda, muller del difunt Pere Folquet, porter reial, ciutadà de Barcelona, a cens de 3 morabatins pagadors per Nadal. Preu de la venda: 85 lliures. Segueix
l’àpoca del preu de la venda, amb data de 10 de febrer de 1451, en la qual consta que ha fet el pagament de les 85 lliures Gabriel Alemany, fill i hereu universal del seu difunt pare Tomàs, el comprador.
Segueix a continuació l’acta notarial del lliurament de la possessió corporal de l’hospici, que fa la venedora Eulàlia al dit Gabriel Alemany, amb data del 10 de febrer de 1451.
Jaume Comes, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1220
748 x 607
Document tacat de fongs, amb passatges molt esborrats. Al dors, en lletra coetània: “Emptio
Thome Alamany pictoris in posse Jacobi Comes notarii Barchinone”.
1241

1451, gener, 29. Igualada.
Antoni Vallès, bosser, els germans Pere i Joan Balaguer, sabaters, Nicolau Giner i Francesc Cornet, teixidors, i Bernat Fabra, sabater, tots ells de la vila d’Igualada, designen procurador seu especial Gabriel
Cardona, cavaller, senyor del castell de Cabrera, a la vegueria de Vilafranca del Penedès, perquè en nom
seu comparegui davant dels consellers de Barcelona, jutges, oficials i altres persones a qui correspongui,
per respondre dels clams de pau i treva presentats contra ells per Pairot Burdill, pastor, davant la reial
audiència. Pairot Burdill els acusava del robatori de 105 caps de bestiar de la quadra d’en Solsona,
situada en el terme de Vilagrassa. Li donen plens poders perquè els representi durant tot el procés.
Pere Rosseta, notari públic d’Igualada per Pau Alemany, llicenciat en decrets, rector i notari públic
de la mateixa vila.
1A-1221
249 x 373
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1241. Antoni Vallès, Pere i
Joan Balaguer, Nicolau Giner,
Francesc Cornet i Bernat
Fabra, tots d’Igualada, nomenen un procurador perquè
comparegui per ells davant
dels consellers de Barcelona i
altres persones per respondre
dels clams de pau i treva presentats contra seu, davant de
la reial audiència, acusats de
robar un centenar de caps de
bestiar en el terme de
Vilagrassa.
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1242

1451, maig, 31. Barcelona.
Bonanat de Puigmarí, doctor en decrets, ciutadà de Barcelona, i la seva muller Agnès, ambdós en nom
propi i ell també com a tutor designat pel veguer de Barcelona de la persona i béns de Pere Roure,
àlies de Puigmarí, fill pupil del difunt Felip Roure, àlies de Puigmarí, cavaller, domiciliat a Barcelona, i
d’Isabel, la seva muller, venen a Pere Vernet, prevere, beneficiat a la seu de Barcelona, i a Marc Robert,
peller, ciutadà de la dita ciutat, marmessors del difunt Pere Pila, beneficiat a la dita seu i portantveus de
certes causes pies instituïdes pel difunt en el seu testament, un censal mort de 30 lliures, 9 sous i 1
diner de pensió anual. Per respondre del censal, Agnès obliga un hospici que té a Barcelona, vora l’església de Sant Jaume i de la Casa del Consell de la ciutat, i que posseeix per l’Hospital de la Santa Creu, a
cens de 4 sous i 5 diners anuals. Preu de la venda: 670 lliures.
Pere Gaspar Capó, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1222
675 x 643
Document en mal estat de conservació de la part superior dreta, amb pèrdua d’escriptura en
alguns passatges. Al dors, en lletra coetània, dues anotacions molt borroses.

1243

1451, juliol, 26. Barcelona.
Francesca, muller de Pere Esponellà, pagès, ciutadà de Barcelona ordena el seu testament. Elegeix marmessors el seu marit i Miquel Teixidor, fuster, ciutadà de Barcelona. Es fa enterrar a la sepultura que té
a la seu de Barcelona. Distribueix 100 sous en llegats piadosos. Fa deixes als seus nebots Bartomeu i
Joan sa Biure, entre altres particulars. Nomena hereu universal el seu marit.
Pere Ralló, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei
d’Aragó, tenint les escriptures del difunt Narcís Ralló, notari públic de Barcelona, clogué aquest instrument el 23 de maig de 1455.
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Trasllat autoritzat per Nicolau de Font, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1455,
novembre, 11.
1A-1223
355 x 450

1244

1451, setembre, 30. Barcelona.
Mateu Capell, mercader, ciutadà de Barcelona, procurador de Felip Aragall, cavaller, domiciliat al castell
de Càller, fill i hereu universal del difunt Lluís Aragall, cavaller, domiciliat al mateix castell, ven a Joan
Berenguer Torà, mercader, ciutadà de Barcelona, una caseta en la qual hi ha una bassa o latrina, situada
en el suburbi de la ciutat de Barcelona, vora el mar, pel preu de 50 lliures. La caseta es troba al costat
d’un hospici que també li ha venut avui mateix, amb un altre instrument en poder del notari infrascrit.
Segueixen l’àpoca del preu de la venda i l’acta notarial del lliurament de la possessió corporal de la
caseta i la bassa, amb data del 15 d’octubre.
Pere Tarafa, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del
rei d’Aragó, tenint les escriptures de l’escrivania del difunt Joan Oliver, per autoritat reial notari
públic de Barcelona, clogué aquest instrument el 18 de febrer de 1464.
1A-1224
690 x 667
Document en mal estat de conservació, amb pèrdua d’escriptura i il·legible en molts passatges,
sobretot de la meitat superior.

1245

1451, setembre, 30. Barcelona.
Mateu Capell, mercader, ciutadà de Barcelona, procurador de Felip Aragall, cavaller, domiciliat al castell de
Càller, fill i hereu universal del difunt Lluís Aragall, cavaller, domiciliat al mateix castell, ven a Joan Berenguer
Torà, mercader, ciutadà de Barcelona, un hospici amb un obrador, amb tots els seus drets i les seves pertinences, situat en el suburbi de la ciutat de Barcelona, vora el mar, pel preu de 300 lliures. L’hospici és tingut
per Joan Bernat de Junyent, mercader, senyor alodial de l’immoble, al qual es paga un cens anual de 4 sous
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i 6 diners per Nadal. Es donen les afrontacions i els antecedents de la transmissió d’aquest hospici i del solar
on fou construït. Segueix l’àpoca del preu de la venda, amb data del 15 d’octubre.
Pere Tarafa, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del
rei d’Aragó, tenint les escriptures de l’escrivania del difunt Joan Oliver, per autoritat reial notari
públic de Barcelona, clogué aquest instrument el 18 de febrer de 1464.
1A-1225
645 x 709
Al dors, en lletra posterior, una anotació esborrada.

1246

1451, octubre, 25. Barcelona.
Acta notarial del lliurament de la possessió corporal d’un hospici, feta per Mateu Capell, mercader, ciutadà de Barcelona, com a procurador de Felip Aragall, cavaller, domiciliat al castell de Càller, fill i hereu
universal del difunt Lluís Aragall, cavaller, domiciliat al mateix castell, a favor de Joan Berenguer Torà,
mercader, ciutadà de Barcelona. Aquest hospici, amb tots els seus drets i les seves pertinences, està
situat en el suburbi de la ciutat de Barcelona, vora el mar. Mateu Capell l’havia venut a l’esmentat Joan
Berenguer Torà per 300 lliures el dia 30 de setembre passat.
Pere Tarafa, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del
rei d’Aragó, tenint les escriptures de l’escrivania del difunt Joan Oliver, per autoritat reial notari
públic de Barcelona, clogué aquest instrument el 18 de febrer de 1464.
1A-1226
212 x 436

1247

1452, gener, 16. Barcelona.
Clàusula del testament del difunt Francesc Castelló, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, dictat a
Barcelona el 16 de gener de 1452 i clos per Joan Franc, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
La clàusula fa referència a la institució d’hereu universal feta a favor del seu fill impúber Guerau Benet.
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S’hi esmenten la seva muller Joana, el seu fill Francesc Benet, impúber, i les seves filles Violant, muller del
difunt Pere Marquet, i Elionor, muller de Jaume Soler.
Trasllat autoritzat per Joan Maians, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1470, agost, 23.
1A-1227
320 x 395
Al dors, en lletra coetània: “Translat auctèntich de la clàusula universal del testament de l’honorable micer Francesch Castelló, quondam, doctor en leys, pare de l’honorable en Guerau Benet
Castelló”.

1248

1452, febrer, 17 - setembre, 1. Canet [de Rosselló].
Acta notarial de la presentació d’una cèdula de requesta i protestació que fa Guillem Fabre, síndic de la
universitat dels homes del lloc de Canet, juntament amb Pere Guirau, a Joan Sicart i Canet Sobirà, cònsols aquest any del dit lloc, absent l’altre cònsol Berenguer Codolet. El síndic reclama als dits cònsols les
80 lliures del comú de Canet que s’havien procurat de la taula de Joan Cases, canviador, per proveir de
blat la gent de Canet. En lloc de comprar blat, els cònsols s’apropiaren de les 80 lliures, i quan hom els
les reclamà afirmaren que les havien dipositat en una caixa del comú a l’església de Sant Jaume de
Canet, d’on més tard haurien estat robades. El síndic inculpa de falsedat els cònsols i els requereix perquè restitueixin les 80 lliures a la dita universitat o als seus síndics. El dia 28 de febrer els dos cònsols
encara no havien respost la reclamació del síndic, i el 30 d’agost altra vegada foren requerits a restituir
al nou Consell de Canet les 80 lliures amb els seus interessos, a raó de 2 sous per lliura. Finalment, el
dia 1 de setembre, veient que no hi havia cap resposta, fou clos aquest instrument a petició del síndic
Guillem Fabre.
Guillem de Luxemburg, habitant de Canet, per autoritat del bisbe d’Elna notari públic per a tota la
seva diòcesi.
1A-1228
320 x 490
Al dors, en lletra coetània: “Protest e requesta feta per en Guillem Fabre, axí com a síndich de
Canet ensemps ab en Pere Guirau, contra en Johan Siccarts e Canet Sobirà, cònsols de Canet”.
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1249

[1452], març, 1.
Albarà ordenant l’encant i la venda al millor postor d’un censal de 2 morabatins bons, alfonsins, d’or fi i
bon pes, que els hereus i successors del difunt misser Francesc Llena, jurista, ciutadà de Barcelona, reben
cada any per Nadal sobre unes cases o alberg que Alfonsina, muller de misser Joan Morot, posseeix a la
dita ciutat, vora l’església de Sant Miquel, sota senyoria i alou eclesiàstics, a cens de 2 sous anuals
pagadors per Nadal.
1A-1229
149 x 197
Document sense any ni subscripció notarial. Unes anotacions afegides després fan saber que la
compradora del censal fou Constança, muller de Francesc de Vall, cavaller, i que en pagà 48 lliures.
Vegeu al document següent la compra. Al dors, en lletra coetània, hi ha dues anotacions borroses.

1250

1452, abril, 24. Barcelona.
Violant Gerona, priora del monestir de Sant Jaume de Jonqueres, de Barcelona, marmessora del difunt
Francesc Llena, jurisperit, ciutadà de Barcelona, conjuntament amb Berenguer Cestrada, Clara, muller ja
difunta del dit Francesc Llena, Angelina, filla llur i monja de Jonqueres, també difunta, Bernat Calaf, peller,
i Pere Pujol, paraire de draps de llana, ciutadans de Barcelona, ven a Constança, muller de Francesc de
Vall, cavaller, domiciliat a Barcelona, filla i hereva universal del seu difunt pare Jaume Amargós, mercader,
ciutadà de Barcelona, com a millor oferent en pública subhasta, un censal de 2 morabatins anuals que
percep per Nadal sobre un hospici situat a la ciutat de Barcelona, vora l’església de Sant Miquel i al
costat de la Casa del Consell de la ciutat, pel preu de 48 lliures. L’hospici està sota domini alodial del
deganat de la seu de Barcelona. Es donen les afrontacions de l’hospici i els antecedents de la seva
transmissió. Segueix l’àpoca del preu de la venda, amb data d’11 de juliol. Francesc Llena havia ordenat
el seu testament el 26 de gener de 1402 en poder de Joan Eiximenis, notari públic de Barcelona. La
priora actua amb l’assessorament d’Agustí d’Illa, doctor en decrets, designat el seu conseller en aquest
afer per la reina Maria, lloctinent general del rei, amb lletra patent despatxada a Barcelona el 10 de
novembre de 1451.
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1249. Albarà que ordena l’encant i la venda al millor postor
d’un censal de 2 morabatins,
percebut cada any per Nadal
sobre unes cases situades
vora l’església de Sant Miquel
de Barcelona. S’hi fa constar,
en un afegitó posterior, el
nom de la persona compradora i el preu pagat.
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Bernat Noves, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1230
572 x 507
Document en mal estat de conservació de la part dreta, amb pèrdua de text. Al dors, en lletra
coetània, hi ha una anotació il·legible.

1251

1452, juny, 7.València.
Gabriel de Santacília, doctor en lleis, habitant de València, confessa i reconeix a Joan Gras, prevere,
col·lector de les rendes i els drets de les pabordies dels mesos d’abril i maig de la seu valenciana, que li
ha pagat 20 lliures de rals de València en paga prorrata de la pensió que la Cambra Apostòlica li devia
per raó de 1000 sous censals de la mateixa moneda, els quals la dita Cambra havia venut originàriament a Guillem Gençor. Les dites 20 lliures pertanyen a les rendes de les esmentades pabordies i
corresponen a l’any passat, que començà l’1 de maig de 1451 i finí el 30 d’abril de 1452.
Joan Martínez, per autoritat reial notari públic de València i per a tota la dominació del rei d’Aragó.
1A-1231
137 x 243
Al dors, en lletra coetània: “Àpoca de .XX. lliures per l’honrat micer Gabriel de Santacília fermada
a l’honrat mossèn Johan Gras”.
1252

1453, febrer, 16.Vilafranca del Penedès.
Els quatre jurats i els quaranta-vuit consellers del Consell de la universitat de Vilafranca del Penedès, aplegats a la sala capitular del convent dels Framenors de la vila per escollir síndics a les Corts que la reina
Maria celebra als catalans i que han estat traslladades de Vilafranca a Barcelona, elegeixen Joan Pellicer,
mercader, i Gaspar Maimó, notari de Vilafranca, i els concedeixen plens poders per prendre part en les sessions de les Corts amb els altres síndics de les ciutats, les viles i els llocs reials del principat. Aquesta reunió
i designació es fa amb el mandat d’Andreu Bisbal, donzell, batlle reial de Vilafranca, i compta amb la presència de tres dels quatre jurats i de vint-i-nou consellers.
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Berenguer Cardona, per autoritat de l’ardiaca del Penedès notari públic de Vilafranca, i escrivà dels
jurats i Consell de dita vila.
1A-1232
361 x 630
Document tacat de fongs, amb algun petit forat que afecta l’escriptura.
1253

1453, març, 13. Capellades.
Bartomeu Pasqual i el seu fill Antoni Pasqual, del lloc de Vilanova d’Espoia, del terme del castell de
Claramunt, hereus universals del difunt Arnau Pasqual, germà de Bartomeu i oncle d’Antoni, venen a Antoni
Tort, del dit lloc de Capellades, unes cases amb un hort que posseeixen a Capellades, sota domini alodial
del paborde del Penedès del monestir de Sant Cugat del Vallès. Preu de la venda: 13 lliures. Es donen les
afrontacions de les cases. El comprador pagarà al paborde cada any per Nadal una gallina censal per les
cases, 4 diners per l’hort i la tasca dels fruits. I a l’església de Santa Maria de Capellades pagarà la dècima
i primícia dels fruits.
Pere Modolell, prevere, rector de l’església de Santa Maria i notari públic del lloc de Capellades.
1A-1233
341 x 543
Pergamí amb els marges superior i inferior retallats. Al dors, en lletra coetània: “Carta de n’Anthoni
Tort” i una altra anotació esborrada.

1254

1453, març, 22. Barcelona.
Fra Nicolau Garriga, mestre en teologia, conventual de Santa Maria del Carmel, Gabriel Esbert, prevere, beneficiat a Santa Maria del Mar, i Francesc Quintana, prevere i beneficiat, almoiners del darrer testament del
difunt Joan de Comasola, ordenat en poder del notari Joan Franc el 14 de setembre de 1450, venen a Gabriel
Vacarissa, prevere, beneficiat a Santa Maria del Mar, tres censals morts que el difunt rebia de diverses persones i dels quals es dóna completa informació. Preu de la venda: 21 lliures. El comprador, actuant com a persona privada i amb recursos propis, adquireix els tres censals com a millor postor en pública subhasta.
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1A-1234
797 x 681
Hi manca la subscripció notarial. Els plecs del pergamí i les noters dorsals mostren que el suport
fou reutilitzat com a coberta d’un procés de Corts. En lletra del segle XV s’hi llegeix: “Rey Alfonso
M CCCC LV. Procés familiar de la Cort celebrada per lo Senyor Rey de Navarre, lochtinent general del Senyor Rey Alfonso, als cathalans, en Barcelona”. En lletra posterior: “Ex armario LI”. En lletra coetània: “A XVIII de agost, que ere divendras, comensí scriure lo libre o procés de las Corts”.
Hi ha alguns forats que afecten passatges de l’escriptura.

1255

1453, abril, 18.València.
Nicolau Torrosani, mercader pisà habitant a València, confessa i reconeix a Joan Gras, rector de l’església
de Santa Caterina, de València, que li ha pagat 400 lliures de rals de València en virtut d’una lletra de
canvi tramesa per Joan Llull al dit Joan Gras, la qual és transcrita en aquesta àpoca.
Guillem Esteve, per autoritat reial notari públic de València i per a tota la terra i dominació del rei
d’Aragó.
1A-1235
202 x 250
Al dors, en lletra coetània: “Àpoca de .CCCC. lliures fermada per Nicholau Torrosani, per vigor de
una (...)”.

1256

1453, maig, 2. Barcelona.
Pere Sentgenís, col·lector de les imposicions, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Pere Valls, mercader, ciutadà de Barcelona, receptor general per a la dita ciutat de la imposició de les carns foranes
recaptada a Barcelona durant la passada terça dels mesos de febrer, març i abril, que li ha pagat 4 lliures que li eren degudes per haver custodiat durant la meitat de la dita terça l’esmentada imposició a la
carnisseria del Pont d’en Campderà.
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Francesc Martí, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic.
1A-1236
128 x 175

1257

1453, maig, 29. Barcelona.
Bernat Paonell, ferrer, ciutadà de Barcelona, marmessor, juntament amb Miquel Canals, prevere de
Barcelona, Pere Terrés, sastre, i Berenguer de Mas, difunts, de la difunta Eulàlia, muller del difunt Pere
Falc, carnisser, ciutadà de Barcelona, ven a Bernat sa Roca, àlies Santes Mans, draper, ciutadà de
Barcelona, dues taules de carnisseria que la dita Eulàlia posseïa a la carnisseria o maell major de la
plaça del Blat de Barcelona, pel preu de 270 lliures. Es donen les afrontacions de les taules i els antecedents de la seva transmissió. Les taules estan sota el domini alodial del rei Alfons, i paguen de cens 2
morabatins per Tots Sants la taula de llevant, i 5 sous per sant Joan de juny la taula de ponent. Les dues
taules van ser ofertes a l’encant públic de la ciutat durant 30 dies i subhastades per dos corredors
públics dels honors de la ciutat, i adjudicades a Bernat sa Roca com a millor postor i oferent. Segueixen
l’àpoca del preu de la venda i l’acta notarial del lliurament de la possessió corporal de les dues taules,
amb data del 12 de juny.
Antoni Vilanova, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1237
690 x 672
Pergamí deteriorat del marge esquerre. Al dors, en lletra coetània: “Empcio venerabilis Bernardi ça
Rocha, àlies de Santes Mans, draperii, civis Barchinone, in posse Anthonii Vilanova, notarii publici
Barchinone”. En lletres coetània i posterior, hi ha altres anotacions molt esborrades.

1258

1454, maig, 21. Barcelona.
Memorial de les pensions de cinc censals morts que els marmessors del difunt Pere Riquer, mercader,
assignaren als clavaris de l’ofici dels blanquers de la ciutat de Barcelona per celebrar una missa diària a
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1256. Pere Sentgenís, col·lector de les imposicions, reconeix a Pere Valls, receptor
general per la ciutat de
Barcelona de la imposició de
les carns foranes durant la
terça de febrer, març i abril
passats, que li ha pagat 4 lliures per haver guardat la dita
imposició durant l’esmentada
terça a la carnisseria del Pont
d’en Campderà.
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l’església de Sant Cugat del Rec, de Barcelona, per a la celebració de tres aniversaris anuals en memòria del difunt, per a l’almoina setmanal de cada divendres, i per pagar 50 sous anuals pel treball de
cadascun dels clavaris esmentats. L’assignació de les pensions es féu mitjançant dos instruments públics
en poder del notari de Barcelona Bernat Montserrat, de 31 de gener de 1453 i 21 de maig de 1454.
No hi ha subscripció notarial.
1A-1238
507 x 272
Com que el document no porta data, li assignem la més recent de les que hi apareixen. Al dors,
en lletra coetània: “Memorial de les pensions dels censals morts assignats per los marmassors de
l’honrat en Pere Riquer, quondam, als clavaris de l’offici dels blanquers per fer e complir (...) ordonades per lo dit deffunct en son testament”. “D’en Pere Riquer quondam”.

1259

1454, octubre, 31. Barcelona.
Pere de Vilar, habitant de Barcelona, confessa i reconeix a Mateu ses Eres, mercader, ciutadà de
Barcelona, receptor general per a la dita ciutat de la imposició de les carns recaptada a Barcelona
durant aquesta terça dels mesos d’agost, setembre i octubre, que li ha pagat 8 lliures que li eren degudes per haver custodiat durant tota la terça l’esmentada imposició a la carnisseria de la Boqueria.
Francesc Martí, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic.
1A-1239
129 x 167

1260

1455, gener, 15. Barcelona.
Pau Madrencs, col·lector de les imposicions, confessa i reconeix a Mateu ses Eres, mercader, ciutadà de
Barcelona, receptor general per a la dita ciutat de la imposició de les carns recaptada a Barcelona
durant la passada terça dels mesos d’agost, setembre i octubre, que li ha pagat 10 lliures que li eren
degudes per treballs realitzats durant la dita terça a la carnisseria major del Capdamunt.
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Francesc Martí, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic.
1A-1240
128 x 212
Document en mal estat de conservació de la banda dreta, amb pèrdua d’escriptura.

1261

1455, maig, 22. Canet [de Rosselló].
Francesc Marot, prevere, domer de l’església parroquial de Sant Jaume de Canet, Ramon Fabre, regent
una altra domeria de la dita església, Bernat Torrent, Felip Savarrés, Ramon Sobirà, Jaume Real, Antoni
Rosser, Berenguer Moscalló i Guillem Puig, preveres, beneficiats tant de la dita església com de la capella de Sant Martí del castell de Canet, en representació de la comunitat de les dites església i capella,
concedeixen en emfiteusi a Joan Boscà, del lloc de Canet, una peça de terra erma amb un forn de teules, gairebé aterrat, anomenat d’en Seguí, situada en el terme de Canet. L’emfiteuta pagarà de cens 12
diners anuals per Nadal. Per dret d’entrada ha pagat a la comunitat de preveres 13 lliures i 10 sous. La
peça de terra amb el forn havia estat adjudicada en comís a la dita comunitat per una sentència pronunciada el 9 de juliol de 1454 per Guillem Morgat, llicenciat en decrets, jutge ordinari de la cort de
Canet. Posteriorment, la terra fou subhastada a l’encant públic de Canet per Joan Bartomeu, corredor
públic de dit lloc, i adjudicada a l’esmentat Joan Boscà com a millor postor i oferent de l’entrada i del
cens, amb l’autoritat i el decret del veguer d’Elna.
Guillem de Luxemburg, habitant de Canet, per autoritat del bisbe d’Elna notari públic per a tota la
seva diòcesi.
Una nota afegida de mà del mateix notari informa que el 10 de juny de 1456 Joan Boscà féu
remissió i renúncia a la comunitat de preveres de la peça de terra amb el seu forn, i que Ramon
Fabre, prevere, com a procurador de la comunitat acceptà la remissió, segons un instrument públic
rebut aquest dia a Elna en poder del mateix notari.
1A-1241
323 x 762
Al dors, en lletra coetània: “Accapitum petie cum quodam ffurno tegularum vocato d’en Seguí,
scite in terminis de Caneto, factum Johanni Boscha habitanti Caneti”. Amb lletra posterior: “Dels
preveres de Canet”.
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1262

1455, juliol, 30. Barcelona.
Pere Esponellà, abans moliner, actualment pagès, ciutadà de Barcelona, ven a Berenguer Vilar, manescal,
ciutadà de Barcelona, una peça de terra campa de mitja mujada, abans plantada de vinya, situada en el
territori de Barcelona, en el lloc anomenat Mas de la Sala, la qual està sota el domini alodial del quart presbiterat fundat a l’altar de Sant Nicolau de la seu de Barcelona, instituït pel difunt Pere de Muntanyola, rector que fou de l’església de Sant Nicolau de la Granada del Penedès. Preu de la venda: 5 lliures. Es donen
les afrontacions de la terra i els antecedents de la seva transmissió. Berenguer Vilar pagarà de cens 2 morabatins i mig anuals, un per Nadal i l’altre morabatí i mig per sant Joan de juny.També pagarà per sant Miquel
2 sous i 6 diners per la dècima de tots els fruits que donarà la terra. Segueix l’àpoca del preu de la venda,
amb data del 15 d’octubre, la qual conté també la confirmació del lliurament de la possessió corporal de
la terra venuda.
Nicolau de Font, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1242
536 x 560
Al dors, en lletra coetània: “Carta de la compra la qual en Berenguer Vilar, manasqual, ha feta de
una pessa de terra la qual és en lo territori de Barcelona, en lo loch appellat lo Mas de la Sala”.
“Empcio Berengarii Vilar, manescalli, in posse Nicholai de Fonte, notarii publici Barchinone”.
1263

1455, juliol, 30. Barcelona.
Pere Esponellà, abans moliner, actualment pagès, ciutadà de Barcelona, ven a Berenguer Vilar, manescal,
ciutadà de Barcelona, un tros de terra campa d’una mujada i seixanta-set destres, abans plantada de vinya,
situada en el territori de Barcelona, en el Mas de Sales, la qual està sota domini alodial, en indivís, dels procuradors de la Pia Almoina de la seu de Barcelona, per raó de l’aniversari que el difunt Pere de Letons fundà
per a l’ànima del difunt Aimeric Bos, canonge de la dita seu, i del quart presbiterat de l’altar de Sant Nicolau
de la mateixa seu. Es donen les afrontacions de la terra. Preu de la venda: 10 lliures, 2 sous i 6 diners.
Berenguer Vilar pagarà de cens 4 morabatins, 3 sous i 10 diners, la meitat per Nadal i l’altra meitat per
sant Joan del mes de juny. Pere Esponellà havia comprat la terra a Joan Oliver, notari i ciutadà de Barcelona,
el 26 de febrer de 1416, segons instrument públic en poder de Joan de Fontcoberta, notari públic de
Barcelona. Segueix l’àpoca del preu de la venda, amb data del 15 d’octubre, la qual conté també la confirmació del lliurament de la possessió corporal de la terra venuda.
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Nicolau de Font, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1243
471 x 651
Al dors, en lletra coetània: “Carta de la compra la qual en Berenguer Vilar, manasqual, ha feta de
una pessa de terra la qual és en lo territori de Barcelona, en lo loch appellat Mas de la Sala”.
“Empcio Berengarii Vilar, manascalli, in posse Nicholay de Fonte, notarii publici Barchinone”.

1264

1455, octubre, 28-29. Terrassa.
Acta notarial de l’escorcoll de la casa de Jofre de Sentmenat, cavaller, situada en el terme de Terrassa,
efectuat per Jaume Bertran, un dels consellers de la ciutat de Barcelona, senyora de la vila i terme de
Terrassa. El conseller, revestit amb la gramalla i les insígnies de la conselleria, volia registrar la casa per
comprovar si hi havia amagats uns vassalls de la ciutat acusats d’haver delinquit criminalment dins la
jurisdicció de Barcelona. Constança, major de dies, muller del difunt Jofre de Sentmenat, donzell, i
Constança, muller de Jofre de Sentmenat, el cavaller ja esmentat, es trobaven a la casa i, tot oposant
resistència al conseller, no volien obrir les portes de la casa. Després de discutir llargament i vana, els
acompanyants del conseller procediren a forçar les portes amb una trava, però abans que fossin rebentades, des de l’interior de la casa foren obertes les portes. Joan Huguet de Vilafranca, donzell, que era a
l’interior de la casa, digué que havia fet obrir les portes per manament de Constança, major de dies, i
que a la casa només hi havia alguns servidors de Jofre de Sentmenat. El conseller, precedit pel verguer
dels consellers Joan de Maella, que duia la verga d’argent segons costum, escorcollà la casa i no hi trobà
cap criminós ni delinqüent. L’endemà, el conseller Jaume Bertran i acompanyants procediren a l’escorcoll
de la casa d’Antoni Guillem de Muntanyans, cavaller, domiciliat a la vila de Terrassa. El batlle de la vila
Pere sa Munta i diversos prohoms allí presents acompanyaren el conseller, però tampoc no trobaren a
la casa cap malfactor vassall de la ciutat de Barcelona.
Jaume Gili, per autoritat del prior de Santa Maria de Terrassa notari públic de Terrassa, regent l’escrivania i notaria de dit lloc pels hereus i successors de Jaume Gili, notari, difunt.
1A-1244
358 x 528
Document tacat de fongs, amb passatges borrosos.
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1264. Acta notarial de l’escorcoll que Jaume Bertran, conseller de Barcelona, i els seus
acompanyants efectuaren a
les cases de Jofre de
Sentmenat i d’Antoni Guillem
de Muntanyans, cavallers,
situades, respectivament, en
el terme i la vila de Terrassa.
El registre és fet per comprovar si s’hi amagaven malfactors vassalls de la ciutat de
Barcelona, senyora de la vila i
el terme de Terrassa.
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1265

1455, desembre, 23. Barcelona.
Clàusula del testament del difunt Valentí Golet, mercader, ciutadà de Barcelona, ordenat el 23 de
desembre de 1455 en poder d’Antoni Parera, per autoritat reial notari públic de Barcelona. La clàusula
fa referència a la institució d’hereu universal feta a favor del seu fill Pere Golet i, en el seu defecte, a
favor de Francina, germana del testador.
Trasllat coetani, sense subscripció notarial.
1A-1245
316 x 510

1266

1456, febrer, 6. Barcelona.
Testament de Lleonard Rafel de Vallseca, cavaller, domiciliat a Barcelona, fill dels difunts Guillem de
Vallseca, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, i Bartomeva. Elegeix marmessors Pere Bussot, Joan Brígid
Boscà, Pere de Montmany, jurisperit, cunyat seu, i Joana, la seva muller. Es fa enterrar amb l’hàbit dominicà al cementiri dels Predicadors de Barcelona, al vas on hi ha les despulles del seu pare. Fa llegats a
l’església de Sant Just, de la qual és parroquià, i als monestirs de les Penedides i de Santa Margarida.
S’hi esmenten el seu fill Gaspar, casat amb Caterina, difunta, i llurs fills Blancaflor, Joan Rafel i Llorenç
Rafel. Aquests dos darrers néts són designats els seus hereus universals.
Nicolau de Mediona, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1246
282 x 539
Al dors, en lletra coetània:“Testament de l’honorable mossèn Leonart de Vallsecha, cavaler, quondam”.

67

Catàleg dels pergamins

1267

1456, juny, 2. Barcelona.
Guillem Romeu, ciutadà de Barcelona, confirma i estableix de nou a Guillem Vallori, causídic, ciutadà de
Barcelona, curador assignat per Guillem Ramon sa Plana, cavaller, regent la vegueria de Barcelona, de
l’hospici que fou dels hereus del difunt Pere Oliver, mercader, ciutadà de Barcelona, aquest mateix hospici, amb tots els seus drets i les seves pertinences, situat a la ciutat de Barcelona, vora el mar, en el lloc
anomenat Drassana Vella, àlies l’illa d’en Sitges, vora la plaça del Vi, en el carrer dit Carrer Nou. Es
donen les afrontacions de l’hospici i els antecedents de la seva transmissió. L’emfiteuta pagarà un cens
anual de 4 morabatins per l’Ascensió. L’hospici està sota el domini alodial de l’altar de Sant Silvestre de
la seu de Barcelona. Guillem Romeu ha rebut 9 sous per aquesta confirmació i nou establiment.
Bartomeu Agell, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1247
375 x 470
Pergamí tacat de fongs, en mal estat de conservació sobretot de la banda dreta.

1268

1456, juny, 10. Barcelona.
Marquesa, muller del difunt Francesc Bosquet, ciutadà de Barcelona, el seu fill Francesc Bosquet i la
seva muller Isabel venen amb carta de gràcia a fra Mateu Fernández, prior del monestir de Santa Anna
de Barcelona, un censal mort de 250 sous de pensió anual, dels quals el prior en percebrà 160 com a
usufructuari en vida seva natural, i després de la seva mort els rebran els dos beneficis fundats per ell
mateix sota l’advocació de sant Agustí en el capítol del monestir, com a propietaris, i els 90 sous restants els percebrà el prior com a persona laica i privada. Preu de la venda: 250 lliures, a for o raó de
20.000 sous per 1000 sous. Francesc Bosquet obliga en garantia un hospici amb obradors que posseeix en lliure i franc alou en el burg de la ciutat de Barcelona, al carrer Ample anomenat vulgarment d’en
Marquet, que havia rebut en herència del seu pare. Es donen les afrontacions i els antecedents de la
propietat. Constança, muller de Miquel Soler, donzell, Miquel Bosquet, beneficiat a la seu de Barcelona, i
fra Pere Bosquet, monjo de Sant Cugat del Vallès, germans del venedor Francesc Bosquet, confirmen
aquesta venda. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
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Ferrer Aimeric, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a tota la dominació del
rei d’Aragó, en lloc de Joan Ginebret, per autoritat reial notari públic de Barcelona, clogué aquest
instrument el 8 d’agost de 1458.
1A-1248
831 x 665
Al dors, en lletra coetània, hi ha una anotació il·legible.

1269

1456, agost, 17. Nàpols.
El rei Alfons comunica al príncep Joan, rei de Navarra, germà i lloctinent general seu, que el papa Calixt
III ha publicat una butlla (1456, abril, 19. Roma) amb la determinació de resoldre la greu situació financera del clergat, derivada en gran part dels afers del difunt Pere de Luna, anomenat Benet XIII en l’obediència, i referida especialment al pagament de les pensions endarrerides de censals i a la redempció
d’altres censals. En aquesta butlla es donen les instruccions precises per recaptar un subsidi triennal
sobre la totalitat de les rendes eclesiàstiques. El rei li ordena que ell i tots els oficials reials prestin el seu
concurs en la recaptació d’aquest subsidi a les províncies eclesiàstiques de Saragossa i Tarragona.
Trasllat autoritzat per Bartomeu Requesens, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1457,
març, 26.
1A-1249
325 x 492
Al dors, en lletra coetània: “Translat autèntich de la provisió del subsidi del rey de Aragó, e per los
residums dels subsidis passats”.

1270

1456, octubre, 27. Barcelona.
Miquel Lluïsme, causídic, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Rafel Gibert, mercader, ciutadà de
Barcelona, receptor general per a la dita ciutat de la imposició de les carns recaptada a Barcelona
durant la terça dels mesos d’agost, setembre i octubre, que li ha pagat les 8 lliures que li eren degudes
per haver custodiat durant tota la terça l’esmentada imposició a la carnisseria de Sant Pere.
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1269. El rei Alfons notifica al
príncep Joan, rei de Navarra,
el seu germà i lloctinent general, que el papa Calixt III ha
publicat una butlla per mirar
de resoldre la greu situació
financera del clergat, derivada
en gran part dels afers del
difunt Pere de Luna, anomenat Benet XIII en l’obediència
al seu pontificat. El papa vol
recaptar un subsidi triennal
sobre les rendes eclesiàstiques.
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Francesc Martí, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic.
1A-1250
122 x 155
1271

1456, novembre, 8.Vic.
Pere Terrers, colteller, i Joan Gual, pellisser, ciutadans de Vic, confessen i reconeixen a Ramon Boada,
canonge i paborde de l’església de Vic, abans sotscol·lector a la diòcesi de Vic del subsidi imposat per
l’autoritat apostòlica sobre les rendes eclesiàstiques, que els ha pagat 17 florins, a raó d’11 sous per
florí, com a salari llur per haver recorregut personalment temps enrere totes les esglésies, els monestirs i
els llocs de la diòcesi de Vic portant una lletra monitòria de fra Joan de Nea, col·lector principal de dit
subsidi, per al pagament d’aquesta imposició a la Cambra Apostòlica. Per causes determinades, el pagament del subsidi fou suspès i prorrogat.
Joan Sellers, per autoritat del bisbe de Vic notari públic de Vic.
1A-1251
184 x 245
Al dors, en lletra coetània:“Àpocha del port de les letres del primer subsidii de la Cambra Apostolical,
de .XVII. florins”. Amb lletra molt més tardana: “11 sous barcelonesos lo florí, any 1456”.
1272

[Abans de 1456, novembre, 21. Barcelona].
Crida pública per a la venda dels 11 censals del document següent, rebuts cada any per Violant, muller
de misser Francí Colomer, difunt, llicenciat en decrets, ciutadà de Barcelona. Els censals foren comprats
per Simeó Sala, mercader, ciutadà de Barcelona. La venda és en poder d’Antoni Martí Baster, notari
públic de Barcelona. Es fa constar que la crida fou registrada amb data de 30 de juny de 1458. El pregoner féu 11 crides i cobrà 27 sous i 6 diners, a raó de 2 sous i 6 diners per cada crida.
1A-1252
299 x 243
Notes dorsals il·legibles.
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1273

1456, novembre, 21. Barcelona.
Violant, muller del difunt Francesc Colomer, llicenciat en decrets, ciutadà de Barcelona, ven a Simeó Sala,
mercader, ciutadà de Barcelona, 11 censos diferents que ella percebia anualment sobre diverses propietats
situades en el terme del castell de Montcada, a la parròquia de Santa Engràcia i a la Pobla Nova de
Montcada, i que posseïa per donació de la seva mare Agnès, muller del difunt Berenguer de Vilatorta, ciutadà de Barcelona, filla d’Iu Conill i de Clara, difunts. Preu de la venda: 25 florins o 13 lliures i 15 sous. La
dita Agnès, mare de la venedora Violant, aprovà, jurà i signà aquesta venda el 9 d’agost de 1458.
Hi manca la subscripció notarial.
1A-1253
828 x 563
Document tacat de fongs i en mal estat de conservació de la part superior esquerra, amb pèrdua
de text. Ha quedat en blanc tota la meitat inferior del pergamí utilitzat. Als marges del document i
al dors, en lletra coetània, hi ha afegides moltes anotacions comptables.

1274

1456, novembre, 28. El Real de Gandia.
Fra Joan de Nea, frare llec, procurador del prior i monestir cartoixà de Santa Maria de Montalegre, a la
diòcesi de Barcelona, promet a Joan Ramon Folc, comte de Cardona, que només li reclamarà les pensions anuals de tres censals morts que sumen un total de 1100 florins, tot renunciant a qualsevol altra
acció sobre els dits censals. També promet el mateix a Hug de Cardona en relació amb uns altres dos
censals les pensions dels quals sumen 25.279 sous i 7 diners de moneda barcelonina o 27.049 sous i
2 diners de moneda valenciana, i renuncia a emprendre accions contra ell i contra la seva universitat
d’Ondara, en el regne de València. Els cinc censals havien estat reconeguts al monestir de Montalegre.
Aquelles quantitats són la resta dels 15.000 florins o de les 8250 lliures que els procuradors de Joan
Ramon Folc, comte de Cardona, del seu fill Joan Ramon Folc, comte de les Muntanyes de Prades i vescomte de Vilamur, de la muller d’aquest Gonçalva Eiximenis d’Arenós, àlies Joana de Prades, i d’Hug de
Cardona, fill de l’esmentat comte de Cardona, havien obtingut mitjançant la venda amb carta de gràcia
de diversos censals morts, per tal de subvenir a les necessitats econòmiques de llurs principals en relació amb el comtat de les Muntanyes de Prades.
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Joan Toda, per autoritat reial notari públic de València i per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-1254
759 x 643
Al dors, en lletra coetània i posterior, hi ha una llarga anotació parcialment borrosa.

1275
1457, gener, 3. Barcelona.

Joan Sitjar, carnisser, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Jaume Gual, mercader, ciutadà de
Barcelona, assignat a aquest afer pels consellers de la ciutat, que li ha pagat 60 sous pel preu de 4
moltons, a raó de 15 sous cada moltó, comprats per a l’armament que ha fet la ciutat de la nau de
Tomàs Pujada.
Francesc Martí, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic.
1A-1255
109 x 151

1276

1457, gener, 3. Barcelona.
Jaume Vallariana, mercader, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Jaume Gual, mercader, ciutadà de
Barcelona, assignat a aquest afer pels consellers de la ciutat, que li ha pagat 53 sous: 50 pel preu de 15
quartans d’oli, a raó de 3 sous i 4 diners cada quartà, i 3 pel preu d’una gerra oliera. La despesa correspon
a l’armament que la ciutat de Barcelona ha fet de la nau de Tomàs Pujada.
Francesc Martí, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic.
1A-1256
114 x 165
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1275. Joan Sitjar, carnisser,
reconeix que Jaume Girbal,
mercader, assignat a aquest
afer pels consellers de
Barcelona, li ha pagat 60 sous
per uns moltons comprats
per a l’armament que ha fet la
ciutat de la nau de Tomàs
Pujada.
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1277

1457, gener, 4. Barcelona.
Joan Cortit, carnisser, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Jaume Gual, mercader, ciutadà de
Barcelona, assignat a aquest afer pels consellers de la ciutat, que li ha pagat 73 sous i 9 diners: 30
sous per dos moltons vius, a raó de 15 sous cada moltó, i 43 sous i 9 diners per 35 lliures de carn de
moltó, a raó de 15 diners per lliura. La despesa correspon a l’armament que la ciutat de Barcelona ha
fet de la nau de Tomàs Pujada.
Francesc Martí, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic.
1A-1257
120 x 166

1278

1457, gener, 4. Barcelona.
Bartomeva, muller del difunt Joan Guerau, corredor, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Jaume
Gual, mercader, ciutadà de Barcelona, assignat a aquest afer pels consellers de la ciutat, que li ha pagat
28 sous pel preu de 168 pans de fleca, a raó de 2 diners per cada pa, per a la provisió de la nau de
Tomàs Pujada que la ciutat ha armat.
Francesc Martí, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic.
1A-1258
109 x 155
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1279

1457, gener, 4. Barcelona.
Joan sa Rovira, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Jaume Gual, mercader, ciutadà de Barcelona,
assignat a aquest afer pels consellers de la ciutat, que li ha pagat 4 lliures, 10 sous i 4 diners que havia
bestret per les raons contingudes en una cèdula de paper, la qual ha estat reconeguda pels racionals de
la ciutat.
Francesc Martí, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic.
1A-1259
119 x 145

1280

1457, gener, 8. Barcelona.
Joan de Mont-ral, mercader, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Jaume Gual, mercader, ciutadà de
Barcelona, assignat a aquest afer pels consellers de la ciutat, que li ha pagat 4 lliures, 17 sous i 1 diner per
les raons contingudes en una cèdula de paper que ha estat reconeguda pels racionals de la ciutat.
Francesc Martí, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic.
1A-1260
98 x 158

1281

1457, gener, 28. Illa.
Caterina, muller del difunt Galceran Deví, donzell, del lloc de Torre, a la Fenolleda, en el regne de França,
filla de Joan Masquerós i d’Esclarmonda, del lloc d’Illa, confessa i reconeix a la seva mare Esclarmonda
la possessió del seu dot nupcial sobre tots els béns mobles i immobles que el dit Joan Masquerós llegà
en testament a ella, la dita Caterina. Aquesta, a més a més, promet a la seva mare que li pagarà cada
any 12 lliures per sant Joan.
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Jordi Borja, per autoritat del bisbe d’Elna notari públic del lloc d’Illa pel vescomte d’Illa, tenint les
escriptures del difunt Jaume Pla, notari públic.
1A-1261
384 x 412
Document amb taques de fongs que afecten alguns passatges de l’escriptura.
1282

1457, febrer, 9. Barcelona.
Galceran Burguès, àlies de Santcliment, cavaller, domiciliat a Barcelona, el seu fill Francesc Burguès, àlies
de Santcliment, i Pere s’Estrada, ciutadà de Barcelona, confessen i reconeixen a Bernat Mallol, de
Vilafranca del Penedès, a Francina, muller del difunt Joan Reniu, notari, ciutadà de Barcelona, i a Joan
Guerau, notari, ciutadà de Barcelona, marmessors del testament de la difunta Constança, muller que fou
del també difunt Francesc de Pla, ciutadà de Barcelona, que els han pagat 700 lliures pel preu de dos
censals comprats a benefici i profit de la dita marmessoria. El primer censal és de 24 morabatins, que
els venedors rebien cada any sobre un obrador situat a Barcelona, amb dos portals oberts als carrers
del Mar i d’en Bartolí, i que Rafel Puig, candeler de cera, ciutadà de Barcelona, tenia i té sota el domini
alodial dels venedors. El segon censal és d’11 morabatins i mig, rebuts cada any pels venedors sobre un
altre obrador que els hereus del difunt Francesc Costa, argenter, ciutadà de Barcelona, posseeixen al
carrer del Mar, també sota el domini alodial dels venedors. La difunta Constança havia ordenat el seu
testament el 6 de juny de 1439, en poder de Nicolau de Mediona, notari públic de Barcelona.
Pere Vicenç de Mediona, per autoritat reial notari públic per tot el principat de Catalunya, tenint
les escriptures de l’escrivania del seu pare Nicolau de Mediona, difunt, per autoritat reial notari
públic de Barcelona, clogué aquest instrument el 26 de març de 1465.
1A-1262
412 x 396
1283

1457, febrer, 17. Barcelona.
Acta notarial del lliurament de la possessió corporal de dos censals, fet per Marc Busquets, escrivà de
Barcelona, com a procurador de Galceran Burguès, àlies de Santcliment, cavaller, domiciliat a Barcelona,
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del seu fill Francesc Burguès, donzell, i de Pere s’Estrada, ciutadà de Barcelona, a favor de Bernat Mallol,
habitant de Vilafranca del Penedès, com a marmessor, juntament amb Joan Guerau, notari, ciutadà de
Barcelona, i Francina, muller del difunt Joan Reniu, notari, ciutadà de Barcelona, del testament de la
difunta Constança, muller de Francesc de Pla, ciutadà de Barcelona, també difunt.
Pere Vicenç de Mediona, per autoritat reial notari públic per a tot el principat de Catalunya, tenint
les escriptures de l’escrivania del seu pare Nicolau de Mediona, difunt, per autoritat reial notari
públic de Barcelona, clogué aquest instrument el 21 de març de 1465.
1A-1263
296 x 460

1284

1457, març, 14. Barcelona.
Jaume Torres, portadorer, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Jaume Gual, mercader, ciutadà de
Barcelona, assignat a aquest afer pels consellers de la ciutat, que li ha pagat 7 lliures pels conceptes
següents: 25 sous i 10 diners per 155 pans, a raó de 2 diners per cada pa; 15 sous i 2 diners per comprar carn de moltó; 26 sous per una quarterada de vi vermell; 9 sous i 6 diners per comprar faves i
cigrons; 2 sous i 8 diners per un barril de vinagre; 16 sous per un reng d’arengades; 15 sous per adaptar un bauprès i tres tendals; 8 sous per dos jornals de mestres d’aixa; 2 sous pel dret de les generalitats de tres somades de vi comprat per Nicolau Salvador; 2 sous i 4 diners per quatre lliures de llanternes o candeles de sèu, a raó de 7 diners per lliura, i 11 sous per un tros de veta de cànem. Aquestes
són despeses fetes per al servei de tres naus castellanes que foren armades pels consellers de la ciutat.
Francesc Martí, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic.
1A-1264
131 x 208
Al dors, en lletra coetània, hi ha una anotació il·legible.
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1284. Jaume Torres, portadorer de Barcelona, reconeix a
Jaume Gual, mercader, assignat a aquest afer pels consellers de Barcelona, que li ha
pagat diverses quantitats per
despeses fetes per al servei
de tres naus castellanes que
foren armades pels consellers
de la ciutat. Les despeses
inclouen la provisió de
comestibles i diversos treballs
a les embarcacions.
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1285

1457, maig 21. Barcelona.
Trasllat de dues clàusules contingudes en el testament del difunt Bernat sa Roca, àlies de Santamans, draper, ciutadà de Barcelona, ordenat el 21 de maig de 1457 en poder de Joan Ginebret, per autoritat reial
notari públic de Barcelona. Les clàusules fan referència a alguns llegats i, sobretot, al patronat que el difunt
posseïa sobre el benefici de Sant Bernat, a Moià, en el bisbat de Vic, i a la institució d’hereves seves universals, a parts iguals, a favor de les seves filles Caterina, muller d’Agustí de Maçanet, i Enfrasina, muller de
Galceran Carbó.
Trasllat autoritzat per Dalmau Ginebret, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les
escriptures de la notaria del difunt Joan Ginebret, de 1492, setembre, 10.
1A-1265
250 x 295
Al dors, en lletra coetània: “Clàusulas del testament d’en Bernat ça Rocha, ab las quals se amostra
mossèn Miquel ça Rocha és patró del benifet de Sanct Bernat instituït en la sglésia de Moyà”. En
lletra més tardana: “Clàusula del testament de Bernat Çarroca”. “Bernat Sarrocha”.
1286

[1457], novembre, 29. Barcelona.
Antic Martí i Miquel de Manresa, consellers aquest any de la ciutat de Barcelona juntament amb Bernat Miquel,
Joan Vivó i Antoni Pelegrí, estableixen en emfiteusi a Simeó Sala una peça de terra erma situada en el terme del
castell de Montcada, vora el molí draper que també posseeix per la ciutat de Barcelona. L’emfiteuta pagarà
anualment un cens de 3 morabatins per Nadal. Per dret d’entrada, l’adquisidor ha pagat 60 sous als consellers.
Joan Ginebret, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
1A-1266
422 x 560
Document tacat de fongs, amb passatges il·legibles.
El document és datat clarament de l’any 1458, però deu correspondre a l’any anterior 1457, atès
que els cinc consellers esmentats foren elegits el 30 de novembre de 1456 (Deliberacions, 11, fol.
18r) i acabaren llur mandat anual el 30 de novembre de 1457.
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1287

1458, febrer, 8. Barcelona.
El Consell general i parlament de la ciutat de Barcelona, convocat i aplegat a l’escala de l’antic palau
reial, en presència dels consellers i de molts jurats, prohoms, ciutadans i habitants de la ciutat, designa
síndic i procurador especial seu Pere de Pla, ciutadà de Barcelona, clavari de la ciutat, al qual són concedides totes les facultats per vendre en nom de la ciutat, amb carta de gràcia, censals morts a les persones que vulgui i pel preu i en les condicions que millor li semblaran. El nomenament es fa d’acord amb
les autoritzacions donades als consellers de Barcelona pels reis Pere (1359, maig, 17. Barcelona) i Joan
(1390, febrer, 5. Barcelona), i també per deliberació del Consell de Cent de 26 de novembre de 1457.
La designació compta amb l’autorització i el decret d’Arnau Guillem Pastor, cavaller, regent la vegueria
de Barcelona, Igualada i Vallès, Moià i Moianès.
Joan Ginebret, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat autoritzat per Ferrer Aimeric, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a
tota la dominació del rei d’Aragó, en lloc de Joan Ginebret, per autoritat reial notari públic de
Barcelona, de 1458, agost, 16.
1A-1267
480 x 601
Al dors, en lletra coetània: “Translat auctèntich del sindicat de Barcelona”.

1288

1458, febrer, 8. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1287.
Joan Ginebret, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat de Mateu sa Font, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1459, gener, 3.
1A-1268
516 x 608
Al dors, en lletra coetània: “Translat del sindicat de Barcelona a obs dels administradors del bací
dels pobres vergonyans de la parròquia de Santa Maria del Pi de Barcelona”.
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1288. El Consell general i parlament de la ciutat de
Barcelona, convocat i aplegat
a l’escala de l’antic palau reial,
designa síndic i procurador
especial seu Pere de Pla, ciutadà de Barcelona, clavari de
la ciutat, per vendre en nom
de la ciutat, amb carta de gràcia, censals morts a les persones que vulgui i pel preu i en
les condicions que millor li
semblaran.
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1289

1458, febrer, 8. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1287.
Joan Ginebret, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat d’Antoni Vinyes, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1459, febrer, 27.
1A-1269
426 x 685
Al dors, en lletra coetània: “Translatum sindicatus Barchinone ad opus venerabilis Nicolai Bret et
domine Angeline eius uxoris”. “Nicolau Bret”. “Translata sindicatus Barchinone”.
1290

1458, febrer, 8. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1287.
Joan Ginebret, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat del document anterior, autoritzat per Mateu sa Font, per autoritat reial notari públic de
Barcelona, de 1464, agost, 11.
1A-1270
512 x 631
Al dors, en lletra coetània: “Translat autèntich del sindicat de Barcelona a obs de l’honrat en Pere
Vila, mercader, ciutadà de Barcelona”.

1291

1458, febrer, 10. Barcelona.
Pere de Pla, mercader, ciutadà de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Bartomeu Santjust, cavaller, domiciliat a Barcelona, un censal mort
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de 66 lliures de pensió anual, a percebre cada 12 de febrer, assignades sobre les imposicions i altres
drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 1650 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous.
Amb el preu de la venda, Pere de Pla lluirà altres tres censals morts de 550 sous de pensió anual i de
550 lliures de preu cadascun, que Agnès, muller de Francesc Setantí, ciutadà de Barcelona, com a tutora
de Francesc Guerau Antoni Setantí, fill pupil llur, rep els dies 5 i 6 d’agost sobre la dita ciutat, a for o raó
de 20.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Joan Sallent, escrivà reial, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei.
Trasllat autoritzat per Joan Vilana, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1501, gener, 16.
S’hi fa constar que aquest trasllat és fet per interès d’Elionor, muller de Dimes de Requesens, habitant a Barcelona, i de Caterina, donzella, llur filla, les quals, per drets successoris que es detallen, han
rebut part del censal.
1A-1271
638 x 638
Al dors, en lletra coetània: “Translat auctèntich de la carta del censal de la ciutat fet a ops de la
senyora dona Eleonor de Requesens per la part que y té dotal, ço és, .XX. lliures, .IIII. sous de pensió e .DV. lliures de preu”. “Estan per mi Johan Vilana, notari, per special obligació que·n tinch en un
censal de pensió de .X. lliures sobre la ciutat de Barcelona”. “Lo dit censal de mi Joan Vilana, notari,
és loÿt en la Taula de la ciutat a .XXVII. de febrer, any .MDXXV., e jo som pagat de .LV. sous havia
haver per aquestes .IIII. cartes”.

1292

1458, febrer, 16. Barcelona.
Pere de Pla, mercader, ciutadà de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Francesc de Perarnau, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal
mort de 40 lliures i 8 sous de pensió anual, a percebre cada 16 de febrer, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 1010 lliures, a for o raó de 25.000 sous per
1000 sous. Amb el preu de la venda, Pere de Pla lluirà altres dos censals morts que la dita universitat
paga a for o raó de 20.000 sous per 1000 sous: un de 800 sous de pensió i de 800 lliures de preu que
reben cada 12 d’agost els nobles Joan Ramon de Josa, Margarida i Beatriu, fills de Guillem Ramon de
Josa i Margarida, i un altre de 210 sous de pensió i de 210 lliures de preu que rep cada 4 d’agost Joan
Roig, ciutadà de Barcelona, fill i hereu del difunt Joan Roig, mercader, ciutadà de Barcelona. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
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Ferrer Aimeric, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per tota la dominació del rei
d’Aragó, en lloc de Joan Ginebret, per autoritat reial notari públic de Barcelona, clogué aquest instrument el 16 d’agost de 1458.
1A-1272
702 x 593
Al dors, en lletra coetània: “Carta de las quoranta lliures e .VIII. sous de censal mort, les quals lo
honorable en Francí de Pere Arnau, mercader, ciutadà de Barcelona, reb quiscun any a .XVI. de
febrer sobra la universitat de Barcelona, per preu de .MX. lliures barceloneses”. Amb lletra posterior : “Tenentur pro monasterio Sancti Petri Puellarum Barchinone”. “De mossèn Francí de
Perarnau, botiguer”. Hi ha una altra anotació il·legible.

1293

1458, febrer, 17. Barcelona.
Pere de Pla, mercader, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Pere Vila, mercader, ciutadà de Vic, un censal mort de 25 lliures i
4 sous de pensió anual, a percebre cada 20 de febrer, assignades sobre les imposicions i altres drets de
la ciutat de Barcelona, pel preu de 630 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous. Amb el preu
de la venda, Pere de Pla lluirà dos altres censals morts que la dita universitat paga a for o raó de
20.000 sous per 1000 sous: un de 520 sous de pensió i de 520 lliures de preu que rep cada 4 d’agost
Elionor, muller del difunt Joan Roig, mercader, ciutadà de Barcelona, i un altre de 110 sous de pensió i
110 lliures de preu que Constança, muller de Pere Dusai, ciutadà de Barcelona, rep el mateix dia sobre
la dita universitat. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Mateu sa Font, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1273
819 x 535
Al dors, en lletra coetània: “Carta de .XXV. lliures, .IIII. sous de censal mort que lo honrat en Pere
Vila, mercader, ciutadà de Vich, reeb cascun any sobre la universitat de la ciutat de Barcelona a .XX.
de fabrer, a rahó de .XXVm. per mil”. “Cartha de .XXV. lliures, .IIII. sous de pansió que an Pere Vila
rep a .XX. de fabrer sus la siutat de Barcelona, a rahó de .XXVm. per mill. [É]s lo preu .DCXXX.
lliures”. Hi ha altres anotacions posteriors.
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1294

1458, febrer, 17. Barcelona.
Pere de Pla, mercader, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Nicolau Bret, mercader, ciutadà de Barcelona, i a la seva muller
Angelina, filla d’Antoni Guàrdia, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 24 lliures, 1 sou i 6
diners de pensió anual, a percebre cada 8 de febrer, assignades sobre les imposicions i altres drets de la
ciutat de Barcelona, pel preu de 601 lliures, 17 sous i 8 diners, a for o raó de 25.000 sous per 1000
sous. Amb el preu de la venda, Pere de Pla lluirà tres altres censals morts que la dita universitat paga a
for o raó de 20.000 sous per 1000 sous: un de 332 sous i 10 diners de pensió, i de 332 lliures, 17 sous
i 8 diners de preu, que Bernat sa Pila, ciutadà de Barcelona, rep cada 3 d’agost; un altre de 88 sous de
pensió i 88 lliures de preu, que cada 3 d’agost rep Isabel, muller del difunt Pere de Coll, llicenciat en
lleis, ciutadà de Barcelona, i un altre de 180 sous de pensió i de 180 lliures de preu, que cada 4 d’agost
rep Pere Major, formenter, ciutadà de Barcelona. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Antoni Vinyes, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1274
718 x 567
Al dors, en lletra coetània: “De las .XXIIII. lliures e .I. sou .VI. diners, las quals los honorables en
Nicholau Bret, mercader, ciutadà de Barcelona, e la dona na Angelina, muller sua, ço és, lo dit
Nicholau com a usufructuari e la dita Angelina com a propietària, reeben cascun any a .XVIII. de
febrer, reeben sobre la universitat e singulars de la ciutat de Barcelona, per preu de .DCI. lliures,
.XVII. sous, .VIII. diners”.

1295

1458, febrer, 23. Barcelona.
Elionor, muller del difunt Joan Roig, ciutadà de Barcelona, fill de Nicolau Roig, mercader, ciutadà de
Barcelona, i d’Elionor, difunta, posseint per dot i esponsalici l’herència del seu marit, i el seu fill Joan Roig,
ciutadà de Barcelona, hereu universal del seu pare, confessen i reconeixen a Pere de Pla, clavari de la
ciutat de Barcelona, que els ha restituït 730 lliures per la lluïció de dos censals morts. El primer, de 210
sous de pensió anual, havia estat venut amb carta de gràcia per Pere de Mont-ros, clavari de la ciutat
de Barcelona, al dit difunt Joan Roig, per 210 lliures, el 4 d’agost de 1429. El segon, de 520 sous de
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pensió, també fou venut el mateix dia pel mateix clavari al dit Joan Roig per 520 lliures. Reconeixen
també haver rebut del clavari altres 19 lliures, 12 sous i 3 diners per la prorrata de les pensions dels
dos censals fins al dia de la lluïció.
Pere Gaspar Capó, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Joan Ginebret, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 5 de novembre de 1459.
1A-1275
350 x 432

1296

1458, març, 2. Barcelona.
Pere de Pla, mercader, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a fra Pere Ferrer, prior, i al convent cartoixà de Santa Maria de
Montalegre, situat a la parròquia de Sant Cebrià de Tiana, a la diòcesi de Barcelona, i en nom seu a fra
Joan de Nea, procurador i ecònom del dit convent, un censal mort de 52 lliures, 3 sous i 7 diners de
pensió anual, a percebre cada 4 de març, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de
Barcelona, pel preu de 1304 lliures i 10 sous, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous. Amb el preu
d’aquesta venda, Pere de Pla lluirà set altres censals carregats sobre la ciutat de Barcelona, a for o raó
de 20.000 sous per 1000 sous de pensió anual: un de 25 lliures i 11 sous de pensió i de 511 lliures de
preu, que els hereus i successors del difunt Huguet Fiveller, ciutadà de Barcelona, reben cada 4 d’agost;
un altre de 77 sous i 6 diners de pensió i de 77 lliures i 10 sous de preu, que cada 6 d’agost reben la
priora i el convent de Valldemaria; un altre d’11 lliures i 16 sous de pensió i de 236 lliures de preu, que
cada 23 d’agost reben els hereus i successors de Margarida, muller del difunt Bartomeu Marquès, ciutadà de Barcelona; un altre de 12 lliures i 15 sous de pensió i de 255 lliures de preu, que cada 10 d’agost reben els maners i administradors dels maners de la seu de Barcelona; un altre de 5 lliures de
pensió i de 100 lliures de preu, que cada 4 d’agost rep Joan Berenguer sa Pila, ciutadà de Barcelona; un
altre de 5 lliures de pensió i de 100 lliures de preu, que cada 6 d’agost rep Pau Pujades, notari, ciutadà
de Barcelona, i un altre de 25 sous de pensió i de 25 lliures de preu, que cada 10 d’agost reben els
hereus i successors del difunt Joan de Sora, prevere. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Antoni Miquel, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1276
722 x 677

87

Catàleg dels pergamins

Al dors, en lletra coetània: “Venda feta per lo honorable en Pere dez Pla, clavari de la ciutat de
Barcelona, als reverent prior e honorable convent del monastir de Muntalegre, de l’orde de
Cartoxa, de cinquante-dues lliures, tres sous, VII diners, pagadores cascun any a quatre de març,
per preu de mil trecentes quatre lliures, X sous”. Els plecs del pergamí i algunes anotacions dorsals
mostren que el suport fou reutilitzat en el segle XVI com a coberta d’un llibre manual. El títol
principal diu: “Consiliorum annorum Millesimi .D. XXXV et .M.D. XXXVI. De tempore Raphaelis
Puig”. Algunes altres anotacions: “Rafel Puig”. “Ex Armario XVII”.

1297

1458, març, 15. Barcelona.
Antoni Lledó, de la vila i parròquia de Santa Maria de Cardedeu, del bisbat de Barcelona, en nom propi
i com a hereu universal del seu oncle Pere Lledó, llicenciat en lleis, ciutadà de Barcelona, i també com a
procurador de la seva mare Antònia, muller del difunt Joan Lledó, de les dites vila i parròquia, confessa i
reconeix a Pere de Pla, clavari de la ciutat de Barcelona, que li ha pagat i restituït 400 lliures d’aquelles
500 pel preu de les quals Pere de Mont-ros, clavari de Barcelona, havia venut amb carta de gràcia a
Guillem Pere Lledó, llicenciat en lleis, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 500 sous de pensió
anual, el 5 d’agost de 1429. Els 100 sous restants dels 500 de la pensió i les 100 lliures restants de les
500 del preu del censal, els dits Antònia i Antoni Lledó els havien venut a Pere Pau Pujades, notari, ciutadà de Barcelona, el 2 de setembre de 1454. Antoni Lledó reconeix també haver rebut 10 lliures, 5
sous i 7 diners per la pensió o prorrata del censal fins al dia de la lluïció.
Pere Gaspar Capó, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Joan Ginebret, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 31 de desembre de 1460.
1A-1277
314 x 425

1298

1458, març, 27. Barcelona.
Joan Ramon Ferrer, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, designat, conjuntament amb Jofre
Ferrer, de la vila de Tàrrega, tutor pel difunt Guillem Ramon de Josa, senyor dels castells de les Sitges, de
Llorenç, de Sant Just i del lloc de Florejacs, de les persones i els béns de Joan Ramon de Josa, Margarida
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i Beatriu, fills de dit Guillem Ramon i de la seva primera muller Margarida, difunta, confessa i reconeix a
Pere de Pla, clavari de la ciutat de Barcelona, que li ha pagat i restituït 800 lliures pel preu de les quals
Pere de Mont-ros, clavari de Barcelona, havia venut amb carta de gràcia a Beatriu, muller d’Antoni de
Tonyà, cavaller, difunt, un censal mort de 800 sous de pensió anual, el 12 d’agost de 1429. Reconeix
també haver rebut 20 lliures, 8 sous i 11 diners per la pensió o prorrata del censal fins al dia de la lluïció. Els fills de Guillem Ramon de Josa posseïen el censal per donació que la dita Beatriu, muller
d’Antoni de Tonyà, els havia fet per a després de la seva mort, juntament amb altres béns, l’1 de març
de 1434.
Pere Gaspar Capó, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Joan Ginebret, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 5 de juliol de 1460.
1A-1278
321 x 452

1299

1458, abril, 8. Barcelona.
Bernat Turell, ciutadà de Barcelona, fill i hereu universal del difunt Bernat Turell, ciutadà de Barcelona,
confirma i ratifica a Bernat Mallol, habitant de Vilafranca del Penedès, a Francina, muller del difunt Joan
Reniu, notari, ciutadà de Barcelona, i a Joan Guerau, notari, ciutadà de Barcelona, marmessors i administradors de l’herència de la difunta Constança, muller del difunt Francesc de Pla, ciutadà de Barcelona, la
venda que ell mateix els va fer d’un cens de 15 morabatins sobre un hospici amb obradors i un hort en
el suburbi de Barcelona, al carrer [Ample, vora el convent dels Framenors], pel preu de 450 lliures. Els
dóna com a fiadors Antic Ferrer, cavaller, Pere Ferrer, donzell, domiciliats a Barcelona, la seva pròpia
mare Antònia, la seva muller Beatriu, el seu germà Gabriel Turell i Baltasar de Gualbes, ciutadans de
Barcelona. De passada es fa constar que el casal o la torre de Bernat Turell està situada en el territori
de Barcelona, vora el monestir de Santa Maria de Jesús.
Nicolau de Mediona, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1279
439 x 468
Tres forats en el pergamí afecten passatges de l’escriptura.
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1300

1458, abril, 12. Barcelona.
Acta notarial del lliurament de la possessió corporal d’un cens de 15 morabatins, fet per Gabriel Turell,
ciutadà de Barcelona, procurador del seu germà Bernat Turell, a favor de Joan Guerau, [notari, ciutadà
de Barcelona, com a marmessor, juntament amb altres, del testament de la difunta Constança, muller
de Francesc de Pla, ciutadà de Barcelona, també difunt]. Aquest cens es percep sobre un hospici amb
obradors i un hort, situat en el suburbi de la ciutat de Barcelona, al carrer Ample, vora el convent dels
Framenors.
Pere Vicenç de Mediona, per autoritat reial notari públic per a tot el principat de Catalunya, tenint
les escriptures de l’escrivania del seu difunt pare Nicolau de Mediona, per autoritat reial notari
públic de Barcelona, clogué aquest instrument el 27 de març de 1465.
1A-1280
309 x 422
Dos forats en el pergamí afecten passatges de l’escriptura.

1301

1458, maig, 10. Barcelona.
Pere de Pla, mercader, ciutadà i clavari de la universitat de la ciutat de Barcelona, síndic i procurador de
la mateixa universitat, ven amb carta de gràcia a Nicolau Albanell, doctor en decrets, Bernat Marquilles,
apotecari, Antoni Santjoan, pellisser, i Arnau Ferrer, hortolà, ciutadans de Barcelona, administradors del
Bací dels Pobres Vergonyants de la parròquia de Santa Maria del Pi, de Barcelona, un censal mort de 12
lliures, 11 sous i 5 diners de pensió anual, a percebre cada 14 de maig, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 314 lliures i 5 sous, a for o raó de 25.000
sous per 1000 sous. Amb el preu de la venda, Pere de Pla lluirà dos altres censals carregats sobre la
ciutat de Barcelona, a for o raó de 20.000 sous per 1000 sous de pensió anual: l’un de 114 sous i 3
diners de pensió i de 114 lliures i 5 sous de preu, que els administradors de la confraria dels pellers de
la ciutat de Barcelona reben cada 5 d’agost; i l’altre de 200 sous de pensió i de 200 lliures de preu, que
Isabel, muller de Baltasar de Gualbes, ciutadà de Barcelona, rep cada 11 d’agost. Segueix l’àpoca del
preu de la venda.
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Mateu sa Font, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1281
796 x 637
Document en mal estat de conservació de la meitat superior dreta, amb pèrdua d’escriptura. Al
dors, en lletra coetània: “Carta de .XII. lliures, .XI. sous, .V. diners barcelonines de censal mort que
los honorables administradors del Bací dels Pobres Vergonyans de la parròquia de Santa Maria del
Pi de Barcelona reeben cascun any sobre la universitat de la dita ciutat a .XIIII. de maig, a rahó de
.XXVm. per mil, per preu de .CCCXIIII. lliures, .V. sous”.

1302

1458, maig, 10. Barcelona.
Pere de Pla, mercader, ciutadà i clavari de la universitat de la ciutat de Barcelona, síndic i procurador de
la mateixa universitat, ven amb carta de gràcia a Elionor Sala, àlies des Pujol, monja del monestir de
Sant Pere de les Puelles, de Barcelona, com a usufructuària en vida seva, i a l’abadessa i a tot el convent del monestir com a propietaris, un censal mort de 4 lliures, 9 sous i 7 diners de pensió anual, a
percebre cada 20 de maig, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel
preu de 112 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous. Amb el preu de la venda, Pere de Pla
lluirà part d’un altre censal, això és, 112 sous de pensió i 112 lliures de preu d’aquell censal mort de
500 sous de pensió i 500 lliures de preu, que Bernat sa Pila, ciutadà de Barcelona, rep cada 3 d’agost
a for o raó de 20.000 sous per 1.000 sous de pensió anual sobre la dita universitat. Segueix l’àpoca del
preu de la venda.
Mateu sa Font, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1282
695 x 590
Document en mal estat de conservació de la part dreta, amb pèrdua de text. Al dors, en lletra
coetània: “Carta de .IIII. lliures, .VIIII. sous, .VII. diners de censal mort que la honrada e religiosa
medona Elienor Sala, àlias deç Puiol, monja del monestir de Sent Pere de Barcelona, de vida sua e
aprés son <òbit> obté lo dit monestir, reeb cascun any sobre la universitat de la ciutat de
Barcelona a .XX. de maig. És lo preu, a rahó de .XXVm. per mil, .CXII. lliures”.
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1303

1458, maig, 10. Barcelona.
Pere de Pla, mercader, ciutadà i clavari de la universitat de la ciutat de Barcelona, síndic i procurador de
la mateixa universitat, ven amb carta de gràcia a Beatriu, muller de Bernat de Marimon, ciutadà de
Barcelona, tutora de llur fill pupil Bernat Guerau de Marimon, un censal mort de 10 lliures de pensió
anual, a percebre cada 14 de maig, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de
Barcelona, pel preu de 250 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous. Amb el preu de la venda,
Pere de Pla lluirà un altre censal de 110 sous de pensió i de 110 lliures de preu, que Angelina, muller del
difunt Bartomeu Llobet, candeler de sèu, ciutadà de Barcelona, rep cada 8 d’agost a for o raó de 20.000
sous per 1.000 sous de pensió anual sobre la dita universitat. També lluirà part d’un altre censal, això és,
140 sous de pensió i 140 lliures de preu, d’aquell censal mort de 160 sous de pensió i 160 lliures de
preu, que Marc i Bartomeu Llobet, fills i hereus universals de l’esmentat Bartomeu Llobet, difunt, reben
cada any el 4 d’agost sobre la dita universitat i al mateix for. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Mateu sa Font, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
Trasllat autoritzat per Bartomeu Agell, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1459, setembre, 1. Es fa constar que aquest trasllat és fet per interès de Francesc Colom, ardiaca del Vallès i paborde del mes de juny de la seu de Barcelona, atès que la dita pabordia posseeix ara una participació en
el censal per permuta feta entre la pabordia i Bernat de Marimon el 16 de desembre de 1458.
1A-1283
680 x 623
Al dors, en lletra coetània: “Translat fet del contracta de aquelles deu lliures censals les quals en Bernat
Garau de Marimon reeb sobra la ciutat de Barcelona cascun any a .XIIII. de maig, a ops de l’honorable
mossèn Francesch Colom, pabordre de juny en la sgléya de Barcelona, per ço que ab aquell puxe
demenar e haver aquells .XXXX. sous annuals los quals li són stats donats e permutats del dit censal
per certs censos e rendes los quals la dite pabordria reebia sobra lo terme del castell de Sent Marçal”.
“De mossèn Colom”.
1304

1458, maig, 15. Barcelona.
Antònia, muller del difunt Pere Arlès, mercader, ciutadà de Barcelona, i Joan Plana, notari de Barcelona,
procurador d’Antònia, muller del difunt Joan Arlès, paraire de la vila de Perpinyà, tutora de Joan Arlès, fill
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pupil seu i hereu universal del seu pare Joan Arlès, confessen i reconeixen a Pere de Pla, clavari de la
ciutat de Barcelona, que els ha restituït 330 lliures per la lluïció d’un censal mort de 330 sous de pensió
anual, que Pere de Mont-ros, clavari de la ciutat de Barcelona, havia venut amb carta de gràcia als dits
Antònia, muller de Pere Arlès, i als germans Joan i Arnau Arlès, mercaders de Perpinyà, el 4 d’agost de
1429, a for o raó de 20.000 sous per 1000 sous. Reconeixen també haver rebut del clavari altres 8
lliures, 10 sous i 5 diners per la prorrata de la pensió del censal fins al dia de la lluïció.
Pere Gaspar Capó, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Joan Ginebret, notari i
escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona, clogué aquest instrument el 13 de setembre de 1460.
1A-1284
355 x 415

1305

1458, juny, 6. Barcelona.
Joana, muller del difunt Francesc Castelló, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, i llurs fills Guerau Benet
Castelló i Francesc Guerau Benet Castelló, clergue, venen amb carta de gràcia a Francesc Juliol, àlies
Robí, seller, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 37 sous i 7 diners de pensió anual, a percebre
cada 10 de juny, garantits sobre llurs béns mobles i immobles, pel preu de 30 lliures, a for o raó de
16.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Antoni Miquel, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1285
460 x 640
Al dors, en lletra coetània, hi ha una anotació molt esborrada.

1306

1458, juny, 14. Barcelona.
Antoni Cases, ciutadà de Barcelona, i la seva muller Beneta Beatriu arriben a un acord amb Bernat sa
Pila, ciutadà de Barcelona, sobre el censal mort que aquest havia comprat l’any 1447. Els fets havien
anat així: el difunt Antoni Cases, ciutadà de Barcelona, avi del dit Antoni Cases, havia venut amb carta
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de gràcia a Guillem Pere Comes, mercader, ciutadà de Barcelona, tutor de Joan Alanes, fill pupil i hereu
universal de Pere Alanes i Constança, difunts, 167 sous i 2 diners censals anuals pel preu de 208 lliures,
19 sous i 2 diners, el dia 8 de maig de 1444. Aquest censal formava part d’aquells 500 sous censals
assignats sobre la ciutat de Barcelona que el dit Antoni Cases havia comprat el 9 de gener de 1434 a
Francesc Pinosa, prevere, beneficiat a la seu de Barcelona i al monestir de Pedralbes, i a Francesc
Corder, prevere, procurador i administrador dels aniversaris comuns del monestir de Pedralbes, per tal
que el dit Pinosa celebrés una missa matinal a l’església d’aquest monestir. El 21 de març de 1447, el
mateix Cases va vendre amb carta de gràcia el censal a Bernat sa Pila, ciutadà de Barcelona, i aquest
va fer reconeixement al dit Guillem Pere Comes d’aquells 167 sous i 2 diners censals, el 23 de novembre de 1447. Més endavant, el 8 d’agost de 1451, Guillem Pere Comes, en virtut de l’instrument de
carta de gràcia, havia fet restitució als esposos Antoni Cases, com a usufructuari, i Beneta Beatriu, com
a propietària, dels 167 sous i 2 diners censals pel preu de les 208 lliures, 19 sous i 2 diners. Però
aquesta operació no fou considerada correcta, atès que el dret de lluir no corresponia a Antoni Cases,
sinó que pertanyia a Bernat sa Pila. Per això arriben a aquest acord, en virtut del qual Antoni Cases i
Beneta Beatriu, després d’haver reconegut a Bernat sa Pila que els ha restituït aquelles 208 lliures, 19
sous i 2 diners del preu del censal, ara tornen i restitueixen al dit sa Pila els 167 sous i 2 diners censals
que són d’aquells altres 500 sous censals ja esmentats i comprats per Bernat sa Pila.
Valentí Rovires, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-1286
368 x 511

1307

1458, juny, 22. Barcelona.
Jaume des Sos, coraller, ciutadà de Barcelona, ven en lliure i franc alou a Bernat Mallol, habitant de
Vilafranca del Penedès, a Francina, muller del difunt Joan Reniu, notari, ciutadà de Barcelona, i a Joan
Guerau, notari, ciutadà de Barcelona, marmessors de la difunta Constança, muller que fou de Francesc
de Pla, ciutadà de Barcelona, també difunt, 4 morabatins censals sobre unes cases amb dos portals que
posseeix en el burg de la ciutat de Barcelona, sota el pou d’en Alda, vora la plaça d’en Camprodon, pel
preu de 120 lliures. Elionor, muller del venedor, confirma i aprova la venda. Segueix l’àpoca del preu de
la venda, amb data de 31 de juliol.
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Pere Vicenç de Mediona, per autoritat reial notari públic per a tot el principat de Catalunya, tenint les
escriptures de l’escrivania del seu difunt pare Nicolau de Mediona, per autoritat reial notari públic
de Barcelona, clogué aquest instrument el 10 de març de 1465.
1A-1287
768 x 684
Document en mal estat de conservació de la part esquerra, amb pèrdua de text en gairebé totes
les ratlles. Al dors, en lletra coetània: “Carta de .IIII. morabatins alodials los quals la mermessoria de
madona Constança, muller de mossèn Francesch dez Pla, quondam, ciutadà de Barcelona, reeb
cascun any a .XXXI. de juliol sobre unes cases les quals en Jacme de Sos, coraler, ciutadà de la dita
ciutat, possehex en la dita ciutat, assats prop lo pou apellat d’en Alda, prop la placeta apellada vulgarment de Campredon”.

1308

[1416, juliol, 13-1458, juny, 27]. Barcelona.
Els consellers de la ciutat de Barcelona al veguer, al sotsveguer, al batlle, al sotsbatlle, al capdeguaita i a
tots els altres oficials reials de la ciutat i vegueria de Barcelona. Els requereixen i preguen afectuosament que observin la concessió atorgada a la ciutat de Barcelona pel rei Martí l’any 1408, confirmada
pel rei Ferran el 28 de novembre de 1412, i també confirmada pel rei Alfons, avui regnant, el 13 de
juliol de 1416, en virtut de la qual els patrons de llaguts, ballesters i remers tramesos pels consellers
amb els mantellets a combatre les galeres i altres vaixells enemics que entren a les aigües de la ciutat,
poden anar armats a la ciutat i vegueria de Barcelona sense cap sanció, tant en temps de pau com de
guerra, de dia i de nit. Els consellers de l’any 1409 havien disposat unes ordinacions sobre els mantellets, per defensar el litoral marítim. Els recomanen especialment (en blanc), de Barcelona, a qui han
nomenat (en blanc) perquè faci el servei de vigilància marítima amb els dits mantellets.
No hi ha subscripció notarial.
1A-1288
169 x 248
Document amb dades en blanc i sense data, potser no despatxat. Cal datar-lo entre el 1416 (confirmació esmentada del rei Alfons) i el 1458 (any de la seva mort). Forats per al segell de la ciutat.
El text segueix el mateix formulari que el document núm. 1078 (1416, abril, 1. Barcelona).
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1309

1458, juny, 31. Barcelona.
Acta notarial del lliurament de la possessió corporal d’un cens de 4 morabatins, fet per Jaume des Sos,
coraller, ciutadà de Barcelona, a favor de Joan Guerau, notari, ciutadà de Barcelona, com a marmessor,
juntament amb altres, del testament de la difunta Constança, muller de Francesc de Pla, ciutadà de
Barcelona, també difunt. Aquest cens es percep sobre unes cases amb dos portals que el dit Jaume des
Sos posseïa en lliure i franc alou en el burg de la ciutat de Barcelona, sota el pou d’en Alda, vora la
plaça d’en Camprodon, i que havia venut als esmentats marmessors el passat 22 de juny.
Pere Vicenç de Mediona, per autoritat reial notari públic per a tot el principat de Catalunya, tenint
les escriptures de l’escrivania del seu difunt pare Nicolau de Mediona, per autoritat reial notari
públic de Barcelona, clogué aquest instrument el 20 de març de 1465.
1A-1289
312 x 407
1310

1458, juliol, 12. Barcelona.
Guerau Benet Castelló, mercader, ciutadà de Barcelona, reconeix a Amador Xatart, paraire de draps de
llana, ciutadà de Barcelona, que ha rebut d’ell i porta en comanda per vendre a les parts de Llevant
amb la caravel·la de Bartomeu Vives, mercader, ciutadà de Barcelona, 39 lliures, 4 sous i 9 diners invertides en una bala que conté 5 peces de draps frisons de llana de 87 canes i mitja de llargada. Dels
beneficis obtinguts amb el viatge, una quarta part serà per a Guerau Benet Castelló, mentre que a
Amador Xatart li correspondran, ultra el capital, les tres quartes parts restants.
Gabriel Iranço, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació
del rei d’Aragó, en lloc de Joan Maians, per autoritat reial notari públic de Barcelona, clogué aquest
instrument el 19 d’agost de 1467.
1A-1290
256 x 340
Document tacat de fongs. Al dors, en lletra coetània: “Carta de comanda feta per n’Amador
Xatart, parayre, ciutedà de Barcelona, a Guerau Benet Castelló, mercader, de .XXXVIIII. lliures, .IIII.
sous, .VIIII.”
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1309. Jaume des Sos, coraller,
ciutadà de Barcelona, fa lliurament a Joan Guerau, notari,
ciutadà de Barcelona, de la
possessió corporal d’un cens
de 4 morabatins rebut sobre
unes cases situades en el burg
de Barcelona, sota el pou
d’en Alda, vora la plaça d’en
Camprodon.
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1311

1458, setembre, 4. Barcelona.
Marquesa, muller del difunt Francesc Bosquet, ciutadà de Barcelona, procuradora del seu fill Francesc
Bosquet, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Bernat Mallol, habitant de Vilafranca del Penedès,
a Francina, muller del difunt Joan Reniu, notari, ciutadà de Barcelona, i a Joan Guerau, notari, ciutadà de
Barcelona, marmessors de la difunta Constança, muller de Francesc de Pla, ciutadà de Barcelona, difunt,
que li han pagat 360 lliures per la venda que els féu, en nom de la dita procuració, de 12 morabatins
censals alodials sobre un hospici amb obradors que el dit Francesc Bosquet fill posseeix a la ciutat de
Barcelona, al carrer Ample, anomenat vulgarment d’en Marquet. La dita venda tingué lloc el dia 13 de
maig passat. Amb el preu d’aquesta venda Marquesa lluirà dos censals morts que pagava anualment,
l’un al monestir de Santa Anna de Barcelona i l’altre a Lluís Setantí, ciutadà de Barcelona, i retornarà
una determinada quantitat a Joan Miralles, sastre, habitant de Barcelona. Segueix l’acta notarial del lliurament de la possessió corporal del dit cens de 12 morabatins, que fa Marquesa a Bernat Mallol en
nom de tots els marmessors de Constança.
Pere Vicenç de Mediona, per autoritat reial notari públic per a tot el principat de Catalunya, tenint
les escriptures de l’escrivania del seu difunt pare Nicolau de Mediona, per autoritat reial notari
públic de Barcelona, clogué aquest instrument el 20 de març de 1465.
1A-1291
507 x 498
Al dors, en lletra coetània: “Pro manumissoria Constancie de Plano”.

1312

1458, setembre, (...). Barcelona.
Bernat Mallol, de Vilafranca del Penedès, Francesca, muller del difunt Joan Reniu, notari, ciutadà de
Barcelona, i Joan Guerau, [notari, ciutadà de Barcelona], marmessors de la difunta Constança, muller del
difunt Francesc de Pla, ciutadà de Barcelona, d’acord amb la voluntat expressada per la dita Constança
en el seu testament [de 6 de juliol de 1439], donen i concedeixen amb destinació a causes pies sis
censos que en total sumen 128 morabatins, que perceben anualment en nom de la dita marmessoria
sobre diverses cases situades a la ciutat de Barcelona. Es dóna una completa informació de cada cens.
Els dits marmessors fan aquesta concessió a mans dels consellers de la ciutat, presents i esdevenidors,
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perquè procurin el cobrament dels censos i seva distribució en les causes pies previstes en el testament
de Constança.
Pere Vicenç de Mediona, per autoritat reial notari públic per a tot el principat de Catalunya, tenint
les escriptures de l’escrivania del seu difunt pare Nicolau de Mediona, per autoritat reial notari
públic de Barcelona, clogué aquest instrument el 27 de març de 1465.
1A-1292
784 x 496
Document en mal estat de conservació, afectat sobretot de la meitat superior i de tota la part
esquerra, amb pèrdua de text.

1313

1458, novembre, 4. Barcelona.
Andreu Escuder, mestre de l’obra o de la fàbrica de la seu de Barcelona, ciutadà de la dita ciutat, confessa i reconeix a Antònia, amb la qual es casarà, muller que fou del difunt Pere Llobet, de la parròquia
de Santa Perpètua de Mogoda, filla de Jaume Colomer, de la parròquia de Sant Sadurní de Montornès, i
de Margarida, que li ha aportat com a dot nupcial vuit censals morts, els quals, Jaume Llobet, com a
hereu i propietari del mas Llobet de la parròquia de Santa Perpètua de Mogoda, li havia venut amb instrument públic el 27 d’abril de 1458, clos per Jaume Mateu, notari públic. Es fa constar amb detall la
situació present i els antecedents de cadascun dels vuit censals.
Joan Navarro, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures del difunt notari
Joan Carreres, clogué aquest instrument el 24 de març de 1495.
1A-1293
359 x 622
Al dors, en lletra posterior: “Àpocha feta per Andreu Escuder a favor de Antònia Colomer, muller
sua, per son dot”.
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1314

1458, novembre, 29. Barcelona.
Francesc Codina, paraire, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Rafel Gibert, de la dita ciutat,
receptor general per a la ciutat de la imposició del vi recaptada a Barcelona durant la passada terça
dels mesos d’agost, setembre i octubre, que li ha pagat 4 lliures que li eren degudes per fer els albarans
de la imposició de la verema durant mitja terça.
Francesc Martí, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic.
1A-1294
112 x 145
1315

1458, desembre, 22. Barcelona.
Clàusula del testament d’Alfons de la Cavalleria, mercader, ciutadà de Saragossa i habitant de
Barcelona, dictat el 22 de desembre de 1458 en poder de Pere Pau Pujades, per autoritat reial notari
públic de Barcelona. La clàusula fa referència a la institució d’hereu universal, feta a parts iguals a favor
dels seus fills Alfons, de 14 anys, Pere, de 12, i Francesc, de 10. S’hi esmenten també la seva muller
Beatriu i les seves filles Violant i Beatriu.
Trasllat de Bartomeu Masons, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1479, octubre, 13.
1A-1295
308 x 437
Al dors, en lletra coetània: “Translat auctèntich de la clàusula de la herència universal del testament
de l’honorable n’Alfonso de la Cavallaria, quondam, mercader”.
1316

1459, abril, 14. Barcelona.
Testament de Margarida, muller del difunt Joan Soler, andador de la confraria de Santa Caterina, ciutadà de Barcelona. Elegeix marmessors el prior de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, i el seu germà Ponç
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Asbert, sastre, ciutadà de Barcelona. Disposa que l’enterrin al cementiri del monestir de la Vall d’Hebron.
Fa llegats a Santa Maria del Mar, a la seu de Barcelona, a Santa Maria del Carmel, a l’Hospital de la
Santa Creu, a Santa Maria de Jesús i a la confraria de Santa Caterina, de Barcelona. També fa deixes
als seus germans Ponç, Antoni i Joan Asbert, i als seus nebots Francesc Asbert, monjo de Sant Cugat del
Vallès, i Francesc Asbert, prevere, beneficiat a la seu de Barcelona. Nomena hereu universal el seu fill fra
Joan Francesc Soler, monjo de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron.
Francesc Terrassa, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1296
297 x 412
Al dors, en lletra coetània i posterior: “Testament de la dona na Margalida, muller d’en Johan Soler,
quondam, ab lo qual fa hereu universal frare Johan Francesch Soler, fil seu, conventual e profès de
Sent Hierònim de la Vall de Ebron, y per consegüent ho és lo monestir. Fonch rebut per en
Francesch Terraça, per auctoritat real notari de Barcelona, a 14 de abril 1459”. Hi ha dues anotacions més, il·legibles.
1317

1459, abril, 28. Barcelona.
Clara, muller del difunt Pere Girald, confessa i reconeix a Jaume Gual, mercader, ciutadà de Barcelona,
escrivà que fou d’una nau de la ciutat de Barcelona, que li ha pagat 48 sous que li eren deguts pel preu de
3 arroves i 18 lliures de farro, a raó de 6 diners per lliura, que havia comprat per a la provisió d’aquella nau.
Francesc Martí, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic.
1A-1297
118 x 167

1318

1459, maig, 7. Barcelona.
Bartomeu Santjust, cavaller, domiciliat a Barcelona, confessa i reconeix a Antònia, muller de Jaume sa
Bastida, cavaller, domiciliat a Barcelona, filla i hereva universal del difunt Joan de Torralba, difunt, merca-
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1317. Clara, muller del difunt
Pere Girald, reconeix a Jaume
Gual, mercader, ciutadà de
Barcelona, escrivà que fou
d’una nau de la ciutat de
Barcelona, que li ha pagat 48
sous que li eren deguts pel
preu de 3 arroves i 18 lliures
de farro, comprades per al
proveïment d’aquella nau.
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der, ciutadà de Barcelona, oriünd del lloc de Torralba, del regne d’Aragó, que la compra que va fer el 10
de febrer de 1458 a Pere de Pla, mercader, ciutadà de Barcelona, síndic i procurador de la universitat
de la ciutat de Barcelona, d’un censal mort de 66 lliures de pensió anual assignades sobre les imposicions de la ciutat, pel preu de 1650 lliures, la va fer en nom i a benefici d’ella i amb diners propis d’ella
i no pas d’ell. Per això fa reconeixement i transportació a la dita Antònia de tots els drets i les accions
que ell pogués tenir sobre el preu, les pensions i les prorrates d’aquest censal.
Bartomeu Agell, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
Trasllat autoritzat per Joan Vilana, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1501, gener, 9.
1A-1298
388 x 590
Al dors, en lletra coetània: “Translat de la regoneixença que mossèn Johan Sanctiust féu a la senyora Antònia, muller de mossèn Johan ça Bestida, del censal de la ciutat que en nom seu havia comprat”. En lletra posterior: “Regonexensa del censal de pensió de XX lliures, IIII sous”.

1319

1459, juliol, 14, Barcelona.
Serena, muller del difunt Pere Ferrer, espaser, ciutadà de Barcelona, i el seu fill Antoni Ferrer, espaser,
hereu universal del seu pare, venen a Guillem Vidal, barquer, ciutadà de Barcelona, dues cases amb dos
portals oberts al carrer, situades a la ciutat de Barcelona, vora el mar, prop dels convents dels
Framenors i de la Mercè, al carrer dit d’en Voltres, àlies d’en Cornellà. Formen part d’un conjunt de quatre cases tingudes sota domini alodial de la Pia Almoina de la seu de Barcelona i dels seus procuradors
i administradors generals. Les dues cases paguen un cens anual de 5 sous per sant Miquel de setembre. Es donen les afrontacions de les cases i els antecedents de la seva transmissió. Preu de la venda:
38 lliures. Amb aquesta quantitat, els venedors lluiran un censal mort de 58 sous i 10 diners de pensió i
de 50 lliures de preu, que mare i fill paguen cada 23 de febrer a Gaspar Torelló, fill pupil i hereu universal del difunt Gaspar Torelló, notari, ciutadà de Barcelona. Segueix l’àpoca del preu de la venda, amb
data de 24 de juliol.
Bartomeu Agell, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1299
685 x 613
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Al dors, en lletra coetània: “Compra feta per en Guillem Vidal, barquer, ciutadà de Barcelona, de unes
cases que són assats prop lo ribatge de la mar, (...) lo monastir de Frares Menors, en lo carrer d’en
Voltres, àlias d’en Cornellà”. “Empcio Guillemi Vidal, barquerii, civis, in posse Bartholomei Agelli, notarii Barchinone”. “Luïsme V lliures,VII sous,VI”. En lletra posterior: “De mestre Antonio de Dènia”.
1320

1459, juliol, 24. Barcelona.
Acta notarial del lliurament de la possessió corporal de dues cases, fet per Antoni Ferrer, espaser, ciutadà de Barcelona, fill i hereu universal del difunt Pere Ferrer, espaser, i de Serena, a favor de Guillem
Vidal, barquer, ciutadà de Barcelona. Les dues cases, amb dos portals oberts al carrer, estan situades a
la ciutat de Barcelona, vora el mar, prop dels convents dels Framenors i de la Mercè, al carrer dit d’en
Voltres, àlies d’en Cornellà. Formen part d’un conjunt de quatre cases tingudes sota domini alodial de la
Pia Almoina de la seu de Barcelona i dels seus procuradors i administradors generals, i havien estat
venudes pels dits Serena i Antoni Ferrer a Guillem Vidal el dia 14 d’aquest mes de juliol.
Bartomeu Agell, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1300
282 x 420
Al dors, en lletra posterior: “Són per lo censal que Framenors ha prestat a madona Eulàlia Diptes”.
1321

1460, setembre, 30. Barcelona.
Francesc de Pla, cavaller, domiciliat a Barcelona, i Elisabet, muller del difunt Francesc de Reixac, donzell, domiciliat a la diòcesi d’Urgell, confessen i reconeixen a Miquel Galceran de Montornès, ciutadà de Barcelona, gendre d’Elisabet, que li deuen 200 florins d’or per la resta del dot de Ponça, donzella, filla de dita Elisabet i muller
del dit Montornès. Li pagaran el deute des d’ara fins a Nadal vinent, sense cap dilació niexcusa.
Joan Brujó, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1301
228 x 445
Al dors, en lletra coetània: “Debitori de mossèn Montornès”.
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1320. Antoni Ferrer, espaser,
ciutadà de Barcelona, fa lliurament a Guillem Vidal, barquer, ciutadà de Barcelona, de
la possessió corporal de les
dues cases que li havia venut
feia pocs dies, situades a la
dita ciutat, al carrer d’en
Voltres, àlies d’en Cornellà.
Les cases estan sota el domini
alodial de la Pia Almoina de la
seu de Barcelona.
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1322

1461, maig, 29. Sant Andreu de Palomar.
Antoni Oliver, ballester, ciutadà de Barcelona, ven a Violant, muller de Pere Simó, mercader, ciutadà de
Barcelona, diverses peces de terra, algunes plantades abans de vinya, situades a la parròquia de Santa
Engràcia de Montcada, que havia comprat el 3 de febrer de 1455 a Pere Vernet, prevere, beneficiat a
la seu de Barcelona, com a marmessor del difunt Pere Guillem sa Torra, ciutadà de Barcelona. La terra
està sota el domini alodial del senyor del castell de Montcada i satisfà anualment diversos censos. Es
donen les afrontacions de les terres. Preu de la venda: 13 lliures, que la compradora paga amb diners
de l’herència del seu difunt oncle Pere Oller, ciutadà de Girona, del qual era l’hereva universal. Antònia,
muller del venedor, aprova i confirma aquesta venda.
No hi ha subscripció notarial.
1A-1302
734 x 482
Pergamí tacat de fongs, amb passatges esborrats. Al dors, en lletra coetània: “Pro castro de
Montecateno”. “Empcio domine Yolantis, uxoris Petri Simonis, quondam, mercatoris, civis
Barchinone, in posse Raphaelis de Riudor, auctoritate regia notarii publici dicte civitatis”.
1323

1461, octubre, 21. Barcelona.
Pere Ripoll, brodador, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Pere Guillem Renart, paraire, ciutadà
de Barcelona, receptor general per a la dita ciutat de la imposició de les carns recaptada a Barcelona
durant aquesta terça dels mesos d’agost, setembre i octubre, que li ha pagat 10 lliures que li eren degudes per haver servit la romana a la carnisseria major del Capdavall durant tota aquesta terça.
Francesc Martí, major, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic.
1A-1303
145 x 187
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1324

1461, octubre, 24. Barcelona.
Bartomeu Rubió, fuster, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Pere Guillem Renart, paraire, ciutadà
de Barcelona, receptor general per a la dita ciutat de la imposició de les carns recaptada a Barcelona
durant aquesta terça dels mesos d’agost, setembre i octubre, que li ha pagat 8 lliures que li eren degudes per haver custodiat durant tota la terça l’esmentada imposició a la carnisseria de l’Ovella.
Francesc Martí, major, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic.
1A-1304
155 x 188
1325

1461, octubre, 27. Barcelona.
Guillem Comella, mestre de cases, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Pere Guillem Renart, paraire,
ciutadà de Barcelona, receptor general per a la dita ciutat de la imposició de les carns recaptada a Barcelona
durant aquesta terça dels mesos d’agost, setembre i octubre, que li ha pagat 8 lliures que li eren degudes per
haver custodiat durant tota aquesta terça les falles de la dita imposició a la carnisseria major del Capdavall.
Francesc Martí, major, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic.
1A-1305
139 x 195

1326

1461, octubre, 30. Barcelona.
Bernat Rovira, paraire, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Pere Guillem Renart, paraire, ciutadà
de Barcelona, receptor general per a la dita ciutat de la imposició de les carns recaptada a Barcelona
durant aquesta terça dels mesos d’agost, setembre i octubre, que li ha pagat 8 lliures que li eren degudes per haver custodiat durant tota la terça l’esmentada imposició a la carnisseria de la Dagueria.
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1326. Bernat Rovira, paraire,
ciutadà de Barcelona, reconeix a Pere Guillem Renart,
també paraire de la ciutat,
receptor general per la dita
ciutat de la imposició de les
carns durant la terça d’agost,
setembre i octubre, que li ha
pagat 8 lliures per haver guardat la dita imposició durant
l’esmentada terça a la carnisseria de la Dagueria.
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Francesc Martí, major, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic.
1A-1306
127 x 225

1327

1461, octubre, 31. Barcelona.
Francesc Soler, espaser, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Pere Guillem Renart, paraire, ciutadà
de Barcelona, receptor general per a la dita ciutat de la imposició de les carns recaptada a Barcelona
durant aquesta terça dels mesos d’agost, setembre i octubre, que li ha pagat 8 lliures que li eren degudes per haver custodiat la dita imposició a la carnisseria del Call durant tota aquesta terça.
Francesc Martí, major, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic.
1A-1307
124 x 223

1328

1461, octubre, 31. Barcelona.
Francesc Calbet, col·lector de les imposicions, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Pere Guillem
Renart, paraire, ciutadà de Barcelona, receptor general per a la dita ciutat de la imposició de les carns
recaptada a Barcelona durant aquesta terça dels mesos d’agost, setembre i octubre, que li ha pagat 8
lliures que li eren degudes per haver custodiat durant tota aquesta terça les falles de la dita imposició a
la carnisseria major del Capdamunt.
Francesc Martí, major, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic.
1A-1308
127 x 224

109

Catàleg dels pergamins

1329

1461, octubre, 31. Barcelona.
Joan Marquilles, llaner, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Pere Guillem Renart, paraire, ciutadà
de Barcelona, receptor general per a la dita ciutat de la imposició de les carns recaptada a Barcelona
durant aquesta terça dels mesos d’agost, setembre i octubre, que li ha pagat 8 lliures que li eren degudes per haver custodiat durant tota aquesta terça la imposició dels cabrits a la carnisseria Major.
Francesc Martí, major, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic.
1A-1309
139 x 225

1330

1461, octubre, 31. Barcelona.
Pau Madrencs, col·lector de les imposicions, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Pere Guillem
Renart, paraire, ciutadà de Barcelona, receptor general per a la dita ciutat de la imposició de les carns
recaptada a Barcelona durant la terça dels mesos d’agost, setembre i octubre, que li ha pagat 10 lliures
que li eren degudes per haver custodiat i servit la romana de la dita imposició a la carnisseria major del
Capdamunt durant tota aquesta terça.
Francesc Martí, major, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic.
1A-1310
148 x 178

1331

1461, desembre, 14.València.
Guillem Ramon de Pertusa, cavaller, habitant de València, designa procurador general seu Manuel
Dalmau, mercader, ciutadà de Barcelona, perquè en nom seu reclami i cobri els 100 timbres d’or (equivalents a 50 lliures de rals de València) que Joan Martorell, trinxant, familiar i procurador general de
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Carles, príncep de Viana, primogènit d’Aragó, de piadosa memòria, havia reconegut deure al dit Guillem
Ramon mitjançant instrument públic estès a València el 5 de juny de 1460, en poder de Narcís Bru,
notari. Guillem Ramon de Pertusa havia prestat graciosament aquella quantitat a Joan Martorell per a
la sustentació i el servei del príncep Carles.
Salvador Cortilles, per autoritat reial notari públic de València i per a tota la terra i dominació del
rei d’Aragó.
1A-1311
171 x 227
Al dors, en lletra coetània: “Mossèn Guillem Ramon de Pertusa, procura a Johan (sic) Dalmau”.

1332

1462, abril, 29. Barcelona.
Gabriel Alemany, paveser i pintor, ciutadà de Barcelona, ven als consellers de la ciutat, presents i esdevenidors, a fi de poder ampliar la casa dels Entremesos de la ciutat, unes cases amb dos portals, l’un
obert al carrer i l’altre actualment tapiat, que posseeix a l’esmentada ciutat, en el lloc anomenat dels
Templers, molt a prop del palau reial menor. Posseeix les cases per establiment emfitèutic que li féu el
difunt Valentí Golet, mercader, ciutadà de Barcelona, fill de Pere Golet, mercader, ciutadà de la mateixa
ciutat, i d’Elionor, difunts, el 24 de gener de 1455, i estan sota el domini alodial de la comanda de Sant
Joan de Jerusalem, de Barcelona. Aquestes cases, de les quals es donen les afrontacions, paguen l’1 de
gener un cens de 2 morabatins a Pere Golet, notari, fill i hereu universal de Valentí Golet i procurador de
la seva mare Eulàlia, muller de dit Valentí. Preu de la venda: 9 lliures. Celestina, muller de Gabriel
Alemany, aprova i confirma aquesta venda.
No hi ha subscripció notarial.
1A-1312
480 x 729
Al dors, en lletra coetània: “Empcio facta per honorabiles consiliarios Barchinone, nomine dicte
civitatis, a Gabriele Alamany, pavaserio, de quodam patio sive domibus”.
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1332. Gabriel Alemany, paveser i pintor, ciutadà de
Barcelona, ven als consellers
de la ciutat, per poder ampliar
la casa dels Entremesos, unes
cases que posseeix en establiment emfitèutic en el lloc
anomenat dels Templers,
molt a prop del palau reial
menor. La muller del venedor, Celestina, aprova i confirma aquesta transacció.
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1333

1462, juliol, 29. Barcelona.
El Consell general i parlament de la ciutat de Barcelona, convocat i aplegat a l’escala de l’antic palau
reial, en presència dels consellers i de molts jurats, prohoms, ciutadans i habitants de la ciutat, designa
síndic i procurador especial seu Jeroni Sala, mercader, clavari de la ciutat, al qual són concedides totes
les facultats per vendre en nom de la ciutat, amb carta de gràcia, censals morts a les persones que vulgui i pel preu i en les condicions que millor li semblaran, per tal de fer front a les necessitats de la Taula
de Canvi, a la defensa i el manteniment dels privilegis i les llibertats i altres menesters de la ciutat. El
nomenament es fa d’acord amb les autoritzacions donades als consellers de Barcelona pels reis Pere
(1359, maig, 17. Barcelona) i Joan (1390, febrer, 5. Barcelona), i també en observança de les ordinacions de la Taula de Canvi de Barcelona. La designació compta amb l’autorització i el decret de Miquel
de Vilagaià, cavaller, sotsveguer i regent la vegueria de Barcelona per absència de Bernat de Guimerà,
donzell, veguer de Barcelona i del Vallès.
Joan Ginebret, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat coetani, sense data, autoritzat per Joan Brujó, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1313
463 x 586

1334

1462, juliol, 29. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1333.
Joan Ginebret, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat d’Esteve Mir, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1464, març, 27.
1A-1314
416 x 591
Pergamí amb un forat al mig, que afecta passatges de l’escriptura. Al dors, en lletra coetània:
“Transllat autèntich fet del sindicat de l’honorable en Gerònim Sala, clavari de la ciutat de
Barcelona”. Hi ha una altra anotació posterior, borrosa.
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1335

1462, juliol, 29. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1333.
Joan Ginebret, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat de Marc Busquets, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i
dominació del rei d’Aragó, de 1464, agost, 2.
1A-1315
500 x 590
Al dors, en lletra coetània: “Tranlat del sindicat”.
1336

1462, agost, 19. Barcelona.
Jeroni Sala, mercader, clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Barcelona,
ven amb carta de gràcia a Antoni Ortal, mercader, Bartomeu Puig, pellisser, ciutadans de Barcelona,
Eulàlia, muller del difunt Guillem Ramon, mercader, ciutadà de Barcelona, Francesc Ramon, àlies Valentí,
mariner, oriünd de la vila de Palamós, ara ciutadà de Barcelona, Joan Mates, ferrer, i Joan Sec, manegador, ciutadans de Barcelona, aquests dos darrers obrers menors de l’església de Sant Miquel de
Barcelona, tots ells marmessors, juntament amb el difunt Joan Ferrer, notari, del difunt Guillem Ramon
esmentat, un censal mort de 16 lliures i 5 sous de pensió anual, a percebre cada 31 de juliol, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 325 lliures, a for o raó de
20.000 sous per 1000 sous.
Honorat sa Conomina, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1316
630 x 596
Al dors, en lletra coetània: “Carta de venda de censal mort feta per lo clavari e síndich de la ciutat
de Barcelona als mermessors d’en Guillem Ramon, quondam, mercader, de .XVI. lliures .V. sous
barceloneses pagadores cascun any a .XXXI. de juliol. És lo preu, a rahó de .XXm. per mil,
.CCCXXV. lliures”.
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1337

1462, agost, 19. Barcelona.
Jeroni Sala, mercader, clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Barcelona,
confessa i reconeix a Antoni Ortal, mercader, Bartomeu Puig, pellisser, ciutadans de Barcelona, Eulàlia,
muller del difunt Guillem Ramon, mercader, ciutadà de Barcelona, Francesc Ramon, àlies Valentí, mariner,
oriünd de la vila de Palamós, ara ciutadà de Barcelona, Joan Mates, ferrer, i Joan Sec, manegador, ciutadans de Barcelona, aquests dos darrers obrers menors de l’església de Sant Miquel de Barcelona, tots
ells marmessors, juntament amb el difunt Joan Ferrer, notari, del difunt Guillem Ramon esmentat, que li
han pagat 325 lliures, pel preu de les quals els ha venut amb carta de gràcia avui mateix un censal
mort de 16 lliures i 5 sous de pensió anual, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat
de Barcelona.
Honorat sa Conomina, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1317
272 x 387

1338

1462, agost, 19. Barcelona.
Jeroni Sala, mercader, clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Barcelona,
ven amb carta de gràcia a Bartomeu Antoni, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 55 lliures de pensió anual, a percebre cada 31 de juliol, assignades sobre les imposicions i altres drets de la
ciutat de Barcelona, pel preu de 1100 lliures, a for o raó de 20.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Joan Honorat Jovells, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania del difunt notari Pere Bastart, clogué aquest instrument el 12 de maig de 1569.
1A-1318
771 x 663
Document tacat de fongs i en mal estat de conservació, sobretot de la banda dreta, amb pèrdua
d’escriptura. Al dors, en lletra coetània, hi ha una anotació molt esborrada.
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1339

1462, agost, 19. Barcelona.
Jeroni Sala, mercader, clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Barcelona,
ven amb carta de gràcia a Joana, muller del difunt Francesc Montmany, mercader, ciutadà de Barcelona,
un censal mort de 15 lliures de pensió anual, a percebre cada 19 d’agost, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 300 lliures, a for o raó de 20.000 sous per
1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Narcís Guerau Gili, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures del difunt
notari Antoni Vilanova, clogué aquest instrument el 29 d’agost de 1476.
1A-1319
713 x 515
Taques de fongs que afecten algun passatge de l’escriptura. Al dors, en lletra coetània, hi ha una
anotació molt esborrada.

1340

1462, agost, 19. Barcelona.
Jeroni Sala, mercader, clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Barcelona,
ven amb carta de gràcia a Margarida, muller del difunt Antoni Riera, mariner, ciutadà de Barcelona, un
censal mort de 152 sous de pensió anual, a percebre cada 13 d’agost, assignats sobre les imposicions i
altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 152 lliures, a for o raó de 20.000 per 1000 sous.
Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Francesc Jovells, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania
del difunt Joan Guerau, per autoritat reial notari públic de Barcelona, clogué aquest instrument el
23 de juny de 1517.
1A-1320
650 x 694
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1341

1462, agost, 19. Barcelona.
Jeroni Sala, mercader, clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Miquel sa Grau, Nicolau Ermengol i Simeó Compte, pellissers, ciutadans de Barcelona, clavaris aquest any de la confraria de Sant Bartomeu dels pellissers de la ciutat
de Barcelona, un censal mort de 175 sous de pensió anual, a percebre cada 29 de juliol, assignats
sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 175 lliures, a for o raó de
20.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda (datada del 19 de juliol).
Pere Gaspar Capó, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1321
500 x 664
Al dors, en lletra coetània: “Est in capibrevio”. “De .CLXXV. sous barcelonins de censal mort cascun any paguador a .XXVIIII. de juliol, venuts per lo honorable en Gerònim Sala, clavari e síndich
de la dita ciutat, als clavaris e pròmens de la Confraria dels Pellissers, per preu de .CLXXV. lliures
barcelonines, a rahó de .XXm. per mil”. En lletra posterior, hi ha una altra anotació.

1342

1462, agost, 19. Barcelona.
Jeroni Sala, mercader, clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Narcís Coll, paraire de draps de llana, ciutadà de Barcelona, un
censal mort de 27 lliures i 10 sous de pensió anual, a percebre cada 29 de juliol, assignades sobre les
imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 550 lliures, a for o raó de 20.000 sous
per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Bartomeu Masons, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1322
612 x 592
Al dors, en lletra coetània: “De les .XXVII. lliures .X. sous de censal mort cascun any pagadores a
.XXVIIIIº. dies de juliol, venudes per lo honorable en Gerònim Sala, síndich e clavari de la ciutat de
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Barcelona, al senyor en Narcís Coll, parayre, per preu, a rahó de .XXm. per mil, de .DL. lliures”. En
lletra posterior, hi ha dues altres anotacions relatives a la cancel·lació, l’any 1475, de dues escriptures de terç.

1343

1462, setembre, 1. Girona.
La reina Joana, en nom propi i com a procuradora del seu marit el rei Joan, i també com a tutora de la
persona i dels béns de llur fill primogènit l’infant Ferran, governador general, lloctinent general en el principat de Catalunya i en els comtats de Rosselló i Cerdanya, ven amb carta de gràcia a Marturià Traver,
prevere, rector del col·legi fundat en el castell de Sobreportes de Girona pel mestre Ramon Querol,
difunt, mestre en medicina, un censal de 500 sous de pensió anual, a percebre cada 1 de setembre a
la ciutat de Barcelona quan hagi retornat a l’obediència i fidelitat del rei, i entretant a la ciutat de
Girona, assignats sobre les rendes de la Batllia General de Catalunya. Preu de la venda: 10.000 sous, a
for o raó de 20.000 sous per 1000 sous. La reina dóna com a fiadors Lluís, mestre de l’orde de
Montesa i de Sant Jordi [d’Alfama], Joan Pagès, doctor en ambdós drets i vicecanceller, Pere de
Rocabertí, Galceran Oliver, tresorer, i Joan sa Bastida, cavallers. Segueix l’àpoca del preu de la venda,
estesa per Galceran Oliver, cavaller, tresorer del rei, el qual confessa haver rebut els 769 florins d’or i 2
sous que valen els esmentats 10.000 sous, a raó de 13 sous per cada florí. La reina explica que fa poc
temps el comte de Pallars i altres conjurats còmplices seus havien assetjat la ciutat de Girona, trobantse ella i el seu fill Ferran a dintre, i que havien pogut aixecar el setge. Ara la reina es disposa a assetjar i
assaltar la ciutat rebel de Barcelona, raó per la qual necessita recollir diners.
Joan Dusai, protonotari del rei i per autoritat seva notari públic per a tot el principat de Catalunya.
1A-1323
587 x 650
Al dors, en lletra coetània, hi ha una anotació il·legible.
1344

1462, setembre, 2. Barcelona.
Jeroni Sala, mercader, clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Barcelona,
ven amb carta de gràcia a Constança, muller del difunt Antoni de Vilatorta, ciutadà de Barcelona, un cen-
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1343. La reina Joana ven a
Marturià Traver, prevere, rector del col·legi fundat en el
castell de Sobreportes de
Girona, per 10.000 sous, un
censal de 500 sous de pensió
anual, a percebre cada 1 de
setembre a la ciutat de
Barcelona quan hagi retornat
a l’obediència i fidelitat del rei,
i entretant a la ciutat de
Girona, assignats sobre les
rendes de la Batllia general de
Catalunya.

1343. Sig+num o Senyal de la
signatura de la reina Joana.
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sal mort de 550 sous de pensió anual, a percebre cada 21 d’agost, assignats sobre les imposicions i
altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 550 lliures, a for o raó de 20.000 sous per 1000 sous.
Joan Brujó, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1324
654 x 470
Al dors, en lletra coetània, hi ha una anotació borrosa. En lletra posterior, una altra anotació relativa a la cancel·lació, el 15 de febrer de 1475, de l’escriptura de terç a la cort del veguer.
1345

1462, setembre, 2. Barcelona.
Jeroni Sala, mercader, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, confessa i reconeix a Constança, muller del difunt Antoni de Vilatorta, ciutadà de Barcelona,
que li ha pagat 550 lliures mitjançant un ingrés efectuat a la Taula de Canvi de Barcelona el passat 21
d’agost, com a preu de la venda a carta de gràcia que avui mateix li ha fet d’un censal mort de 550
sous de pensió anual.
Joan Brujó, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1325
185 x 337
1346

1462, setembre, 2. Barcelona.
Jeroni Sala, mercader, clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Barcelona,
ven amb carta de gràcia a Jaume de Gualbes, ciutadà de Barcelona, fill del difunt Joan de Gualbes, ciutadà de la mateixa ciutat, un censal mort d’11 lliures de pensió anual, a percebre cada 26 d’agost,
assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 220 lliures, a for o
raó de 20.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Esteve Mir, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
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A-1326
616 x 595
Al dors, en lletra coetània: “De les .XI. lliures barceloneses de censal mort que lo honorable en
Jacme de Gualbes, ciutadà de Barcelona, reeb cascun any sobre la universitat de la dita ciutat a
.XXVI. d’agost. És lo preu, a rahó de .XXm. per mil, .CCXX. lliures”.
1347

1462, setembre, 13. Barcelona.
Jeroni Sala, mercader, clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Barcelona,
ven amb carta de gràcia a Brandà Amat, veler, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 27 lliures i 10
sous de pensió anual, a percebre cada 4 de setembre, assignades sobre les imposicions i altres drets de
la ciutat de Barcelona, pel preu de 550 lliures, a for o raó de 20.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Bartomeu Masons, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1327
590 x 546
Dues anotacions de 1468 i 1502 al recto del document informen de diverses transaccions fetes
sobre aquest censal. Al dors, en lletra coetània: “De les .XXVII. lliures .X. sous de censal mort cascun any pagadores a .IIII. dies de setembre, venudes per lo honorable en Gerònim Sala, síndich e
clavari de la ciutat de Barcelona, a l’honorable en Brandà Amat, valer, per preu, a rahó de .XXm.
per mil, de .DL. lliures”. Hi ha altres anotacions, esborrades.

1348

1462, octubre, 5. Barcelona.
Jeroni Sala, mercader, clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Barcelona,
ven amb carta de gràcia a Francina, muller de Bernat Marquet sa Tria, ciutadà de Barcelona, un censal
mort de 16 lliures i 5 sous de pensió anual, a percebre cada 25 de setembre, assignades sobre les
imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 325 lliures, a for o raó de 20.000 sous
per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
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Joan Esteve Mir, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania
del difunt Esteve Mir, per autoritat reial notari públic de Barcelona, clogué aquest instrument el 20
de maig de 1587.
1A-1328
665 x 666
Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal feta per mossèn Hierònim Sala, mercader, com a clavari de la ciutat de Barcelona, a Francina, muller de Bernat Marquet Catria, de preu de .CCCXXV.
lliures y de penció de .XVI. lliures, .V. sous, pagadores quiscun any a .XXV. de setembre. Consta en
poder del discret Steve Mir, notari de Barcelona, a .V. del mes de octubre de l’any .M CCCC LXII”.
Hi ha una altra anotació, molt esborrada.

1349

1462, octubre, 16. Barcelona.
Elionor, muller de Pere de Preixana, mercader, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Bernat
Ribalter, argenter, ciutadà de Barcelona, i a Caterina, muller del difunt Francesc Ribalter, argenter, ciutadà
de Barcelona, tutors i curadors assignats pel regent la vegueria de Barcelona de la persona i dels béns
de Francesc Ribalter, impúber, fill i hereu universal del dit Francesc Ribalter, que amb els recursos de la
dita tutela han esmerçat 150 lliures en la compra que amb carta de gràcia la dita Elionor ha fet a
Jeroni Sala, mercader, clavari de Barcelona, d’un censal mort de 900 sous de pensió anual, assignats
sobre les imposicions de la ciutat, pel preu de 900 lliures. Per tant, els dos tutors i el pupil posseeixen,
en nom de la dita tutela, una participació de 150 lliures en el preu i la propietat del censal, i de 150
sous en la seva pensió anual. Elionor els fa reconeixement i cessió de tots els drets i les accions que els
competeixen per raó d’aquesta participació en el censal.
Berenguer Padrosell, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1329
316 x 575
Al dors, en lletra coetània, hi ha una anotació borrosa.
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1350

1463, març, 22. Barcelona.
Jeroni Sala, mercader, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Pere Figuera, sabater, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 6 lliures i 5 sous de pensió anual, a percebre cada 21 de març, assignades sobre les imposicions i altres drets de
la ciutat de Barcelona, pel preu de 100 lliures, a for o raó de 16.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca
del preu de la venda.
Esteve Mir, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1330
656 x 615
Al dors, en lletra coetània i posterior, hi ha quatre anotacions molt esborrades.
1351

1463, març, 22. Barcelona.
Jeroni Sala, mercader, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Elionor, muller del difunt Joan de Mitjavila, ciutadà de Barcelona,
un censal mort de 13 lliures de pensió anual, a percebre cada 18 de març, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 208 lliures, a for o raó de 16.000 sous per
1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda. Una nota afegida posteriorment informa que el clavari
Marturià Salvador, mercader, redimí a Joan de Mitjavila, ciutadà de Barcelona, hereu universal de la dita
Elionor, 100 sous de la pensió i 100 lliures del preu del censal, segons que consta a l’instrument d’àpoca i definició rebut per Joan Brujó, notari i escrivà del Consell de la ciutat, el dia 1 d’abril de 1471.
Esteve Mir, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1331
663 x 530
Al dors, en lletra coetània: “De les .XIII. lliures de censal mort que la honorable madona Elienor, muller
de l’honorable en Johan de Mijavila, quondam, ciutadà, reeb cascun any sobre la universitat de la ciutat
de Barcelona a .XVIII. de marts. És lo preu, a rahó de .XVIm. per mil, dos-centes e vuyt lliures”. Hi ha
una altra anotació, esborrada.

123

Catàleg dels pergamins

1352

1463, març, 22. Barcelona.
Jeroni Sala, mercader, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Gabriel d’Alòs, ciutadà de Barcelona, com a usufructuari del dot
de la seva muller, i a Brígida, la seva muller, com a propietària, un censal mort de 7 lliures i 10 sous de
pensió anual, a percebre cada 18 de març, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat
de Barcelona, pel preu de 120 lliures, a for o raó de 16.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del
preu de la venda.
Pere Miquel Carbonell, per autoritat reial notari públic de Barcelona, clogué aquest instrument l’1
de maig de 1464.
1A-1332
449 x 745
Al dors, en lletra coetània i posterior, hi ha dues anotacions esborrades.

1353

1463, abril, 18. Barcelona.
Jeroni Sala, mercader, clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Barcelona,
ven amb carta de gràcia a Joan d’Aguilar, mercader, ciutadà de Barcelona, fill de Joan d’Aguilar, ciutadà
de la dita ciutat, abans habitant de la vila de Cardona, un censal mort de 19 lliures i 10 sous de pensió
anual, a percebre cada 5 d’abril, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de
Barcelona, pel preu de 312 lliures, a for o raó de 16.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu
de la venda.
Antoni Vinyes, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1333
668 x 695
Al dors, en lletra coetània: “De les .XVIIII. lliures, .X. sous censals que lo honorable en Johan d’Aguilar,
mercader, ciutedà de Barcelona, reeb cascun any a .V. de abril sobre la universitat de la ciutat de
Barcelona, a rahó de .XVIm. per mil e preu de .CCCXII. lliures”. Hi ha una altra nota coetània semblant.
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1354

1463, abril, 30. Barcelona.
Constança, muller del difunt Antoni de Vilatorta, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Antònia,
muller del difunt Bernat Turell, ciutadà de Barcelona, que el censal mort de 550 sous de pensió anual
que el dia 2 de setembre passat va comprar al clavari de Barcelona Jeroni Sala, pel preu de 550 lliures,
el va comprar en nom, a favor i amb els diners de la dita Antònia i no pas amb els seus propis, de
Constança, malgrat que en l’escriptura de la compra i també en l’àpoca no es faci cap esment
d’Antònia. Per això, Constança fa reconeixement i cessió a favor d’Antònia de tots els seus drets i les
seves accions sobre l’esmentat censal.
Joan Brujó, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1334
309 x 332
Al dors, en lletra coetània, una anotació esborrada.

1355

1463, maig, 28. Barcelona.
Acta notarial de la revocació, cancel·lació i anul·lació ordenada per Gaspar Vilana, doctor en ambdós
drets, vicecanceller reial, de la inquisició instruïda a instància del procurador fiscal reial contra Jaume
Mas, notari públic de Barcelona, inculpat de falsedat documental en un guiatge que havia escripturat a
l’escrivania de la cort del batlle de Barcelona. La cancel·lació de la inquisició es fa a requeriment dels
consellers de la ciutat de Barcelona i dels priors del col·legi de notaris de la ciutat, els quals havien
reclamat davant de Joan de Beamunt, lloctinent general en el principat de Catalunya, i del vicecanceller
Gaspar Vilana, perquè el procediment de la inquisició atemptava contra el tenor d’un privilegi atorgat
pel rei Joan al col·legi de notaris barcelonins.
Antoni Vallmanya, major de dies, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a tota la
terra i dominació del rei.
1A-1335
320 x 459
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1355. Gaspar Vilana, vicecanceller reial, anul·la la inquisició
instruïda a instància del procurador fiscal del rei contra
Jaume Mas, notari públic de
Barcelona, inculpat de falsedat
documental en un guiatge
que havia escripturat a la cort
del batlle de Barcelona. La
revocació és feta per reclamació dels consellers de
Barcelona i dels priors del
col·legi de notaris de la ciutat.
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1356
1463, juliol, 8. Barcelona.

Eulàlia, muller del difunt Valentí Golet, mercader, ciutadà de Barcelona, usufructuària dels béns del seu marit,
i el seu fill Pere Golet, notari, hereu universal del seu pare, venen i defineixen a Francesc Llobet, Pere Joan
Serra, Joan de Llobera, Esteve Mir i Pere Julià, consellers aquest any de la ciutat de Barcelona, i als seus successors en la conselleria, un cens de 3 morabatins que, després de la seva reducció, ha quedat en 2 morabatins, que reben cada primer de gener sobre unes cases situades a la ciutat de Barcelona, en el lloc dit dels
Templers, a tocar del palau reial menor. Les cases estan sota el domini alodial de la comanda de Sant Joan
de Jerusalem, i termenegen pel nord i ponent amb unes altres cases que la ciutat hi posseeix, anomenades
dels Entremesos de la ciutat. Preu de la venda: 18 lliures. Francina, muller del difunt Guillem Martorell, mercader, ciutadà de Barcelona, germana de dit Valentí Golet, i llur filla Isabel, muller que fou del difunt Conrad
de Bastó, mercader, ciutadà de Barcelona, aproven i confirmen aquesta venda.
No hi ha subscripció notarial.
1A-1336
644 x 510
Document deteriorat del marge esquerre. Al dors, en lletra coetània: “Empcio honorabilium consiliariorum”.

1357

1463, novembre, 2. Barcelona.
Jeroni Sala, mercader, clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Barcelona,
ven amb carta de gràcia a Jaume Roma, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 20 lliures i
15 sous de pensió anual, a percebre cada 27 d’octubre, assignades sobre les imposicions i altres drets
de la ciutat de Barcelona, pel preu de 332 lliures, a for o raó de 16.000 sous per 1000 sous. Segueix
l’àpoca del preu de la venda.
Joan Mateu, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1337
666 x 490
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Al dors, en lletra coetània: “Carta de venda de censal mort feta per lo clavari e síndich de la ciutat
de Barcelona a l’honrat en Jacme Roma, mercader, ciutedà de la dita ciutat, de .XX. lliures, .XV. sous
barcelonins de censal mort cascun any, pagadores a .XXVII. d’octubre. És lo preu, a rahó de .XVIm.
per mil, .CCCXXXII. lliures.”

1358

1463, novembre, 17. Barcelona.
Jeroni Sala, mercader, clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Barcelona,
ven amb carta de gràcia a Isabel, muller d’Antoni Pujada, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal
mort de 18 lliures i 15 sous de pensió anual, a percebre cada 10 de novembre, assignades sobre les
imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 300 lliures, a for o raó de 16.000 sous
per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Pere Ferrer, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Lluís Jorba, notari, tenint les escriptures de l’escrivania de Bartomeu Costa, notari, clogué aquest instrument l’11 de març de 1587.
1A-1338
837 x 664
Al dors, en lletra coetània, hi ha anotacions diverses.

1359

1463, novembre, 17. Barcelona.
Jeroni Sala, mercader, clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Barcelona,
ven amb carta de gràcia a Melcior Mates, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 31 lliures
i 5 sous de pensió anual, a percebre cada 17 de novembre, assignades sobre les imposicions i altres
drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 500 lliures, a for o raó de 16.000 sous per 1000 sous.
Segueix l’àpoca del preu de la venda. Una nota posterior, de mà de Joan Brujó, notari i escrivà del
Consell de la ciutat, informa que foren redimides 136 lliures i 5 sous del preu i la proporció corresponent de la pensió d’aquest censal, segons que consta a l’instrument de definició signat a l’escrivania de
la ciutat l’1 d’octubre de 1474.
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Antoni Sans, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1339
745 x 593
Alguns forats en el pergamí afecten passatges de l’escriptura. Al dors, en lletra coetània: “Carta de
censal, pensió annual de .XXXIª. lliures e sinch sous, les quals lo honorable en Melchior Mathes,
mercader, ciutadà de Barcelona, reheb cascun any a .XVII. de noembre sobre la universitat de la
ciutat de Barcelona. És lo preu .D. lliures, a rahó de .XVIm. per mil.” Dues altres anotacions informen de sengles cancel·lacions de les escriptures de terç d’aquest censal a la cort del veguer de
Barcelona, dels anys 1474 i 1486.

1360

1463, desembre, 1. Barcelona.
Jeroni Sala, mercader, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Joan Estela, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de
35 lliures, 12 sous i 6 diners de pensió anual, a percebre cada 26 de novembre, assignades sobre les
imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 570 lliures, a for o raó de 16.000 sous
per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Marc Busquets, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-1340
786 x 600
Document tacat de fongs i deteriorat dels marges superior i esquerre. Al dors, en lletra coetània:
“Carta de .XXXV. lliures, .XII. sous e sis diners barcelonines, les quals lo honorable en Johan Stela,
mercader e ciutadà de Barcelona, reb cascun any a .XXVI. de noembre sobra la universitat e singulars de la dita ciutat de Barcelona, per preu de sin-centes setanta lliures”. Hi ha dues altres llargues
anotacions, il·legibles.
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1361

1463, desembre, 1. Barcelona.
Jeroni Sala, mercader, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Antoni Cornet, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de
12 lliures i 10 sous de pensió anual, a percebre cada 26 de novembre, assignades sobre les imposicions
i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 200 lliures, a for o raó de 16.000 sous per 1000
sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Marc Busquets, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-1341
697 x 557
Al dors, en lletra coetània: “Carta de .XII. lliures, .X. sous barcelonines de censal mort, lo qual lo
venerable n’Anthoni Cornet, mercader, ciutadà de Barcelona, reb cascun any a .XXVI. de noembre
sobra la universitat e singulars de Barcelona, per preu de .CC. lliures barcelonines, a rahó de
.XVIm. per mil.” Hi ha una altra anotació similar molt esborrada, de mà posterior.

1362

1464, gener, 14. Barcelona.
Jeroni Sala, mercader, ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de
la ciutat de Barcelona, ven amb carta de gràcia a Felip de Ferrera, ciutadà de Barcelona, un censal mort
de 31 lliures i 5 sous de pensió anual, a percebre cada 4 de gener, assignades sobre les imposicions i
altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 500 lliures, a for o raó de 16.000 sous per 1000
sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Esteve Mir, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1342
718 x 536
Al dors, en lletra coetània: “De les .XXXI. lliures, .V. sous de censal mort, las quals lo honorable
mossèn Felip de Ferrera, ciutadà de Barcelona, reheb sobre la universitat de la ciutat de Barcelona
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cascun any a .IIII. de janer per preu a rahó de .XVIm. sous (...) .D. lliures”. “Die mercurii, .XXIII. junii,
anno a Nativitate Domini .M.CCCC.LXXIII., fuit cancellata huiusmodi censualis tercii scriptura per
me Michaelem Reig, notarium Barchinone et curie vicarie dicte civitatis scriptorem juratum, hec
propria manu scribentem et fidem inde facientem”.

1363

1464, gener, 14. Barcelona.
Jeroni Sala, mercader, clavari de la ciutat de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat
de Barcelona, ven amb carta de gràcia a Joan Montagut, notari, ciutadà de Barcelona, un censal mort
de 6 lliures i 5 sous de pensió anual, a percebre cada 11 de gener, assignades sobre les imposicions i
altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 100 lliures, a for o raó de 16.000 sous per 1000
sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Dalmau Ginebret, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de la notaria
del difunt Antoni Illes, clogué aquest instrument l’1 de desembre de 1500.
1A-1343
706 x 505

1364

1464, gener, 14. Barcelona.
Jeroni Sala, mercader, clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Barcelona,
ven amb carta de gràcia a Arnau de Pugessola, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 12
lliures i 10 sous de pensió anual, a percebre cada 4 de gener, assignades sobre les imposicions i altres
drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 200 lliures, a for o raó de 16.000 sous per 1000 sous.
Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Antoni Vilanova, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1344
658 x 608
Al dors, en lletra coetània, hi ha una anotació il·legible.
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1365

1464, gener, 17, Barcelona.
Manuel de Montsuar, doctor en lleis, canonge degà de la seu de Lleida, diputat del General de Catalunya
resident a Barcelona, juntament amb Pere de Bell-lloc, donzell, i Bernat Gralla, ciutadà de Lleida, absents de
Barcelona, Bernat Joan sa Cirera, donzell, i Bernat Joan de Casaldàguila, oïdors de comptes del dit General
juntament amb fra Joan Despitlles, comanador de Barbens, de l’orde de Sant Joan de Jerusalem, venen, en
nom del dit General de Catalunya, a Pere Viastrosa, mercader, ciutadà de Barcelona, un hospici amb obradors i amb tots els seus drets i les seves pertinences, que Joan Berenguer Torà, mercader, òlim ciutadà de
Barcelona, regent els comptes del General, posseïa en el suburbi de la ciutat de Barcelona, vora el mar, pel
preu de 750 lliures. L’hospici és tingut per Elionor, muller del difunt Joan Roig, ciutadà de Barcelona, sota
domini alodial seu, a cens de 4 sous i 6 diners anuals pagadors per Nadal. Joan Berenguer Torà havia comprat aquest hospici a Mateu Capell, mercader, ciutadà de Barcelona, procurador de Felip Aragall, cavaller,
domiciliat al castell de Càller, fill i hereu del difunt Lluís Aragall, cavaller, el dia 30 de setembre de 1451. Es
donen les afrontacions de l’hospici i altres referències dels seus propietaris anteriors. Segueix l’àpoca del
preu de la venda i la confirmació del lliurament de la possessió corporal de l’hospici venut.
Antoni Lombard, per autoritat reial notari públic de Barcelona i escrivà major de l’ofici de la Diputació
del General de Catalunya.
1A-1345
737 x 647
Document tacat de fongs i deteriorat de la meitat superior, especialment dels dos extrems, amb
pèrdua d’escriptura.

1366

1464, gener, 17. Barcelona.
Manuel de Montsuar, doctor en lleis, canonge degà de la seu de Lleida, diputat del General de
Catalunya resident a Barcelona, juntament amb Pere de Bell-lloc, donzell, i Bernat Gralla, ciutadà de
Lleida, absents de Barcelona, Bernat Joan sa Cirera, donzell, i Bernat Joan de Casaldàguila, oïdors de
comptes del dit General juntament amb fra Joan Despitlles, comanador de Barbens, de l’orde de Sant
Joan de Jerusalem, venen, en nom del dit General de Catalunya, a Pere Viastrosa, mercader, ciutadà de
Barcelona, en lliure i franc alou, una caseta en la qual hi ha una bassa o latrina, que Joan Berenguer
Torà, mercader, òlim ciutadà de Barcelona, regent els comptes del General, posseïa en el suburbi de la
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ciutat de Barcelona, vora el mar, pel preu de 50 lliures. La caseta es troba al costat mateix d’un hospici
que avui mateix també li han venut, amb un altre instrument en poder del notari infrascrit. Joan
Berenguer Torà havia comprat aquesta caseta amb la bassa o latrina a Mateu Capell, mercader, ciutadà de Barcelona, procurador de Felip Aragall, cavaller, domiciliat al castell de Càller, fill i hereu del
difunt Lluís Aragall, cavaller, el dia 30 de setembre de 1451. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Antoni Lombard, per autoritat reial notari públic de Barcelona i escrivà major de l’ofici de la
Diputació del General de Catalunya.
1A-1346
586 x 628
Document tacat de fongs i en mal estat de conservació, il·legible en molts passatges.

1367

1464, febrer, 21. Barcelona.
El Consell general i parlament de la ciutat de Barcelona, convocat i aplegat a l’escala de l’antic palau reial,
en presència dels consellers i de molts jurats, prohoms, ciutadans i habitants de la ciutat, designa síndic i procurador especial seu Joan Benet sa Pila, ciutadà, clavari de la ciutat, al qual són concedides totes les facultats
per vendre en nom de la ciutat, amb carta de gràcia, censals morts a les persones que vulgui i pel preu i en
les condicions que millor li semblaran, per tal de fer front a les necessitats de la Taula de Canvi, a la defensa i
el manteniment dels privilegis i les llibertats i altres menesters de la ciutat. El nomenament es fa d’acord
amb les autoritzacions donades als consellers de Barcelona pels reis Pere (1359, maig, 17. Barcelona) i Joan
(1390, febrer, 5. Barcelona), i també en observança de les ordinacions de la Taula de Canvi de Barcelona. La
designació compta amb l’autorització i el decret de Miquel de Vilagaià, cavaller, sotsveguer i regent la vegueria de Barcelona i del Vallès per absència de Bernat de Guimerà, varvassor, veguer de Barcelona.
Joan Ginebret, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat autoritzat per Pere Pasqual, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1469, febrer, 9.
1A-1347
384 x 677
Al dors, en lletra coetània: “Translatum sindicati civitatis Barchinone facti ad opus discreti Anthonii Petri,
presbiteri, beneficiati in ecclesia Sancte Anne ipsius civitatis”.
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1367. El Consell general i parlament de la ciutat de
Barcelona, convocat i aplegat
a l’escala de l’antic palau reial,
designa síndic i procurador
especial seu Joan Benet sa
Pila, ciutadà de Barcelona, clavari de la ciutat, per vendre
en nom de la ciutat, amb
carta de gràcia, censals morts
a les persones que vulgui i pel
preu i en les condicions que
millor li semblaran, per tal de
fer front a les necessitats de la
Taula de Canvi, a la defensa i
el manteniment dels privilegis
i les llibertats i altres menesters de la ciutat.
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1368

1464, febrer, 24. Barcelona.
Joan Benet sa Pila, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Antoni Pou, prevere, beneficiat a l’església del monestir de Santa
Anna de Barcelona, un censal mort de 6 lliures i 5 sous de pensió anual, a percebre cada 21 de febrer,
assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 100 lliures, a for o
raó de 16.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Pere Pasqual, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1348
637 x 544
Al dors, en lletra coetània, hi ha dues anotacions esborrades.

1369

1464, febrer, 29. Uclés.
Juan Diego de Coronado, prior del monestir d’Uclés, a la diòcesi de Conca, jutge, executor i diputat especial de la Santa Seu, notifica i demana a tota la jerarquia eclesiàstica el compliment estricte de les lletres del papa Pius II (1463, agost, 2. Tívoli), en virtut de les quals cap frare profés de l’orde de Sant
Jeroni no podrà mudar-se a cap altre orde, encara que sigui de règim més estricte, sense el consentiment particular dels superiors del convent on hagi estat rebut i admès. També els ordena que en el termini de sis dies després que els seran presentades aquelles lletres papals, procurin que tots els frares
jerònims fugitius dels seus monestirs d’origen es posin a disposició dels generals i priors de l’orde.
Lope García de Ferrera, clergue de la diòcesi de Palència, per autoritat apostòlica i imperial notari públic.
Trasllat autoritzat per Narcís Guerau Gili, per autoritat reial, imperial i apostòlica notari públic de
Barcelona i per tot l’orbe, de 1483, agost, 27.
1A-1349
688 x 636
Al dors, en lletra coetània: “Exemplar sive transumptum eiusdem processus apostolica auctoritate
confecti, virtute cuius fratres fugitivii ordinis divi Hieronimi possunt et debent compelli ad sua redire
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monasteria, etiam si absque summi pontificis licentia ad artiorem se contulerint religionem. Et etiam
quicunque detinentes vel recipientes et favorem eisdem fugitiviis prestantes sunt excomunicati et
monasteria in quibus recepti fuerint interdicta, si infra sex dies a die presentationis presentis processus non obediunt. Et ipsi fugitivi sunt ipso facto excomunicati similiter. Que gratia fuit concessa per
sanctum papam Pium, quarto nonas augusti, anno Domini 1464”. Hi ha altres anotacions diverses.

1370

1464, abril, 9. Barcelona.
Joan Benet sa Pila, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Beatriu, muller del difunt Alfons de la Cavalleria, mercader, ciutadà de
Saragossa, habitant de Barcelona el dia de la seva mort, un censal mort de 18 lliures i 15 sous de pensió
anual, a percebre cada 20 de març, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona,
pel preu de 300 lliures, a for o raó de 16.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Nurici Joan Fogassot, escrivà per autoritat reial i notari públic de Barcelona, tenint les escriptures
de l’escrivania del difunt (...), notari públic de Barcelona, avi patern seu, clogué aquest instrument
(...) de 1570.
1A-1350
633 x 520
Pergamí malmès de les parts dreta i inferior, amb pèrdua d’escriptura. Al dors, en lletra coetània, hi
ha una anotació il·legible.

1371

1464, abril, 20. Barcelona.
Joan Benet sa Pila, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Sibil·la, muller i hereva universal del difunt Bertran Torró, ciutadà
de Barcelona, un censal mort de 6 lliures i 5 sous de pensió anual, a percebre cada 9 d’abril, assignades
sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 100 lliures, a for o raó de
16.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
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Joan Vilar, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de la notaria del
difunt Miquel Ferran, clogué aquest instrument l’1 de juliol de 1545.
1A-1351
650 x 518

1372

1464, juny, 11. Barcelona.
Testament de Lluís Clos, prevere, beneficiat a la seu de Barcelona. Elegeix marmessors el prior del
monestir de Sant Jeroni de la Murtra, els administradors de la capella de Sant Sever de la seu de
Barcelona i misser Esteve Palau, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona. Es fa enterrar al carner dels beneficiats de la catedral. Fa llegats a l’obra del monestir de la Murtra, als seus marmessors, als aniversaris
de l’església de Sant Joan de Jerusalem, de Barcelona, al bisbe de la diòcesi, etc. Entre altres llegats,
deixa diverses quantitats a la seva neboda Eulàlia, filla del seu difunt germà Pere Clos, muller de dit
misser Esteve Palau, a les dones Margarida, vídua de Miquel Gilabert, i Caterina, que estan amb ell i el
serveixen. Disposa de diversos censals i altres rendes, i ordena que facin celebrar misses per a la seva
ànima i la de la reina d’Aragó Violant.
Francesc Terrassa, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1352
320 x 691
Al dors, en lletra coetània: “Testament del discret mossèn Luís Clos, prevera, benificiat en la seu de
Barcelona”. “Testament de mossèn Luís Clos”.
1373

1464, setembre, 25. Barcelona.
Guerau Benet Castelló, ciutadà de Barcelona, hereu universal de la seva difunta mare Joana, i la seva
muller Beneta, venen amb carta de gràcia a Joana, filla del difunt Joan Miravet, del lloc d’Horta, a la diòcesi de Tortosa, muller de Bartomeu Roca, moliner, habitant de Barcelona, un censal mort de 37 sous i 6
diners de pensió anual, a percebre cada 25 de setembre, pel preu de 30 lliures, a for o raó de 16.000
sous per 1000 sous. Com a garantia de pagament de la pensió anual, els venedors obliguen tots llurs
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béns mobles i immobles. Declaren que fan aquesta venda a la compradora perquè li devien 30 lliures.
Segueix l’àpoca del preu de la venda, en la qual es fa constar que la compradora Joana no ha pagat les
30 lliures, sinó que les ha retingudes en satisfacció de les altres 30 lliures que els venedors li devien.
Joan Bernat, escrivà del rei d’Aragó i per autoritat reial notari públic per a tota la seva terra i
dominació.
1A-1353
526 x 703
Document tacat de fongs i en mal estat de conservació, especialment de la meitat superior. Al
dors, en lletra coetània, hi ha una anotació molt esborrada.
1374

1464, novembre, 26. Barcelona.
Joan Benet sa Pila, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de Barcelona, ven amb
carta de gràcia a Ramon Pujades, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 5 lliures de pensió
anual, a percebre cada 30 d’agost, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona,
pel preu de 80 lliures, a for o raó de 16.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Honorat sa Conomina, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1354
631 x 633
Al dors, en lletra coetània: “Carta de venda de censal feta per lo honorable clavari e síndic de la
ciutat de Barcelona al venerable en Ramon Puiades, mercader, ciutadà de la dita ciutat, de .V. liures
barcelonines cascun any, pagadores a trenta del mes de agost. És lo preu, a rahó de .XVIm. per mil,
.LXXX. liures”.

1375

1465, abril, 16. Barcelona.
Pere Figuera, sabater, ciutadà de Barcelona, ven a Esteve Rostoll, Salvador Ferrer i Pere Duran, sabaters, ciutadans de Barcelona, tots plegats prohoms administradors de la confraria de Sant Marc dels sabaters de
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Barcelona, compradors en nom i amb diners de la dita confraria, un censal mort de 6 lliures i 5 sous de pensió anual, a percebre cada 21 de març, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de
Barcelona, pel preu de 100 lliures. El censal havia estat venut amb carta de gràcia a Pere Figuera per Jeroni
Sala, clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de Barcelona, el 22 de març de 1463, pel
preu de 100 lliures. Segueix l’àpoca del preu de la venda, amb data de 29 d’abril, en la qual Pere Figuera
reconeix haver cobrat 86 lliures, 2 sous i 2 diners en paga prorrata de les 100 lliures.
Bartomeu Costa, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1355
462 x 538
Al dors, en lletra coetània: “Vende feta per lo honorable an Pere Figuera a la Confraria de Sent
March de hun censal creat de pensió de .VI. lliures, .V. sous, preu .C. lliures, lo qual la ciutat de
Barcelona fa e preste cascun any a .XXI. de març”.

1376

1465, maig, 18. Martorell.
Fra Mateu Rella, vicari general del monestir de la Casa de Déu o de Miralles, de l’orde de Sant Agustí,
situat a la baronia de Castellví de Rosanes, fra Joan Correger, fra Simó, fra Joan de Gualbes i fra Joan
Torrelles, conventuals del dit monestir, estableixen en emfiteusi a Joan Oliver una casa amb totes les
seves pertinences, que posseeixen a la vila de Martorell, vora la volta dita d’en Joan Roig, sota el domini
alodial del senyor de Castellví de Rosanes, a cens de 2 sous anuals pagadors per Nadal. L’emfiteuta
pagarà cada any al monestir un cens de 33 sous per sant Joan del mes de juny. Per dret d’entrada ha
pagat al monestir un parell de pollastres.
Miquel Bernius, prevere, rector de l’església parroquial de la vila de Santa Maria de Martorell i
notari públic de les dites vila i parròquia, clogué aquest instrument el 28 d’agost de 1561.
1A-1356
498 x 483
Al dors, en lletra del segle XVI: “Stabliment fet per lo monestir de la Casa de Déu a Joan Oliver, de
Marthorell, de huna casa prop lo pou de Marthorell, a çens de .XXXIII. sous”.
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1377

1466, març, 19. Barcelona.
Bernat de Guimerà, varvassor, veguer de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, degudament assessorat per Francesc de Berga i Miquel Joan Salmonia, doctors en lleis, ciutadans de Barcelona, assigna a
Brígida, muller de Joan Pi, mercader, ciutadà de Barcelona, que abans fou la muller del difunt Bernat
d’Alacant, mercader, ciutadà de Barcelona, la qual té i posseeix en dot i esponsalici l’herència i els béns
del seu primer marit, 15 lliures, 2 sous i 2 diners sobre un censal mort de 81 lliures, 15 sous i 2 diners
de preu i de 18 lliures i 15 sous de pensió anual, que els hereus i successors d’Alfons de la Cavalleria,
difunt, reben cada 26 de març sobre la universitat i singulars de la ciutat de Barcelona. Aquest censal
havia estat venut pel clavari i síndic de la universitat de Barcelona a Beatriu, muller del dit Alfons, com
a tutora dels seus fills, el 26 de març de 1463. Una sentència dictada el 13 d’agost de 1465 per
Guerau Guardiola, doctor en lleis, jutge delegat del rei en la causa existent entre l’esmentada Brígida i
els hereus del seu primer marit, d’una banda, i els hereus d’Alfons de la Cavalleria, de l’altra, havia adjudicat a la part de Brígida el cobrament de 317 lliures, 17 sous i 6 diners, a percebre sobre els béns
dels hereus d’Alfons de la Cavalleria. Com que la part de Brígida encara estava pendent de cobrar 81
lliures, 15 sous i 2 diners, incloses les despeses de la causa, fins a completar aquelles 317 lliures, 17
sous i 6 diners, per això el veguer dictamina aquesta consignació a favor de Brígida.
Pere Eixarrat, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a tota la seva dominació i
regent l’escrivania de la cort del veguer de Barcelona.
1A-1357
500 x 580

1378

1466, juliol, 18. Barcelona.
Guerau Benet Castelló, ciutadà de Barcelona, per poder lluir i pagar alguns censos i deutes derivats de
l’herència rebuda dels seus pares Francesc Castelló, doctor en lleis, i Joana, difunts, ciutadans de Barcelona,
ven a Pere Ponç, mercader, ciutadà de Barcelona, un hospici major o cases amb obradors, botigues i altres
construccions, amb tots els seus drets i les seves pertinences, que posseeix a Barcelona, davant i vora el
mar, a la plaça del Vi, en el lloc anomenat Drassana. Ho té pels hereus i successors del difunt Ramon de
Pla, ciutadà de Barcelona, a cens de 2 morabatins i 18 diners a pagar per sant Miquel, i sota el domini alo-
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1377. Bernat de Guimerà,
varvassor, veguer de
Barcelona, Igualada, Vallès,
Moià i Moianès, consigna a
favor de Brígida, muller de
Joan Pi, mercader, ciutadà de
Barcelona, una quantitat de
diners que li faltava per
cobrar procedent d’una causa
judicial moguda entre ella i els
hereus del seu primer marit,
sobre la qual ja s’havia dictat
una sentència l’any passat.
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dial de l’altar de Sant Silvestre de la seu de Barcelona. Preu de la venda: 16.800 sous. Paula Beneta i
Francesc Benet Castelló, batxiller en decrets, muller i germà del venedor, respectivament, aproven i confirmen la venda. L’escriptura dóna informació dels antecedents financers de la família del venedor, dels documents dotals dels pares, del repartiment i l’evolució de diversos censals morts fins a arribar a la situació
actual, quan ha calgut vendre en pública subhasta l’objecte d’aquesta venda.
Joan Maians, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1358
774 x 655
Vegeu el document núm. 1404, amb les àpoques d’aquesta venda i de les altres dues del mateix
18 de juliol, amb data de 9 d’abril de 1470.
Al dors, en lletra coetània: “Emptio Petri Poncii, mercatoris, in posse Johannis Mayans, notarii publici
Barchinone”. Hi ha una altra anotació coetània il·legible.

1379

14[66], juliol, 18. Bacelona.
Guerau Benet Castelló, ciutadà de Barcelona, per poder lluir i pagar alguns censos i deutes derivats de
l’herència rebuda dels seus pares Francesc Castelló, doctor en lleis, i Joana, difunts, ven a Pere Ponç, mercader, ciutadà de Barcelona, una casa annexa a un hospici major que també li ha venut avui, amb la
qual s’ha construït una cuina i un rebost per al dit hospici major. Està situada a la ciutat de Barcelona, a
la plaça del Vi, en el lloc anomenat Drassana. La casa és tinguda per Joan des Puig, mercader, ciutadà
de Barcelona, successor del seu avi Pere des Puig, difunt, ciutadà de Barcelona, i pels hereus i successors
d’Angelina, muller de Narcís Pont, àlies Rafart, hereu de Pere Rafart, de Vidreres, a la diòcesi de Girona;
aquests ho tenen per Miquel de Pla, ciutadà de Barcelona, successor de Ramon de Pla, sota el domini
alodial de l’altar de Sant Silvestre de la seu de Barcelona. Preu de la venda: 5800 sous. Francesc Benet
Castelló, batxiller en decrets, i Paula Beneta, germà i muller del venedor, respectivament, confirmen la
venda. L’escriptura dóna informació dels antecedents financers de la família del venedor, dels documents
dotals dels pares, del repartiment i l’evolució de diversos censals morts fins a arribar a la situació actual,
quan ha calgut vendre en pública subhasta l’objecte d’aquesta venda.
Joan Maians, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1359
700 x 570
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Vegeu el document núm. 1404, amb les àpoques de les tres vendes del 18 de juliol, amb data de 9
d’abril de 1470.
Document tacat de fongs i en mal estat de conservació, sobretot de la meitat superior i de tot el
marge dret, amb pèrdua d’escriptura en totes les ratlles. El seu contingut s’ha pogut completar
amb el tenor de les altres dues vendes del mateix dia 18 de juliol i amb l’àpoca conjunta de les
tres vendes, de 9 d’abril de 1470. Al dors, en lletra coetània, hi ha una anotació molt esborrada.
El document diu Vallvidrera equivocadament. L’àpoca de 9 d’abril de 1470 posa clarament
Vidreres.

1380

1466, juliol, 18. Barcelona.
Guerau Benet Castelló, ciutadà de Barcelona, per poder lluir i pagar alguns censos i deutes derivats de
l’herència rebuda dels seus pares Francesc Castelló, doctor en lleis, i Joana, difunts, ciutadans de
Barcelona, ven a Pere Ponç, mercader, ciutadà de Barcelona, unes cases annexes a un hospici major que
també li ha venut avui, situades en un carreró, amb les quals s’ha construït una cambra per al dit hospici major. Estan situades a Barcelona, vora el mar, a la plaça del Vi, en el lloc anomenat Drassana, i les té
per Guillem Romeu, ciutadà de Barcelona, el qual les té per Miquel de Pla, ciutadà de Barcelona, successor del difunt Ramon de Pla, ciutadà de Barcelona, sota el domini alodial de l’altar de Sant Silvestre
de la seu de Barcelona. Preu de la venda: 2500 sous. Paula Beneta i Francesc Benet Castelló, batxiller
en decrets, muller i germà del venedor, respectivament, confirmen la venda. L’escriptura dóna informació
dels antecedents financers de la família del venedor, dels documents dotals dels pares, del repartiment i
l’evolució de diversos censals morts fins a arribar a la situació actual, quan ha calgut vendre en pública
subhasta l’objecte d’aquesta venda.
Joan Maians, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1360
638 x 590
Vegeu el document núm. 1404, amb les àpoques de les tres vendes del 18 de juliol, amb data de 9
d’abril de 1470.
Document tacat de fongs i en mal estat de conservació de la part superior, amb passatges il·legibles.
El seu contingut s’ha pogut completar amb el tenor de les altres dues vendes del mateix dia 18 de
juliol i amb l’àpoca conjunta de les tres vendes, de 9 d’abril de 1470. Al dors, en lletra coetània, hi ha
una anotació il·legible.
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1381

1466, agost, 12. Barcelona.
Pere Vila, mercader, ciutadà de Barcelona, transfereix a Pere Joan Berenguer de Junyent, ciutadà de
Barcelona, hereu del seu germà Joan Bernat de Junyent, difunt, ciutadà de Barcelona, i a la muller d’aquest, Caterina, la qual té i posseeix per dot i esponsalici els béns del seu marit, dos censals morts: l’un
de 17 lliures, 17 sous i 6 diners de pensió anual i de 2400 sous de preu o propietat, que rep cada primer d’octubre sobre la universitat de la ciutat de Barcelona, i que havia comprat l’1 d’octubre de 1464,
i l’altre censal de 4 lliures de pensió anual i de 2000 sous de preu o propietat, que rep cada 4 d’octubre, i que posseeix per venda que li’n féu Dalmau Mercader, mercader, ciutadà de Barcelona, el 10 de
novembre de 1463. Pere Vila fa la transferència dels dos censals als esmentats Pere Joan Berenguer de
Junyent i a Caterina en paga prorrata dels 10.000 sous que els devia per la venda que aquests li feren
d’unes cases o hospici, amb tots els seus drets i les seves pertinences, situades a la parròquia de Santa
Maria del Mar, al carrer dels Banys Vells.
Francesc Pedralbes, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures del difunt
Antoni Vilanova, per autoritat reial notari públic de Barcelona, clogué aquest instrument l’11 d’abril
de 1580.
1A-1361
540 x 587
Al dors, en lletra coetània, hi ha diverses anotacions molt esborrades.

1382

1466, novembre, 6. Barcelona.
Miquel de Pla, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Pere Ponç, mercader, ciutadà de Barcelona,
que li ha pagat 69 lliures, 17 sous i 5 diners que li devia pel lluïsme de la venda que Guerau Benet
Castelló, ciutadà de Barcelona, féu al dit Pere Ponç d’un hospici major i d’unes cases annexes situades a
la ciutat de Barcelona, a la plaça del Vi, en el lloc anomenat Drassana Vella. La venda tingué lloc el 18
de juliol passat. Miquel de Pla fa cessió a dit Pere Ponç de tots els seus drets i les seves accions sobre
l’hospici major i les cases per raó de la quantitat esmentada.
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Joan Maians, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1362
646 x 660
Al dors, en lletra coetània: “En la present carta ha sinch àpoques fermades a l’honrat en Pera Pons,
mercader, dues per mossèn Miquel dez Pla, una de l’honrat en Johan dez Puig, altra de mossèn
Guillem Romeu, ciutedans de Barcelona, e altra de mossèn Hugo de Lobets e Luís Sirvent,
canon[g]es de la seu, qui prenen ferma entre totes de .CLXVI. lliures, .XIII. sous, .III. E són totes ab
cessions per tuhició del dit Pera Pons per deffendre dites cases e alberch maior de la plaça del Vi,
per luïsmes e censos deguts de aquells”.
Aquest pergamí conté copiades, ultra aquesta, quatre àpoques més a favor del mateix Pere Ponç,
dels dies 10 i 30 de novembre i 30 de desembre.

1383

1466, novembre, 10. Barcelona.
Miquel de Pla, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Pere Ponç, mercader, ciutadà de Barcelona,
que li ha pagat 8 lliures, 17 sous i 7 diners que li devia per censos fins al dia de sant Miquel de setembre passat, sobre un hospici major i unes cases que Guerau Benet Castelló, ciutadà de Barcelona, va
vendre al dit Pere Ponç el 18 de juliol passat. L’hospici i les cases estan situades a Barcelona, a la plaça
del Vi, en el lloc anomenat Drassana Vella. El pagament s’ha fet mitjançant la Taula de Canvi de la ciutat, a nom de Francesc Queralt, gendre de Miquel de Pla. Miquel de Pla fa cessió al dit Pere Ponç de
tots els seus drets i les seves accions sobre l’hospici major i les cases per raó de la quantitat esmentada.
Joan Maians, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1362
646 x 660
Aquest pergamí conté copiades, ultra aquesta, quatre àpoques més a favor del mateix Pere Ponç,
de 6 i 30 de novembre i 30 de desembre.
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1384

1466, novembre, 24. Cervera.
Bartomeu Pigorell, oriünd del lloc de Sant Martí, del bisbat d’Urgell, ara habitant de la vila de Cervera, del
bisbat de Vic, únic hereu universal, per mort del seu germà Joan, llicenciat en lleis, del seu pare Bartomeu
Pigorell, mercader de Cervera, atès que és menor de 25 anys i major de 16, designa procuradors seus
especials, amb l’autoritat i decret de Joan d’Altarriba, cavaller, batlle i cort de Cervera, Joan Vilar, jurisperit, i
Nicolau Hereter, mercader, ciutadans de Barcelona. Els dóna plens poders perquè en nom seu puguin
reclamar i cobrar, cada 15 de febrer, del clavari de la ciutat de Barcelona, la pensió anual de 1531 sous i
3 diners d’un censal mort que li pertany per dret hereditari, així com cobrar-ne el preu i haver-ne la propietat en cas de lluïció, signar àpoques, definicions i altres actes i instruments relatius al censal.
Simeó Porta, de la vila de Cervera, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació
del rei d’Aragó.
1A-1363
319 x 338

1385

1466, novembre, 30. Barcelona.
Joan des Puig, mercader, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Pere Ponç, mercader, ciutadà de
Barcelona, que li ha pagat 12 lliures, 11 sous i 9 diners d’aquells 5800 sous per preu dels quals Guerau
Benet Castelló, ciutadà de Barcelona, va vendre al dit Pere Ponç una casa annexa a un hospici major
situat a la plaça del Vi de Barcelona, en el lloc anomenat Drassana Vella, el 18 de juliol passat. De la
quantitat pagada, 3 lliures, 12 sous i 6 diners corresponen al lluïsme de la venda de la casa, i les restants 8 lliures, 19 sous i 3 diners al cens degut fins al dia de Nadal vinent. Joan des Puig fa cessió al dit
Pere Ponç de tots els seus drets i les seves accions sobre la casa per raó de la quantitat esmentada.
Joan Maians, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1362
646 x 660
Aquest pergamí conté copiades, ultra aquesta, quatre àpoques més a favor del mateix Pere Ponç, de 6,
10 i 30 de novembre i 30 de desembre.
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1386

1466, novembre, 30. Barcelona.
Guillem Romeu, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Pere Ponç, mercader, ciutadà de Barcelona, que
li ha pagat 16 lliures, 2 sous i 6 diners d’aquells 2500 sous per preu dels quals Guerau Benet Castelló, ciutadà de Barcelona, va vendre al dit Pere Ponç unes cases annexes a un hospici major situat a la plaça del
Vi de Barcelona, en el lloc anomenat Drassana Vella, el 18 de juliol passat. La quantitat pagada correspon
al lluïsme de la venda i al cens degut fins a la festa de l’Ascensió passada. Guillem Romeu fa cessió al dit
Pere Ponç de tots els seus drets i les seves accions sobre les cases per raó de la quantitat esmentada.
Joan Maians, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1362
646 x 660
Aquest pergamí conté copiades, ultra aquesta, quatre àpoques més a favor del mateix Pere Ponç,
de 6, 10 i 30 de novembre i 30 de desembre.

1387

1466, desembre, 30. Barcelona.
Hug de Llobets i Lluís Sirvent, canonges de la seu de Barcelona, curadors de la canongia i prebenda de
Sant Silvestre de la seu de Barcelona, assignats a la dita cura per Joan Narcís sa Plana, doctor en ambdós drets, canonge de la dita seu i vicari general de la seu vacant per autoritat del mateix capítol, confessen i reconeixen a Pere Ponç, mercader, ciutadà de Barcelona, que en nom de la dita canongia i prebenda els ha pagat 59 lliures, 4 sous i 1 diner que els devia pel lluïsme de la venda que Guerau Benet
Castelló, ciutadà de Barcelona, féu al dit Pere Ponç d’un hospici major i d’unes cases annexes situades a
la plaça del Vi de Barcelona, en el lloc anomenat Drassana Vella. La venda tingué lloc el passat 18 de
juliol. El pagament s’ha fet mitjançant la Taula de Canvi de la ciutat, a nom de Joan Lledó, prevere, beneficiat a Santa Maria del Mar, receptor dels emoluments de l’ardiaconat del Mar. Ambdós canonges fan
cessió al dit Pere Ponç, en nom de llur canonicat i prebenda, de tots els seus drets i les seves accions
sobre l’hospici major i les cases per raó de la quantitat esmentada.
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Joan Maians, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1362
646 x 660
Aquest pergamí conté copiades, ultra aquesta, quatre àpoques més a favor del mateix Pere Ponç,
de 6, 10 i 30 de novembre.

1388

1467, gener, 2 . Força Vella de Girona.
La reina Joana, lloctinent general del seu marit el rei Joan, assigna a Marturià Traver, prevere, com a rector del col·legi fundat en el castell de Sobreportes de Girona pel difunt mestre Ramon Querol, les rendes
i els drets reials de les parròquies de Quart, Palau i Montalt, i les de la batllia de Girona, per tal de
garantir el cobrament de les pensions degudes d’aquell censal mort de 25 lliures de pensió anual que la
reina havia venut amb carta de gràcia a dit Marturià Traver, per 10.000 sous, l’1 de setembre de 1462.
La reina ordena que Bartomeu Modaguer, de la parròquia de Quart, batlle natural i receptor de les
dites rendes i els drets reials, respongui a l’esmentat rector del col·legi i als seus successors de les 25
lliures anuals de la pensió del censal.
A la part inferior esquerra: “In Locumtenentia domine regine, primo. Vidit Guilelmus de Peralta,
regens thesaurariam et pro conservacione. Domina regina, ad relacionem Jacobi Taravau, regentis
cancellariam, per quem fuit visa mandato mihi Joanni Girgos, visa etiam per Guilelmum de Peralta,
regentem thesaurariam, et pro conservacione. Probata”. A la part dreta: “Taravau, regens”.
1A-1364
567 x 474
Segell perdut. Al dors, en lletra coetània: “Registrata”, i una altra anotació borrosa.

1389

1467, gener, 13-15. Barcelona.
Acta notarial de la publicació, autenticació i autorització del testament sacramental del difunt Pedro de
Ernedo, del regne de Castella, el qual dictà de paraula les seves darreres voluntats davant de testimonis
de fe el dia 14 de juliol passat en el monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, on residia i on morí
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1388. La reina Joana adjudica
a Marturià Traver, prevere,
rector del col·legi fundat en el
castell de Sobreportes de
Girona, unes rendes i uns
drets reials per garantir el
cobrament de les pensions
del censal que li havia venut
pocs anys abans, amb carta
de gràcia, assignat sobre les
rendes de la Batllia general de
Catalunya.

1388. la reyna, signatura autògrafa de la reina Joana.
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l’endemà dia 15. Fra Joan Moner, procurador de fra Jaume Tàpies, prior del monestir, havia demanat el
dia 13 d’aquest mes de gener a Bernat de Guimerà, varvassor, veguer de Barcelona, que fes prendre
informació de les dites voluntats, les autoritzés i les fes redactar en escriptura pública. L’endemà, dia 14
de gener, a l’altar del màrtir Sant Feliu de l’església de Sant Just, de Barcelona, tingué lloc la deposició
jurada dels testimonis fra Jaume Coma, Bernat Serra, paraire de draps de llana, ciutadà de Barcelona,
Gregori d’Angusoles, teixidor de draps de lli, ciutadà de Barcelona, i Dídac de Villalon, brasser, resident al
monestir de Sant Jeroni. L’endemà, dia 15, el veguer, assessorat per misser Joan Dalmau, doctor en lleis,
advocat ordinari de la ciutat de Barcelona, proclamà, autenticà i autoritzà la voluntat darrera del difunt
Pedro de Ernedo. El difunt havia nomenat marmessors seus fra Joan Lledó, fra Jaume Martorell i fra
Antic, conventuals de Sant Jeroni. Disposà ser enterrat al mateix monestir i l’instituí hereu universal de
tots els seus béns.
Honorat sa Conamina, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1365
790 x 612
Al dors, en lletra coetània: “Testament sagramental fet en l’any de Nostre Senyor .M CCCC LXVII., ab
lo qual en Pedro de Ernedo fa hereu universal lo monestir de Sent Hierònim de la Vall de Ebron”.

1390

1467, març, 7. Barcelona.
Lluís Ros, ciutadà de Barcelona, la seva muller Elionor i llur fill Lluís Ros, venen amb carta de gràcia a
Berenguer Plegamans, prevere, titular del benefici de Santa Maria fundat a l’església del monestir de Santa
Maria de les Magdalenes, de Barcelona, un censal mort de 6 lliures i 5 sous de pensió anual, a percebre
cada 23 de març, pel preu de 100 lliures, a for o raó de 16.000 sous per 1000 sous. Fan aquesta venda
per poder pagar els 200 florins o 150 lliures, a raó de 15 sous per cada florí, que havien promès pagar als
hereus i successors del difunt Ferran d’Angulo, cavaller castellà, capità a Vilafranca del Penedès dels enemics del senyor rei, pel rescat de la persona del dit Lluís Ros fill, el qual era presoner del dit d’Angulo i ara
dels seus successors. El comprador Berenguer Plegamans adquireix el censal en nom i amb els diners del
dit benefici, que li provenen de la lluïció d’uns morabatins que rebia anualment, en nom del mateix benefici,
sobre un hospici que els hereus del difunt Antoni Ferrer, taverner, ciutadà de Barcelona, tenien al carrer de
la Portaferrissa, al cap del carrer d’en Pedritxol. Aquest hospici fou enderrocat per ordre dels obrers de la
ciutat, per facilitar el pas del carrer d’en Pedritxol al de la Portaferrissa. Aquesta venda es fa amb el consentiment i l’aprovació de Caterina Francesca, priora del monestir de les Magdalenes, de Joan Saurí i de
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Joan Arnau, apotecaris, ciutadans de Barcelona, administradors aquest any del dit monestir i convent. Els
venedors donen com a fiador Bernat Miquel, ciutadà de Barcelona, parent llur, i obliguen en garantia de
pagament un altre censal mort sobre les rendes de la Batllia General de Catalunya que Lluís Ros pare
havia comprat l’any 1460. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Rafel de Riudor, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1366
778 x 574
Al dors, en lletra coetània, hi ha dues anotacions borroses.

1391

1467, març, 9. Barcelona.
Bartomeu Ferrer, mercader, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Pere Ponç, mercader, ciutadà de
Barcelona, que li ha pagat 7 lliures d’aquells 5800 sous pel preu dels quals Guerau Benet Castelló, ciutadà de Barcelona, va vendre a dit Pere Ponç una casa unida a un hospici major, amb la qual casa hom
féu la cuina i el rebost de l’hospici, situada a la ciutat de Barcelona, a la plaça del Vi, en el lloc anomenat Drassana Vella, el dia 18 de juliol de 1466. De les esmentades 7 lliures rebudes, 4 lliures, 12 sous i
6 diners corresponen al lluïsme de la venda, i les 3 lliures, 7 sous i 6 diners restants pertanyen al cens
de la casa degut fins a la festa de sant Joan de juny del 1466.
Joan Maians, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1367
357 x 700
Aquest pergamí conté una altra àpoca, del dia 19 de març.
Al dors, en lletra coetània: “En la present carta ha dues àpocas fermades a l’honorable en Pera
Pons, la una per en Barthomeu Farrer, mercader, de .VII. lliures, l’altra per lo procurador de Narcís
Rafart, de .XVIIII. lliures, tres sous, per luïsmes e censos deguts ab cessions ad tuendum al dit Pera
Pons, prenen suma abdues de .XXVI. lliures, .III. sous”.
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1392

1467, març, 14. Barcelona.
Acta notarial del lliurament de la possessió corporal d’un hospici major o cases amb obradors, botigues i
altres construccions, amb tots els seus drets i les seves pertinences, fet per Guerau Benet Castelló, ciutadà de Barcelona, a favor de Pere Ponç, mercader, ciutadà de Barcelona, situat a la mateixa ciutat, vora
el mar, a la plaça del Vi, en el lloc anomenat Drassana. L’hospici és tingut pels hereus del difunt Ramon
de Pla, ciutadà de Barcelona, a cens de 2 morabatins i 10 sous, i sota el domini alodial de l’altar de
Sant Silvestre de la seu de Barcelona.
Joan Maians, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1368
281 x 437
Document tacat de fongs. Al dors, en lletra coetània: “Carta ab la qual lo honorable en Guerau
Benet Castelló ha liurada possessió al venerable en Pera Pons de l’alberch maior e cases situades
en la ciutat de Barcelona, davant la plaça del Vi”.

1393

1467, març, 19. Barcelona.
Jaume Masdéu, guardià del mar, ciutadà de Barcelona, procurador substitut de Narcís Rafart, de la
parròquia de Vidreres, a la diòcesi de Girona, el qual és procurador de la seva muller Angelina, filla del
difunt Pere Rafart, de la dita parròquia, confessa i reconeix a Pere Ponç, mercader, ciutadà de Barcelona,
que li ha pagat 19 lliures i 3 sous d’aquells 5800 sous pel preu dels quals Guerau Benet Castelló, ciutadà de Barcelona, va vendre al dit Pere Ponç una casa unida a un hospici major, amb la qual casa hom
féu la cuina i el rebost de l’hospici, situada a la ciutat de Barcelona, a la plaça el Vi, en el lloc anomenat
Drassana Vella, el dia 18 de juliol de 1466. De les esmentades 19 lliures i 3 sous, 7 lliures i 5 sous
corresponen al lluïsme de la venda, i les 11 lliures i 18 sous restants pertanyen al cens de la casa degut
fins al dia de Nadal passat.
Joan Maians, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1367
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357 x 700
Aquest pergamí conté una altra àpoca, del dia 9 de març.
Al dors, en lletra coetània: “En la present carta ha dues àpocas fermades a l’honorable en Pera
Pons, la una per en Barthomeu Farrer, mercader, de .VII. lliures, l’altra per lo procurador de Narcís
Rafart, de .XVIIII. lliures, tres sous, per luïsmes e censos deguts ab cessions ad tuendum al dit Pera
Pons, prenen suma abdues de .XXVI. lliures, .III. sous”.

1394

1467, abril, 28. Cervera.
Acta notarial de la deliberació i provisió emesa per Joan d’Altarriba, cavaller, batlle reial i cort de la vila
de Cervera, amb el consell dels seu assessor ordinari Pere Boquet, doctor en decrets, a favor de
Bartomeu Pigorell, de la dita vila, per la qual el declara lliure de la tutela i administració dels que havien
estat fins ara els seus tutors: Pere Mestre, teixidor, i Tomàs Ferrer, barber, de Cervera. El dit Bartomeu
Pigorell, fill i hereu legítim del seu difunt pare Bartomeu Pigorell, havia comparegut davant del batlle
acompanyat d’Antoni Sala, prevere, Joan Major, blanquer, i Joan Teixidor, sastre, membres de la seva
parentela, explicant com el seu pare, mercader de Cervera, òlim habitant de Sant Martí de la Morana o
de la Plana, de la parròquia de Guissona, havia ordenat el seu testament a Cervera el 4 de juny de
1464 i havia designat tutors de la seva persona i administradors de la seva herència, com a fill pupil
que era del testador, els esmentats Pere Mestre i Tomàs Ferrer. Ara, el dit Bartomeu Pigorell reclamava
la fi de la dita tutela i la devolució de l’administració del seus béns paterns, atès que la tutela finalitza
legalment en complir els 14 anys d’edat. El batlle procedí a indagar l’edat de Bartomeu mitjançant la
declaració de quatre testimonis fidedignes, els quals manifestaren que el noi devia tenir entre 16 i 17
anys i que s’havia casat feia poc amb Margarida, filla del mestre Nicolau Hereter, difunt, i d’Isabel.
Finalment, el batlle ordena la prescripció de la tutela, mana als tutors que retin comptes de llur administració i que restitueixin a Bartomeu Pigorell les escriptures de la seva herència, per tal com ha esdevingut hàbil i dispost per regir i administrar personalment els seus béns.
Joan Ponç, habitant de la vila de Cervera, per autoritat reial i imperial notari públic, regent l’escrivania del batlle de Cervera per Joan Solsona, secretari reial i senyor útil de la dita escrivania.
1A-1369
542 x 610
Al dors, en lletra coetània: “D’en Pigorell de Cervera”.
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1395

1467, maig, 13. Barcelona.
Bernat Planes, prevere, beneficiat a la seu de Barcelona, Bernat Farigola, prevere, beneficiat a l’església
de Santa Maria del Mar, i Antònia, muller del difunt Pere Itantí, mercader, ciutadà de Barcelona, marmessors de la difunta Margarida, muller del difunt Antoni Riera, mariner, ciutadà de Barcelona, donen i
assignen 100 sous censals per a la celebració de dues misses setmanals, el divendres i el dissabte, a
l’altar de Sant Bernardí de l’església de Santa Maria del Pi, de Barcelona. La difunta Margarida havia
instituït les dues misses en el seu darrer testament, ordenat el 6 de desembre de 1466, i les havia
dotat amb 100 sous pertanyents a un censal mort de 152 sous de pensió anual i de 152 lliures de
preu, que rebia cada any el dia 13 d’agost sobre la universitat de la ciutat de Barcelona. Jeroni Sala,
mercader, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la dita ciutat, li havia
venut aquest censal el 19 d’agost de 1462. Margarida disposà en testament que Bernat Planes administrés les dues misses setmanals en vida seva, i que després de la seva mort les administressin els procuradors i administradors de les herències de l’església de Santa Maria del Pi. Per això, ara, els tres
almoiners, en compliment del testament de Margarida, fan donació i assignació dels 100 sous censals a
mans de Bernat Esforça i Jaume Bisanyes, preveres i beneficiats de Santa Maria del Pi, actuals administradors i procuradors de les herències de la dita església, i als seus successors en la dita administració,
per a després de la mort de Bernat Planes.
Francesc Jovells, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania
del difunt Joan Guerau, per autoritat reial notari públic de Barcelona, clogué aquest instrument el 6
de juny de 1517.
1A-1370
740 x 620

1396

1468, febrer, 23. Barcelona.
Trasllat coetani d’un pregó, extret del llibre de pregons de la cort del veguer de Barcelona, que el dia 23
de juliol de 1466 fou pregonat de manament del veguer pels llocs acostumats de la ciutat de
Barcelona per Antoni Estrada, crida públic i jurat de la ciutat, en el qual pregó es notifica la venda d’un
alberg i d’unes cases annexes que Guerau Benet Castelló posseeix vora el mar, a la plaça del Vi, en el
lloc anomenat Drassana, sota domini alodial de senyor d’església i amb prestació de diversos censos. Es
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dóna un termini de 30 dies per presentar drets i al·legacions a la cort del veguer. Segueixen una llarga
relació d’al·legats de drets per part de moltes persones particulars, posteriors renúncies a l’oposició i
cancel·lacions. S’acaba amb la purgació del pregó el dia 23 de febrer de 1468.
Bernat Reig, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei, en lloc de Pere
Eixarrat, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic i regent l’escrivania de la cort del veguer.
1A-1371
655 x 588
Document tacat de fongs. Al dors, en lletra coetània: “Translat auctèntich de la crida de .XXX. dies de
la casa venuda per lo honorable en Guerau Benet Castelló al venerable en Pere Ponç, mercader”.

1397

1468, abril, 2. Barcelona.
Isabel, donzella, filla de Jaume des Soler, donzell, domiciliat a Barcelona, hereva universal de la seva
difunta mare Isabel, confessa i reconeix al seu oncle Guerau Benet Castelló, ciutadà de Barcelona, que li
ha pagat 365 lliures que li corresponien per drets derivats de la venda que eldit Guerau havia fet a
Pere Ponç, mercader, ciutadà de Barcelona, d’uns immobles situats a la ciutat de Barcelona, a la plaça
del Vi, en el lloc anomenat Drassana. La venda s’havia escripturat en tres instruments públics el dia 18
de juliol de 1466, en poder del notari infrascrit.
Joan Maians, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1372
405 x 605
Document tacat de fongs i amb la lletra esvaïda. Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca ab diffinició de .CCCLXV. lliures, feta per la honorable na Isabel, donzella, filla de l’honorable mossèn
Jachme dez Soler, en les quals és stada agraduada en la sentència de la graduació del preu de l’alberch de la plaça del Vi, ab cessió a l’honorable en Pera Pons, mercader, ab certa promesa e fermanses iuxta forma de la dita graduació”.
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1398

1468, abril, 14. Barcelona.
Francesc Juliol, àlies Robí, seller, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Guerau Benet Castelló, ciutadà de Barcelona, que li ha pagat 38 lliures, 17 sous i 5 diners, de la qual quantitat 30 lliures pertanyen al preu d’un censal mort de 37 sous i 7 diners de pensió anual que el dit Guerau Benet Castelló, el
seu germà Francesc Guerau Benet Castelló, clergue, i llur mare Joana paguen cada 10 de juny a
Francesc Juliol, i les restants 8 lliures, 17 sous i 5 diners corresponen a quatre pensions impagades més
la prorrata deguda fins al dia d’avui. El censal havia estat venut per Joana i els seus fills a dit Francesc
Juliol el 6 de juny de 1458. Es fa constar que les esmentades 38 lliures, 17 sous i 5 diners pagades són
d’aquells 25.000 sous per preu dels quals el dit Guerau Benet Castelló havia venut a Pere Ponç, mercader, ciutadà de Barcelona, un hospici major amb unes cases annexes, situades a Barcelona, vora el mar,
a la plaça del Vi, en el lloc anomenat Drassana, la qual venda s’havia escripturat en tres instruments
públics el 18 de juliol de 1466 en poder del notari infrascrit. El pagament a favor de Francesc Juliol de
les 38 lliures, 17 sous i 5 diners l’ha fet Pere Ponç en nom de Guerau Benet Castelló.
Joan Maians, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1373
512 x 645
Document tacat de fongs a la part superior. Al dors, en lletra coetània, hi ha una anotació il·legible.

1399

1468, abril, 21. Barcelona.
Baltasar Romeu i la seva muller Francina reconeixen a Guerau Benet Castelló, ciutadà de Barcelona,
que els ha satisfet 248 lliures, 6 sous i 8 diners que els corresponien per drets derivats de la venda que
el dit Guerau havia fet a Pere Ponç, mercader, ciutadà de Barcelona, d’uns immobles situats a la ciutat
de Barcelona, a la plaça del Vi, en el lloc anomenat Drassana. La venda s’havia escripturat en tres instruments públics el dia 18 de juliol de 1466, en poder del notari infrascrit.
Joan Maians, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1374
486 x 715
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Pergamí tacat de fongs i en mal estat de conservació, sobretot de la meitat superior i de tot el
marge esquerre, amb pèrdua d’escriptura. Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca ab diffinició
de .CCXXXXVIII. lliures, .VI. sous, .VIII. diners, feta e fermada per los honorables mossèn Baltesar
Romeu e la dona na Ffrancina, muller sua, a l’honorable en Guerau Benet Castelló, ço és, .CC. lliures que són preu de un censal que lo dit Castelló feya als dits marit e muller en certs noms, e les
.XXXXVIII. lliures, .VI. sous, .VIII., per pensions degudes, pagades per lo honorable en Pera Pons,
mercader, del preu de l’alberch de la plaça del Vi, ab cessió feta al dit Pera Pons, e certa promesa
per ells feta ab fermançes, iuxta la sentència de la agraduació”.
1400

1468, abril, 26. Barcelona.
Amador Xatart, paraire de draps de llana, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Guerau Benet
Castelló, ciutadà de Barcelona, que li ha pagat 64 lliures, de les quals 39 lliures, 4 sous i 9 diners
corresponen a la mateixa quantitat que Guerau Benet Castelló reconegué el 12 de juliol de 1458
haver rebut en comanda del dit Amador Xatart, implícites en una bala que contenia 5 peces de frisons,
mentre que les restants 24 lliures, 15 sous i 3 diners pertanyen a l’interès i lucre obtinguts per Amador
Xatart per l’esmentada comanda. Es fa constar que les dites 64 lliures pagades són d’aquells 25.000
sous pel preu dels quals el dit Guerau Benet Castelló havia venut a Pere Ponç, mercader, ciutadà de
Barcelona, un hospici major amb unes cases annexes, situades a Barcelona, vora el mar, a la plaça del
Vi, en el lloc anomenat Drassana, la qual venda s’havia escripturat en tres instruments públics el 18 de
juliol de 1466, en poder del notari infrascrit. El pagament a favor d’Amador Xatart de les 64 lliures l’ha
fet Pere Ponç en nom de Guerau Benet Castelló.
Joan Maians, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1375
515 x 622
Al dors, en lletra coetània, hi ha una anotació il·legible.
1401

1469, abril, 12. Barcelona.
Jaume Miravet i Francina, fills dels difunts Jaume Miravet i Cília, de la vila d’Horta, a la diòcesi de Tortosa, l’esmentada Francina en qualitat d’hereva universal de la difunta Joana, germana llur, muller que fou de
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Bartomeu Roca, moliner, ciutadà de Barcelona, i el dit Jaume en qualitat d’hereu substitut de Francina, fan
venda, concessió, absolució i remissió a Pere Botell, prevere, beneficiat a la seu de Barcelona, de tots els drets
que, per raó de la dita herència, els podrien pertànyer sobre un censal mort de 37 sous i 6 diners de pensió
anual i de 30 lliures de preu, el qual censal Guerau Benet Castelló, ciutadà de Barcelona, i la seva muller
Paula Beneta havien venut a la dita Joana el 25 de setembre de 1464. Més endavant, el 19 de març de
1465, Joana i el seu marit el vengueren amb carta de gràcia al dit Pere Botell. Jaume Miravet i Francina han
rebut de Pere Botell, per aquesta concessió, 15 lliures. Segueix l’àpoca d’aquesta quantitat, en la qual es fa
constar que Jaume i Francina només han cobrat realment 5 lliures i 10 sous, atès que el comprador Pere
Botell s’ha quedat les 7 lliures que, una vegada comprat el censal, havia bestret en diverses partides a la
dita Joana per atendre les seves moltes necessitats, especialment quan estava malalta. Les restants 2 lliures
i 10 sous, Pere Botell les pagà al notari infrascrit per despeses del testament i altres escriptures de Joana.
Bartomeu Requesens, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1376
428 x 627
Al dors, en lletra coetània: “Pro venerabili et discreto domino Petro Botell, presbitero”.

1402

1469, abril, 20. Barcelona.
Pere Botell, prevere, beneficiat a la seu de Barcelona, confessa i reconeix a Guerau Benet Castelló, ciutadà
de Barcelona, que li ha pagat 37 lliures, 9 sous i 6 diners, de la qual quantitat 30 lliures corresponen al preu
d’un censal mort de 37 sous i 6 diners de pensió anual que Guerau Benet Castelló, ciutadà de Barcelona, i
la seva muller Paula Beneta, pares del dit Guerau Benet Castelló, pagaven cada 25 de setembre mentre visqueren i, després de la mort dels pares, també ell mateix pagava a Joana, filla del difunt Jaume Miravet, del
lloc d’Horta, a la diòcesi de Tortosa, muller de Bartomeu Roca, moliner, ciutadà de Barcelona, segons la carta
de venda del censal feta a la dita Joana el 25 de setembre de 1464, l’1 d’octubre del mateix any. Les restants 7 lliures, 9 sous i 6 diners corresponen a pensions impagades més la prorrata deguda fins al 24 de
febrer passat. Pere Botell posseïa el censal per venda, absolució, definició i remissió que li’n feren els germans
Jaume Miravet i Francina el passat 12 d’abril. Es fa constar que les esmentades 37 lliures, 9 sous i 6 diners
són d’aquells 25.000 sous per preu dels quals el dit Guerau Benet Castelló havia venut a Pere Ponç, mercader, ciutadà de Barcelona, un hospici major amb unes cases annexes, situades a Barcelona, vora el mar, a la
plaça del Vi, en el lloc anomenat Drassana, la qual venda s’havia escripturat en tres instruments públics el
18 de juliol de 1466, en poder del notari infrascrit. El pagament a favor de Pere Botell de les 37 lliures, 9
sous i 6 diners l’ha fet Pere Ponç en nom de Guerau Benet Castelló.
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Joan Maians, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1377
527 x 595
Pergamí tacat de fongs a la part superior. Al dors, en lletra coetània: “Carta de àpoca ab diffinició feta
per lo discret mossèn Pera Botey, prevera, beneficiat en la seu, de .XXXVII. lliures, .VIIII. sous, .VI., que
són preu de pensions que lo honorable en Guerau Benet Castelló feya al dit mossèn Botey, pagades
per lo honorable en Pera Pons del preu de l’alberch maior, ab cessió feta al dit Pera Pons, e certa
promesa feta per lo dit mossèn Botey ab fermançes, iuxta forma de la sentència de la agraduació”.

1403

1469, agost, 7. Siracusa.
Trasllat d’una clàusula del testament del difunt Joan sa Bastida, cavaller, governador de la cambra reial
en el regne de Sicília, dictat a Siracusa el 7 d’agost de 1469 en poder d’Antoni Robert, notari d’aquesta
ciutat. La clàusula fa referència a la institució d’hereu universal del testador, feta a favor del seu fill Joan
Estelric sa Bastida.
Trasllat autoritzat per Joan Vilana, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1518, desembre, 20.
1A-1378
192 x 336

1404

1470, abril, 9. Barcelona.
Guerau Benet Castelló, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Pere Ponç, mercader, ciutadà de
Barcelona, que li ha pagat totes les 1250 lliures pel preu de les quals li ha venut, en pública subhasta,
com a millor postor, un hospici major o cases amb obradors, botigues i altres construccions, per 16.800
sous; una casa annexa al dit hospici major, amb la qual foren construïts la cuina i el rebost de l’hospici,
per 5800 sous; unes altres cases annexes al dit hospici major, amb les quals s’ha construït una cambra
per al dit hospici, per 2500 sous. Les cases estan situades a Barcelona, vora el mar, a la plaça del Vi, en
el lloc anomenat Drassana. El venedor les tenia a cens per diversos particulars, sota el domini alodial de
l’altar de Sant Silvestre de la seu de Barcelona. Aquestes vendes estan escripturades el dia 18 de juliol
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de 1466, en tres instruments diferents en poder del notari infrascrit. Aquesta àpoca relaciona amb
detall cada pagament fet per Pere Ponç per lluïsmes i censos deguts a diversos particulars, al clavari de
Barcelona per les imposicions corresponents, despeses per sentències arbitrals i judicials, pensions i prorrates pendents de censals morts, despeses de corretatge, notarials, mèdiques i deutes diversos.
Joan Maians, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1379
396 x 670
Vegeu les tres vendes esmentades en els documents núm. 1378-1380.
Al dors, en lletra coetània: “Àpoca de aquelles .MCCL. lliures per preu de les quals lo honorable
en Guerau Benet Castelló ha venut a l’honrat en Pere Ponç, mercader, lo alberch e cases situades
en la ciutat de Barcelona, davant la plaça del Vi. .MCCL. lliures”.

1405

1470, juny, 26. Barcelona.
Gaspar Olzina, mercader, ciutadà de Barcelona, procurador, juntament amb Bernat Planella, prevere de
la vila de Castelló d’Empúries, d’Antoni Gener, de Nadal Garcés, canonges, de Jaume sa Pila i de Jofre
Servent, ciutadans de Barcelona, administradors generals de l’hospital de la Santa Creu de Barcelona,
transfereix a Bernat Riquer de Moià tots els drets i totes les accions reals i personals, mixtes, útils, directes, ordinàries i extraordinàries pertanyents al dit hospital sobre les 3 lliures, els 11 sous i els 6 diners
que Berenguer Fortuny, de la vila de Caldes de Montbui, devia al dit hospital per raó de l’herència del
difunt Guillem Fontanet. Aquesta transferència es fa en pagament i satisfacció d’unes altres 3 lliures, 11
sous i 6 diners que l’hospital de la Santa Creu, com a hereu del dit Guillem Fontanet, pastor de
Gascunya que havia mort en el dit hospital, devia a l’esmentat Bernat Riquer pel preu d’un bou que
Guillem Fontanet quan vivia havia comprat a Bernat Riquer.
Pere Pasqual, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1380
224 x 338
Al dors, en lletra coetània: “Instrumentum cessionis firmatum per venerabilem Gasparem Olzina,
procuratorem hospitalis Sancte Crucis Barchinone”. “Per lo ospital de Barcelona”.
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1406

1470, setembre, 3. Barcelona.
Arnau de la Castanyera, cirurgià, habitant de la parròquia de Sant Feliu de Cabrera, del bisbat de
Barcelona, signa carta de recognició a favor de Salvador Bartomeu, de la mateixa parròquia, per haver
rebut 67 lliures en efectiu a compliment d’aquelles 75 que el difunt Guillem Bartomeu, mercader, ciutadà de Barcelona, germà de Salvador, devia al dit Arnau. Aquest havia prestat les 75 lliures a Guillem
Bartomeu, abans que morís, per treure’l de la presó en què es trobava a Besalú, a mans dels enemics.
Joana, vídua del dit Guillem Bartomeu, el seu pare Hipòlit Torroella, ballester, ciutadà de Barcelona, Pere
Maiol d’Avall, de la parròquia de Sant Feliu de Cabrera, i el mateix Salvador Bartomeu, tots ells tutors i
curadors de la persona i dels béns d’Antoni, fill pupil i hereu universal de Guillem Bartomeu, havien ofert
a Arnau de la Castanyera pagar-li les 67 lliures mitjançant la transposició del deute en un censal del
mateix import assignat sobre les imposicions de la ciutat de Barcelona, però Arnau de la Castanyera
preferí cobrar el deute de pressa i en efectiu. Per això arribà a un acord amb Salvador Bartomeu.
Miquel Franquesa, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1381
284 x 483

1407

1470, octubre, 11. Barcelona.
Joan Peiró, secretari del rei i protonotari del primogènit, ciutadà de Barcelona, procurador substitut, juntament amb Gaspar Peiró, canonge de la seu de Barcelona, de Galceran Antoni de Camós, ciutadà de
Barcelona, procurador del seu pare Joan de Camós, estableix i concedeix en emfiteusi a Bartomeu sa
Vila, porter reial, ciutadà de Barcelona, una peça de terra de 85 destres situada a la parròquia de Santa
Maria de Sants, vora el mas anomenat abans d’Esplugues. Es donen les afrontacions de la terra.
L’emfiteuta hi agençarà un camp amb vinyes i pagarà un cens anual de 5 sous i 2 diners per Nadal. La
terra és tinguda per l’altar de Santa Maria Magdalena de l’església del monestir de Sant Pere de les
Puelles, de Barcelona, i pel seu rector, sota el domini alodial del monestir de Sant Cugat del Vallès. Joan
Peiró ha rebut un parell de gallines pel dret d’entrada.
No hi ha subscripció notarial.
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1A-1382
288 x 402
Al dors, en lletra coetània: “Stabliments d’en Bartomeu Vila porter”.
1408

1471, gener, 12. Barcelona.
Francesc i Lluís de Conesa, cavallers, domiciliats a Barcelona, fills dels difunts Pere Joan de Conesa, ciutadà de Barcelona, i de Francina, com a hereus universals comuns a parts iguals de la dita seva mare
Francina, venen a Gabriel Soler, botiguer de ferro, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 52 sous de
pensió anual, que són la resta d’aquell censal mort de 200 sous de pensió anual i de 200 lliures de
preu que els seus pares havien comprat a Pere de Mont-ros, òlim clavari i síndic de la ciutat de
Barcelona, el 28 de setembre de 1455. Preu de la venda: 65 lliures. Com que Francina havia mort intestada, a instància dels fills s’havia rebut una informació i requisició a la cort del veguer de Barcelona, que
derivà en una sentència o declaració emesa a la mateixa cort per Bonanat de Puigmarí, difunt, doctor
en lleis i jutge delegat del veguer, en poder de Gabriel Devesa, per autoritat reial notari públic de
Barcelona i escrivà de la cort del veguer. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Antoni Miquel, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a tot el principat de Catalunya
i regne de Mallorca i illes adjacents, tenint les escriptures de l’escrivania del difunt Pere Gaspar Capó,
per autoritat reial notari públic de Barcelona, clogué aquest instrument el 7 de maig de 1488.
1A-1383
385 x 610
1409

1472, novembre, 10. Barcelona.
Acta notarial de la presentació i lectura feta al rei Joan d’una suplicació oferta per Pere Simon, síndic de les universitats de la vila de Cambrils i dels llocs de Montbrió, els Teixells i la Plana. La presentació té lloc al palau reial
major de Barcelona, en presència del notari i secretari reial infrascrit i dels testimonis Bernat Hug de Rocabertí,
castellà d’Amposta, i Guillem de Peralta, tresorer reial, consellers del rei. El síndic Pere Simon sol·licita al monarca que desisteixi de voler empenyorar la vila i els llocs esmentats al comte de Prades, tot segregant-los de la
corona reial, ja que aquesta alienació seria contra forma del privilegi que el rei Alfons, germà del rei Joan, els
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1409. Pere Simon, síndic de
les universitats de la vila de
Cambrils i dels llocs de
Montbrió, els Teixells i la
Plana, presenta al rei Joan, en
el palau reial major de
Barcelona, una suplicació perquè el sobirà no empenyori la
vila i els llocs esmentats al
comte de Prades, atès que l’alienació seria contrària al privilegi que els havia atorgat el rei
Alfons, germà del rei Joan, i
que aquest havia confirmat i
jurat després.
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havia atorgat, i que el mateix rei Joan després havia jurat i confirmat. En virtut d’aquell privilegi, les esmentades universitats havien estat agregades a la reial corona i declarades inseparables del patrimoni reial, després
de la redempció i lluïció que havien obtingut amb grans treballs, litigis i despeses immenses.
Joan de Coloma, secretari reial i per la seva autoritat notari públic per a tota la seva dominació.
1A-1384
232 x 346

1410

1473, setembre, 17. Barcelona.
Testament de Guillem Vidal, mariner, ciutadà de Barcelona, fill de Jaume Vidal i de Margarida, difunts,
habitants de la vila de Sitges. Nomena almoiners la seva muller Agneta Beneta i el seu nebot Antoni
Bosc, esparter, ciutadà de Barcelona. Es fa enterrar a l’església del convent dels Framenors de Barcelona,
al carner d’Eulàlia Vilara, on hi ha les despulles del seu pare i d’una seva filla. Fa llegats a l’església de
Sant Just, de la qual és parroquià, a l’obra de l’església de Santa Maria de Montserrat, a l’hospital de la
Santa Creu, al seu germà Antoni Vidal, gerrer, ciutadà de Barcelona, i a la seva muller ja esmentada.
Gabriel Iranço, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1385
305 x 371
Al dors, en lletra coetània: “Testament d’en Guillem Vidal, quondam, mariner, ciutedà de Barcelona”.

1411

1474, juny, 17. Santa Perpètua de Mogoda.
Maria, muller del difunt Joan Cellent, donzell, domiciliat al Vallès, fa donació al seu nebot Bernat Aimeric de
Gassius, donzell, senyor del castell de Gallifa, en el Vallès, del casal i de l’heretat anomenada Canalies, situada a la parròquia de Santa Perpètua de Mogoda, amb tots els seus drets i les seves possessions. També li
fa donació de tots els seus béns mobles i immobles, presents i esdevenidors. Maria, però, es reserva en vida
seva l’usdefruit de tota la donació. Maria declara que fa aquesta donació al seu nebot pel gran amor que li
té i com a remuneració dels nombrosos serveis que ha rebut i rep constantment d’ell.
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Marc sa Vall, de la vila de Caldes de Montbui, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i
dominació del rei d’Aragó.
Trasllat autoritzat per Pere Miquel Carbonell, escrivà reial, per autoritat reial notari públic de
Barcelona, de 1496, març, 7.
1A-1386
378 x 594
Al dors, en lletra coetània i posterior: “Translat auctèntich de la donatió feta per Maria, muller de
Joan Cellent, quondam, donzell, domiciliat en lo Vallès, a mossèn Bernat Aymerich de Gassius, donzell, de la casa de Canalies situada en la parròquia de Sancta Perpètua de Mogoda, y de tots y
qualsevol altres béns seus. Fa per la venda feta per dit Bernat Aymeric de Gassius a Montalegre de
una pessa de terra en dita parròquia, la qual està registrada en lo calaix de Mogoda”.
1412

1474, juny, 27. Barcelona.
Francina, muller del difunt Gabriel Bofill, notari, ciutadà de Barcelona, fa donació a la seva cunyada
Margarida, muller de Joan Amat, cavaller, domiciliat a Barcelona, germà seu per part de mare, d’un hospici
amb tots els seus drets i les seves pertinences, que posseïa per llegat de la seva mare Joana, muller d’Antoni
Amat, difunt, doctor en lleis, a la ciutat de Barcelona, vora l’església de Sant Miquel, en el carrer que va de la
plaça de Sant Jaume a l’església de Sant Miquel, al costat de l’hospici que el dit seu germà Joan Amat té a
la plaça de Sant Jaume. Afegeix a la donació 200 lliures que li deuen els hereus i detentors dels béns de la
difunta Francina, tia seva, muller de Marc Terrats. També li fa donació de tota l’herència que rebé del seu
difunt pare Joan Rovira, llevat d’un censal mort de 28 lliures de pensió anual que rep sobre la universitat de
la ciutat de Tortosa, i que es reserva en vida seva. Finalment, li dóna 100 florins o 55 lliures que la seva mare
Joana li llegà en testament. Francina declara que fa aquesta donació pels molts beneficis que la seva cunyada li ha dispensat i li continua dispensant. En contrapartida, Margarida i els seus procuraran a Francina,
mentre visqui, menjar, vestit, calçat i totes les altres coses necessàries a la seva persona, tant en la salut com
en la malaltia. A més a més, quan Margarida hagi pogut cobrar aquelles 200 lliures, tot seguit en pagarà 10
a Francina, i li proporcionarà una gonella, una túnica i un mantell de drap de bona llana.
Mateu sa Font, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
Trasllat coetani sense data, autoritzat per Rafel de Riudor, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1387
354 x 523
Al dors, en lletra posterior, una anotació esborrada.
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1413

1474, novembre, 23. Barcelona.
Miquel Galceran de Montornès, cavaller, domiciliat al Vallès, fill i hereu universal de Pere Galceran de
Montornès, difunt, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a la ciutat de Barcelona i als seus consellers
que té en feu per la ciutat i sota el seu domini directe i alodial el castell de Montornès [del Vallès] i la seva
castlania, amb tots els seus drets i les seves pertinences, i que per aquesta raó ha de prestar a la dita ciutat el servei d’un cavall armat, tal com el seu pare i els seus antecessors havien acostumat de fer. Jura fidelitat vassallàtica i presta homenatge de boca i mans als consellers, segons els Usatges de Barcelona i les
Constitucions de Catalunya. Els consellers l’investeixen del dit feu i li confirmen i renoven el castell i la castlania amb tots els drets i les pertinences, sota el domini directe i alodial de la ciutat de Barcelona. El castell de Montornès amb la seva castlania havia estat venut a la ciutat de Barcelona pel batlle general de
Catalunya Bernat Serra, com a procurador especial del rei Joan, el 8 de gener de 1393. Pere Galceran de
Montornès, pare de Miquel Galceran, havia rebut dels consellers de Barcelona una nova investidura del feu
el 17 de setembre de 1446, i havia fet testament a Barcelona l’11 de juliol de 1462, en poder de Joan
Miravet, notari públic de Barcelona. Els consellers de Barcelona, amb carta de 12 d’octubre passat, havien
reclamat a Miquel Galceran de Montornès perquè com a propietari successor del feu de Montornès encara no havia demanat la confirmació i investidura del feu als consellers, i el requerien perquè es presentés
tot seguit davant seu per examinar la dita successió i procedir segons l’ordenament jurídic corresponent.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic de Barcelona i escrivà del Consell de la ciutat, clogué
aquest instrument el 23 d’agost de 1483.
1A-1388
477 x 559
Al dors, en lletra coetània: “Carta de la nova investitura feta per los honorables consellers de
Barcelona a l’honorable mossèn Miquel Galceran de Montornès, cavaller, del castell e castlania de
Montornès, qui·s té en feu per la dita ciutat”.

1414

1476, abril, 29. Barcelona.
Antoni Vidal, oller, ciutadà de Barcelona, retorna a Agneta, muller del difunt Guillem Vidal, mariner, ciutadà de Barcelona, la donació de tots els seus béns que ella li havia fet temps enrere per a després de
la seva mort. La restitució es fa en compliment de la sentència arbitral dictada per Bernat Miquel, sas-
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1413. Miquel Galceran de
Montornès, cavaller, reconeix
a la ciutat de Barcelona i als
seus consellers que té en feu
per la ciutat i sota el seu
domini directe i alodial el castell de Montornès del Vallès i
la seva castlania, els jura fidelitat vassallàtica i presta homenatge de boca i mans. Els consellers, que li havien reclamat
aquest reconeixement, li confirmen la investidura del feu.
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tre, ciutadà de Barcelona, escollit com a àrbitre per dirimir les divergències sorgides entre ambdós a
causa de la dita donació. La sentència també mana a Agneta pagar 15 lliures a Antoni Vidal.
Bernat Estanyol, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-1389
205 x 360
Al dors, en lletra coetània: “Carta de fi e diffinició que n’Anthoni Vidal, oller e ciutedà de Barcelona,
ha feta a la dona n’Agnès, muller d’en Guillem Vidal, quondam, de certa donació que la dita dona li
havia feta”.

1415

1477, gener, 22. Barcelona.
Clàusula del testament de Bartomeu Antoni, mercader, ciutadà de Barcelona, fill de Bartomeu Antoni,
notari, ciutadà de Tarragona, i de Blancúnia, difunts, dictat el 22 de gener de 1477, en poder de Joan
Fogassot, per autoritat reial notari públic de Barcelona. La clàusula fa referència a la institució d’hereu
universal, feta a favor de la seva muller Isabel.
Trasllat autoritzat per Francesc Guerau Fogassot, per autoritat reial notari públic per a tota la terra
i dominació del rei de Castella i d’Aragó, tenint les escriptures de l’escrivania del seu difunt pare
Joan Fogassot, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1500, juny, 25.
1A-1390
257 x 420
Al dors, en lletra coetània: “Clàusula de la universal herència del testament de l’honorable en
Barthomeu Anthoni, quondam, mercader”.

1416

1477, febrer, 28. Barcelona.
Clàusula del testament d’Isabel, muller de Bartomeu Antoni, mercader, ciutadà de Barcelona, difunt, filla
de Joan Simonell, mercader, ciutadà de la dita ciutat, i de Clara, difunts, dictat el 28 de febrer de 1477,
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en poder de Joan Fogassot, per autoritat reial notari públic de Barcelona. La clàusula fa referència a la
institució d’hereu universal, feta a parts iguals a favor dels seus fills i marmessors Jaume i Pere Antoni.
Trasllat autoritzat per Francesc Guerau Fogassot, per autoritat reial notari públic per a tota la terra
i dominació del rei de Castella i d’Aragó, tenint les escriptures de l’escrivania del seu difunt pare
Joan Fogassot, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1500, juny, 25.
1A-1391
257 x 394
Al dors, en lletra coetània: “Clàusula de la universal herència del testament de l’honorable dona
Ysabel, muller d’en Barthomeu Anthoni, quondam, mercader”.
1417

1478, juny, 27. Barcelona.
Nicolau Viastrosa, mercader, ciutadà de Barcelona i clavari de la ciutat, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Barcelona, ven amb carta de gràcia a Francesc Gerona, mercader, ciutadà de
Barcelona, en qualitat de majoral i bosser de la confraria de la Concepció de la Verge Maria de
Barcelona, un censal mort de 5 lliures, 12 sous i 6 diners de pensió anual, a percebre cada 2 d’abril,
assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 112 lliures i 10
sous, a for o raó de 20.000 sous per 1000 sous. L’esmentada confraria i els seus majorals havien hagut
de vendre, per manament reial, 7 morabatins a Joan Andreu Sorts, canonge de la seu de Barcelona, per
a l’ampliació del monestir de monges de Jerusalem. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Pere Pasqual, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1392
787 x 538
Document en mal estat de conservació, que afecta tot el marge esquerre del pergamí, amb pèrdua d’escriptura en totes les ratlles. Al dors, en lletra coetània, hi ha una nota mutilada.
1418

1479, febrer, 17. Barcelona.
Lluís Llull, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, i Sibil·la, muller d’Audinet Burguès, sastre, ciutadà de
Barcelona, difunt, marmessors del difunt Audinet Burguès, sastre, ciutadà de Barcelona, tot reconeixent la
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bona voluntat de fra Pere Ribot, li fan donació i cessió dels drets i les accions que li pertoquen sobre un
censal mort de 52 sous de pensió anual i de 52 lliures de preu i propietat, assignat sobre la universitat
de la ciutat de Barcelona. Fra Pere Ribot havia comprat el censal en nom de la dita marmessoria però
amb els seus béns propis i personals, i després n’havia fet adjudicació a la marmessoria, sense que
hagués estat comprat amb els recursos d’aquesta marmessoria. Lluís Sirvent i Berenguer Vila, canonges
auditors dels comptes dels testaments dels difunts de la ciutat i diòcesi de Barcelona, reconegueren favorablement la compra feta del censal i en feren definició als dits Lluís Llull i Sibil·la el 9 de febrer de 1478.
Pere Pasqual, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1393
250 x 370

1419

1479, abril, 30. Barcelona.
Pere Camps, canonge de Barcelona, procurador aquest any dels aniversaris comuns de la dita seu en
representació del capítol catedralici, ven a Nicolau Llabià, mercader, ciutadà de Barcelona, un hospici
situat en el burg de Barcelona, en el lloc anomenat Viladalls, en el carrer d’en Buades, dit ara d’en
Gimnàs. Preu de la venda: 472 lliures i 10 sous. L’hospici havia estat venut mitjançant una subhasta
judicial i adjudicat al millor postor per lluir uns censals morts, pagar-ne les pensions endarrerides i liquidar altres despeses contretes a causa d’aquests censals per diverses persones particulars. Es donen les
afrontacions de l’hospici, els antecedents de la seva transmissió i la particularitat de cadascun dels censals.
Joan Modolell, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de la notaria del
difunt Narcís Guerau Gili, notari, clogué aquest instrument el 13 de febrer de 1527.
1A-1394
835 x 725
Taques de fongs a la part superior dreta, que afecten l’escriptura. Al dors, en lletra coetània:
“Empcio venerabilis Nicholay Labia, quondam, mercatoris, civis Barcinone, in posse Geraldi Gili,
regia auctoritate notarii publici Barcinone”.
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1420

1479, maig, 10. Barcelona.
Pere Miquel, àlies Espinalt, prevere, beneficiat a la seu de Barcelona, fill de Guillem Miquel, difunt, sastre de la
vila de l’Arboç, hereu universal de Caterina, muller de Francesc Galí, ciutadà de Barcelona, col·lector de les
imposicions, difunts, ven a Rafel Vives, mercader, ciutadà de Barcelona, unes cases amb un portal obert al
carrer, amb tots els seus drets i les seves pertinences, que posseeix a la ciutat de Barcelona, al carrer d’en
Simó Oller. Les cases són tingudes per la domeria de Sant Pere de les Puelles, sota el domini alodial dels seus
domers com a administradors que són dels aniversaris comuns de la dita església, a cens de 9 sous anuals
pagadors per sant Bartomeu del mes d’agost. Preu de la venda: 20 lliures. Segueix, amb data del dia 12, el
reconeixement que fa Rafel Vives a Nicolau Llabià, mercader, ciutadà de Barcelona, d’haver comprat les cases
en nom i a favor del dit Nicolau Llabià, per tal que aquest sigui el propietari titular de les cases, el pagador
del preu de la venda i el signant de l’àpoca corresponent. Segueixen, amb data del 28 de juny, i a favor de dit
Nicolau Llabià, l’àpoca del preu de la venda i el lliurament de la possessió corporal de les cases venudes.
Joan Modolell, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de la notaria del
difunt Narcís Guerau Gili, clogué aquest instrument el 13 de febrer de 1527.
1A-1395
817 x 725
Al dors, en lletra coetània: “La venda feta per mossèn Pere Miquel, àlias Spinalt, a Rafel Vives. Item,
la carta de la àpoca del preu. Item, la carta de la posessió. Item, la carta de la regonaxença feta per
dit Rafel Vives a Nicolau Labià de la compra feta per dit Rafel Vives”.

1421

1479, juliol, 29. Barcelona.
Tecla, muller del difunt Ferran d’Ayerbe, mestre en arts i medicina, ciutadà de Barcelona, tenint i posseint
per dot i esponsalici l’herència i els béns del seu marit, i el seu fill Carles d’Ayerbe, estudiant de medicina,
hereu universal del seu pare en lloc del seu germà Jeroni d’Ayerbe, que morí en edat pupil·lar, fan donació
i assignació a Joana, muller del difunt Francesc Carbonell, apotecari, ciutadà de Barcelona, de 50 sous en
la pensió anual i de 50 lliures en el preu i propietat d’un censal mort de 150 sous de pensió i 150 lliures
de preu, que cada 13 d’agost perceben sobre la universitat de la ciutat de Barcelona. El censal l’havia
comprat el mestre Ferran al clavari i síndic de la ciutat de Barcelona el 24 de setembre de 1468. Fan
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aquesta consignació per arranjar un deute vinculat al dot de la difunta Elionor, filla de la dita Joana i primera muller de Ferran d’Ayerbe. Aquesta mateixa Joana i el seu difunt marit Francesc Carbonell són els
pares de Pere Miquel Carbonell, notari. Carles d’Ayerbe signà aquesta escriptura el dia 30 de juliol.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1396
393 x 600
Document deteriorat del marge esquerre. Al dors, en lletra coetània: “Censal de pensió de .L. sous
que la dona na Joanna, muller d’en Francesch Carbonell, quondam, reb cascun any a .XIII. d’agost
sobre Barcelona”.

1422

1479, agost, 2. Barcelona.
Trasllat d’una clàusula del testament de Pere Viastrosa, mercader, ciutadà de Barcelona, dictat en
aquesta ciutat el 2 d’agost de 1479 en poder de Joan Fogassot, per autoritat reial notari públic de
Barcelona. La clàusula fa referència a la institució d’hereu universal del testador, feta a favor del seu
nebot i marmessor Nicolau Viastrosa.
Trasllat autoritzat per Andreu Miquel Mir, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1551,
desembre, 15.
1A-1397
199 x 262

1423

1479, agost, 30. Barcelona.
Pere Camps, canonge de la seu de Barcelona, protector i procurador aquest any dels aniversaris comuns de
la dita seu, confessa i reconeix a Nicolau Llabià, mercader, ciutadà de Barcelona, que li ha pagat 472 lliures
i 10 sous pel preu d’un hospici i obradors, amb tots els seus drets i les seves pertinences, que els dits aniversaris posseïen en lliure alou en el burg de Barcelona, en el lloc dit Viladalls, en el carrer d’en Buades ara anomenat d’en Gemnàs. La venda de l’hospici, feta a l’encant públic, tingué lloc el 30 d’abril de 1479 en poder
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del notari infrascrit. Segueix l’acta notarial del lliurament de la possessió corporal de l’hospici, fet per Pere
Camps a Francesc Llabià, fill i procurador del seu pare Nicolau Llabià, amb data del mateix dia 30 d’agost.
Joan Modolell, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de la notaria del
difunt Narcís Guerau Gili, clogué aquest instrument el 13 de febrer de 1527.
1A-1398
550 x 342
Al dors, en lletra coetània: “Àpoca del preu de les cases maiors. E la possessió liurada de les dites
cases”.

1424

1480, febrer, 8. Barcelona.
Dionís Miquel, cavaller, domiciliat a Barcelona, hereu universal de la seva germana Sibil·la, muller que fou
de Bertran Torró, ciutadà de Barcelona, ambdós difunts, fa donació i consignació a Miquel Ferran, notari
públic de Barcelona, d’un censal mort de 100 sous de pensió anual i de 100 lliures de preu i propietat,
que ell rebia, en nom de la dita herència, cada 9 d’abril sobre la universitat de la ciutat de Barcelona.
Sibil·la havia comprat el censal a Joan Benet sa Pila, clavari de la ciutat de Barcelona, el 20 d’abril de
1474. Aquesta consignació es fa en paga i satisfacció de les 100 lliures que Sibil·la havia llegat a
Miquel Ferran en uns codicils signats el mateix dia que féu testament, el 17 d’abril de 1476.
Jeroni Mollet, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania del
difunt Bartomeu Requesens, notari, clogué aquest instrument el 17 de juny de 1545.
1A-1399
544 x 345
Al dors, en lletra coetània: “Carta de donació y consignació feta per Dionís Miquel a Miquel Ferran
de un censal mort de pensió de .C. sous, en poder etc.”

1425

1480, maig, 2. Guadalajara.
Acta notarial de la presentació i lectura feta per fra Miguel del Casar, prevere, profés del monestir de San
Bartolomé de Lupiana, de l’orde de Sant Jeroni, a la diòcesi de Toledo, procurador de tot l’orde esmentat, a
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Lorenzo Giménez, vicari de Juan de Morales, ardiaca de Guadalajara, d’un breu del papa Sixt IV adreçat al
prior de Lupiana, general de l’orde dels jerònims. Les lletres apostòliques (1477, abril, 15. Roma) volen posar
fi als excessos comesos per alguns membres d’aquest orde, els quals, després que han abandonat llur
monestir i han comès tota mena de sacrílegues desmesures, obtenen fàcilment de la cúria romana la remissió de les culpes, el reingrés al monestir o l’accés a un altre orde. En endavant, els transgressors se sotmetran
a la disciplina dels seus superiors i no es podran acollir al perdó que hauran obtingut per escrit de la Seu
Apostòlica, llevat que hom hi faci menció específica de la penitència i de la satisfacció corresponents.
Sancho Diego de Peñalver, rector de la parròquia de San Nicolás de Guadalajara, diòcesi de
Toledo, notari per autoritat papal.
1A-1400
242 x 515
Hi manca el segell. Al dors, amb la mateixa lletra: “Quod fugitivis qui sacrilega et alia furta commiserint et litteras apostolicas ad sua monasteria redeundi vel ad alios ordines transeundi impetraverint et in eisdem litteris de penitencia et satisfactione specifica mentio facta non fuerit, littere apostolice minime suffragentur, immo ordinis nostri subiaceant discipline”. En lletra posterior :
“Concessa presens gracia per Sanctum Patrem Sixtum. Datum Rome, 15 aprelis 1477”. Altres anotacions: “G. Signe S. Nº 44. Caixó 2”.
1426

1480, desembre, 8. Barcelona.
El rei Ferran aprova els capítols i les ordinacions de la confraria de l’ofici dels matalassers i vanovers de la
ciutat de Barcelona, instituïda sota l’advocació de santa Llúcia a l’església parroquial de Sant Miquel de
Barcelona. La concessió es fa a petició del rector de l’església de Sant Miquel i dels prohoms de l’ofici. Les
ordinacions regulen el règim intern de la nova confraria: reunió o Consell dels confrares, elecció anual de
dos cònsols regidors i administradors, admissió de confrares, celebració de la festa patronal, provisió de
fons i establiment de quotes ordinàries, custòdia de les escriptures, elecció de dos andadors, participació
en els béns i sufragis, assistència a les exèquies, administració econòmica i retiment de comptes, etc.
1A-1401
550 x 655
A la part inferior esquerra: “In Diversorum secundo. Vidit generalis thesaurarius et pro conservare.
F. CII. Dominus rex mandavit michi Ludovico Gonçales. Visa per Ludovicum Sanchez, generalem
thesaurarium, et pro conservare. Probata”.
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1426. El rei Ferran aprova els
capítols i les ordinacions de la
confraria de l’ofici dels matalassers i vanovers de la ciutat
de Barcelona, instituïda sota
l’advocació de santa Llúcia a
l’església parroquial de Sant
Miquel de Barcelona. Les ordinacions regulen els diversos
aspectes del règim intern i del
funcionament de la nova confraria.

1426. Encapçalament del
privilegi del rei Ferran.

1426. yo el rey, signatura
autògrafa del rei Ferran.
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Hi manca el segell, però es conserva la cinta de seda vermella i groga de la qual penjava. Al dors:
“Registrata”.

1427

1481, setembre, 4. Barcelona.
Jaume Ros, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Barcelona,
ven amb carta de gràcia a Joan Brujó, notari, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 500 sous de
pensió anual, a percebre cada 15 de juliol, assignats sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de
Barcelona, pel preu de 500 lliures, a for o raó de 20.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu
de la venda.
Joan Maians, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1402
764 x 620
Al dors, en lletra coetània: “Empcio discreti Johannis Brujo, notarii, in posse Johannis Mayans, notarii
Barchinone”.

1428

1482, març, 21. Barcelona.
Berenguer Montmany, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Mateu Tomàs, àlies Prat, prevere, beneficiat a l’església de Santa
Maria del Mar, de Barcelona, comprant com a persona laica i privada i amb diners propis i personals,
un censal mort de 5 lliures de pensió anual, a percebre cada 10 de desembre, assignades sobre les
imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 100 lliures, a for o raó de 20.000 sous
per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Antoni Pere Massot, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i
dominació del rei d’Aragó.
1A-1403
647 x 580
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Al dors, en lletra coetània: “De les .V. lliures barcelonines de censal mort annuals, rendals e perpetuals, les quals lo venerable e discret mossèn Matheu Thomàs, àlias Prat, prevere, benefficiat en la
sglésia de madona Santa Maria de la Mar, de Barcelona, com a layca e privada persona reeb sobre
la universitat de la ciutat de Barcelona e singulars de aquella quascun any a .X. dies del mes de
deembre. És lo preu, a raó de .XXm. per mil, .C. lliures barcelonines”. Hi ha altres dues anotacions
posteriors, molt esborrades.

1429

1482, maig, 29. Barcelona.
Elionor, muller del difunt Joan Berenguer Torà, mercader, ciutadà de Barcelona, confirma a Nicolau
Viastrosa, mercader, ciutadà de Barcelona, la venda d’un hospici que havia estat feta al seu difunt oncle
Pere Viastrosa, mercader, ciutadà de Barcelona, amb dues escriptures de 17 de gener de 1464, closes
per Antoni Lombard, per autoritat reial notari públic de Barcelona. Surten esmentats en aquest document Manuel de Montsuar, doctor en lleis, canonge degà de l’església de Lleida, diputat del General de
Catalunya, Pere de Bell-lloc, donzell, Bernat Joan de Casaldàguila, oïdor de comptes del General, fra Joan
Despitlles i Bernat Gralla, diputats també del General, entre d’altres. Aquesta confirmació es fa en compliment d’una sentència arbitral pronunciada avui mateix per Guillem Ramon de Montcada, bisbe de
Vic, i Pere des Torrent, ciutadà de Barcelona, elegits àrbitres i amigables componedors per Elionor i
Nicolau Viastrosa.
[Pere Triter, per autoritat reial notari públic de Barcelona], en lloc de Joan Mateu, per autoritat reial
notari públic de Barcelona, clogué aquest instrument el 15 de juny de 1482.
1A-1404
317 x 495
Document tacat de fongs i en mal estat de conservació, en gran part il·legible.

1430

1482, maig, 31. Barcelona.
Acta notarial del lliurament de la possessió corporal d’un hospici amb obradors i una caseta annexa
amb una bassa, fet per Miquel Casadevall, carnisser, ciutadà de Barcelona, com a procurador de la seva
germana Elionor, muller del difunt Joan Berenguer Torà, mercader, ciutadà de Barcelona, a favor de
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Nicolau Viastrosa, mercader, ciutadà de Barcelona, situat en el suburbi de la ciutat de Barcelona, a vora
del mar i del carrer d’en Tria. El difunt Joan Berenguer Torà mentre vivia tenia l’hospici sota domini alodial d’Elionor, muller de Joan Roig, difunt, ciutadà de Barcelona, a cens de 4 sous i 6 diners pagadors per
Nadal, mentre que la caseta amb la bassa la posseïa en lliure i franc alou. Una sentència arbitral pronunciada abans-d’ahir, 29 de maig, per Guillem Ramon de Montcada, bisbe de Vic, i Pere des Torrent,
ciutadà de Barcelona, com a àrbitres i amigables componedors elegits pels dits Elionor i Nicolau
Viastrosa, havia condemnat Elionor a restituir l’hospici a Nicolau Viastrosa.
Pere Triter, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Joan Mateu, per autoritat reial
notari públic de Barcelona, clogué aquest instrument el 15 de juny de 1482.
1A-1405
269 x 381
Document tacat de fongs.

1431

1482, maig, 31. Barcelona.
Berenguer de Sos, canonge degà de l’església de Barcelona, arquebisbe electe de Sàsser, Martí Joan Meca,
cavaller, i Joan Boteller, ciutadà de Tortosa, diputats del General de Catalunya, residents a Barcelona, receptors i distribuïdors dels diners del dit General, reconeixen a Nicolau Viastrosa, mercader, hereu del seu difunt
oncle Pere Viastrosa, mercader, ciutadà de Barcelona, la validesa de la venda d’un hospici que uns diputats
predecessors llurs havien fet al seu oncle l’any 1464, per 800 lliures. Manuel de Montsuar, doctor en lleis,
canonge degà de l’església de Lleida, i altres diputats del General de Catalunya havien venut al dit Pere
Viastrosa, amb data de 17 de gener de 1464, durant la guerra que es mogué en aquest Principat, un hospici amb obradors que Joan Berenguer Torà, difunt, mercader, ciutadà de Barcelona, aleshores regent els
comptes del General, posseïa en el suburbi de Barcelona, vora el mar, i que era tingut per Elionor, muller de
Joan Roig, difunt, ciutadà de Barcelona, sota el seu domini alodial i amb el pagament d’un cens anual, pel
preu de 750 lliures. D’altra banda, el mateix dia també li vengueren, per altres 50 lliures, una caseta annexa al dit hospici, amb una bassa o latrina, que Joan Berenguer Torà posseïa en lliure i franc alou. Ambdues
vendes foren fetes pels diputats per tal de rescabalar al màxim possible el General de la gran quantitat de
diners que el dit Joan Berenguer Torà devia per raó de la seva administració dels comptes del General.
Acabades les torbacions i la guerra, i una vegada entrat a Barcelona el rei Joan, de cèlebre memòria,
Elionor, muller del difunt Joan Berenguer Torà, pogué recuperar l’hospici amb la caseta i la bassa, i els posseí
fins ara mateix, quan Nicolau Viastrosa, hereu de Pere Viastrosa, n’ha obtingut la possessió corporal. Per
això, el dit Nicolau havia suplicat als actuals diputats la confirmació de la validesa de la venda del 1464.
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Antoni Lombard, per autoritat reial notari públic de Barcelona i escrivà major de l’ofici de la
Diputació del General de Catalunya.
1A-1406
415 x 584
Taques de fongs a la part superior esquerra. Al dors, en lletra coetània: “Viastrosa”.

1432

1482, juliol, 29. Barcelona.
Sentència dictada pel mestre Joan Tudurí, professor en sagrada teologia, i per Joan Ros, llicenciat en lleis,
jutges designats per dirimir les diferències existents entre el mestre Joan Comes i el mestre Rapita,
sobre l’ofici de la Inquisició a la ciutat i diòcesi de Barcelona. Els jutges declaren que el mestre Joan
Comes és el veritable i legítim inquisidor de la ciutat i de la diòcesi de Barcelona i, doncs, que pot exercir
plenament la seva potestat, d’acord amb la lletra del mestre general del seu orde que, amb data de 27
de setembre de 1475, des de Roma, el confirmava en les seves funcions d’inquisidor i les hi renovava, i
d’acord també amb la provisió reial donada a Barcelona el 26 de febrer de 1481, per la qual el rei confirmava el mestre Joan Comes en el seu càrrec d’inquisidor. Els jutges imposen silenci a l’altra part, a
mestre Rapita, al qual li és denegat qualsevol dret en la propietat i possessió de l’ofici inquisitorial.
Pere Eixarrat, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a tota la seva dominació.
1A-1407
335 x 674
Al dors, en lletra coetània, una anotació borrosa.

1433

1482, novembre, 4. Barcelona.
Clàusula del testament del difunt Pere Ponç, mercader, òlim canviador, ciutadà de Barcelona, dictat a
Barcelona el 4 de novembre de 1482 en poder de Miquel Benet Maians, notari, ciutadà de Barcelona,
tenint les escriptures de la notaria del seu difunt pare Joan Maians, notari públic. La clàusula fa referència a la institució d’hereu universal, feta a favor de Sebastià Ponç, fill seu i de la seva muller Beneta.
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Trasllat autoritzat per Miquel Benet Gilabert, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de
1501, desembre, 4.
1A-1408
232 x 400
Document tacat de fongs. Al dors, en lletra coetània: “Clàusula de la herència de l’honorable en
Pere Pons, mercader”.

1434

1482, novembre, 13. Barcelona.
Berenguer Montmany, ciutadà de Barcelona, clavari, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Galceran Bertran, notari i escrivà reial, ciutadà de Barcelona, un
censal mort de 680 sous de pensió anual, a percebre cada 22 d’octubre, assignats sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 680 lliures, a for o raó de 20.000 sous per
1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Galceran Berenguer, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania del difunt Miquel Franquesa, notari.
Una anotació al marge inferior dret, de mà del mateix notari, informa que el 22 de gener de 1483
fou fet reconeixement per part del comprador a Jaume Ferrer, notari i escrivà reial, ciutadà de
Barcelona, de 180 sous de la pensió anual d’aquest censal i de 180 lliures del seu preu, en poder
del mateix notari Galceran Balaguer.
1A-1409
713 x 572

1435

1483, maig, 6. Barcelona.
Jaume Bofill, prevere, habitant de Barcelona, capellà major de l’església de Sant Feliu de Girona, procurador general de Pere Feliu Roig, doctor en decrets, òlim paborde de la seu de Barcelona, obtentor de la
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capellania de Santa Agnès instituïda per Pere Guerau, prevere i beneficiat, a l’església de Santa Maria del
Mar, de Barcelona, confessa i reconeix a Nicolau Llabià, mercader, ciutadà de Barcelona, que li ha pagat
155 lliures. D’aquesta quantitat, 100 lliures són per lluir un censal mort de 5 lliures de pensió anual i 100
lliures de preu, que els marmessors de la difunta Margarida, muller de Jaume Soler, mercader, ciutadà de
Barcelona, difunt, pagaven cada any a la capellania de Santa Agnès. Les restants 55 lliures corresponen a
pensions degudes a Pere Feliu Roig fins al dia d’avui. Aquesta àpoca està relacionada amb una altra de
472 lliures i 10 sous que Pere Camps, canonge de la seu de Barcelona, va reconèixer al mateix Nicolau
Llabià per la compra d’un hospici a la ciutat de Barcelona, amb data de 30 d’agost de 1479.
Joan Modolell, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de la notaria del
difunt Narcís Guerau Gili, clogué aquest instrument el 13 de febrer de 1527.
1A-1410
440 x 385
Al dors, en lletra coetània: “Àpoca e diffinitió”.

1436

[1483, després de maig, 30].
L’infant Enric d’Aragó, lloctinent general del rei en el principat de Catalunya i regne de Mallorca, dicta
sentència en una controvèrsia existent entre Martí Joan de Torrelles, cavaller, i els homes del terme del
castell de Montbui. S’hi fa esment de molts actes processals previs, entre els quals dues reials sentències
anteriors: una de 15 de març de 1418, i una altra de 12 d’octubre de 1482. La sentència és favorable
al cavaller Martí Joan de Torrelles i condemnatòria per als homes del castell de Montbui, els quals
també hauran de pagar les despeses judicials.
No hi ha subscripció notarial.
1A-1411
670 x 613
Document inacabat, sense data, signatures ni subscripció notarial. En el text hi consta 1483 com
l’any corrent i el 30 de maig com la data més recent esmentada.
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1437

1484, juny, 23. Barcelona.
Antoni Pere de Rocacrespa, cavaller, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès,
actuant amb l’assessorament d’Antoni Mitjans i Mateu de Cases, jutges d’aquesta execució, concedeix
mitjançant venda judicial a Francina, muller de Joan Disava, donzell, com a millor oferent a l’encant
públic, un hospici amb sis portals oberts al carrer, que havia estat del difunt Bonanat de Puigmarí, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, i que actualment Pere de Puigmarí, donzell, domiciliat a Barcelona,
posseeix en aquesta ciutat, vora l’església de Sant Jaume, molt a prop de la Casa del Consell. Una tercera part de l’hospici és tingut en alou, mentre que les altres dues parts estan sota domini alodial de
l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona, a cens de 4 sous i 5 diners pagadors per Nadal. Preu de la
venda: 350 lliures. La tramitació del procés havia començat uns anys abans, a causa de l’impagament
acumulat de les pensions d’un censal. El document explica detalladament l’evolució judicial del litigi des
del 24 d’abril de 1482 fins a arribar a la subhasta pública de l’immoble.
No hi ha subscripció notarial.
1A-1412
520 x 782
Al dors, en lletra coetània: “Tenentur pro venerabili Johanne Faner, notario, racione empcionis
quam fecit in posse Raphaelis Cervera, notario, .XIII. octobris anno a Nativitate Domini millesimo
.CCCCº. LXXXVº ”.

1438

1484, novembre, 8. Barcelona.
Joan Francesc Marquilles, mercader, ciutadà de Barcelona, estableix en emfiteusi a Francesc Mas, de la
parròquia de Sant Esteve de Ripollet, una propietat situada en el terme del castell de Montcada, que
posseïa per definició i restitució que li féu Guillem Martina, donzell, domiciliat a la parròquia de Teià.
Aquesta propietat està sota domini alodial de la ciutat de Barcelona, com a senyora de la baronia del
castell de Montcada. L’emfiteuta pagarà un cens anual de 5 sous. Joan Francesc Marquilles ha rebut un
parell de gallines per dret d’entrada.
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Pere Corder, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania del
difunt Joan Navarro, notari, clogué aquest instrument el 22 de desembre de 1515.
1A-1413
365 x 447
Document tacat de fongs i en mal estat de conservació, amb passatges il·legibles. Al dors, en lletra
coetània, hi ha una anotació il·legible.

1439

1485, octubre, 13. Barcelona.
Pere Benet Roure, àlies de Puigmarí, donzell, domiciliat a Barcelona, fill del difunt Felip Roure, àlies de
Puigmarí, cavaller, domiciliat a la mateixa ciutat, i d’Isabel, ven a Joan Faner, notari i escrivà major del
Consell de la ciutat de Barcelona, un hospici amb sis portals oberts al carrer, amb tots els seus drets i
les seves pertinences, que posseeix a la ciutat de Barcelona, al costat de l’església de Sant Jaume, molt
a prop i davant de la Casa del Consell. Una tercera part de l’hospici la té en alou, i les altres dues parts
restants estan sota domini alodial de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona, a cens de 4 sous i 5
diners pagadors per Nadal. El venedor posseïa l’hospici com a hereu universal d’Agneta, muller de
Bonanat de Puigmarí, doctor en decrets, ciutadà de Barcelona, els seus difunts avis. Es donen les afrontacions de l’immoble i els antecedents de la seva transmissió. Preu de la venda: 570 lliures. Segueix l’àpoca del preu de la venda, amb data de 4 d’agost de 1487. El venedor declara que esmerçarà l’import
de la venda en la lluïció d’un censal mort de 670 lliures de preu i de 30 lliures, 9 sous i 1 diner de pensió anual, que els seus avis Bonanat i Agneta havien venut el 31 de maig de 1451 a Pere Vernet, prevere, difunt, i a Marc Robert, peller, marmessors del difunt Pere Pila, prevere de la seu de Barcelona i portantveus de certes causes pies instituïdes pel difunt en el seu testament. Actualment, la capellania
fundada pel dit Pere Pila a la seu de Barcelona percep 15 lliures de la pensió anual d’aquest censal,
mentre que la resta la cobren els administradors de les causes pies.
Rafel Cervera, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1414
730 x 617
Al dors, en lletra coetània, hi ha dues anotacions molt esborrades. Vegeu la venda del censal de
1451 en el document núm. 1242
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1440

1485, octubre, 31. Barcelona.
Clàusula del testament del difunt Jaume Antoni, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, ordenat
el 31 d’octubre de 1485 en poder de Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. La clàusula fa referència a la institució d’hereu universal, feta a favor de la seva muller Isabel. Hi surten esmentats els almoiners Joan Bruc i Pere Antoni, el fill de cinc anys Joan Antoni, unes filles, i els familiars Bartomeu Antoni i la
seva muller Isabel.
Trasllat autoritzat per Antoni Simó Fonoll, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les
escriptures del difunt Guillem Jordà, per autoritat reial notari públic, de 1500, juliol, 1.
1A-1415
265 x 347
Al dors, en lletra coetània: “Translat auctèntich de la universal herència contenguda en lo darrer
testament del magníffich micer Jacme Anthoni, doctor en quascun dret, ciutedà de Barcelona”.

1441

1486, desembre 11. Barcelona.
Violant, muller del difunt Pere de Vilademat, ciutadà de Barcelona, reconeix al seu cunyat Joan de la
Geltrú, cavaller, domiciliat a Barcelona, que el censal mort de 10 lliures de pensió anual i de 200 lliures
de preu, que ella ha de rebre cada 21 de gener sobre la universitat de la ciutat de Barcelona, no ha
estat comprat amb els diners d’ella, sinó amb els diners propis del dit Joan de la Geltrú. Per això, Violant
fa donació, cessió i reconeixement al seu cunyat de tots els drets i les accions que li corresponen sobre
aquest censal que ella havia comprat.
Pere Jovells, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Joan Lunes, per autoritat reial
notari públic, absent, tenint les escriptures de l’escrivania del difunt Bartomeu Costa, per autoritat
reial notari públic, clogué aquest instrument el 22 d’octubre de 1551.
1A-1416
277 x 388
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1441. Violant, muller del
difunt Pere de Vilademat, ciutadà de Barcelona, fa donació,
cessió i reconeixement al seu
cunyat Joan de la Geltrú, cavaller, de tots els drets i les
accions que li corresponen
sobre un censal mort que ella
havia comprat, atès que l’havia
comprat no pas amb els seus
propis diners sinó amb diners
propis del dit Joan de la
Geltrú.
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1442

1486, desembre, 30. Barcelona.
Clàusula dels capítols matrimonials establerts entre Dionís Pau, ciutadà de Barcelona, fill de Jaume Pau, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, i d’Isabel, difunts, d’una banda, i Àngela Beneta, donzella, filla de
Joan Climent de la Geltrú, cavaller, domiciliat a Barcelona, i de Susanna, difunta, de l’altra, signats el 30 de
desembre de 1486 en poder de Bartomeu Costa, per autoritat reial notari públic de Barcelona. La clàusula
conté la donació feta per Joan Climent de la Geltrú a la seva filla Àngela Beneta de 31.000 sous en concepte de dot, dels quals 6000 li seran lliurats en efectiu i els restants 25.000 transferits en censals morts. Joanot
de la Geltrú, fill del dit Joan Climent, consent en la donació i promet no contravenir-la sota cap concepte.
Trasllat autoritzat per Pere Jovells, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Joan Lunes,
per autoritat reial notari públic de Barcelona, absent, tenint les escriptures de l’escrivania del difunt
Bartomeu Costa, per autoritat reial notari públic, clogué aquest instrument el 22 d’octubre de 1551.
1A-1417
304 x 435
1443

1487, setembre, 6. Barcelona.
Jaume Bernat, ciutadà de Barcelona, ven amb carta de gràcia a l’abadessa Caterina i a tot el convent de
Santa Maria de Valldonzella, situat en el territori de Barcelona, fora muralles, un censal mort de 200 sous de
pensió anual, a percebre cada 6 de setembre, pel preu de 200 lliures, a for o raó de 20.000 sous per 1000
sous. El venedor obliga al monestir, en garantia de pagament, un altre censal mort de 750 sous de pensió
anual i de 750 lliures de preu, que rep cada 8 d’octubre sobre la universitat i els singulars de la ciutat de
Barcelona; la meitat d’aquest censal el tenia per compra que la seva mare Paula, muller de Joan Bernat, mercader, ciutadà de Barcelona, com a tutora seva, féu a Jeroni Sala, mercader, clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Barcelona, el 10 d’octubre de 1463, i l’altra meitat la tenia com a
hereu universal del seu germà Joan Bernat, mort pupil i intestat. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Dalmau Ginebret, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1418
658 x 675
Al dors, en lletra coetània, hi ha una anotació molt esborrada.

187

Catàleg dels pergamins

1444

1487, octubre, 13. Barcelona.
Rafel Romeu, ciutadà de Barcelona, redueix de 4 a 3 morabatins el cens que Pere Gaçó, boter, ciutadà de
Barcelona, fill i hereu universal del difunt Bartomeu Gaçó, boter, ciutadà de Barcelona, li paga anualment per
un hospici amb dos portals oberts al carrer, amb tots els seus drets i les seves pertinences, situat a la ciutat
de Barcelona, vora el mar, en el lloc anomenat la Drassana Vella, àlies l’illa d’en Sitges, vora la plaça del Vi, en
el carrer dit Carrer Nou. Pere Gaçó posseïa l’hospici per Rafel Romeu com a successor que aquest era del
seu difunt pare Guillem Romeu, ciutadà de Barcelona, a cens de 4 morabatins anuals, a raó de 9 sous per
cada morabatí, pagadors per l’Ascensió. L’hospici està sota el domini alodial de l’altar del canonicat de Sant
Silvestre de la seu de Barcelona. Pere Gaçó, a causa de la poquesa de l’hospici i de l’excés del cens, estava
disposat a retornar a Rafel Romeu l’hospici si no li rebaixava el cens a 3 morabatins. Rafel Romeu declara
que prefereix la reducció del cens de 4 a 3 morabatins anuals abans que el retorn de l’hospici.
Maties Joan, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1419
250 x 310
Taques de fongs a la part dreta.

1445

1487, [abans d’octubre, 15]. Barcelona.
Pregó fet publicar de part dels alcaldes de la moneda que es bat a la seca de Barcelona per fer saber la
venda, en el termini de 30 dies, de 576 lliures de preu i 23 lliures i 10 diners de pensió anual, davallants
d’aquell censal mort de 1010 lliures de preu i de 40 lliures i 8 sous de pensió anual que Bernat Rafel
Nicolau de Perarnau, mercader, fill i hereu universal del difunt Francí de Perarnau, mercader, rep cada any
el 16 de febrer sobre la universitat de la ciutat de Barcelona. S’hi fa constar que aquesta part en venda del
censal fou adquirida per l’abadessa i el convent de Sant Pere de les Puelles, amb instrument en poder de
Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. El pregó fou purgat a la cort dels dits alcaldes i registrat en el llibre de la seva cort amb data de 13 de novembre de 1487.
No hi ha subscripció notarial.
1A-1420
89 x 147
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1446

1487, octubre, 15. Barcelona.
Bernat Rafel Nicolau de Perarnau, mercader, ciutadà de Barcelona, fill i hereu universal del difunt
Francesc de Perarnau, mercader, ciutadà de Barcelona, ven a l’abadessa Aldonça i a tot el convent i
monestir de Sant Pere de les Puelles, 576 lliures del preu i 23 lliures i 10 diners de la pensió anual d’aquell censal mort de 1010 lliures de preu i de 40 lliures i 8 sous de pensió anual, que rep cada 16 de
febrer sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona. Francesc de Perarnau, pare del venedor, havia comprat el censal a Pere de Pla, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Barcelona,
el 16 de febrer de 1458. Preu de la venda: 576 lliures. Violant, muller del difunt Francesc de Perarnau i
mare del venedor, i Eulàlia Rafela i Bartomeu Rafel Sever de Perarnau, germans del venedor, aproven i
confirmen la venda. El venedor declara que tant l’herència del seu pare com ell mateix estan obligats
per un censal mort de 432 lliures de preu i de 24 lliures de pensió anual, que cada 16 de novembre
paga al monestir de les Puelles, en el qual censal és especialment obligat l’altre censal de 1010 lliures
de preu, i que no li és possible de lluir sinó mitjançant aquesta venda. Segueix l’àpoca del preu de la
venda, en la qual es fa constar que el monestir només ha pagat realment al venedor 144 lliures, atès
que s’ha quedat amb les restants 432 lliures que eren el preu del censal mort esmentat.
Guillem Jordà, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1421
503 x 610
Al dors, en lletra coetània: “Venda feta per lo honorable en Bernat Raphell Nicholau de Perarnau,
mercader, fill e hereu de l’honorable en Francí de Perarnau, quondam, mercader, ciutedà de
Barcelona, de .DLXXVI. lliures de preu e de .XXIII. lliures, .X. diners de pensió annuall de aquell
censall de preu de mill e .X. lliures e de pensió de .XXXX. lliures, .VIII. sous, que·s reb sobre la ciutat de Barcelona cascun any a .XVI. de febrer. In posse Guillemi Jordani, auctoritate regia notarii
publici Barchinone”. D’una altra mà posterior: “Carta de censal mort de pensió de .XXIII. lliures, .X.
diners fa la ciutat de Barcelona en febrer, comprat d’en Raphel Nicholau, mercader. És continuat en
lo cabbreu, en cartes .XXXVIIIIº. .XXIII lliures, .X. diners”. “Nombre V”. “Nº 48”.
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1447

1488, abril, 10. Barcelona.
Jaume Amat, mercader, ciutadà de Barcelona, fill del difunt Pere Amat, mercader, ciutadà de Barcelona, i
d’Elisabet, fa donació a la dita seva mare Elisabet Amada de la part que li correspon de l’herència del
seu pare, mort intestat, i també de la porció que li pertoca de la part corresponent a la seva germana
Astàsia, la qual morí a l’edat de 4 anys, després de la mort del pare. Jaume Amat, d’entre 22 i 25 anys
d’edat, declara que no vol tenir un curador dels seus béns i que fa aquesta donació a la seva mare sense
cap condició ni retenció, mogut per l’estimació que sent envers ella i per les atencions que n’ha rebut.
Nicolau Molner, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures del difunt
Mateu Senya, notari, ciutadà de Barcelona, clogué aquest instrument el 23 de febrer de 1570.
1A-1422
262 x 569
Al dors, en lletra coetània: “Per lo censal luyt (...) Amat y per ell a dona Yolant de Paguera (...)”.

1448

1488, maig, 13. Barcelona.
Trasllat de dues clàusules dels capítols matrimonials tractats entre Gaspar Vilana, ciutadà de Barcelona,
fill de Gaspar Vilana, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, i de Jòrdia, d’una banda, i Caterina
Beneta, donzella, filla de Guillem Ponçgem, mercader, ciutadà de Barcelona, i d’Eufrosina, difunta, de l’altra, signats el 13 de maig de 1488 en poder d’Esteve Malet, per autoritat reial notari públic de
Barcelona. Per la primera clàusula, Guillem Ponçgem, mercader de Barcelona, fa donació a la seva germana Caterina Beneta, per contemplació del seu matrimoni amb Gaspar Vilana, d’un censal mort de 700
lliures de preu o propietat i de 35 lliures de pensió anual, que la universitat i els singulars de la ciutat de
Barcelona paguen cada 21 d’agost al dit Guillem Ponçgem. Per la segona, la dita Caterina Beneta aporta
en dot al seu marit Gaspar Vilana diversos censals morts i un alberg al carrer d’en Gimnàs de Barcelona.
Tant Caterina Beneta com la seva germana Joana Climenta, el seu marit Pere Sirvent i una altra germana, Margarida Beneta, muller de Pere Antoni d’Alòs, consenten i atorguen llur beneplàcit en tot.
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Trasllat autoritzat per Joan Vilar, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures
de la notaria d’Esteve Malet, difunt, de 1538, setembre, 20.
1A-1423
331 x 481

1449

1488, juny, 25. Santa Eulàlia de Ronçana.
Martí Joan de Torrelles, cavaller, senyor dels castells de la Roca i de Montbui, situats a la vegueria del Vallès,
d’una banda, i la universitat, síndics, prohoms i singulars persones de les parròquies del terme del castell de
Montbui, de l’altra, aplegats a la plaça de Siurans de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, concorden
uns llargs capítols per a la venda que l’esmentat cavaller farà a la dita universitat de les jurisdiccions civil i
criminal, alta i baixa, mer i mixt imperi, i de tota qualsevol altra jurisdicció que pogués tenir en l’esmentat
terme del castell de Montbui. Preu estipulat de la venda: 6000 lliures. Les parròquies compreses en el
terme del castell de Montbui són: Sant Julià de Lliçà de Munt, Sant Esteve de Palaudàries, Santa Eulàlia de
Ronçana, Sant Genís de l’Ametlla, Sant Pere de Bigues, Sant Mateu de Montbui, Sant Vicenç de Riells i Sant
Feliu de Codines. La venda compta amb l’autorització i el decret del rei i del seu lloctinent general l’infant
Enric d’Aragó. L’infant, lloctinent general del rei en el principat de Catalunya i regne de Mallorca, signà l’escriptura per mans de Pere Belloc, notari a la ciutat de Barcelona, el 22 de desembre de 1490.
Pere Antic Mateu, per autoritat reial notari públic per a tota la dominació del rei d’Aragó i escrivà
de l’ofici de la Batllia General de Catalunya, clogué aquest instrument el 3 de gener de 1491.
1A-1424
1480 x 659
A la part inferior esquerra: “In Diversorum locumtenentie VIº. Franc regens. Dominus infans generalis
locumtenens. Visum prius per Franc, regentem cancellariam, mandato michi Petro Belloch. Probata”.
Hi manca el segell. Document format per dos pergamins cosits. Al dors, en lletra coetània:
“Registrata”. “Instrumentum capitulorum (…)”.
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1450

1488, juliol, 3. Barcelona.
Trasllat d’una clàusula del testament del difunt Jaume Ballester, ciutadà de Barcelona, ordenat el 3 de
juliol de 1488, en poder de Jaume Mas, per autoritat reial notari públic de Barcelona. La clàusula fa
referència a la institució d’hereu universal, feta a favor del seu fill Lluís Ballester. Hi surten esmentats els
altres fills seus Francesc i Joana, així com una filla natural, Jerònima.
Trasllat autoritzat per Francesc Gual, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1561, setembre, 10.
1A-1425
394 x 334

1451

1488, juliol, 4. Barcelona.
Donat Ponç, mercader, ciutadà de Barcelona, hereu universal de la seva difunta germana Isabel, muller
de Miquel Piquer, mercader, ciutadà de Barcelona, fa cessió i assignació a Francesc Figuera, doctor en
lleis, com a usufructuari, i a la seva muller Joana, germana del dit Donat, com a propietària, d’un censal
mort de 20 lliures de pensió anual a percebre cada 13 de juny, i de 400 lliures de preu i propietat,
assignat sobre la universitat de la ciutat de Barcelona. Els fa aquesta assignació en paga i satisfacció
dels 34.500 sous que la dita Joana aportà en dot al seu marit, 23.000 dels quals foren aportats per
Sebastià Ponç, segons que resulta dels capítols matrimonials signats entre els esmentats Francesc
Figuera i Joana el 25 de gener de 1487, en poder del notari infrascrit.
Bartomeu Onofre Coll, escrivà reial de registre, per autoritat reial notari públic i ciutadà de
Barcelona, tenint les escriptures del difunt Joan Maians, per autoritat reial notari públic de Barcelona,
clogué aquest instrument el 7 de juny de 1552.
Trasllat autoritzat per Antoni Francesc Bou, per autoritat reial notari públic i ciutadà de Barcelona,
de 1552, juny, 20.
1A-1426
367 x 607
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1452

1489, juliol, 6. Barcelona.
Trasllat d’una clàusula del testament de la difunta Caterina, muller de Bartomeu Agustí de Massanet,
difunt, ciutadà de Barcelona, ordenat el 6 de juliol de 1489 en poder de Jaume Benet Miquel, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de Miquel Ferran, difunt, per autoritat reial
notari públic de Barcelona. La clàusula fa referència a la institució d’hereu universal, feta a favor del seu
fill Miquel de Massanet. S’hi esmenten dos altres fills: Janot Francesc i Berenguer Francesc.
Trasllat autoritzat per Joan Sala, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1579, agost, 11.
1A-1427
560 x 604
El mateix pergamí conté el trasllat d’altres dos documents: l’un de 1531, gener, 16-19, i l’altre de
1533, setembre, 29.
1453

1489, novembre, 25. Tarragona.
L’infant Enric d’Aragó, lloctinent general del rei en el principat de Catalunya i regne de Mallorca, ordena, a
precs de Rafel Cervera, síndic de la ciutat de Barcelona, a tots els oficials reials de Catalunya i també als
habitants de les parròquies i els llocs situats en els termes i el territori de Barcelona, que compleixin i facin
complir el privilegi que el rei Ferran concedí als consellers i al Consell de la ciutat de Barcelona el 23 de
desembre de 1488 des de Valladolid. Aquest privilegi del rei Ferran confirmava un capítol d’un altre privilegi
del rei Pere, de 17 de maig de 1359, pel qual aquest monarca havia concedit als consellers de Barcelona la
recaptació d’imposicions en els llocs situats en els termes i el territori de la ciutat.
Trasllat autoritzat per Joan Faner, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat
de Barcelona, de 1489, novembre, 28.
1A-1428
328 x 558
Al dors, en lletra coetània: “Translatum exequtorie privilegii imposicionum forencium territorii et
termini Barchinone”. “Nohembre .M. CCCC. LXXXVIIIIº. ”
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1453. L’infant Enric d’Aragó,
lloctinent general del rei en el
principat de Catalunya, ordena, a precs del síndic de la ciutat de Barcelona, que tots els
oficials reials de Catalunya i els
habitants de les parròquies i
els llocs dels termes i del territori de Barcelona compleixin i
facin complir el privilegi atorgat pel rei Ferran sobre la
recaptació d’imposicions en
els llocs situats en els termes i
el territori de la ciutat.
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1454

1490, gener, 15. Barcelona.
Jaume de la Ran i d’Arenes, receptor dels béns i les hisendes pertanyents a la cambra i al fisc reials per
delicte d’heretgia a la ciutat i diòcesi de Barcelona, en compliment de la comissió rebuda del rei Ferran
(1489, desembre, 16. Baza), fa donació i concessió graciosa i perpètua a Miquel Joan Gralla, cavaller,
mestre-sala del rei, i en absència seva al seu procurador Bernat Maüll, mercader, ciutadà de Barcelona,
de cinc cases o hospicis, abans separades les unes de les altres i posteriorment unides formant un sol
estatge, situades al burg de la ciutat de Barcelona, en el lloc anomenat Viladalls, als carrers d’en
Buades, ara anomenat d’en Gemnàs o de Guillem Nas, i d’en Simon Oller, i també sota les torres del
Temple, a la parròquia de Sant Just. Es dóna una descripció detallada de cada immoble, amb les seves
confrontacions, mides i càrregues censals. Les cases havien estat de Nicolau Llabià, el qual fou condemnat per heretge a Barcelona i confiscats els seus béns. La seva condemna, en estàtua o figura a causa
de l’absència de la seva persona, consta per sentència definitiva dictada per fra Alfons Espina, mestre
en sagrada teologia, prior del monestir de Sant Domènec, de l’orde dels predicadors, inquisidor nomenat
per la Santa Seu i vicari general del bisbe de Barcelona, llegida públicament a la plaça del Rei per
Arnau Teixidor, prevere, notari i escrivà de la Inquisició, el dia 9 de febrer de 1489. El procurador Bernat
Maüll, l’instrument de procura del qual és datat a Medina del Campo el 15 de març de 1489, en
poder de Joan Coca, per autoritat reial notari públic per a tota la dominació del rei, accepta, en nom del
seu principal absent, aquesta donació i concessió.
Guillem Llaurador, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó i de Castella, i escrivà de la Inquisició.
1A-1429
751 x 637
Document tacat de fongs i en mal estat de conservació de l’angle superior dret, amb pèrdua d’escriptura. Al dors, en lletra coetània: “Donatió feta per lo Rey Cathòlich al magnífich mossèn Miquel
Joan Gralla, cavaller, mestresala de sa Magestat, de les cases que foren de Nicholau Libià, per herètich condempnat, situadas al carrer de Gimnàs”. “Apud me Guillermum Laurador, notarium secrestorumque scribam Sancte Inquisicionis Barchinone”.
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1454. Jaume de la Ran i
d’Arenes, receptor dels béns i
les hisendes pertanyents a la
cambra i al fisc reials per delicte d’heretgia a la ciutat i diòcesi de Barcelona, concedeix a
Miquel Joan Gralla, cavaller,
mestre-sala del rei, cinc cases
a Barcelona que havien estat
de Nicolau Llabià, el qual fou
condemnat per heretge i confiscats els seus béns. La seva
condemna, en estàtua o figura
per absència de la seva persona, consta per sentència llegida públicament a la plaça del
Rei de la ciutat.
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1455

1490, febrer, 3. Barcelona.
Clàusula dels capítols matrimonials concordats entre Miquel Pujades, donzell, senyor de les viles o
encontrades d’Ustis, en el regne de Sardenya, fill de Pere Pujades, cavaller, governador del regne de
Sardenya en el cap de Logador, difunt, i de Margarida, d’una banda, i Jerònima, donzella, filla de Guillem
Pujades, cavaller, conservador del regne de Sicília, difunt, domiciliat a Barcelona, i de Serena, de l’altra,
signats el 3 de febrer de 1490 en poder del difunt Esteve Soley, per autoritat reial notari públic de
Barcelona. En la dita clàusula, Serena fa donació en concepte de dot a la seva filla Jerònima de 30.000
sous esmerçats en censals, i també de la totalitat dels seus béns mobles i immobles, reservant-se’n però
l’usdefruit en vida seva sota determinats pactes i condicions.
Trasllat autoritzat per Esteve Janer, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari, tenint les escriptures
de la notaria d’Esteve Soley, difunt, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1558, octubre, 24.
1A-1430
397 x 305

1456

1490, febrer, 3. Barcelona.
Trasllat de la clàusula dels capítols matrimonials convinguts entre Miquel Pujades, donzell, i la seva
muller Jerònima, signats el 3 de febrer de 1490 en poder del difunt Esteve Soley, per autoritat reial
notari públic de Barcelona. Per la dita clàusula, Serena, mare de Jerònima, fa donació a la seva filla de
tots els seus béns mobles i immobles que posseeix tant per herència del seu difunt marit Guillem
Pujades com per altres títols. Es reserva l’usdefruit en vida seva sota determinats pactes i condicions.
Andreu Miquel Mir, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc d’Esteve Janer, per autoritat reial notari, ciutadà de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania d’Esteve Soley, difunt, per
autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1553, octubre, 25.
1A-1431
458 x 298
Al dors, en lletra coetània: “Trellat auctèntich dels capítols matrimonials de la senyora Hierònyma,
filla de la senyora Cerena Pujades y muller que fonch de mossèn Joan Bisbal, quondam”.
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1457

1490, març, 16. Barcelona.
Testament d’Aldonça, donzella, filla de Pere Amat, mercader, ciutadà de Barcelona, difunt, i d’Elisabet.
Nomena marmessors la seva mare Elisabet i els seus germans Jaume i Romeu Amat. Vol ser enterrada
al monestir dels Framenors, de Barcelona, a la sepultura on fou enterrat el seu pare. Fa deixes als altres
seus germans Joan Amat, monjo de Sant Cugat del Vallès, i Caterina Amada, monja de Montsió.
Institueix hereva universal de tots els seus béns mobles i immobles la seva mare Elisabet i, en el seu
defecte, els seus germans esmentats Jaume i Romeu, per aquest ordre.
Nicolau Molner, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures del difunt
Mateu Senya, notari, ciutadà de Barcelona, clogué aquest instrument el 23 de febrer de 1570.
1A-1432
196 x 674

1458

1490, març, 20. La Roca.
Martí Joan de Torrelles, cavaller, senyor dels castells de la Roca i de Montbui, situats al Vallès, la seva
muller Francina i llur fill Martí Joan de Torrelles, donzell, venen als consellers de la ciutat de Barcelona, en
lliure i franc alou, tota la jurisdicció que pertany al dit Martí Joan de Torrelles, major, com a senyor del
castell de Montbui i dels seus termes i territoris, sobre els masos habitats i rònecs, els homes i dones,
carnisseries, prats, pastures, boscos i altres drets i pertinences que com a senyor li corresponen. Les
parròquies compreses en el terme del castell són: Sant Mateu de Montbui, Sant Feliu de Codines, Sant
Martí del Fai, Sant Vicenç de Riells, Sant Pere de Bigues, Sant Genís de l’Ametlla, Sant Cristòfol de
Pallars, Santa Justa, Santa Eulàlia de Ronçana, Sant Esteve de Palaudàries i Sant Julià de Lliçà de Munt.
Queden exclosos d’aquesta venda el castell de Montbui, les terres conreades i ermes, els censos, les
rendes, els feus i altres drets que pertanyen al dit Torrelles com a senyor del castell. Preu de la venda:
2400 lliures. Martí Joan de Torrelles, major, posseeix l’objecte d’aquesta venda com a hereu universal
que és del seu pare Martí Benet de Torrelles, cavaller, senyor del castell de la Roca, el qual havia fet testament el 9 d’abril de 1463. Aquest ho posseïa com a hereu universal del seu pare Ramon de Torrelles,
cavaller, que havia testat el 29 de setembre de 1419. I aquest darrer ho havia comprat a Bernat de
Pla, canonge de Barcelona, procurador del bisbe Joan [Ermengol], l’1 de desembre de 1408. Anna,
muller de Martí Joan de Torrelles, jove, Martí Benet de Torrelles i Pere Antoni de Torrelles, germans, fills de
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Martí Joan de Torrelles, major, i de Francina, aproven i ratifiquen la venda. Aquesta venda es fa en compliment de la capitulació i concòrdia signada a Santa Eulàlia de Ronçana el 25 de juny de 1488 entre
l’esmentat Martí Joan de Torrelles, d’una banda, i la universitat i singulars del terme del castell de
Montbui, de l’altra, i també en virtut de l’instrument públic signat avui mateix en poder del notari infrascrit entre el dit Martí Joan de Torrelles i els síndics i procuradors de les parròquies del terme del castell
de Montbui, en el qual s’acorda realitzar aquesta venda a favor dels consellers de Barcelona. La transacció compta amb la llicència i el decret del rei i del seu lloctinent general. Joan d’Aragó, duc de Luna,
comte de Ribagorça, castellà d’Amposta, lloctinent i capità general del rei al principat de Catalunya i
comtats de Rosselló i Cerdanya, signà el document a Barcelona el dia 23 d’agost de 1513.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic de Barcelona i per a tota la dominació del rei d’Aragó.
1A-1433
792 x 643
A la part inferior esquerra: “In Diversorum locumtenentie XIIIº, foleo LXIIIIº. Probata. Dominus
locumtenens generalis. Visum prius per Petrum, episcopum Urgellensis, cancellarium, et Orrit Fisa,
advocatum, mandavit mihi Petro Belloch. Vidit Petrus, cancellarius”.
Hi manca el segell. Al dors, en lletra una mica posterior: “Venda feta per los magnífics mossèn Martí
Joan de Torrelles, caveller, senyor dels castells de la Roca e de Montbuy, en Vallers situats, Francina,
muller sua, e Martí Joan de Torrelles, son fill, als magnífichs consellers de la ciutat de Barcelona y a la
dita ciutat, de tota e qualsevol jurisdictió al dit Martí Joan de Torrelles, maior, axí com a senyor del
dit castell o altrament pertanyent, per qualsevol rahó o causa, en tot lo dit castell de Montbuy y en
tots los térmens e territoris de aquell, de les taules de carniceries e drets de construir e tallar en
aquelles, y de tots altres drets e pertinències al dit mossèn Torrelles, maior, en qualsevol manera
pertanyents en los térmens del dit castell, per preu de .IIm.CCCC. lliures barceloneses”.

1459

1490, març, 20. La Roca.
Vegeu el document núm. 1458.
Trasllat de Joan Faner, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1513, octubre, 13.
1A-1434
664 x 670
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Al dors, en lletra coetània: “Translat auctèntic de la venda feta per los magnífichs mossèn Martí Joan
de Torrelles, caveller, senyor dels castells de la Roca e de Montbuy, en Vallers situats, senyora Francina,
muller sua, e Martí Joan de Torrelles, fill lur, als magnífichs consellers de la ciutat de Barcelona y a la
dita ciutat, de tota e qualsevol jurisdictió al dit Martí Joan de Torrelles, maior, axí com a senyor del dit
castell o altrament pertanyent, per qualsevol rahó o causa, en tot lo dit castell de Montbuy y en tots
los térmens e territoris de aquell, de les taules de carniceries e drets de construyr e tallar en aquelles, y de tots altres drets e pertinències al dit mossèn Torrelles, maior, en qualsevol manera pertanyents en los térmens del dit castell, per preu de dos mília .CCCC. lliures barceloneses”.

1460

1490, març, 20. La Roca.
Martí Joan de Torrelles, cavaller, senyor dels castells de la Roca i de Montbui, situats al Vallès, la seva
muller Francina i llur fill Martí Joan de Torrelles, donzell, venen als consellers de la ciutat de Barcelona, en
lliure i franc alou, tot el mer i mixt imperi i tota la jurisdicció criminal de qualsevol naturalesa pertanyent
al dit Martí Joan de Torrelles, major, exercida sobre els homes i les dones habitants en els termes, els
territoris, els llocs i les parròquies del castell de Montbui, i sobre totes les altres persones de qualsevol
condició i estat que delinqueixin en els seus camins i vies públiques. Martí Joan de Torrelles, major, posseeix l’objecte d’aquesta venda com a hereu universal que és del seu pare Martí Benet de Torrelles,
cavaller, senyor del castell de la Roca, el qual havia fet testament el 9 d’abril de 1463. Aquest ho posseïa com a hereu universal del seu pare Ramon de Torrelles, cavaller, que havia testat el 29 de setembre de 1419. I aquest darrer ho posseïa en part per compra feta per 6000 florins i en part per donació
graciosa obtingudes del rei Martí, amb determinades retencions, segons que consta per instruments
públics datats a Barcelona el 22 d’octubre de 1408. Preu de la venda: 6000 florins d’or d’Aragó, que
valen 66.000 sous de moneda barcelonina. Anna, muller de Martí Joan de Torrelles, jove, Martí Benet de
Torrelles i Pere Antoni de Torrelles, germans, fills de Martí Joan de Torrelles, major, i de Francina, aproven i
ratifiquen la venda. Aquesta venda es fa en compliment de la capitulació i concòrdia signada a Santa
Eulàlia de Ronçana el 25 de juny de 1488 entre l’esmentat Martí Joan de Torrelles, d’una banda, i la
universitat i singulars del terme del castell de Montbui, de l’altra, i també en virtut de l’instrument públic
signat avui mateix en poder del notari infrascrit entre el dit Martí Joan de Torrelles i els síndics i procuradors de les parròquies del terme del castell de Montbui, en el qual s’acorda realitzar aquesta venda a
favor dels consellers de Barcelona. La transacció compta amb la llicència i el decret del rei i del seu lloctinent general. Joan d’Aragó, duc de Luna, comte de Ribagorça, castellà d’Amposta, lloctinent i capità
general del rei al principat de Catalunya i comtats de Rosselló i Cerdanya, signà el document a
Barcelona el dia 23 d’agost de 1513.
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Joan Faner, per autoritat reial notari públic de Barcelona i per a tota la dominació del rei d’Aragó.
1A-1435
840 x 662
A la part inferior esquerra: “In Diversorum locumtenentie XIIIº, foleo LXVº. Probata. Dominus
locumtenens generalis. Visum prius per Petrum, episcopum Urgellensis, cancellarium, et Orrit Fisa,
advocatum, mandavit mihi Petro Belloch. Vidit Petrus, cancellarius”.
Hi manca el segell. Al dors, en lletra una mica posterior: “Venda feta per los magnífichs mossèn Martí
Joan de Torrelles, caveller, senyor dels castells de la Roca e de Montbuy, en Vallers situats, senyora
Francina, muller sua, y Martí Joan de Torrelles, fill lur, als magnífichs consellers de la ciutat de Barcelona
y a la dita ciutat, de tot lo mer e mixte imperi e exercici de aquell e altre qualsevol jurisdictió criminal
de qualsevol grau, natura o spècie sien al dit Martí Joan de Torrelles, maior, pertanyent o pertànyer
devent, en los térmens, territoris, lochs e parròquies del dit castell de Montbuy, per preu de sis mília
florins d’or de Aragó, valents tres mília y tres-centes lliures moneda barcelonesa”.

1461

1490, març, 20. La Roca.
Vegeu el document núm. 1460.
Trasllat de Joan Faner, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1513, octubre, 13.
1A-1436
892 x 664
Al dors, en lletra coetània: “Translat auctèntic de la venda feta per los magnífichs mossèn Martí
Joan de Torrelles, caveller, senyor dels castells de la Roca e de Montbuy, en Vallers situats, als magnífichs consellers de la ciutat de Barcelona y a la dita ciutat, de tot lo mer e mixte imperi e exercici
de aquell e altre qualsevol jurisdictió criminal de qualsevol grau, natura o spècie sien, al dit Martí
Joan de Torrelles, maior, pertanyent o pertànyer devent, en los térmens, territoris, lochs e parròquies del dit castell de Montbuy, per preu de sis mília florins d’or de Aragó, valents tres mília trescentes lliures barceloneses”.
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1462

1490, març, 20. La Roca.
Martí Joan de Torrelles, cavaller, senyor dels castells de la Roca i de Montbui, situats al Vallès, la seva
muller Francina i llur fill Martí Joan de Torrelles, donzell, confessen i reconeixen als consellers de la ciutat
de Barcelona que han rebut 5700 lliures, de les quals 3300 o 6000 florins o 66.000 sous equivalents
constitueixen el preu de la venda feta als consellers, en nom de la ciutat, en lliure i franc alou, del mer i
mixt imperi i de la jurisdicció criminal exercida sobre els homes i les dones habitants en els termes, els
territoris, els llocs i les parròquies del castell de Montbui, i sobre totes les altres persones de qualsevol
condició i estat que delinqueixin en els seus camins i vies públiques. Les restants 2400 lliures són el
preu de la venda de tota la jurisdicció que Martí Joan de Torrelles, major, posseeix en els termes i territoris del castell de Montbui, en els masos habitats i rònecs, en les carnisseries, en els prats, boscos, pastures, caça, etc. Es fa constar que dins dels termes del castell de Montbui hi ha les parròquies següents:
Sant Mateu de Montbui, Sant Feliu de Codines, Sant Martí del Fai, Sant Vicenç de Riells, Sant Pere de
Bigues, Sant Genís de l’Ametlla, Sant Cristòfol de Pallars, Santa Justa i Santa Eulàlia de Ronçana, Sant
Esteve de Palaudàries i Sant Julià de Lliçà de Munt. El pagament de les 5700 lliures s’ha fet de la
manera següent: els síndics del terme del castell de Montbui, en nom de la universitat i dels singulars
del terme, han pagat als Torrelles 500 lliures mitjançant la Taula de Canvi de Barcelona. Les restants
5200 lliures, Guillem de Santcliment, cavaller, domiciliat a la ciutat de Barcelona, en nom dels consellers
de la ciutat i de voluntat de Martí Joan de Torrelles, jove, n’ha fet imposició a la Taula de Canvi de
Barcelona a nom de Martí Joan de Torrelles, major, i de la seva muller Francina, per preu d’un censal
mort de 346 lliures, 13 sous i 4 diners de pensió anual, venut al dit Guillem de Santcliment pel clavari i
síndic de la ciutat de Barcelona i pels procuradors i síndics de la universitat i dels singulars de Montbui i
de les parròquies compreses en el seu terme. En els instruments de venda de la jurisdicció s’hi fa constar el preu de 6000 lliures, però els Torrelles feren graciosa remissió i donació de 300 lliures als síndics i
universitat i singulars del terme, de manera que el preu final quedà fixat en 5700 lliures.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1437
304 x 587
Al dors, en lletra una mica posterior: “Àpoca fermada per los magnífichs mossèn Martí Joan de
Torrelles, caveller, senyor dels castells de la Roca e de Montbuy, en Vallers situats, senyora Francina,
muller sua, y Martí Joan de Torrelles, fill lur, als magnífichs consellers de la ciutat de Barcelona y a la
dita ciutat, de .Vm. DCC. lliures barceloneses, que són preu de dues vendes per ells fetes a la dita
ciutat de tot lo mer e mixte imperi e exercici de aquell, e altre qualsevol jurisdictió civil e criminal
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al dit Martí Joan de Torrelles, maior, pertanyent o pertànyer devent per qualsevol rahó o causa en
lo dit castell y en los térmens, territoris, lochs e parròquies de aquell, de les taules de carniceries e
drets de construir e tallar en aquelles. 1490”.

1463

1490, juny, 22. Terme del castell de Montbui.
Acta notarial de la presa de possessió corporal de la jurisdicció civil i criminal, alta i baixa, i del mer i
mixt imperi i altra jurisdicció del terme del castell de Montbui, per part de Joan Llull, conseller en cap de
la ciutat de Barcelona, comissionat pels altres consellers i designat procurador general pel Consell de
Cent Jurats celebrat el 29 de maig passat. L’esmentada jurisdicció havia estat venuda per Martí Joan de
Torrelles, cavaller, senyor dels castells de la Roca i de Montbui, la seva muller Francina i llur fill Martí Joan
de Torrelles, donzell, als consellers i a la ciutat de Barcelona, segons que es concreta en dos instruments
de venda datats el 20 de març d’enguany. La presa de possessió té lloc en presència del notari infrascrit, de Joan Oliba, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, i de tres testimonis. Convocada prèviament la universitat del terme de Montbui i de les seves parròquies per Antoni Ballestar, batlle del terme,
i aplegada a la plaça dels Siurans segons que era acostumat, hi foren presents 108 habitants de les
parròquies de Sant Julià de Lliçà de Munt, Santa Justa i Santa Rufina, Santa Eulàlia de Ronçana, Sant
Cristòfol de Pallars, Sant Genís de l’Ametlla, Sant Pere de Bigues, Sant Mateu de Montbui, Sant Vicenç
de Riells, Sant Feliu de Codines i Sant Esteve de Palaudàries. Cadascuna d’aquestes persones, designades nominalment, prestà al conseller Joan Llull jurament de fidelitat i homenatge de boca i mans segons
els Usatges de Barcelona, les Constitucions generals de Catalunya i altres drets de la pàtria. El conseller
renovà a Antoni Ballestar la batllia del terme, a beneplàcit de la ciutat de Barcelona, i tot seguit féu cridar un pregó en el qual prohibia els juraments i els jocs de daus, revocava els guiatges atorgats fins
aleshores i comunicava la renovació de la batllia. Després, féu erigir forques, un costell de fusta i altres
atributs representatius de l’exercici de la jurisdicció de la baronia, i també prengué possessió de la carnisseria del terme, construïda a la plaça dels Siurans.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic de Barcelona i per a tota la dominació del rei d’Aragó.
1A-1438
446 x 652
Al dors, en lletra una mica posterior: “Carta de possessió presa per lo magnífic mossèn Joan Lull,
ciutedà y conseller en cap de la ciutat de Barcelona, havent comissió e potestat dels altres consellers companyons seus e com procurador general de la dita ciutat, de sa pròpria auctoritat, de tot lo
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1462. Martí Joan de Torrelles,
cavaller, senyor dels castells
de la Roca i de Montbui, la
seva muller Francina i el seu
fill Martí Joan de Torrelles,
donzell, reconeixen als consellers de Barcelona que han
rebut 5700 lliures per la venda
que els han fet de diversos
drets jurisdiccionals sobre els
habitants de les parròquies del
terme del castell de Montbui.
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mer e mixte imperi e exercici de aquell e altre qualsevol jurisdictió civil e criminal, de les taules de
carniceries e drets de construir y tallar en aquelles, a la dita ciutat venut ab dues vendes fetes per
los magnífichs mossèn Martí Joan de Torrelles, caveller, senyor dels castells de la Roca y de Montbuy,
senyora Francina, muller sua, y Martí Joan de Torrelles, fill lur, per preu de .Vm.DCC. lliures”.

1464

1490, desembre, 1. Barcelona.
Francesc Socarrats, mercader, ciutadà de Barcelona, i la seva muller Joana venen a Berenguer Artigó,
doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, tutor i administrador assignat de la persona i dels béns de Valentí
Benet sa Vall, fill impúber i hereu universal del seu difunt pare Joan sa Vall, mercader, ciutadà de
Barcelona, un censal mort de 18 lliures i 15 sous de pensió anual quan fou creat, però ara, després
d’una reducció, de 15 lliures de pensió anual i de 300 lliures de preu, el qual censal el dit Francesc
Socarrats rebia anualment cada 26 de març sobre la universitat i singulars de la ciutat de Barcelona.
En aquesta venda s’hi inclou també la pensió deguda entre el 26 de març de 1489 i el 26 de març de
1490, més la prorrata deguda fins al dia d’avui. Preu de la venda: 240 lliures. Els venedors fan aquesta
venda per pagar les 140 lliures que devien a Pere Rovira i Jaume Caraman, mercaders, ciutadans de
Barcelona, segons carta debitòria que els havien signat en poder del notari infrascrit el 3 de desembre
de 1489, més altres 15 lliures, 1 sou i 8 diners que també els devien en concepte de despeses diverses.
El censal havia estat venut amb carta de gràcia el 27 de setembre de 1479 per Alfons de la Cavalleria,
ciutadà de Saragossa, en nom propi, i per Joan Bertran, mercader, ciutadà de Barcelona, com a procurador de Beatriu, mare del dit Alfons i muller del difunt Alfons de la Cavalleria, mercader, ciutadà de
Barcelona, i com a procurador també de Pere de la Cavalleria, doctor en ambdós drets, ciutadà de
Saragossa, fill dels dits cònjuges i germà del dit Alfons, a fra Gabriel Socarrats, de l’orde dels eremites de
Sant Agustí, mestre en sacra pàgina, i a Francesc Benet i Joan Badia, mercaders, ciutadans de Barcelona,
aleshores tutors i administradors de la persona i dels béns del venedor Francesc Socarrats.
Joan Artigó, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1439
861 x 494
Al dors, en lletra posterior: “Carta de aquell censal mort de pensió de .XV. lliures qui·s reeb sobre la
ciutat de Barcelona cascun any a .XXVI. de març de l’hereu d’en Johan ça Vall, quondam, mercader”.
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1465

1490, desembre, 1. Barcelona.
Francesc Socarrats, mercader, ciutadà de Barcelona, i la seva muller Joana confessen i reconeixen a
Berenguer Artigó, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, tutor i administrador assignat de la persona i dels
béns de Valentí Benet sa Vall, fill impúber i hereu universal del seu difunt pare Joan sa Vall, mercader, ciutadà de Barcelona, que els ha pagat 240 lliures per la venda que avui mateix li han fet d’un censal
mort de 18 lliures i 15 sous de pensió anual quan fou creat, però ara, després d’una reducció, de 15
lliures de pensió anual i de 300 lliures de preu, que el dit venedor rebia anualment cada 26 de març
sobre la universitat i singulars de la ciutat de Barcelona.
Joan Artigó, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1440
478 x 609
En el mateix pergamí hi ha el document següent, núm. 1466.

1466

1490, desembre, 1. Barcelona.
Pere Rovira i Jaume Caraman, mercaders, ciutadans de Barcelona, confessen i reconeixen a Francesc
Socarrats, mercader, ciutadà de Barcelona, i a la seva muller Joana que els han pagat les 155 lliures, 1
sou i 8 diners que els devien segons l’instrument debitori que els havien signat el 3 de desembre de
1489 en poder del notari infrascrit. D’aquesta quantitat, producte de la venda d’un censal venut avui
mateix pels dits Francesc Socarrats i Joana a Berenguer Artigó, corresponen a Pere Rovira 122 lliures i
14 sous, i a Jaume Caraman 32 lliures, 7 sous i 8 diners. Ambdós mercaders, d’acord amb el pacte que
prèviament havien convingut amb els esposos Francesc Socarrats i Joana, i amb Berenguer Artigó, fan
cessió al dit Berenguer Artigó de tots els seus drets i les accions reals i personals que poguessin presentar contra els dits cònjuges per raó de les quantitats esmentades que reconeixen haver rebut.
Joan Artigó, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1440
478 x 609
En el mateix pergamí hi ha el document anterior, núm. 1465.
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1467

1491, juny, 20. Barcelona.
Pere de Torrelles, donzell, domiciliat a la ciutat de Barcelona i al Llobregat, fill del difunt Martí Benet de
Torrelles, que fou en vida senyor del castell de la Roca, ratifica i confirma als consellers de la ciutat de
Barcelona i als seus successors les dues vendes que el seu germà Martí Joan de Torrelles, cavaller, senyor dels castells de la Roca i de Montbui, situats al Vallès, la seva muller Francina i llur fill Martí Joan de
Torrelles, donzell, havien fet als consellers de Barcelona predecessors seus, en lliure i franc alou, pel preu
de 5700 lliures, de tota la jurisdicció que els venedors posseïen en el terme del castell de Montbui,
segons que es detalla en els dos instruments de venda de 20 de març de 1490.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1441
541 x 601
En el mateix pergamí hi ha el document següent, núm. 1468. Al dors, en lletra una mica posterior:
“Carta de loatió, approbatió, ratificació y confirmatió e consentiment feta per lo magnífic mossèn
Pere de Torrelles, donzell, en Barcelona y en Lobregat domiciliat, als magnífichs consellers de la ciutat de Barcelona y a la dita ciutat, de aquelles dues vendes per los magnífichs mossèn Martí Joan
de Torrelles, caveller, senyor dels castells de la Roca y de Montbuy, jermà seu, y altres, a la dita ciutat fetes, de tot lo mer e mixte imperi e exercici de aquell e altre qualsevol jurisdictió civil e criminal, de les taules de carniceries e drets de construhir e tallar en aquelles, al dit Martí Joan de
Torrelles, jermà seu, pertanyent en los térmens, territoris, lochs e parròquies del dit castell, per
preu de .Vm.DCC. lliures, prometent no contravenir-hi per rahó de qualsevol part, heretat, legíttima e altres drets en dita carta contenguts”.

1468

1491, juny, 28. Barcelona.
Martí Joan de Torrelles, cavaller, senyor dels castells de la Roca i de Montbui, ratifica i confirma als consellers de la ciutat de Barcelona i als seus successors les dues vendes fetes per ell als consellers predecessors llurs, en lliure i franc alou, i pel preu de 5700 lliures, de tota la jurisdicció que posseïa en el terme del
castell de Montbui, amb data de 20 de març de 1490. També els fa cessió de tots els seus drets i les
accions reals, personals, directes, útils, mixtes, ordinàries i extraordinàries que li podrien correspondre per
raó de l’herència dels seus pares Martí Benet de Torrelles i Violant, i del seu avi Ramon de Torrelles.
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1467. Pere de Torrelles, donzell, confirma als consellers de
la ciutat de Barcelona la venda
que el seu germà Martí Joan
de Torrelles, cavaller, senyor
dels castells de la Roca i de
Montbui, la seva muller
Francina i llur fill Martí Joan de
Torrelles, donzell, van fer als
consellers barcelonins predecessors seus, per 5700 lliures,
de la jurisdicció que posseïen
en el terme del castell de
Montbui, en el Vallès.

1468. Martí Joan de Torrelles,
cavaller, senyor dels castells
de la Roca i de Montbui, ratifica als consellers de la ciutat
de Barcelona la venda feta per
ell als consellers predecessors
seus, per 5700 lliures, de la
jurisdicció que posseïa en el
terme del castell de Montbui,
en el Vallès.
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Joan Faner, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1441
541 x 601
En el mateix pergamí hi ha el document anterior, núm. 1467. Al dors, en lletra una mica posterior:
“E més altra carta feta per lo dit mossèn Martí Joan de Torrelles, ab narració de dites vendes, ab la
qual, per ésser subiecta la heretat e béns seus a vincles, près y elegí lo dit preu en paga prorata de
la legítima e altres drets seus y de la dot de la senyora sa mare”.

1469

1492, març, 26. Màlaga.
Narcís Bret, mercader, ciutadà de Barcelona, concedeix facultat i plena potestat al seu pare Nicolau
Bret, mercader, ciutadà de Barcelona, per vendre, empenyorar, permutar i alienar al millor preu els béns
mobles, immobles i semovents del dit Nicolau i de la seva muller Angelina, mare del dit Narcís, i disposar-ne de la manera que millor li plaurà.
Miguel Sánchez Montesino, notari per autoritat apostòlica, reial i episcopal.
1A-1442
237 x 312

1470

[Després de 1492, juny, 22. Barcelona].
Dalmau Ginebret, notari públic de Barcelona, certifica que el 22 de juny de 1492, segons instrument
rebut per ell mateix, Antoni Bret, canonge de Lleida, havia designat el seu pare Nicolau Bret, mercader,
ciutadà de Barcelona, procurador general seu, donant-li plena facultat per consentir en nom seu en
qualssevol vendes de censals morts que contractessin Constança, muller del difunt Bernat Bret, mercader, l’esmentat Nicolau Bret, la seva muller Angelina, llurs pares, i Guillem Bret, mercader.
1A-1443
229 x 205
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1471

1492, octubre, 4. Barcelona.
Isabel, muller del difunt Joan Noguera, assaonador de pells, ciutadà de Barcelona, ven a Joan Camós, cirurgià,
ciutadà de Barcelona, una peça de terra amb aigua per regar i arbres, situada en el territori de Barcelona,
en el lloc anomenat Camp de les Batalles, vora l’església de Santa Maria dels Àngels. La terra és tinguda
per a Antoni Guerau Moruny, mercader, ciutadà de Barcelona, fill i hereu universal del difunt Antoni Moruny,
notari, ciutadà de la dita ciutat, i està sota el domini alodial del benefici de Sant Climent i de Sant Llorenç de
l’església de Santa Maria del Pi, a cens de mig morabatí anual pagador per sant Joan de juny, a raó de 9
sous per morabatí. Es donen les afrontacions i les mides de la terra. Preu de la venda: 4 lliures.
Jaume Vilar, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1444
544 x 482
Al dors, en lletra coetània, hi ha diverses anotacions borroses. En lletra posterior: “Santa Maria dels
Àngels. Són de la Ciutat per rahó de la Casa dels Àngels, per lo morbo”.

1472

1492, octubre, 4. Barcelona.
Isabel, muller del difunt Joan Noguera, assaonador de pells, ciutadà de Barcelona, ven a Joan Camós, cirurgià, ciutadà de Barcelona, una peça de terra amb aigua per regar i arbres, situada en el territori de
Barcelona, en el lloc anomenat Camp de les Batalles, vora l’església de Santa Maria dels Àngels. La terra
és tinguda per a Antoni Guerau Moruny, mercader, ciutadà de Barcelona, fill i hereu universal del difunt
Antoni Moruny, notari, ciutadà de la dita ciutat, i està sota el domini alodial dels monestirs de Framenors i
de Santa Maria del Carmel, de Barcelona, a cens de mig morabatí anual pagador per sant Joan de juny, a
raó de 9 sous per morabatí. Es donen les afrontacions i les mides de la terra. Preu de la venda: 5 lliures.
No hi ha subscripció notarial.
1A-1445
640x 550
Al dors, en lletra coetània, hi ha diverses anotacions borroses. En lletra posterior: “Santa Maria dels
Àngels”.
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1473

1492, novembre, 29. Barcelona.
Guillem Oliver, Pere Esquerit, Bartomeu Quintana, Miquel Alfons Vicenç i Pere Seguer, consellers de la ciutat
de Barcelona, i Carles Setantí, ciutadà i clavari de la ciutat, designats síndics i procuradors de la ciutat de
Barcelona pel Consell de Cent Jurats del 17 d’agost passat, venen amb carta de gràcia a Antoni Ramon
Cornet, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 1000 sous de pensió anual, a percebre cada
29 de novembre, assignats sobre les imposicions i altres drets de la ciutat, especialment sobre el dret del vi
i de la verema, pel preu de 1000 lliures, a for o raó de 20.000 sous per 1000 sous. La venda es fa per
aplegar 3000 lliures i poder satisfer les despeses que farà la ciutat per raó de la vinguda i estada a
Barcelona dels reis i de la seva cort. Per la mateixa raó, el Consell de Cent Jurats havia imposat el dret de
6 diners per cada somada de vi que entrés a la ciutat. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Nurici Joan Fogassot, per autoritat reial escrivà i notari públic de Barcelona, tenint les escriptures
de l’escrivania del difunt Joan Faner, avi matern seu, per autoritat reial notari públic de Barcelona i
escrivà major de la ciutat, clogué aquest instrument el 10 de febrer de 1576.
1A-1446
740 x 575
Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal feta per los honorables consellers y clavari de la ciutat
de Barcelona a l’honorable mossèn Anthoni Ramon Cornet, mercader, de pensió de .M. sous barcelonesos de pensió de censal mort, pagadors cascun any a .XXVIIII. de noembre, ab special obligació del dret del vi y verema, per preu de .M. lliures, en poder de Joan Faner, notari de
Barcelona”.

1474

1493, febrer, 7. Barcelona.
Guillem Ramon de Soler, ciutadà de Barcelona, amb el consentiment de Miquel de Soler, mercader, ciutadà de Lleida, fa cessió i transferència a Ferran de Rebolledo, cavaller, domiciliat a Barcelona, d’un censal mort de 8 lliures i 5 sous de pensió anual, a percebre cada 13 de maig, i de 165 lliures de preu i
propietat, assignat sobre la universitat de la ciutat de Barcelona. Fa aquesta translació en paga i satisfacció de 157 lliures, 10 sous i 6 diners, que són el preu d’un altre censal mort de 10 lliures, 10 sous i 6
diners de pensió anual, a percebre cada 22 de maig, venut amb carta de gràcia pel dit Guillem Ramon
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i altres a l’esmentat Ferran de Rebolledo el 26 de maig de 1478. Aquest censal transferit és part d’un
altre censal mort de 1500 sous de pensió anual i de 1500 lliures de preu, que Mateu Capell, mercader,
ciutadà de Barcelona, difunt, havia comprat a Rafel Anglès, aleshores clavari de la ciutat de Barcelona, el
20 de maig de 1474. Per cessions i herències diverses que es detallen en el document, part d’aquest
censal havia arribat a mans d’Elionor, muller de Ramon de Soler, doctor en lleis, ja difunts, pares de
Guillem Ramon de Soler.
Francesc Guerau Coromina, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1447
410 x 434
Al dors, en lletra coetània: “In solutum dació feta al noble don Ferrando de Rebolledo per mossèn
Guillem Ramon de Soler, de un censal de pensió de vuyt lliures, sinch sous, e de preu de .CLXV.
lliures, que reb sobre la universitat de Barcelona e singulars de aquella cascun any a .XIII. de maig”.
1475

1493, maig, 18. Barcelona.
Bernat Aimeric de Gassius, donzell, senyor del castell de Gallifa, en el Vallès, on és domiciliat, ven a fra
Galceran Carbó, monjo conrer, procurador i ecònom del monestir cartoixà de Montalegre, a la diòcesi de
Barcelona, una peça de terra de cinc jornals, amb l’agrari, tasca, dècima, primícia, fatiga, lluïsme i altres
drets i dominis, que posseeix en lliure i franc alou a la parròquia de Santa Perpètua de Mogoda, pel
preu de 12 lliures. Aquesta terra, que fins ara tenia en establiment Joan Mas a cens de 10 sous anuals,
pertanyia a la casa i herència anomenada de Canalies, de la mateixa parròquia, que Bernat Aimeric de
Gassius havia rebut per donació que li’n féu Maria, muller de Joan Cellent, donzell, el 17 de juny de
1474. Margarida i Bernat de Gassius, muller i fill de Bernat Aimeric, aproven i confirmen aquesta venda.
Segueix l’àpoca del preu de la venda, amb data de 3 de juny.
Joan Castelló, per autoritat reial notari públic i ciutadà de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania del difunt Pere Miquel Carbonell, notari, clogué aquest instrument el 27 de gener de 1557.
1A-1448
378 x 567
Al dors, en lletra coetània: “Compra feta per lo monastir a Bernard Gacius de una pessa de terra
situada en la parròquia de Santa Perpètua de Mogoda, franca en alou, per preu de .XII. lliures, la
qual ha stablerta lo monastir a n’an Mas a cens de .X. sous. És la carta de l’establiment dins aquesta”. Hi ha una altra anotació molt semblant, coetània.
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1476

1493, maig, 20. Roma.
Acta notarial de la constitució de procurador general que fa Nicolau Bret, canonge de Lleida, escuder i familiar del papa Alexandre VI, a favor del seu pare Nicolau Bret, de la ciutat de Barcelona, al qual dóna plena
facultat per ratificar i confirmar en nom seu qualssevol vendes, empenyoraments i alienacions de censals
morts, propietats i altres rendes que contractessin Constança, muller de Bernat Bret, l’esmentat Nicolau Bret,
procurador i pare del constituent, la seva muller Angelina, mare del constituent, i Guillem Bret, mercader.
Petrus Boedec, clergue de la diòcesi de Venècia, per autoritat apostòlica notari públic.
1A-1449
312 x 227

1477

1493, octubre, 24. Barcelona.
El rei Ferran, vista la facultat que sobre el redreç del regiment de la ciutat li havia estat donada pel
Consell de Cent Jurats el 27 de novembre de 1491, i vistos els privilegis atorgats pels seus predecessors
sobre el dit regiment, especialment el del rei Alfons donat a Nàpols el 7 d’octubre de 1455, concedeix a
la ciutat de Barcelona un nou privilegi amb la reforma del règim municipal. Entre altres disposicions, el rei
estableix l’augment del nombre dels jurats del Consell, que passen de 128 a 144; es modifica el mecanisme d’elecció dels cinc consellers i dels oficials de la ciutat; el Trentenari s’amplia de 32 a 36 membres;
es retoquen el juí de prohoms i altres particularitats de l’administració municipal. El monarca atorga
aquest privilegi a beneplàcit seu, reservant-se la facultat de poder-lo modificar quan i com li plagui.
Joan de Coloma, secretari reial, per autoritat reial notari públic per a tota la seva dominació.
1A-1450
676 x 760
A la part inferior esquerra: “Vidit generalis thesaurarius. Dominus rex mandavit michi Joanni de
Coloma, in cuius posse concessit et firmavit. Visa per generalem thesaurarium et Bernardum Ferrer
pro conservatore generali”. A la part inferior dreta: “Vidit Bernardus Ferrer pro conservatore
generali”.
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1477. El rei Ferran concedeix
a la ciutat de Barcelona un privilegi que reforma alguns
aspectes del règim municipal:
entre d’altres, augmenta el
nombre de jurats del Consell,
modifica el mecanisme d’elecció dels cinc consellers i dels
oficials de la ciutat, i amplia la
composició del Trentenari.

1477. Encapçalament del
privilegi del rei Ferran.

1477. yo el rey, signatura
autògrafa del rei Ferran.
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Segell perdut. Al dors, en lletra coetània i posterior: “Faciunt pro insaculatione”. “És registrat en lo
tercer Vermell”. “A XXIIII de octubre de 93”. “Regiment vell de l’any M CCCC LXXXX III”. Hi ha
dues anotacions més, borroses.
Editat per J. VICENS I VIVES, Ferran II i la ciutat de Barcelona, III, Barcelona, 1937, doc. 158, pàg. 294-303,
segons el text transcrit al registre de Deliberacions de l’Arxiu Històric de la Ciutat, vol. 31, f. 110r-120v.

1478

1494, març, 5. Barcelona.
Pere Buada, doctor en decrets i vicari general del bisbe Pere [García] de Barcelona, Ferrer Nicolau de
Gualbes, ardiaca del Vallès, Lluís Sirvent, Joan Andreu Sorts, Berenguer Vila, Pere Ramon Lotteres, Benet
Miquel, Antoni Riba, Antoni Cedó i Nicolau Pellicer, canonges de l’església de Barcelona, aplegats a la
Sala Capitular de la seu, estableixen en emfiteusi a Eulàlia, muller de Dídac Moliner, i als seus, unes
cases amb tots els drets i les seves pertinences, que els aniversaris comuns de la dita església posseeixen en lliure i franc alou a la ciutat de Barcelona, al carrer d’en Simó Oller, àlies d’en Maçana, vora el
mar, a la ribera de garbí, pel qual carrer es va del mar a la carnisseria d’en Sos. Es donen les afrontacions de les cases. Eulàlia i els seus pagaran als procuradors i administradors dels aniversaris comuns
un cens anual de 22 sous i 6 diners per sant Miquel de setembre. Durant el primer any de l’establiment els emfiteutes esmerçaran 30 lliures en la reparació i millora d’aquestes cases, i hauran de presentar als dits administradors les àpoques i altres documents acreditatius de la despesa feta. Els canonges han rebut un parell de gallines per dret d’entrada.
Dalmau Ginebret, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1451
367 x 496
Taques de fongs a la part superior esquerra que afecten l’escriptura. Notes dorsals il·legibles.

1479

1494, juliol, 28. Barcelona.
Francesc Miquel, donzell, senyor del casal de Castellet, situat en el terme de Maçanet, a la diòcesi de
Girona, ven el lliure i franc alou a Marc Busquets, notari de Barcelona, l’hospici en el qual aquest compra-
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dor ja resideix, amb tots els seus drets i les seves pertinences, situat dintre les muralles de la ciutat de
Barcelona, vora l’església de Sant Jaume. Francesc Miquel havia comprat l’hospici als hereus universals del
difunt Ramon de Vilarrovir, apotecari, ciutadà de Barcelona, el 26 de maig de 1491. Francesc Miquel declara que fa aquesta venda per poder lluir un censal mort de 8 lliures, 6 sous i 7 diners de pensió anual, i de
150 lliures de preu, que ell i la seva esposa Serena Joana paguen cada 17 de maig a sor Elionor Font, priora, i al convent de les Predicadoresses de Barcelona. També podrà pagar alguns creditors seus i fer front a
diverses necessitats. Preu de la venda: 260 lliures. Es donen les afrontacions de l’immoble i els antecedents
de la seva transmissió. Ambdues parts han pactat un acord particular per a la lluiïció d’aquell censal mort,
de manera que a l’àpoca es fa constar que Francesc Miquel només ha rebut de Marc Busquets 45 lliures,
1 sou i 3 diners, a fi de lluir un altre censal mort i recuperar un collar d’or, i unes altres 18 lliures, 18 sous i
9 diners imposades a la Taula de Canvi de Barcelona. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Joan Palomeres, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures del seu difunt
pare Antoni Palomeres, notari, clogué aquest instrument el 27 de març de 1528, a instància d’Antic
Busquets, notari, fill i hereu del comprador Marc Busquets.
1A-1452
800 x 543
Al dors, en lletra coetània i una mica posterior, hi ha diverses anotacions borroses.

1480

1495, abril, 6. Barcelona.
Rafel Romeu, ciutadà de Barcelona, estableix i concedeix en emfiteusi a Joan Soler, traginer de mar, ciutadà de Barcelona, unes cases amb dos portals oberts al carrer, amb tots els seus drets i les seves pertinences, que posseeix a la ciutat de Barcelona, vora el mar, en el lloc anomenat la Drassana Vella, àlies
l’illa d’en Sitges, vora la plaça del Vi, en el carrer dit Carrer Nou. Es donen les afrontacions de l’immoble.
L’emfiteuta pagarà un cens anual de 20 sous, la meitat per Nadal i l’altra meitat per sant Joan del mes
de juny. Les cases estan sota el domini alodial de l’altar de Sant Silvestre de la seu de Barcelona. Rafel
Romeu ha rebut un parell de pollastres per dret d’entrada.
Antoni Marc, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1453
325 x 447
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Al dors, en lletra coetània: “Penes Anthonium Marchi, notarium”. “Stabliment fet per mossèn Rafel
Romeu a Johan Soler, traginer de mar”. Hi ha altres anotacions, borroses.

1481

1495, desembre, 31. Barcelona.
Fra Galceran Carbó, prior, síndic, procurador i ecònom del monestir cartoixà de Santa Maria de
Montalegre, a la diòcesi de Barcelona, estableix i concedeix en emfiteusi a Joan Mas, pagès, habitant de
la parròquia de Santa Perpètua de Mogoda, una peça de terra campa de cinc jornals, amb tots els seus
drets i les seves pertinences, que fins ara ja tenia establerta per Bernat Aimeric de Gassius, donzell, senyor de la casa i quadra de Canalies, del terme de la dita parròquia, i que actualment el monestir de
Montalegre ha comprat i posseeix en franc alou. La terra establerta fou part de la dita casa i quadra
de Canalies. Es donen les afrontacions de l’immoble. L’emfiteuta pagarà un cens anual de 10 sous per
sant Pere i sant Feliu d’agost, així com el delme i la primícia dels fruits. El prior reconeix haver rebut un
parell de capons per dret d’entrada.
Francesc Martí, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc del notari Joan Lunes, tenint les
escriptures del difunt notari Pere Miquel Carbonell, clogué aquest document el 8 d’agost de 1554.
1A-1454
362 x 488
Al dors, en lletra coetània: “Stabliment fet per lo monestir a Joan Mas, de Santa Perpètua, de una
peça de terra la qual era d’en Gacius, a cens de .X. sous fa ara al monestir”. Hi ha altres dues anotacions coetànies molt semblants.

1482

1496, gener, 19. Barcelona.
Joan Soler, traginer de mar, ciutadà de Barcelona, i la seva muller Magdalena, venen a Sebastià Ponç,
canviador de menuts, ciutadà de Barcelona, unes cases amb dos portals oberts al carrer, amb tots els
seus drets i les seves pertinences, que posseïen per establiment emfitèutic que els féu Rafel Romeu, ciutadà de Barcelona, el 6 d’abril de 1495 en poder del notari infrascrit, situades a la ciutat de Barcelona,
vora el mar, en el lloc anomenat antigament Drassana Vella, àlies l’illa d’en Sitges, vora la plaça del Vi, en
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el carrer dit Carrer Nou. Es donen les afrontacions de l’immoble. Les cases són tingudes per al dit Rafel
Romeu, el qual les té sota el domini alodial de l’altar de Sant Silvestre de la seu de Barcelona. Les cases
paguen a Rafel Romeu un cens anual de 20 sous, la meitat per Nadal i l’altra meitat per sant Joan de
juny. Preu de la venda: 7 lliures. Segueix l’àpoca del preu de la venda, amb data de 9 de març.
Antoni Marc, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1455
430 x 625
Al dors, en lletra coetània, hi ha diverses anotacions borroses.
Cosit a aquest pergamí n’hi ha un altre amb l’acta notarial del lliurament de la possessió corporal
de les cases venudes, document núm. 1483.

1483

1496, març, 9. Barcelona.
Acta notarial del lliurament de la possessió corporal, feta per Joan Soler, traginer, ciutadà de Barcelona,
en nom propi i de la seva muller Magdalena, a Sebastià Ponç, canviador de menuts, ciutadà de
Barcelona, de les cases amb dos portals oberts al carrer, amb tots els seus drets i les seves pertinences,
que li havien venut el passat dia 19 de gener. Estan situades a la ciutat de Barcelona, vora el mar, en el
lloc anomenat Drassana Vella, àlies l’illa d’en Sitges, vora la plaça del Vi, en el carrer dit Carrer Nou.
Antoni Marc, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1455
162 x 385
Aquest pergamí està cosit a un altre més gran contenint la venda de les cases, document núm. 1482.

1484

1496, novembre, 5. Barcelona.
El Consell general de la ciutat de Barcelona aplegat a la Casa del Consell, en presència dels consellers i
de molts jurats, prohoms, ciutadans i habitants de la ciutat, designa síndic i procurador especial i general
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seu Francesc Joan Gerona, ciutadà de Barcelona, clavari de la ciutat, al qual són concedides totes les
facultats per vendre en nom de la ciutat, amb carta de gràcia, censals morts en les millors condicions
possibles, a carregar sobre les imposicions que es cullen a la ciutat, especialment sobre la imposició del
vi i de la verema, i en general sobre els béns i drets de la ciutat. L’import dels censals venuts serà
esmerçat a pagar les despeses de refer la muralla i construir baluards a l’esperó de Llevant, així com a
obtenir bona artilleria per a la defensa de la ciutat en aquell indret, ja que l’obertura de la muralla entre
el dit esperó i el mar suposava no solament un greu perill per a la seguretat davant dels enemics i pirates, sinó que també era causa de seriosos fraus en les imposicions, atès que les mercaderies hi entraven
i en sortien sense control. El nomenament es fa d’acord amb les autoritzacions donades als consellers
de Barcelona pels reis Pere (1359, maig, 17. Barcelona) i Joan (1390, febrer, 5. Barcelona), i en compliment de les deliberacions dels Consells dels passats 18 d’agost, 4 de novembre i d’avui mateix. La
designació del síndic compta amb l’autorització i el decret de Pere de Torrent, ciutadà de Barcelona,
regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, que signà aquest sindicat el 14 de
maig de 1501.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat de Francesc Guerau Fogassot, escrivà reial, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de
1521, març, 22.
1A-1456
683 x 647
Al dors, en lletra coetània: “Translat auctèntic del syndicat fermat per los honorables consellers y
Consell de Cent Jurats a l’honorable clavari de Barcelona per poder menlevar censals a rahó de
.XXVm. per mil”.

1485

1496, desembre, 6. Barcelona.
Caterina fa donació al seu marit Pere Portuguès, hostaler, ciutadà de Barcelona, de tots els seus béns
mobles i immobles, amb tots els seus drets i les seves accions. Es reserva només 10 lliures, que donarà
als administradors de l’Hospital de la Santa Creu. El seu marit accepta la donació i l’aprova.
Antoni Benet Joan, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1457
286 x 469
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Al dors, en lletra coetània: “Donació feta per la dona Catharina, muller del senyor en Pera
Portoguès, hostaler, al dit Pera Portoguès, marit seu, de tots sos béns”. En lletra posterior: “Rebuda
per en Anthoni Benet Joan a 6 de dezembre 1496”. “Caixó 3, ab lo de sig. Portug., nº 21”.
1486

1497, abril, 25. Barcelona.
El Consell general de la ciutat de Barcelona aplegat a la Casa del Consell, en presència dels consellers i
de molts jurats, prohoms, ciutadans i habitants de la ciutat, designa síndic i procurador especial i general
seu Francesc Joan Gerona, ciutadà de Barcelona, clavari de la ciutat, al qual són concedides totes les
facultats per vendre en nom de la ciutat, amb carta de gràcia, censals morts en les millors condicions
possibles, a carregar sobre les imposicions que es cullen a la ciutat, especialment sobre el dret novament
imposat d’un florí i mig per cada bóta de quatre somades de vi. L’import dels censals venuts serà
esmerçat a pagar les despeses de la missatgeria que la ciutat de Barcelona trametrà als reis en ocasió
del matrimoni del príncep Joan amb la princesa Margarida. Els ambaixadors designats són el conseller
Pere de Conomines i el ciutadà Pere de Torrent. El nomenament es fa d’acord amb les autoritzacions
donades als consellers de Barcelona pels reis Pere (1359, maig, 17. Barcelona) i Joan (1390, febrer, 5.
Barcelona), i compta amb l’autorització i el decret d’Andreu Icard i de Subirats, donzell, regent la vegueria
de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, que signà aquest sindicat el 26 de setembre de 1505.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
1A-1458
688 x 563
Al dors, en lletra coetània: “Sindicat fermat per los honorables Consellers e Consell de Cent Jurats de
la ciutat de Barcelona a l’honorable en Francesch Johan Gerona, clavari de la ciutat, per vendre censals ab special obligació de mig florí e un florí per bóta de quatre somades, a for de .XXm. per mil”.

1487

1497, maig, 8. Barcelona.
Francesc Joan Gerona, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Marquesa Beneta, muller de Francesc Franc, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 800 sous de pensió anual, a percebre cada 8 de maig, assignats sobre el
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1486. El Consell general de la
ciutat de Barcelona, aplegat a
la Casa del Consell, designa
síndic i procurador especial i
general seu Francesc Joan
Gerona, ciutadà de Barcelona,
clavari de la ciutat, per vendre
en nom de la ciutat, amb carta
de gràcia, censals morts per
pagar les despeses de la missatgeria que la ciutat trametrà
als reis en ocasió del matrimoni del príncep Joan amb la
princesa Margarida.
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dret d’un florí i mig per cada bóta de quatre somades de vi, pel preu de 800 lliures, a for o raó de 20.000 sous
per 1000 sous. El clavari esmerçarà les 800 lliures en el pagament de les diverses despeses de representació
de la missatgeria que la ciutat de Barcelona trametrà als reis en ocasió del matrimoni del príncep Joan amb la
princesa Margarida, filla de l’emperador d’Alemanya i rei dels Romans. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1459
727 x 613
Al dors, en lletra coetània: “Venda feta per lo honorable en Francesc Joan Gerona, ciutedà, clavari e
síndic de la ciutat de Barcelona, a la honorable Marquesa Beneta, muller del magnífic micer Francesc
Franch, doctor en quiscun dret, ciutedà de la dita ciutat, de .DCCC. sous censals en anual pensió quiscun any pagades a .VIII. de maig, per preu de .DCCC. lliures, ab special obligació del dret de mig florí
e un florí per bóta de quatre somades, a raó o for de .XXm. per mil”. En lletra posterior hi ha dues
altres anotacions borroses.
1488

1497, juny, 9. Barcelona.
Joan Pere Lleopard, mercader, ciutadà de Barcelona, i la seva muller Eufrosina, a fi de subvenir a les seves
necessitats, venen a Climent Carbonell, fuster, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 43 sous de pensió
anual i 30 lliures i 12 sous de preu, que la dita Eufrosina rep cada 12 d’agost sobre l’herència i els béns que
foren d’Isabel, muller de Felip Benet de Puigmarí, àlies Roure, difunt, cavaller, domiciliat a Barcelona, com a
principal, i sobre l’herència i els béns que foren de Bonanat de Puigmarí, doctor en decrets, ciutadà de
Barcelona, com a fiador obligat en el dit censal, i que actualment li paga Pere Benet de Puigmarí, àlies
Roure, fill dels dits Felip Benet de Puigmarí i Isabel, difunts. Es detallen els antecedents de la transmissió successòria de les propietats obligades i del censal venut. Preu de la venda: 32 lliures i 12 sous. Joan Rafel i
Miquel Rafel, fills dels venedors, confirmen la venda. Segueix l’acta notarial del lliurament de la possessió
corporal del censal, feta pel venedor Joan Pere Lleopard, en nom propi i com a procurador de la seva muller,
amb data del 10 de juny.
1A-1460
713 x 600
Al dors, en lletra coetània: “Venda feta per los honorables en Johan Pere Leopard e madona
Enfrozina, muller sua, al sènyer en Climent Carbonell, fuster, del censal de mossèn Puigmarí. En
poder d’en Barthomeu Torrent, notari públich de Barcelona”.
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Cosit en aquest pergamí n’hi ha una altre de més petit amb l’àpoca de la venda, del dia 9 de
setembre (vegeu el document núm. 1489).

1489

1497, setembre, 9. Barcelona.
Joan Pere Lleopard, mercader, ciutadà de Barcelona, i la seva muller Eufrosina, confessen i reconeixen a
Climent Carbonell, fuster, ciutadà de Barcelona, que els ha pagat 32 lliures i 12 sous per la venda d’un
censal mort de 43 sous de pensió anual i 30 lliures i 12 sous de preu, que li havien venut el passat dia
9 de juny. D’aquella quantitat, Climent Carbonell s’ha reservat, d’una banda, 4 lliures, 2 sous i 3 diners
que li eren degudes per acabar de cobrar un drap que havia venut al dit Joan Pere Lleopard, del qual
deute aquest li havia signat un debitori el 20 de juny de 1495, i, d’altra banda, s’ha retingut 4 lliures i 4
sous que Martí Carbonell, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, germà de dit Climent, havia prestat al
dit Joan Pere Lleopard. La resta del preu, 24 lliures, 5 sous i 9 diners, reconeixen haver-la rebuda en
metàl·lic dels germans Carbonell en diverses pagues i terminis.
Bartomeu Torrent, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1460
175 x 361
Aquest pergamí està cosit en un altre de més gran contenint la venda del censal i l’acta notarial
del lliurament de la possessió corporal (vegeu el document núm. 1488).

1490

1497. La Pobla de Montcada.
Joan Pasqual estableix en emfiteusi a Miquel Oller, àlies Calçada, pagès, de la parròquia de Sant Esteve de
Ripollet, del terme del castell de Montcada, una peça de terra bosquina d’uns tres jornals, que posseeix a
la parròquia de Montcada. L’emfiteuta pagarà un cens anual de 10 sous per sant Miquel de setembre.
1A-1461
372 x 435
Document en mal estat de conservació. Ha perdut una bona part del text de la banda esquerra.
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1491

14(.)7, setembre, 14. Barcelona.
Trasllat d’unes clàusules del testament de Clara, muller del difunt Guillem d’Argentona, cavaller, domiciliat a la vegueria de Barcelona, que dictà a la ciutat de Barcelona el 14 de setembre de 14(.)7 en
poder de Jaume Mas, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures del difunt
Bartomeu Agell, notari. Les clàusules transcrites fan referència a l’elecció d’almoiners per part de la testadora: Joan d’Argentona, donzell, fra Pere Ribot, mestre en teologia, del convent dels Predicadors de
Barcelona, Aldonça, muller del difunt Galceran d’Argentona, donzell, i Constança Cros, religiosa del
monestir de Jonqueres de Barcelona. També es fa referència a Caterina Sunyera, monja de Jonqueres, en
substitució dels sobredits.
Trasllat autoritzat per Miquel Joan Riera, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1544,
febrer, 18.
1A-1462
202 x 640
Taques de fongs que afecten passatges del text.

1492

1498, febrer, 20. Barcelona.
Fra Francesc Berenguer, monjo cambrer del monestir de Santa Maria de Roses, a la diòcesi de Girona,
ven a Simó Petit, brodador, ciutadà de Barcelona, un hort tancat amb parets, amb una casa, un pou i
arbres, que posseeix dintre les muralles de Barcelona, sobre el monestir de les Menoretes i molt a prop
dels molins d’Andreu de Malla. Dues terceres parts d’aquest hort són tingudes per a Francesc Joan
Gerona, ciutadà de Barcelona, com a hereu del difunt Guillem Gerona, ciutadà de Barcelona, i la tercera
part és tinguda per a les confraries de Santa Maria dels pellers i de Sant Nicolau dels mercaders, de
Barcelona. Es donen les afrontacions de l’immoble i els antecedents de la seva transmissió, així com els
censos que hi són carregats. Preu de la venda: 18 lliures i 10 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda,
amb data de 20 de novembre.
Andreu Miquel Mir, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania del difunt Lluís Carles Mir, clogué aquest instrument el 27 d’abril de 1551.
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1A-1463
603 x 625
Al dors, en lletra coetània: “És per la compra de l’ort de mossèn Macià Janer, argenter”.

1493

1498, juliol, 11. Sant Llorenç d’Oix.
Beatriu, muller de Berenguer de Barutell, senyor de la baronia d’Oix i de Bestracà, a la diòcesi de
Girona, nomena Galvany sa Plana, donzell, de la ciutat de Barcelona, procurador general seu perquè
pugui obligar-se per ella, com a principal, i obligui també tots els seus béns per raó de l’instrument de
venda d’un censal mort de 6 lliures i 10 sous de pensió anual, i de 130 lliures de propietat, signat pel
seu marit esmentat a favor d’un mercader anomenat Cornet, ciutadà de Barcelona.
Rafel Bassols, habitant de la vila d’Olot, per autoritat reial notari públic per a tot el principat de
Catalunya.
1A-1464
248 x 339

1494

1499, març, 6. La Seu d’Urgell.
Marc d’Ortedó, canonge de l’església d’Urgell i paborde del mes de desembre de l’església de Barcelona,
designa procurador general seu Pere Oleguer Dalmau, prevere i beneficiat de l’església de Barcelona, perquè
reclami i percebi en nom seu les pensions dels censals morts a ell degudes per la universitat de la ciutat de
Barcelona per raó de l’esmentada pabordia. També podrà rebre quantitats de moneda en cas de lluïció dels
censals i signar àpoques, albarans, absolucions, definicions i altres documents oportuns i necessaris.
Jaume Manaut Graells, notari públic de la ciutat d’Urgell per autoritats apostòlica i de Bernat Soler,
canonge i capellà de Sant Ot de la Seu d’Urgell.
1A-1465
147 x 344
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1495

1499, març, 7. Barcelona.
El Consell general de la ciutat de Barcelona aplegat a la Casa del Consell, en presència dels consellers i
de molts jurats, prohoms, ciutadans i habitants de la ciutat, designa síndic i procurador especial i general
seu Baltasar de Gualbes, ciutadà de Barcelona, clavari de la ciutat, al qual són concedides totes les facultats per vendre en nom de la ciutat, amb carta de gràcia, censals morts en les millors condicions possibles, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous, i esmerçar els diners obtinguts en la lluïció i redempció
dels censals morts que la ciutat presta actualment a for o raó de 20.000 sous per 1000 sous, per tal de
poder descarregar o disminuir les pensions anuals dels censals que la ciutat ha de pagar amb els diners
de les imposicions i altres drets que es cullen i recapten a la ciutat. El nomenament es fa d’acord amb
les autoritzacions donades als consellers de Barcelona pels reis Pere (1359, maig, 17. Barcelona) i Joan
(1390, febrer, 5. Barcelona), i en compliment de les deliberacions del Consell de Cent de 22 de juny de
1491 i del Consell ordinari de 16 d’agost del mateix any. La designació compta amb l’autorització i el
decret d’Arnau Roger Dusai, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat de Joan Miravet, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1500, abril, 11.
1A-1466
526 x 665
Al dors, en lletra coetània: “Translat del sindicat del clavari e síndich de la ciutat de Barchelona, ço
és, ha Baltezar de Gualbes”.

1496

1499, març 7. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1495.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat de Rafel Cervera, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1500, juny, 17.
1A-1467
610 x 607
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1495. El Consell general de la
ciutat de Barcelona, aplegat a la
Casa del Consell, designa síndic
i procurador especial i general
seu Baltasar de Gualbes, ciutadà de Barcelona, clavari de la
ciutat, per vendre en nom de la
ciutat, amb carta de gràcia, censals morts en les millors condi-

cions possibles, a fi de lluir i
disminuir altres censals que la
ciutat presta actualment.
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1497

1499, març, 7. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1495.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat de Joan Faner, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1500, juliol, 1.
1A-1468
620 x 522
Al dors, en lletra coetània: “Sindicat fermat per los honorables consellers e Consell de Cent Jurats
de la ciutat de Barcelona a l’honorable mossèn Baltesar de Gualbes, ciutedà de la dita ciutat, e a
sos successors en dit offici, per menlavar censals a rahó de .XXVm. per mil per quitar e luir los
censals de .XXm. per mil”.
1498

1499, març, 7. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1495.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat de Pere Mas, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1500, setembre, 5.
1A-1469
430 x 713
1499

1499, març, 7. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1495.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat d’Antoni Miquel, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1501, setembre, 3.
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1A-1470
608 x 618
Al dors, en lletra coetània, hi ha una anotació molt esborrada.
1500

1499, març, 7. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1495.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat de Joan Faner, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1502, febrer, 1.
1A-1471
597 x 610
Al dors, en lletra coetània: “Sindicat fermat per la ciutat de Barcelona e singulars de aquella a l’honorable clavari per manlevar censals sobre la dita ciutat a rahó de .XXVm. per mil”. En lletra posterior hi ha una altra anotació molt esborrada.
1501

1499, març, 7. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1495.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat de Joan Faner, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1502, abril, 20.
1A-1472
753 x 573
1502

1499, març, 7. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1495.
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Joan Faner, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat de Joan Faner, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1502, juny, 13.
1A-1473
503 x 555
Al dors, en lletra coetània: “Sindicat fermat al clavari de Barcelona per los consellers e consell de la
dita ciutat per vendre censals a rahó de .XXVm. per mil”.

1503

1499, març, 7. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1495.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat de Rafel Cervera, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1502, juliol, 14.
1A-1474
700 x 577
Al dors, en lletra coetània: “Translat del sindicat per la universitat de la ciutat de Barcelona fermat
al clavari de aquella per a vendra e encarragar sobra la dita ciutat censals a rahó de vint y cinch
mília per mil”.

1504

1499, març, 7. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1495.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat de Rafel Cervera, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1502, juliol, 16.
1A-1475
775 x 648
Document en mal estat de conservació de la part esquerra, amb pèrdua de text en totes les
línies. Al dors, en lletra coetània, anotació molt esborrada.
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1505

1499, març, 7. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1495.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat de Rafel Cervera, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1502, juliol, 19.
1A-1476
785 x 577
Al dors, en lletra coetània: “Translat del sindicat per la universitat de la ciutat de Barcelona fermat
al clavari de aquella per a vendra e encarragar sobra la dita ciutat censals a rahó de vint y cinch
mília per mil”. Amb lletra posterior: “Censal de preu de .CLXX. lliures sobre la ciutat, de pensió de
.VI. lliures, .XVI. sous, .IIII., pagador a 27 de maig, venut als clavaris dels blanquers”. “Fan per la senyora Joana de Vergós per Fanera, muller relicta de Joan Cristòfol Faner, quondam, doctor”.

1506

1499, març, 7. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1495.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat de Rafel Cervera, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1502, desembre, 6.
1A-1477
730 x 573

1507

1499, març, 7. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1495.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat de [Joan Faner, per autoritat reial notari públic de Barcelona], de 1505, febrer, 20.
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1A-1478
707 x 330
Document mutilat, hi falta tota la meitat esquerra. Al dors, en lletra coetània: “Sindicat fermat per
los honorables consellers e Consell de Cent Jurats de la ciutat de Barcelona a l’honorable clavari
per fer vendes de censals a rahó o for de .XXVm. per mil, per luir los de .XXm. per mil”.

1508

1499, març, 7. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1495.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat de Joan Faner, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1505, agost, 4.
1A-1479
625 x 645
Al dors, en lletra coetània: “Translat auctèntic del syndicat fermat per los honorables Consellers y
Consell de Cent Jurats de la ciutat de Barcelona a l’honorable en Baltesar de Gualbes, ciutedà e clavari de la dita ciutat, e als successors seus en lo dit offici, ab poder de vendre y carregar censals
morts sobre la dita ciutat a rahó o for de .XXVm. per mil, per luir y quitar los censals que la dita ciutat fa a rahó o for de .XXm. per mil, fet a ops del magnífic micer Francesc Franc, doctor en quiscun
dret, regent la cancelleria del senyor Rey, ciutedà de la dita ciutat, per rahó de la venda de aquell
censal mort de pensió anual de cent lliures havedores e rebedores quiscun any a .XXVIIIIº. de juliol,
a ell feta per lo honorable en Bernat Dusay, ciutedà e clavari de la dita ciutat, per preu de dos mília
y sinc-centes lliures, al dit for de .XXVm. per mil”. Hi ha altres anotacions de caràcter numèric.

1509

1499, març, 7. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1495.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat de Joan Faner, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1505, agost, 28.
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1A-1480
735 x 586
Al dors, en lletra coetània: “Syndicat fermat per los honorables consellers e Consell de Cent Jurats de
la ciutat de Barcelona a l’honorable en Baltesar de Gualbes, ciutedà e clavari de la dita ciutat, e als successors seus en lo offici de clavaria, per vendre censals sobre la dita ciutat e singulars de aquella a rahó
de .XXVm. per mil, per luir e quitar los censals carregats sobre la dita ciutat a for de .XXm. per mil”.

1510

[1499, març, 7. Barcelona].
Vegeu el document núm. 1495.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat d’Antoni Miquel, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1505, (…).
1A-1481
559 x 351
Document mutilat, hi falta tota la meitat dreta. El pergamí fou retallat i aprofitat per fer la coberta
d’un manual. Al dors, en lletra posterior: “Consells de .M.D.XXX.” i “Concells de 1530”.

1511

1499, març, 7. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1495.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat de Joan Palomeres, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1506, abril, 1.
1A-1482
674 x 532
Al dors, en lletra coetània: “Sindicat auctèntich de la potestat del clavari de la ciutat de Barcelona
de poder vendre censals morts a rahó de .XXVm. per mil, per quitar los censals morts venuts
sobre la dita ciutat a rahó de .XXm. per mil”.
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1512

1499, març, 7. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1495.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat de Francesc Carbonell, escrivà reial, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1506,
desembre, 23.
1A-1483
645 x 710
Al dors, en lletra coetània: “Farrers”.

1513

1499, març, 7. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1495.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat de Pere Mas, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1508, (…).
1A-1484
543 x 605
Document deteriorat de la banda dreta, amb pèrdua de text en totes les ratlles.

1514

1499, març, 7. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1495.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat de Pere Mas, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1512, maig, 18.
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1A-1485
503 x 680
Pergamí tacat de fongs. Al dors, en lletra coetània: “Carta del sindicat de Barcelona, y és de les
XXXX lliures (…)”.

1515

1499, març, 7. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1495.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat de Joan Vilar, per autoritat apostòlica i reial notari públic, ciutadà de Barcelona, tenint les
escriptures de l’escrivania del difunt Francesc Nicolau de Moles, per autoritat reial notari de
Barcelona, sogre seu, clogué aquest instrument el 2 de gener de 1514.
1A-1486
616 x 490
Al dors, en lletra coetània: “Nº LXXXV”

1516

1499, març, 7. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1495.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat de Galceran Balaguer, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1518, març, 8.
1A-1487
538 x 625
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1517

1499, març, 7. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1495.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat de Pere Janer, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1544, octubre, 20.
1A-1488
654 x 575
Al dors, en lletra coetània: “Confraria dels pallers. Ordinari, dezembre, fº 255”.

1518

1499, març, 7. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1495.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat de Joan Lunes, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1550, juny, 17.
1A-1489
728 x 511
Al dors, en lletra coetània: “Lo sindicat”.

1519

1499, març, 7. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1495.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat de Pere Jovells, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1561, octubre, 20, extret
d’un trasllat de Jaume Planes, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1508, abril, 18.
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1A-1490
520 x 497
Al dors, en lletra coetània: “Nº VIº”.

1520

1499, març, 7. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1495.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de la ciutat de Barcelona.
Trasllat de Salvador Lletget, per autoritats reial i apostòlica notari públic, ciutadà de Barcelona, de
1573, setembre, 25.
1A-1491
400 x 760
Al dors, en lletra coetània:“Translat auctèntich del sindicat de la ciutat de Barcelona fet a l’honorable en
Baltesar de Gualbes e als seus en dit clavariat successors, fet a .VII. de mars .M CCCC LXXXXº.VIIIIº.
per a menlevar censals a for de .XXVm. per mil per luyr altres censals de .XXm. per mill”.

1521

1499, maig, 2. Barcelona.
Baltasar de Gualbes, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Bartomeu Fontanills, Francesc Rovira, mercaders, i Nicolau Pere,
escrivà reial, ciutadans de Barcelona, tutors i curadors de les persones i dels béns de Bartomeu Benet
Danís, Jerònima Beneta, Caterina Beneta i Elisabet Ponça, fills pupils i hereus universals del difunt Jaume
Benet Danís, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 20 lliures de pensió anual, a percebre
cada 27 d’abril, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de
500 lliures, a for o raó de 25.000 mil sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Rafel Cervera, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1492
797 x 637
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Al dors, en lletra coetània: “Carta de venda feta per lo clavari de Barcelona als tudors e en son loch
e temps curadors de les persones e béns d’en Barthomeu Benet Danís e altres fills e hereus d’en
Jaume Benet Danís, quondam, mercader, en nom dels dits pubills, de .XX. lliures annuals de censal
mort pagadores quiscun any a .XXVII. de abril, per preu de .D. lliures, a rahó de .XXVm. per mil”.

1522

1499, maig, 2. Barcelona.
Baltasar de Gualbes, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a sor Joana Busquets, priora del monestir de Santa Maria de les
Magdalenes, de Barcelona, en nom de tot el convent, un censal mort de 6 lliures de pensió anual, a percebre cada 22 d’abril, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu
de 150 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1493
696 x 730

1523

1499, maig, 28. Barcelona.
Baltasar de Gualbes, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Antoni Deià, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de
26 lliures de pensió anual, a percebre cada 25 de maig, assignades sobre les imposicions i altres drets
de la ciutat de Barcelona, pel preu de 650 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous. Segueix
l’àpoca del preu de la venda.
Joan Vilar, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de la notaria del difunt
Francesc Nicolau de Moles, notari, sogre seu, clogué aquest instrument el 6 de febrer de 1519.
1A-1494
730 x 652
Al dors, en lletra coetània, hi ha una anotació esborrada.
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1524

1499, juny, 22. Barcelona.
Baltasar de Gualbes, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Galceran Fiveller, donzell, Domènec Carbonell i Pere Morell, ciutadans de Barcelona, majorals i prohoms aquest any de la confraria de la Santíssima Trinitat de
Barcelona, i a Baltasar Castelló i Baltasar Raïmar, ciutadans de Barcelona, almoiners aquest any de la
dita confraria, un censal mort de 3 lliures i 4 sous de pensió anual, a percebre cada 14 de juny, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 80 lliures, a for o raó de
25.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Nurici Joan Fogassot, per autoritat reial escrivà i notari públic de Barcelona, tenint les escriptures
de l’escrivania del difunt Joan Faner, per autoritat reial notari públic de Barcelona i escrivà del
Consell de la ciutat, clogué aquest instrument el 3 de setembre de 1573.
1A-1495
632 x 587
Al dors, en lletra coetània: “Fan per luytió de un censal de pensió de .III. lliures, .IIII. sous y preu
.LXXX. lliures que rebia la (…) de la església de Sant Miquel de Barcelona”. “Sant Miquel”.

1525

1499, juliol, 31.
Galceran Balaguer, per autoritat reial notari públic de Barcelona, dóna fe que amb instrument rebut en
poder seu el 12 d’octubre de 1498, Pere Ferrer, de la parròquia de Sant Genís de Vilassar, Francesc Mir,
de la parròquia de Sant Feliu de Cabrera, tutors, juntament amb Esteve Bartomeu, àlies Simon, paraire
de draps de llana de la vila de Mataró, de les persones i dels béns dels fills pupils i hereus del difunt
Guillem Bartomeu, de la dita parròquia de Cabrera, segons que consta en el seu darrer testament signat en poder del dit notari el 26 de juliol de 1496, actuant amb l’autoritat i el decret del batlle de la
parròquia de Cabrera, i Elionor, muller del dit Guillem Bartomeu, com a tinent i possessora en dot i
esponsalici de l’herència i els béns del seu marit, designaren procurador general llur el dit Esteve
Bartomeu, àlies Simon, al qual concediren plena potestat per actuar en llur nom.
1A-1496
156 x 230
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1526

1499, octubre, 3. Barcelona.
Baltasar de Gualbes, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Antoni Deià, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de
21 lliures de pensió anual, a percebre cada 16 de setembre, assignades sobre les imposicions i altres
drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 525 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous.
Joan Vilar, per autoritats apostòlica i reial notari públic, ciutadà de Barcelona, tenint les escriptures
de l’escrivania del difunt Francesc Nicolau de Moles, per autoritat reial notari públic de Barcelona,
sogre seu, clogué aquest instrument el 2 de gener de 1514.
1A-1497
614 x 596
Al dors, en lletra coetània i posterior, hi ha dues anotacions molt esborrades.

1527

1499, octubre, 3. Barcelona.
Baltasar de Gualbes, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, confessa i reconeix a Antoni Deià, mercader, ciutadà de Barcelona, que li ha pagat 525 lliures, mitjançant la Taula de Canvi de la ciutat, pel preu d’un censal mort de 21 lliures de pensió anual, a
percebre cada 16 de setembre, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona.
El clavari li ha venut el censal mort amb carta de gràcia datada d’avui mateix, en poder de Francesc
Nicolau de Moles, notari públic de Barcelona.
Joan Vilar, per autoritats apostòlica i reial notari públic, ciutadà de Barcelona, tenint les escriptures
de l’escrivania del difunt Francesc Nicolau de Moles, per autoritat reial notari públic de Barcelona,
sogre seu, clogué aquest instrument el 2 de gener de 1514.
1A-1498
132 x 595
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1527. Baltasar de Gualbes,
ciutadà i clavari de Barcelona,
síndic i procurador de la universitat de la ciutat, reconeix a
Antoni Deià, mercader, ciutadà de Barcelona, que li ha
pagat 525 lliures pel preu d’un
censal mort que amb carta de
gràcia li ha venut avui mateix,
amb una pensió anual de 21
lliures assignades sobre les
imposicions i altres drets de la
ciutat.
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1528

[Segona meitat del segle XV. Barcelona].
Taula de les taxacions o corretatges que cada corredor d’orella rep de cada part contractant sobre
diversos productes, agrupats per unitats de pes o mesura: havers de càrrega, de quintar, de caixa, de
saca, de lliura, d’unça i de marc; per tipus de producte: cuiram, pellisseria, drapades, flassades, draps de
lli, i altres: canvis, nolis, etc. Aquestes taxacions són fetes d’acord amb les ordinacions dels consellers de
Barcelona, i cada corredor ha jurat guardar-les i no demanar més del que està estipulat; en cas contrari
és perjur i inhàbil per al seu ofici.
1A-1499
623 x 508
Document sense data ni subscripció notarial.Tant la lletra com el contingut del text es poden atribuir amb
molta probabilitat a la segona meitat del segle XV. Al dors, en lletra coetània, hi ha una anotació il·legible.

1529

1500, gener, 14. Barcelona.
Baltasar de Gualbes, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven a Berenguer Vila, canonge, Joan Benet sa Pila, prevere, paborde del mes d’agost de la
canònica de Barcelona, Joan Santjust, cavaller, Felip de Ferreres, Joan Ribalter, doctor en lleis, i Pere Joan
de Lorda, mercader, ciutadans de Barcelona, com a majorals i administradors aquest any de la confraria
de la Concepció de la Puríssima Verge Maria, dita vulgarment de la Casa del Rei, instituïda a la seu de
Barcelona, un censal mort de 6 lliures i 16 sous de pensió anual, a percebre cada 14 de gener, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 170 lliures, a for o raó de
25.000 sous per 1000 sous. Els compradors fan aquesta adquisició per al manteniment de la missa
diària fundada pel difunt Joan Plana, canonge d’Urgell, beneficiat a la seu de Barcelona, i la paguen
amb els diners procedents de la lluïció del censal mort que Guillem sa Fàbrega, mercader, Perot Miquel,
ciutadans de Barcelona, i altres pagaven a la dita confraria. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Pere Pasqual, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1500
760 x 686
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1528. Taula de les taxacions
que reben els corredors d’orella de cada part contractant
sobre diversos productes,
agrupats per unitats de pes o
mesura. Cada corredor ha de
jurar guardar aquestes taxacions, ordenades d’acord amb
els consellers de Barcelona; si
no les compleix és declarat
perjur i inhàbil per al seu ofici.

1528. Detall del final de les
taxacions.
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Al dors, en lletra coetània: “Del censal de .VI. lliures, .XVI. sous de pensió e de preu e proprietat de
.CLXX. lliures, lo qual la ciutat de Barcelona fa a la confraria de la Concepció quascun any a .XIIII.
de janer”. “Són de la confraria”.

1530

1500, abril, 8. Barcelona.
Gaspar Lleida, mercader, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a fra Nicolau Borrassà, prior, i al convent de la Mercè de Barcelona, un
censal mort de 40 sous de pensió anual, a percebre cada 26 de febrer, assignats sobre les imposicions i
altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 50 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous. Els
compradors fan aquesta adquisició per al manteniment de la missa de la Passió de Nostre Senyor Jesucrist
que Guerau Ros, ciutadà de Barcelona, disposà que fos celebrada cada divendres a la capella dels Dolors
del dit convent per a l’ànima de la seva mare Margarida. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Pere Miquel Carbonell, escrivà reial, per autoritat reial notari públic de Barcelona
1A-1501
892 x 668
Al dors, en lletra coetània: “Censal mort de pensió de .XXXX. sous cascun any pagadors a .XXVI. de
febrer, venut per lo clavari de Barcelona als venerable frare Nicolau Borrassà, prior del monastir de la
verge Maria de la Mercè e convent de dit monastir per preu de .L. lliures, a for o rahó de .XXVm. per
mil sobre Barcelona, per celabració de la missa dels divendres celabradora a la capella de Nostra
Dona vulgarment appellada de les Dolors, per ànima de la senyora Margarita, muller del magnífich
misser Joan Ros, quondam, doctor, ciutadà de Barcelona”. Hi ha altres anotacions posteriors, borroses.

1531

1500, maig, 21. Barcelona.
Gaspar Lleida, mercader, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Pere Miquel Carbonell, ciutadà de Barcelona, escrivà reial, arxiver, notari públic i ciutadà de Barcelona, i a la seva muller Eulàlia Beneta, un censal mort de 5 lliures i 8 sous de pensió anual, a percebre cada 10 d’abril, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona,
pel preu de 135 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
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Francesc Narcís Tries, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic, tenint les escriptures
de l’escrivania del difunt notari Gabriel Devesa, clogué aquest instrument el 25 de juny de 1518.
1A-1502
742 x 652
Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal mort de tres (sic) liures, vuyt sous quiscun any pagadors
per lo clavari de Barcelona a .X. de abril a·n Pere Miquel Carbonell, scrivà y archiver del senyor rey,
com a usufructuari, y a la dona Eulàlia Beneta, muller de aquell, com a usufructuari, per preu de
.CXXXV. liures, a rahó de .XXVm. per mil”. Hi ha una altra anotació semblant, de lletra posterior.

1532

1500, juliol, 31. Barcelona.
Gaspar Lleida, mercader, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat
de Barcelona, ven amb carta de gràcia als jurats de la vila de Moià, a la diòcesi de Vic, als capitans de
la confraria de Santa Maria, al rector de l’església parroquial de la dita vila i al rector de l’església de
Sant Pere de Ferrerons, de la dita diòcesi, tots ells com a administradors de les causes pies instituïdes a
les dites vila i església pel difunt Jaume Argilaguers, prevere de dita vila, i a Francesc Castarà, de Moià,
procurador dels esmentats administradors, un censal mort de 28 lliures de pensió anual, a percebre
cada 9 de juliol, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de
700 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Joan Vilana, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1503
657 x 702
Algunes taques i forats en el pergamí afecten l’escriptura. Nota dorsal coetània esborrada.

1533

1500, novembre, 2. Barcelona.
Gaspar Lleida, mercader, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Joana, muller del difunt Gabriel Borràs, causídic, ciutadà de Barcelona,
un censal mort de 8 lliures de pensió anual, a percebre cada 30 d’octubre, assignades sobre les imposicions
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i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 200 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous.
Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1504
771 x 637
Document fet malbé a tota la part dreta, amb pèrdua d’escriptura. Al dors, en lletra coetània, hi ha
una anotació borrosa, i en lletra posterior: “Nº XXV”.

1534

1500, novembre, 24. Barcelona.
Gaspar Lleida, mercader, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Joan Maçanet, corretger, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 30
lliures de pensió anual, a pagar cada 17 de novembre, assignades sobre les imposicions i altres drets de la
ciutat de Barcelona, pel preu de 750 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del
preu de la venda.
Joan Fluvià, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1505
770 x 635
Document en mal estat de conservació de tota la part dreta, amb pèrdua de text. Al dors, en lletra coetània: “[Carta de venda] de censal mort de pensió annual de trenta lliures [e de preu o
pro]pietat de .DCCL. lliures, fermada per lo clavari de la [ciutat de] Barcelona a·n Johan Maçanet,
correger, ciutadà [de dita ciutat], a rahó de .XXV. mília per mil, paguadora cascun [any a .XVII. de]
noembre”. Amb lletra posterior, hi ha una anotació borrosa.

1535

1500, desembre, 6. Barcelona.
Elionor, muller de Dimes de Requesens, cavaller, domiciliat a Barcelona, absent del principat de
Catalunya, i la seva filla Caterina, donzella, venen amb carta de gràcia a Joan Vilana, notari i ciutadà de
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Barcelona, un censal mort de 200 sous (que valen 10 lliures) de pensió anual, a percebre cada 6 de
desembre, assegurat sobre un altre censal mort de 404 sous de pensió anual i de 505 lliures de preu o
propietat, que la universitat de la ciutat de Barcelona presta cada 12 de febrer a les dites Elionor i
Caterina. Preu de la venda: 200 lliures. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Lluís Jorba, per autoritat reial notari públic de Barcelona, clogué aquest instrument el 14 de
desembre de 1506.
1A-1506
715 x 595
Al dors, en lletra coetània: “Carta de censal de pensió de .X. lliures e de preu de .CC. lliures que jo
Johan Vilana, notari, reb sobre la ciutat de Barcelona a quatre de febrer”. Hi ha altres anotacions
sobre el censal corresponents als anys 1525 i 1586.

1536

1500, desembre, 22. Barcelona.
Trasllat de l’adjudicació de la part de l’herència del difunt Guillem Pere Comes, mercader, ciutadà de
Barcelona, corresponent al seu fill Guillem Pere Comes, ciutadà de Barcelona i mestre en arts i medicina. El difunt havia mort intestat i la seva família es disputava la seva herència: d’una banda, la seva
vídua Beatriu i els seus fills Miquel, Perot i Joan Comes, mercader; de l’altra, l’esmentat fill Guillem Pere
Comes; a més a més, una altra filla, Beatriu, muller d’Antoni Serra, mercader, ciutadà de Barcelona,
també en reclamava la seva porció. Finalment, totes les parts implicades es comprometeren a acceptar
la partició de l’herència que dictaminarien Pere Joan Matoses, prevere, beneficiat a l’església de Santa
Maria del Pi i mestre en arts, Antoni Ferrer, mercader, i Pere Rossell, batifuller, ciutadans de Barcelona,
designats àrbitres i amigables componedors en aquest litigi. La sentència arbitral de la partició de
l’herència fou donada el dia 22 de desembre de 1500.
Bartomeu Masons, notari.
Trasllat de Marc Busquets, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1511, maig. 19.
1A-1507
398 x 495
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1536. Adjudicació a Guillem
Pere Comes, ciutadà de
Barcelona, mestre en arts i
medicina, d’una part de
l’herència del seu difunt pare,
del mateix nom, mercader i
ciutadà barceloní, que li havia
correspost segons la sentència
arbitral dictada per uns àrbi-

tres i amigables componedors. El difunt havia mort
intestat i la seva vídua i els fills
es disputaven l’herència.
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1537

1500, desembre, 24. Barcelona.
Gaspar Lleida, mercader, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat
de Barcelona, ven amb carta de gràcia a Joan Faner, notari, ciutadà i escrivà major de la Casa del
Consell de la ciutat de Barcelona, un censal mort de 10 lliures de pensió anual, a percebre cada 24 de
desembre, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 250 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Rafel Cervera, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1508
707 x 690
Al dors, en lletra coetània: “Carta de les .X. lliures barçalonesas de censal mort quiscun any pagadores a .XXIIII. del mes de dehembre per lo clavari e síndich de la ciutat de Barcelona, venudes a
l’honorable mossèn Johan Faner, notari e scrivà maior de l’honorable Consell de la dita ciutat e als
seus, per preu de .CCL. lliures de la dita moneda, a rahó o for de vint-y-cinch mília per mil”.
1538

1500, desembre, 24. Barcelona.
Gaspar Lleida, mercader, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat
de Barcelona, ven amb carta de gràcia a Francesc Pont, Pere Massanet, pellers, i Rafel Comes, argenter,
ciutadans de Barcelona, prohoms aquest any de la confraria dels pellers de Barcelona, fundada sota
l’advocació de santa Maria i santa Creu a l’església de Santa Maria del Mar, un censal mort de 13 lliures, 1 sou i 7 diners de pensió anual, a percebre cada 19 de desembre, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 327 lliures, 1 sou i 4 diners, a for o raó de
25.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Nurici Joan Fogassot, escrivà reial, per autoritat reial notari públic, ciutadà de Barcelona, tenint
lesescriptures de l’escrivania del difunt Joan Faner, avi seu, per autoritat reial notari públic de
Barcelona i del Consell de la dita ciutat, clogué aquest instrument el 17 d’octubre de 1544.
1A-1509
650 x 655
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Al dors, en lletra coetània: “Carta de censal mort de penció annual de tretze lliures, hun sou, set
dinés y malla, y de preu o proprietat de tres-centes vint-y-set lliures, hun sou, quatre dinés, lo qual la
universitat de la ciutat de Barcelona fa quiscun any a denou de desembre a la confraria de Sancta
Creu y de la Verge Maria dels Pallers sobre lo ordinari de dita ciutat”. “Confraria dels pallers”.

1539

1500, desembre, 24. Barcelona.
Gaspar Lleida, mercader, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat
de Barcelona, ven amb carta de gràcia a Bernat Rigau i Vicenç Trull, obrers de la confraria de Sant
Esteve dels freners de la ciutat de Barcelona, un censal mort de 6 lliures, 8 sous i 5 diners de pensió
anual, a percebre cada 24 de desembre, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de
Barcelona, pel preu de 160 lliures i 10 sous, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca
del preu de la venda.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1510
723 x 629
Al dors, en lletra coetània, hi ha una anotació borrosa.

1540

1500, desembre, 30. Palerm.
Publicació del testament del difunt Joan Nadal, paraire de la ciutat de Barcelona, fill de Benet Nadal,
ordenat en poder del notari Llorenç Vulpis el 25 del mes corrent, trobant-se malalt a la ciutat de
Palerm. La publicació es fa per disposició de Frederic de Milano, jutge de Palerm, i del jutge i notari
infrascrit. El difunt havia disposat de ser enterrat a la capella de Santa Maria de Montserrat de l’església del convent de Sant Domènec de Palerm. Nomenà hereves seves universals les seves filles Beneta,
Elisabet i Eulàlia. Féu llegats a la seva esposa Joana, i als seus germans Benet i Pere Nadal, amb els
qual havia constituït una societat.
Francesc de Sinatio, per autoritat arxiepiscopal jutge ordinari i notari públic per tota la diòcesi de
Palerm.
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Trasllat autoritzat per Bartomeu Torrent, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 17 de
març de 1513.
1A-1511
388 x 577
Al dors, en lletra coetània: “Treslat auctèntich del testament d’en Joan Nadal, fermat en lo reyalme
de Sicília”.
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1540. Publicació del testament de Joan Nadal, paraire
de la ciutat de Barcelona,
ordenat trobant-se malalt a la
ciutat de Palerm. El difunt
havia disposat de ser enterrat
a la capella de Santa Maria de
Montserrat, de l’església del
convent de Sant Domènec de
Palerm. Fa llegats, entre d’altres, als seus germans Benet i
Pere, amb els quals havia
constituït una societat.

Índex onomàstic
i de matèries
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Els topònims d’aquest índex apareixen en majúscules (BARCELONA), les veus onomàstiques, en
versaleta (FERRAN II) i les matèries, en rodona (parròquies). Els noms propis entren en la seva
forma actual i, si escau, es fan constar al costat de la veu principal les variants catalanes i llatines
dels noms i cognoms i també dels topònims que apareixen a les notes dorsals dels documents
regestats. Les xifres remeten sempre al número dels regests.
Els noms de persona entren generalment pel cognom, sempre que es fa constar, excepte en el cas
de reis, infants, papes i similars, 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 (—). En
cas de dubte sobre la coincidència de la identitat de dos personatges o més amb un mateix nom,
s’ha optat per repetir l’entrada o les entrades. Els noms de persona van seguits de les dades d’identificació pertinents, com la filiació, la condició jurídica i social, l’ofici o el càrrec. En cas d’un encapçalament idèntic, els topònims precedeixen sempre els antropònims. S’han identificat pràcticament tots
els topònims amb la seva actual correspondència administrativa (municipi, comarca, etc.).
La part de matèries, conceptes o assumptes no és pas exhaustiva, ja que només s’han recollit
aquelles matèries de caràcter general relatives a la ciutat de BARCELONA. Les entrades genèriques de matèries, ordenades alfabèticament, van en lletra rodona subratllada (Carrers i places), i la
separació dels conceptes agrupats dintre de cada entrada s’indica amb una coma (,), mentre que la
separació entre matèries s’ha fet amb un punt i guió (.–).
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A
AGELL, Agelli (Bartomeu, Bartholomeus), notari
públic de Barcelona, 1267, 1303, 1318–1320, 1491.
AGNÈS, Agneta, muller de Bonanat de Puigmarí,
doctor en decrets, ciutadà de Barcelona, 1242,
1439. // —, muller de Berenguer de Vilatorta,
ciutadà de Barcelona, mare de Violant, muller de
Francesc Colomer, llicenciat en decrets, ciutadà
de Barcelona, 1273. // —, muller de Francesc
Setantí, ciutadà de Barcelona, pares de Francesc
Guerau Antoni, 1291.
AGNETA BENETA, muller de Guillem Vidal, mariner,
ciutadà de Barcelona, 1410, 1414.
AGRAMUNTELL, Agremuntells (Andreu d’, Andreas
de), procurador fiscal de l’ofici de la Governació
de Catalunya, 1218.
AGUILAR (Joan d’), ciutadà de Barcelona, abans
habitant de la vila de Cardona, pare de Joan
d’Aguilar, mercader, ciutadà de Barcelona, 1353.
// — (Joan d’, Johan d’), mercader, ciutadà de
Barcelona, fill de Joan d’Aguilar, 1353.
A IMERIC (Ferrer), ciutadà de Barcelona, notari
públic, 1268, 1287, 1292.
A LACANT (Bernat d’), mercader, ciutadà de
Barcelona, casat amb Brígida, 1377.

Amada, Jaume, Joan i Romeu, 1457. // —, muller
de Galceran d’Argentona, donzell, 1491.
A LEMANY , Alamany, Alamanni (Francesc,
Francesch, Franciscus), mercader, ciutadà de
Barcelona, 1212. // —, Alamany (Francesc,
Francesch), mercader, ciutadà de Barcelona, casat
amb Caterina, pares de Francesc Gaspar, mercader, ciutadà de Barcelona, 1220–1221. // —,
Alamany (Francesc Gaspar, Francesch Gaspar),
mercader, ciutadà de Barcelona, fill de Francesc
Alemany, mercader, ciutadà de Barcelona, i de
Caterina, 1220–1221. // — (Gabriel), fill de
Tomàs Alemany, pintor, ciutadà de Barcelona,
1240. // —, Alamany (Gabriel), paveser i pintor,
ciutadà de Barcelona, casat amb Celestina, 1332.
// — (Pau), llicenciat en decrets, rector i notari
públic d’Igualada, 1241. // —, Alamany (Tomàs,
Thomas), pintor, ciutadà de Barcelona, pare de
Gabriel, 1240.
ALEMANYA, emperador i rei dels Romans, 1487.
ALEXANDRE VI, papa, 1476.
ALFAMA, orde militar de Santa Maria de
Montesa i Sant Jordi d’Alfama, mestre, 1343.
A LFONS IV, Alfonso, rei de Catalunya–Aragó,
1210–1211, 1214, 1217, 1219, 1229, 1234, 1257,
1269, 1308, 1409, 1477.
ALFONSINA, muller de misser Joan Morot, 1249.

A LANES (Joan), fill i hereu universal de Pere
Alanes i de Constança, 1306. // — (Pere), casat
amb Constança, pare de Joan, 1306.
ALBANELL (Nicolau), doctor en decrets, ciutadà
de Barcelona, administrador del Bací dels Pobres
Vergonyants de la parròquia de Santa Maria del
Pi, 1301.
ALDONÇA, abadessa de Sant Pere de les Puelles,
1446. // —, filla de Pere Amat, mercader, ciutadà
de Barcelona, i d’Elisabet, germana de Caterina

ALÒS (Gabriel d’), ciutadà de Barcelona, casat
amb Brígida, 1352. // — (Pere Antoni d’), casat
amb Margarida Beneta, 1448.
ALTARRIBA (Joan d’), cavaller, batlle reial i cort de
Cervera, 1384, 1394.
A MARGÓS (Jaume), mercader, ciutadà de
Barcelona, pare de Constança, 1250.
A MAT (Antoni), doctor en lleis, 1412. // —
(Brandà), veler, ciutadà de Barcelona, 1347. // —
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(Jaume), mercader, ciutadà de Barcelona, fill de
Pere Amat, mercader, ciutadà de Barcelona, i
d’Elisabet, germà d’Aldonça, Astàsia, Caterina,
Joan i Romeu, 1447, 1457. // — (Joan), cavaller,
domiciliat a Barcelona, casat amb Margarida,
1412. // — (Joan), monjo de Sant Cugat del
Vallès, fill de Pere Amat, mercader, ciutadà de
Barcelona, i d’Elisabet, germà d’Aldonça, Astàsia,
Caterina, Jaume i Romeu, 1457. // — (Pere),
mercader, ciutadà de Barcelona, casat amb
Elisabet, pares d’Aldonça, Astàsia, Caterina,
Jaume, Joan i Romeu, 1447, 1457. // — (Romeu),
fill de Pere Amat, mercader, ciutadà de
Barcelona, i d’Elisabet, germà d’Aldonça, Astàsia,
Caterina, Jaume i Joan, 1457.
AMETLLA [DEL VALLÈS], l’, municipi del Vallès
Oriental, parròquia de Sant Genís, del terme del
castell de Montbui, 1449, 1458, 1462–1463.
AMPOSTA, municipi del Montsià, castellà, 1409,
1458, 1460.
ÀNGELA BENETA, filla de Joan Climent de la Geltrú,
cavaller, domiciliat a Barcelona, i de Susanna,
muller de Dionís Pau, ciutadà de Barcelona, 1442.
ANGELINA, filla de Francesc Llena, jurisperit, ciutadà de Barcelona, i de Clara, monja de
Jonqueres, 1250. // —, muller de Nicolau Bret,
mercader, ciutadà de Barcelona, filla d’Antoni
Guàrdia, mercader, ciutadà de Barcelona, pares
d’Antoni, Narcís i Nicolau, 1289, 1294,
1469–1470, 1476. // —, muller de Bartomeu
Llobet, candeler de sèu, ciutadà de Barcelona,
pares de Bartomeu i Marc, 1303. // —, muller de
Narcís Pont, àlies Rafart, 1379. // —, filla de Pere
Rafart, de la parròquia de Vidreres, a la diòcesi
de Girona, muller de Narcís Rafart, de la mateixa
parròquia, 1393.
ANGLÈS (Rafel), clavari de Barcelona, 1474.
ANGLESOLA, Anglasola, Anglola, municipi de
l’Urgell, senyors de la vila, sometent, 1222, 1229,
1231, 1233.

ANGULO (Ferran d’), cavaller castellà, capità a
Vilafranca del Penedès dels enemics del rei, 1390.
ANGUSOLES (Gregori d’), teixidor de draps de lli,
ciutadà de Barcelona, 1389.
ANNA, muller de Martí Joan de Torrelles, donzell,
1458, 1460.
ANTIC, fra, conventual de Sant Jeroni de la Vall
d’Hebron, 1389.
ANTÍGONA, muller de Bernat Cogullada, de la
parròquia de Sant Boi de Llobregat, filla de
Salvador Homdedéu, 1225. // —, muller de Martí
Bertran, sedasser, ciutadà de Barcelona, 1230.
ANTONI, fill de Guillem Bartomeu, mercader, ciutadà de Barcelona, i de Joana, 1406. // —
(Bartomeu), notari, ciutadà de Tarragona, casat
amb Blancúcia, pares de Bartomeu, 1415. // —,
Anthoni (Bartomeu, Barthomeu), mercader, ciutadà de Barcelona, fill de Bartomeu Antoni, notari, ciutadà de Tarragona, i de Blancúcia, casat amb
Isabel, pares de Jaume i Pere, 1338, 1415–1416,
1440. // — (Jaume), fill de Bartomeu Antoni,
mercader, ciutadà de Barcelona, i d’Isabel, germà
de Pere, 1416. // — Anthoni (Jaume, Jacme),
doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona,
casat amb Isabel, pares de Joan, 1440. // —
(Joan), fill de Jaume Antoni, doctor en ambdós
drets, ciutadà de Barcelona, i d’Isabel, 1440. // —
(Pere), fill de Bartomeu Antoni, mercader, ciutadà de Barcelona, i d’Isabel, germà de Jaume,
1416, 1440.
ANTÒNIA, muller de Francesc Maians, calafat, ciutadà de Barcelona, 1230. // —, muller de Joan
Lledó, de la vila i parròquia de Santa Maria de
Cardedeu, pares d’Antoni, 1297. // —, muller de
Bernat Turell, ciutadà de Barcelona, 1299, 1354.
// — muller de Pere Arlès, mercader, ciutadà de
Barcelona, pares d’Arnau i Joan, 1304. // —,
muller de Joan Arlès, paraire de la vila de
Perpinyà, pares de Joan, 1304. // —, filla de Jaume
Colomer, de la parròquia de Sant Sadurní de
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Montornès, i de Margarida, primer muller de
Pere Llobet, de la parròquia de Santa Perpètua
de Mogoda, després d’Andreu Escuder, mestre
de l’obra de la seu de Barcelona, ciutadà de
Barcelona, 1313. // —, muller de Jaume sa
Bastida, cavaller, filla de Joan de Torralba, mercader, ciutadà de Barcelona, 1318. // —, muller
d’Antoni Oliver, ballester, ciutadà de Barcelona,
1322. // —, muller de Pere Itantí, mercader, ciutadà de Barcelona, 1395.
ARAGALL (Lluís), cavaller, domiciliat al castell de
Càller, pare de Felip, 1244–1246, 1365–1366. //
— (Felip), cavaller, domiciliat al castell de Càller,
fill de Lluís Aragall, cavaller, 1244–1246,
1365–1366.
ARAGÓ, florins d’or d’, 1210–1211, 1213,
1216–1217, 1460, regne d’, 1318, rei d’, 1199,
1202–1203, 1211, 1213–1214, 1225, 1238,
1243–1246, 1251, 1255, 1268, 1274, 1287, 1292,
1306, 1310, 1331, 1335, 1360, 1373, 1384, 1411,
1414–1416, 1428, 1449, 1454, 1458, 1460, 1463,
primogènit d’, 1331.
A RAGÓ (Joan d’), duc de Luna, comte de
Ribagorça, castellà d’Amposta, lloctinent i capità
general del rei al principat de Catalunya i comtats
de Rosselló i Cerdanya, 1458, 1460.
ARBOÇ, l’, municipi del Baix Penedès, sastre de
la vila, 1420.
ARENÓS (Joana), àlies Gonçalva Eiximenis d’, àlies
Joana de Prades, comtessa de Cardona, comtessa
de Prades, muller de Joan Ramon Folc, comte de
les Muntanyes de Prades i vescomte de Vilamur,
1238, 1274.
ARGENTONA (Galceran d’), donzell, casat amb
Aldonça, 1491. // — (Guillem d’), cavaller, domiciliat a la vegueria de Barcelona, casat amb Clara,
1491. // — (Joan d’), donzell, 1491.
ARGILAGUERS (Jaume), prevere de la vila de Moià,
1532.

ARLÈS (Arnau), mercader de Perpinyà, fill de Pere
Arlès, mercader, ciutadà de Barcelona, i
d’Antònia, germà de Joan, 1304. // — (Joan),
paraire de Perpinyà, casat amb Antònia, germà
d’Arnau, 1304. // — (Joan), fill de Joan Arlès,
paraire de Perpinyà, i d’Antònia, 1304. // —
(Pere), mercader, ciutadà de Barcelona, casat
amb Antònia, pares d’Arnau i Joan, 1304.
ARNAU (Joan), apotecari, ciutadà de Barcelona,
administrador del monestir de Santa Maria de les
Magdalenes, de Barcelona, 1390. // — (Pere),
peller, ciutadà de Barcelona, administrador de la
confraria de Santa Maria dels Pellers, a Santa
Maria del Mar, 1224.
ARTEDÓ (Gabriel), procurador fiscal de la cort de
la Batllia General de Catalunya, 1205.
ARTIGÓ (Berenguer), doctor en lleis, ciutadà de
Barcelona, tutor i administrador, 1464–1466. //
— (Joan), notari públic de Barcelona, 1464–1466.
A SBERT (Antoni), germà de Joan, Margarida i
Ponç, 1316. // — (Francesc), prevere, beneficiat a
la seu de Barcelona, 1316. // — (Francesc),
monjo de Sant Cugat del Vallès, 1316. // —
(Joan), germà d’Antoni, Margarida i Ponç, 1316. //
— (Ponç), sastre, ciutadà de Barcelona, germà
d’Antoni, Joan i Margarida, 1316.
ASTÀSIA, filla de Pere Amat, mercader, ciutadà de
Barcelona, i d’Elisabet, germana de Jaume Amat,
mercader, ciutadà de Barcelona, 1447.
AYERBE (Carles d’), estudiant de medicina, fill de
Ferran d’Ayerbe, mestre en arts i medicina, ciutadà de Barcelona, i de Tecla, germà de Jeroni,
1421. // — (Ferran d’), mestre en arts i medicina,
ciutadà de Barcelona, casat amb Tecla, pares de
Carles i Jeroni, 1421. // — (Jeroni d’), fill de Ferran
d’Ayerbe, mestre en arts i medicina, ciutadà de
Barcelona, i de Tecla, germà de Carles, 1421.
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B
BADIA (Joan), mercader, ciutadà de Barcelona,
tutor i administrador, 1464.
BAGES, mas de la parròquia de Sant Boi de
Llobregat, 1225.
BALAGUER (Galceran), notari públic de Barcelona,
1516, 1525. // — (Joan), sabater, de la vila
d’Igualada, germà de Pere, 1241. // — (Pere),
sabater, de la vila d’Igualada, germà de Joan, 1241.
B ALCEBRE (Joan), notari públic de Barcelona,
escrivà de l’ofici de la Governació general de
Catalunya, 1222.
BALLESTAR (Antoni), batlle del terme del castell de
Montbui, 1463.
BALLESTER (Arnau Guillem de), noble, senyor útil
del castell i la baronia de Cervelló, 1200. // —
(Francesc), fill de Jaume Ballester, ciutadà de
Barcelona, germà de Jerònima, Joana i Lluís, 1450.
// — (Jaume), ciutadà de Barcelona, pare de
Francesc, Jerònima, Joana i Lluís, 1450. // — (Lluís),
fill de Jaume Ballester, ciutadà de Barcelona, germà
de Francesc, Jerònima i Joana, 1450.
BARBENS, municipi del Pla d’Urgell, comanador
de, de l’orde de Sant Joan de Jerusalem,
1365–1366.
BARCELONA, ciutat del Barcelonès, capital de
Catalunya, 1198–1207, 1210–1217, 1220–1224,
1226–1238, 1240–1247, 1250–1252, 1254,
1256–1260, 1262–1263, 1265–1268, 1270,
1272–1273, 1275–1280, 1282–1321, 1323–1330,
1332–1368, 1370–1375, 1377–1383, 1385–1387,
1389–1393, 1395–1402, 1404–1410, 1412–1424,
1426–1435, 1437–1448, 1450–1475, 1477–1489,
1491–1492, 1494–1524, 1526–1539.– Baronies
de la ciutat: vegeu Montbui, Montcada,
Montornès del Vallès, Terrassa.– Carrers i places:
carrer Ample, anomenat vulgarment d’en

Marquet, en el burg, 1268, 1299–1300, 1311,
carrer dels Banys Vells, 1381, carrer d’en Bartolí,
1282, plaça del Blat, 1257, carrer d’en Buades, ara
anomenat d’en Gemnàs, Gimnàs, d’en Gemnàs o
de Guillem Nas, 1419, 1423, 1448, 1454, plaça
d’en Camprodon, Campredon, en el burg, 1307,
1309, carrer del Mar, 1206, 1212, 1282, carrer
dels Mirallers, 1206, 1212, carrer Nou, 1267,
1444, 1480, 1482–1483, carrer dels Ollers Blancs,
1233, carrer d’en Pedritxol, 1390, carrer de la
Portaferrissa, 1390, carrer d’en Roudors, que va
del carrer del Mar al dels Mirallers, d’en Raudors,
1206, 1212, 1220–1221, plaça del Rei, 1454, plaça
de Sant Jaume, 1412, carrer d’en Simó Oller, àlies
d’en Maçana, 1420, 1454, 1478, carrer d’en Tria,
1430, plaça del Vi, 1267, 1378–1380,
1382-–1383,
1385–1387,
1391–1393,
1396–1400, 1402, 1404, 1444, 1480, 1482–1483,
carrer dels Vigatans, 1220, carrer d’en Voltres,
àlies d’en Cornellà, 1319–1320.– Esglésies, parròquies i capelles: Catedral–Seu, 1214, 1296, 1303,
1313, 1316, 1372–1373; altars i capelles: Sant
Nicolau, 1262–1263, Sant Sever, 1206, 1212,
1237, 1242–1243, 1372, Sant Silvestre, 1267,
1378–1380, 1387, 1392, 1404, 1444, 1480, 1482;
bisbe, diòcesi, canònica, beneficis, pabordies,
1205–1206, 1208, 1212, 1250–1251, 1263, 1274,
1296–1297, 1303, 1306, 1322, 1372, 1382, 1387,
1395, 1401–1402, 1406–1407, 1417–1420, 1423,
1431, 1435, 1439, 1454, 1458, 1475, 1478, 1481,
1494, 1529; Pia Almoina, 1263, 1319–1320;
parròquies: Sant Cugat del Rec, 1258, Sant Jaume,
1242, 1437, 1439, 1479, Sant Just, 1266, 1389,
1410, 1454, Sant Miquel, 1249–1250, 1336–1337,
1412, 1426, 1524, Santa Maria del Mar, 1220,
1224, 1254, 1316, 1381, 1387, 1395, 1428, 1435,
1538, Santa Maria del Pi, 1206, 1288, 1301, 1395,
1471, 1536; altres esglésies: Santa Maria dels
Àngels, en el territori de Barcelona, en el lloc anomenat Camp de les Batalles, Casa dels Àngels,
1471–1472.– Govern i oficis de la ciutat: Consell
general i parlament de la ciutat, 1287, 1333, 1367,
1484, 1486, 1495; Casa del Consell, Consell de
Cent Jurats, Consell de Trenta, consellers, jurats,
prohoms, 1198, 1200, 1210–1211, 1213,
1216–1219, 1226–1228, 1231, 1235–1236,
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1241–1242, 1250, 1264, 1275–1280, 1284,
1286–1287, 1308, 1312, 1332–1333, 1355–1356,
1367, 1413, 1437, 1439, 1453, 1458–1463,
1467–1468, 1473, 1477, 1484, 1486, 1495, 1497,
1502, 1507–1509, 1528, 1537; oficis de la ciutat:
advocat ordinari i extraordinari, 1200, 1389; clavari, 1202–1203, 1210, 1231, 1287, 1293–1298,
1301–1304, 1333–1334, 1336–1342, 1344–1348,
1350–1354, 1357–1364, 1367–1368, 1370–1371,
1374–1375, 1377, 1384, 1395, 1408, 1417, 1421,
1424, 1427–1428, 1434, 1443, 1462, 1473–1474,
1484, 1486–1487, 1495, 1500, 1502–1503, 1505,
1507–1509, 1511, 1520–1524, 1526–1527,
1529–1534, 1537–1539; crida públic, 1396;
escrivà del Consell, 1200, 1206, 1210, 1216,
1227, 1231, 1233, 1286–1290, 1295, 1297–1298,
1304, 1333–1335, 1351, 1359, 1367, 1413, 1439,
1453, 1473, 1484, 1486, 1495–1520, 1537–1538;
guardià del mar, 1393; juí de prohoms, 1477;
obrers, 1390; racionals, 1279–1280; síndic i procurador, sotssíndic, 1218–1219, 1222, 1226,
1228–1229, 1231, 1233, 1235–1236, 1287,
1291–1294, 1296, 1318, 1336–1342, 1344–1348,
1350–1353, 1357–1364, 1367–1368, 1370–1371,
1374–1375, 1377, 1395, 1408, 1417, 1421,
1427–1428, 1434, 1443, 1446, 1453, 1462, 1473,
1484, 1486–1487, 1495, 1521–1524, 1526–1527,
1529-1534, 1537-1538.– Hospitals: Hospital de la
Santa Creu, 1242, 1316, 1405, 1410, 1437, 1439,
1485.– Impostos: 1453, col·lector de les imposicions, 1256, 1260, 1328, 1330, 1420, dret d’ancoratge, 1201, 1207, dret del vi i de la verema, dret
de 6 diners per cada somada de vi, dret d’un florí
i mig per cada bóta de quatre somades, 1473,
1484, 1486–1487, receptor general per a la ciutat
de la imposició de les carns, 1259, 1270,
1323–1325, 1328–1329, 1326–1327, receptor
general per a la ciutat de la imposició del vi,
1314.– Indrets: pou d’en Alda, en el burg, vora la
plaça d’en Camprodon, 1307, 1309, burg, suburbi,
1206, 1365–1366, 1419, 1423, 1431, 1454, Camp
de les Batalles, vora l’església de Santa Maria dels
Àngels, 1471–1472, carnisseria de la Boqueria,
1259, carnisseria del Call, 1327, carnisseria de la
Dagueria, 1326, carnisseria Major, 1329, carnisseria major del Capdamunt, 1260, 1328, 1330, car-

nisseria major del Capdavall, 1323, 1325, carnisseria de l’Ovella, 1324, carnisseria del Pont d’en
Campderà, 1256, carnisseria de Sant Pere, 1270,
carnisseria d’en Sos, 1478, Casa dels Entremesos,
1332, 1356, Drassana, 1378–1380, 1392,
1396–1400, 1402, 1404, Drassana Vella, àlies l’illa
d’en Sitges, 1267, 1382–1383, 1385–1387, 1391,
1393, 1444, 1480, 1482–1483, esperó de Llevant,
1484, Hostal del Bou, 1208, Lligalbé, 1230, Llotja
de Mar dels mercaders, 1201, Mas de la Sala, Mas
de Sales, 1262–1263, molins d’Andreu Malla,
1492, molins de Mar, 1230, palau reial, palau reial
major, palau reial menor, 1240, 1287, 1332–1333,
1356, 1367, 1409, suburbi, 1244–1246, Temple,
1240, 1332, 1356, 1454, Viladalls, 1419, 1423,
1454, Vilanova, 1230.– Inquisició: delicte d’heretgia a la ciutat i diòcesi, ofici de la Inquisició, 1432,
1454.– Monestirs i convents: Frares Menors,
1224, 1299–1300, 1319–1320, 1410, 1457, 1472,
Menoretes, 1492, monges de Jerusalem, 1417,
Mercè, 1319–1320, 1530, Montsió, 1457,
Pedralbes, 1306, Penedides, 1266, Predicadors,
1232, 1240, 1266, 1316, 1491, Predicadoresses,
1479, Sant Jaume de Jonqueres, 1250, 1491, Sant
Joan de Jerusalem, 1332, 1356, 1372, Sant Pere
de les Puelles, 1206, 1292, 1302, 1407, 1420,
1445–1446, Santa Anna, 1268, 1311, 1367–1368,
Santa Margarida, 1266, Santa Maria del Carme,
1254, 1316, 1472, Santa Maria de Jesús, 1299,
1316, Santa Maria de les Magdalenes, 1390, 1522,
Santa Maria de Valldonzella, 1443.– Oficials reials:
advocat fiscal, 1234, alcaldes de la moneda, 1445,
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Maçanet, filla de Bernat sa Roca, àlies de
Santamans, draper, ciutadà de Barcelona, 1285. //
—, filla de Dimes de Requesens, cavaller, domiciliat a Barcelona, i d’Elionor, 1291, 1535. // —,
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col·lector de les imposicions, 1420. // —, abadessa
de Santa Maria de Valldonzella, 1443. // —, muller
de Bartomeu Agustí de Massanet, ciutadà de
Barcelona, 1452. // —, Caterina Amada, monja de
Montsió, filla de Pere Amat, mercader, ciutadà de
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mercader, ciutadà de Saragossa, habitant de
Barcelona, casat amb Beatriu, pares d’Alfons,
Beatriu, Francesc, Pere i Violant, 1315, 1370, 1377,
1464. // — (Alfons de la), fill d’Alfons de la
Cavalleria, mercader, ciutadà de Saragossa, habitant de Barcelona, i de Beatriu, germà de Beatriu,
Francesc, Pere i Violant, 1315, 1464. // — (Pere de
la), doctor en ambdós drets, ciutadà de Saragossa,
fill d’Alfons de la Cavalleria, mercader, ciutadà de
Saragossa, habitant de Barcelona, i de Beatriu,
germà d’Alfons, Beatriu, Francesc i Violant, 1464.
CEDÓ (Antoni), canonge de Barcelona, 1478.
CELESTINA, muller de Gabriel Alemany, paveser i
pintor, ciutadà de Barcelona, 1332.
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CELLENT (Joan), donzell, domiciliat al Vallès, casat
amb Maria, 1411, 1475.
CERDANYA, comarca de Catalunya, lloctinent
general en els comtats de Rosselló i Cerdanya,
1343, 1458, 1460.
CERVELLÓ, municipi del Baix Llobregat, castell i
baronia, baronia de la ciutat de Barcelona, 1200.
CERVERA, municipi de la Segarra, batlle i cort,
mercader, notari públic, senyor útil de l’escrivania
del batlle, vila del bisbat de Vic, 1384, 1394.
C ERVERA (Rafel, Raphael), notari públic de
Barcelona, síndic de la ciutat, 1437, 1439, 1453,
1496, 1503–1506, 1521, 1537.
CESTRADA (Berenguer), ciutadà de Barcelona, 1250.
CÍLIA, muller de Jaume Miravet, de la vila d’Horta,
a la diòcesi de Tortosa, pares de Francina, Jaume
i Joana, 1401.
CIRERA (Bernat Joan sa), donzell, oïdor de comptes del General de Catalunya, 1365–1366.
CLARA, muller de Francesc Llena, jurisperit, ciutadà de Barcelona, pares d’Angelina, monja de
Jonqueres, 1250. // —, muller d’Iu Conill, pares
d’Agnès, 1273. // —, muller de Pere Girald, 1317.
// —, muller de Joan Simonell, mercader, ciutadà
de Barcelona, pares d’Isabel, 1416. // —, muller
de Guillem d’Argentona, cavaller, domiciliat a la
vegueria de Barcelona, 1491.
CLARAMUNT, municipi de l’Anoia, terme del
castell, 1253.
C LAVER (Pere), notari públic de Sant Boi de
Llobregat, 1225.
CLOS (Lluís, Luís), prevere, beneficiat a la seu de
Barcelona, germà de Pere, 1372. // — (Pere),
germà de Lluís Clos, prevere, beneficiat a la seu
de Barcelona, pare d’Eulàlia, 1372.

CLUSA (Antoni), de la vila de Vallfogona, a la diòcesi d’Urgell, casat amb Isabel, pares de Pere, ciutadà
de Barcelona, 1199. // — (Pere), patró de galiota,
mercader, natural de la vila de Vallfogona, a la diòcesi d’Urgell, ara ciutadà de Barcelona, fill d’Antoni
Clusa i d’Isabel, casat amb Eulàlia, 1199, 1240.
COCA (Joan), notari públic, 1454.
CODINA (Francesc), paraire, ciutadà de Barcelona,
1314.
CODOLET (Berenguer), cònsol del lloc de Canet
[de Rosselló], 1248.
COGULLADA (Bernat), de la parròquia de Sant Boi
de Llobregat, casat amb Antígona, 1225.
COLL (Bartomeu Onofre), escrivà de registre,
notari públic de Barcelona, ciutadà de Barcelona,
1451. // — (Jaume de), notari públic de València,
escrivà reial, 1214. // — (Llorenç de), notari,
escrivà jurat de la cort del veguer de Barcelona,
1204. // — (Narcís), paraire de draps de llana,
ciutadà de Barcelona, 1342. // — (Pere de), llicenciat en lleis, ciutadà de Barcelona, casat amb
Isabel, 1294.
COLOM (Francesc, Francesch), mossèn Colom,
ardiaca del Vallès i paborde del mes de juny de la
seu de Barcelona, 1303. // — (Salvador), de la
vila de Sant Boi de Llobregat, 1225.
COLOMA (Joan de, Joannes), secretari reial, notari
públic, 1409, 1477.
COLOMER (Francesc, misser Francí), llicenciat en
decrets, ciutadà de Barcelona, casat amb Violant,
1272–1273. // — (Jaume), de la parròquia de
Sant Sadurní de Montornès, casat amb Margarida,
pares d’Antònia, 1313.
COMA (fra Jaume), monjo de Sant Jeroni de la
Vall d’Hebron, 1389.
Comasola (Joan de), 1254.
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COMELLA (Guillem), mestre de cases, ciutadà de
Barcelona, 1325.
COMES (Bartomeu ses), de Tarragona, 1236. // —
(Guillem Pere), mercader, ciutadà de Barcelona,
casat amb Beatriu, pares de Beatriu, Guillem Pere,
Joan, Miquel i Perot, 1306, 1536. // — (Guillem
Pere), ciutadà de Barcelona, mestre en arts i
medicina, fill de Guillem Pere Comes, mercader,
ciutadà de Barcelona, i de Beatriu, germà de
Beatriu, Joan, Miquel i Perot, 1536. // — (Jaume,
Jacobus), notari públic de Barcelona, 1199, 1232,
1240. // — (mestre Joan), inquisidor de la ciutat i
diòcesi de Barcelona, 1432. // — (Joan), mercader, fill de Guillem Pere Comes, mercader, ciutadà de Barcelona, i de Beatriu, germà de Beatriu,
Guillem Pere, Miquel i Perot, 1536. // — (Julià),
ciutadà de Barcelona, mestre d’instruments de
corda, casat amb Constança, pares d’Eulàlia, 1199.
// — (Miquel), fill de Guillem Pere Comes, mercader, ciutadà de Barcelona, i de Beatriu, germà de
Beatriu, Guillem Pere, Joan i Perot, 1536. // —
(Perot), fill de Guillem Pere Comes, mercader,
ciutadà de Barcelona, i de Beatriu, germà de
Beatriu, Guillem Pere, Joan i Miquel, 1536. // —
(Rafel), argenter, ciutadà de Barcelona, prohom
de la confraria de Santa Maria i Santa Creu dels
Pellers, de Barcelona, a Santa Maria del Mar, 1538.
COMPTE (Simeó), pellisser, ciutadà de Barcelona,
clavari de la confraria de Sant Bartomeu dels
Pellissers, de Barcelona, 1341.
CONCA, capital de la província de Castella-la
Manxa, diòcesi, 1369.
C ONESA (Francesc de), cavaller, domiciliat a
Barcelona, fill de Pere Joan de Conesa, ciutadà de
Barcelona, i de Francina, germà de Lluís, 1408. //
— (Gabriel de), ciutadà de Barcelona, casat amb
Margarida, 1202–1203. // — (Lluís de), cavaller,
domiciliat a Barcelona, fill de Pere Joan de
Conesa, ciutadà de Barcelona, i de Francina,
germà de Francesc, 1408. // — (Pere Joan de),
ciutadà de Barcelona, casat amb Francina, pares
de Francesc i Lluís, 1202–1203, 1408.

CONILL (Iu), casat amb Clara, pares d’Agnès, 1273.
C ONOMINA (Honorat sa), notari públic de
Barcelona, 1224, 1336–1337, 1374, 1389.
CONOMINES (Pere de), conseller de Barcelona,
ambaixador de la ciutat, 1486.
CONSTANÇA, muller de Julià Comes, ciutadà de
Barcelona, mestre d’instruments de corda, pares
d’Eulàlia, 1199. // —, Constancina, filla de Pere
Queralt, 1204, 1207. // —, muller de Francesc de
Casa-saja, mercader, ciutadà de Barcelona, 1223.
// —, muller de Francesc de Vall, cavaller, domiciliat a Barcelona, filla de Jaume Amargós, mercader, ciutadà de Barcelona, 1249–1250. // —,
major de dies, muller de Jofre de Sentmenat,
donzell, 1264. // —, muller de Jofre de
Sentmenat, cavaller, 1264. // —, muller de Miquel
Soler, donzell, 1268. // —, muller de Pere Dusai,
ciutadà de Barcelona, 1293. // —, Constancia de
Plano, muller de Francesc de Pla, ciutadà de
Barcelona, 1282–1283, 1299–1300, 1307, 1309,
1311–1312. // —, muller de Pere Alanes, pares
de Joan, 1306. // —, muller d’Antoni de Vilatorta,
ciutadà de Barcelona, 1344–1345, 1354. // —,
muller de Bernat Bret, mercader, 1470, 1476.
CORCÓ (Bernat), mercader, ciutadà de Barcelona,
1203.
CORDER (Francesc), prevere, procurador i administrador dels aniversaris comuns del monestir de
Pedralbes, 1306. // — (Pere), notari públic de
Barcelona, 1438.
CORNET, mercader, ciutadà de Barcelona, 1493. //
— (Antoni, Anthoni), mercader, ciutadà de
Barcelona, 1361. // — (Antoni Ramon, Anthoni
Ramon), mercader, ciutadà de Barcelona, 1473. //
— (Francesc), teixidor, de la vila d’Igualada, 1241.
COROMINA (Francesc Guerau), notari públic de
Barcelona, 1474.
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COROMINES (Pere de), ciutadà de Barcelona, àrbitre
i amigable componedor, 1232.

DEIÀ (Antoni), mercader, ciutadà de Barcelona,
1523, 1526–1527.

CORONADO (Juan Diego de), prior del monestir
d’Uclés, a la diòcesi de Conca, jutge, executor i
diputat especial de la Santa Seu, 1369.

DÈNIA (mestre Antonio de), 1319.

CORREGER (fra Joan), conventual del monestir de
la Casa de Déu o de Miralles, 1376.

DESPITLLES (fra Joan), comanador de Barbens, de
l’orde de Sant Joan de Jerusalem, diputat i oïdor
de comptes del General de Catalunya,
1365–1366, 1429.

CORTILLES (Salvador), notari públic de València,
1331.

D EVESA (Gabriel), notari públic de Barcelona,
escrivà de la cort del veguer, 1408, 1531.

CORTIT (Joan), carnisser, ciutadà de Barcelona,
1277.

DEVÍ (Galceran), donzell, del lloc de Torre, a la
Fenolleda, casat amb Caterina, 1281.

COSTA (Bartomeu), notari públic de Barcelona,
1358, 1375, 1441–1442. // — (Francesc), argenter, ciutadà de Barcelona, 1282.

DIPTES (madona Eulàlia), 1320.

CREIXELL (Pere), notari públic, 1199.
C ROS (Constança), religiosa del monestir de
Jonqueres, 1491. // — (Guillem de), mercader,
ciutadà de Barcelona, casat amb Francesca, 1224.
D
DALGÀS (Bernat), mercader, ciutadà de Barcelona,
administrador de la confraria de Santa Caterina,
instituïda a l’església dels Predicadors de
Barcelona, 1232.
DALMAU (Joan, Johan), doctor en lleis, advocat
ordinari de la ciutat de Barcelona, 1331, 1389. //
— (Manuel), mercader, ciutadà de Barcelona,
1331. // — (Pere Oleguer), prevere, beneficiat a
l’església de Barcelona, 1494.
D ANÍS (Bartomeu Benet), fill de Jaume Benet
Danís, mercader, ciutadà de Barcelona, germà de
Caterina Beneta, Elisabet Ponça i Jerònima
Beneta, 1521. // — (Jaume Benet), mercader, ciutadà de Barcelona, pare de Bartomeu Benet,
Caterina Beneta, Elisabet Ponça i Jerònima
Beneta, 1521.

DISAVA (Joan), donzell, casat amb Francina, 1437.
DURAN (Bernat), carnisser, procurador dels carnissers de la ciutat de Barcelona, 122, 1229. // —
(Pere), sabater, ciutadà de Barcelona, prohom
administrador de la confraria de Sant Marc dels
Sabaters, de Barcelona, 1375.
D USAI (Arnau Roger), regent la vegueria de
Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 1495.
// — (Galceran), ciutadà de Barcelona, casat amb
Caterina, pares de Joan Galceran, 1207. // —
(Joan), protonotari del rei, notari públic, 1343. //
—, Dusay (Joan Galceran, Johan Galceran), ciutadà de Barcelona, fill de Galceran Dusai, ciutadà
de Barcelona, i de Caterina, 1207. // — (Pere),
ciutadà de Barcelona, casat amb Constança, 1293.
DUSAY (Bernat), ciutadà de Barcelona, clavari de
la ciutat, 1508.
E
E IXARRAT (Pere), ciutadà de Barcelona, notari
públic, regent l’escrivania de la cort del veguer de
Barcelona, 1377, 1396, 1432.
EIXIMENIS (Joan), notari públic de Barcelona, 1250.
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ELIONOR, Elienor, muller de Joan Roig, ciutadà de
Barcelona, 1220–1221. // —, filla de Francesc
Castelló, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, i
de Joana, germana de Francesc Benet, Guerau
Benet i Violant, 1247. // —, Eleonor de
Requesens, muller de Dimes de Requesens, cavaller, domiciliat a Barcelona, pares de Caterina,
1291, 1535. // —, muller de Joan Roig, mercader,
ciutadà de Barcelona, 1293, 1295. // —, muller
de Nicolau Roig, mercader, ciutadà de Barcelona,
pares de Joan, 1295. // —, muller de Jaume de
Sos, coraller, ciutadà de Barcelona, 1307. // —,
muller de Pere Golet, mercader, ciutadà de
Barcelona, pares de Valentí, 1332. // —, muller
de Pere de Preixana, mercader, ciutadà de
Barcelona, 1349. // —, Elienor, muller de Joan de
Mitjavila, ciutadà de Barcelona, 1351. // —, muller
de Joan Roig, ciutadà de Barcelona, 1365. // —,
muller de Lluís Ros, ciutadà de Barcelona, pares
de Lluís, 1390. // —, filla de Francesc Carbonell,
apotecari, ciutadà de Barcelona, i de Joana, primera muller de Ferran d’Ayerbe, mestre en arts i
medicina, ciutadà de Barcelona, 1421. // —,
muller de Joan Roig, ciutadà de Barcelona,
1430–1431. // —, muller de Joan Berenguer
Torà, mercader, ciutadà de Barcelona, germana
de Miquel Casadevall, carnisser, ciutadà de
Barcelona, 1429–1431. // —, muller de Ramon
de Soler, doctor en lleis, pares de Guillem
Ramon, 1474. // —, muller de Guillem Bartomeu,
de la parròquia de Sant Feliu de Cabrera, 1525.
E LISABET , muller de Francesc Reixac, donzell,
domiciliat a la diòcesi d’Urgell, pares de Ponça,
1321. // —, Elisabet Amada, muller de Pere
Amat, mercader, ciutadà de Barcelona, pares
d’Aldonça, Astàsia, Caterina, Jaume, Joan i
Romeu, 1447, 1457. // —, filla de Joan Nadal,
paraire de Barcelona, i de Joana, germana de
Beneta i Eulàlia, 1540. // — PONÇA, filla de Jaume
Benet Danís, mercader, ciutadà de Barcelona,
germana de Bartomeu Benet, Caterina Beneta i
Jerònima Beneta, 1521.
ELNA, municipi del Rosselló, bisbe, diòcesi,
veguer, 1248, 1261, 1281.

EMPÚRIES, regent la procuració del comtat, 1208.
ENFRASINA, muller de Galceran Carbó, filla de
Bernat sa Roca, àlies de Santamans, draper, ciutadà de Barcelona, 1285.
ENRIC D’ARAGÓ, infant, lloctinent general del rei
en el principat de Catalunya i regne de Mallorca,
1436, 1449, 1453.
ERAMPRUNYÀ, vila i parròquia de Sant Climent
d’Eramprunyà, avui de Llobregat, municipi del
Baix Llobregat, 1225.
E RES (Mateu ses), mercader, ciutadà de
Barcelona, receptor general per la ciutat de
Barcelona de la imposició de les carns,
1259–1260.
ERILL (Elionor d’), senyora de la vila d’Anglesola,
muller de Joan Roger d’Erill, cavaller, pares de
Francesc, 1222, 1229, 1231, 1233, 1235. // —
(Francesc d’), cavaller, fill de Joan Roger d’Erill,
cavaller, i d’Elionor, senyora de la vila d’Anglesola,
1222, 1229, 1231, 1233, 1235. // — (Joan Roger
d’), cavaller, casat amb Elionor, pares de Francesc,
1233.
ERMENGOL (Joan), bisbe de Barcelona, 1458. // —
(Nicolau), pellisser, ciutadà de Barcelona, clavari
de la confraria de Sant Bartomeu dels Pellissers,
de Barcelona, 1341. // — (Pere Galceran), àlies
Montornès, castlà de Montornès del Vallès, 1227.
ERNEDO (Pedro de), del regne de Castella, 1389.
EROLES (Pau d’), comissari i jutge delegat de la
reina Maria, comissari i jutge delegat del governador general de Catalunya, doctor en lleis, ciutadà
de Barcelona, 1205, 1222, 1229.
ESBERT (Gabriel), prevere, beneficiat a Santa Maria
del Mar, 1254.
E SCLARMONDA , del lloc d’Illa, muller de Joan
Masquerós, pares de Caterina, 1281.

271

Índex onomàstic i de matèries

ESCUDER (Andreu), mestre de l’obra de la seu de
Barcelona, ciutadà de Barcelona, casat amb
Antònia, 1313.
E SFORÇA (Bernat), prevere, beneficiat a Santa
Maria del Pi, administrador i procurador de les
herències de la dita església, 1395.
ESGLÉSIES (Guerau), procurador, 1200.
ESPINA (Alfons), mestre en sagrada teologia, prior
del monestir de Sant Domènec, de l’orde dels
predicadors, inquisidor nomenat per la Santa Seu,
vicari general del bisbe de Barcelona, 1454.
ESPLUGUES, mas de la parròquia de Santa Maria
de Sants, 1407.
ESPONELLÀ (Pere), primer moliner, després pagès,
ciutadà de Barcelona, 1243, 1262–1263.
ESQUERIT (Pere), conseller de Barcelona, 1473.
ESTANY, l’, municipi del Bages, abat del monestir
de Santa Maria, 1224.

EULÀLIA, filla de Julià Comes, ciutadà de Barcelona,
mestre d’instruments de corda, i de Constança,
muller de Pere Clusa, patró de galiota, natural de
la vila de Vallfogona, a la diòcesi d’Urgell, ara ciutadà de Barcelona, 1199. // —, muller d’Antoni
Soler, ciutadà de Barcelona, 1237. // —, muller de
Pere Clusa, mercader, ciutadà de Barcelona, 1240.
// —, muller de Pere Falc, carnisser, ciutadà de
Barcelona, 1257. // —, muller de Valentí Golet,
mercader, ciutadà de Barcelona, 1332, 1356. // —
, muller de Guillem Ramon, mercader, ciutadà de
Barcelona, 1336–1337. // —, filla de Pere Clos,
muller de misser Esteve Palau, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, 1372. // —, muller de Dídac
Moliner, 1478. // —, filla de Joan Nadal, paraire de
Barcelona, i de Joana, germana de Beneta i
Elisabet, 1540. // — B ENETA , muller de Pere
Miquel Carbonell, ciutadà de Barcelona, escrivà i
arxiver reial, notari públic, 1531. // — RAFELA, filla
de Francesc de Perarnau, mercader, ciutadà de
Barcelona, i de Violant, germana de Bartomeu
Rafel Sever i de Bernat Rafel Nicolau, 1446.
F
FABRA (Bernat), sabater, de la vila d’Igualada, 1241.

ESTANYOL (Bernat), ciutadà de Barcelona, notari
públic, 1414. // — (Gabriel), notari públic de Vic,
1218–1219.
ESTELA, Stela (Joan, Johan), mercader, ciutadà de
Barcelona, 1360.
ESTEVE (Guillem), notari públic de València, 1255.
E STRADA (Antoni), crida públic i jurat de
Barcelona, 1396. // — (Pere s’), ciutadà de
Barcelona, 1282–1283.
EUFROSINA, muller de Guillem Ponçgem, mercader, ciutadà de Barcelona, pares de Caterina
Beneta, Guillem, Joana Climenta i Margarida
Beneta, 1448. // —, Enfrozina, muller de Joan
Pere Lleopard, mercader, ciutadà de Barcelona,
pares de Joan Rafel i Miquel Rafel, 1488–1489.

FABRE (Guillem), síndic de la universitat del lloc de
Canet [de Rosselló], 1248. // — (Ramon), regent
una domeria de l’església parroquial de Sant
Jaume de Canet [de Rosselló], 1261.
F ÀBREGA (Guillem sa), mercader, ciutadà de
Barcelona, 1529.
FALC (Pere), carnisser, ciutadà de Barcelona, casat
amb Eulàlia, 1257.
FALSET, municipi del Priorat, vila, notari públic,
1238.
FANER (Joan, Johan, Johannes), notari públic de
Barcelona, escrivà del Consell de la ciutat, escrivà
major, 1413, 1421, 1437, 1439, 1453, 1458–1463,
1467–1468, 1473, 1484, 1486–1487, 1495–1520,
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1522, 1524, 1533, 1537-1539. // - (Joan Cristòfol),
doctor, 1505.
FARIGOLA (Bernat), prevere, beneficiat a Santa
Maria del Mar, 1395.
FENOLLEDA, comarca de la Catalunya del
Nord, en el regne de França, 1281.
FERNÁNDEZ (fra Mateu), prior del monestir de
Santa Anna, de Barcelona, 1268.
FERRAN I, rei de Catalunya-Aragó, 1308. // — II,
Rey Cathòlich, rei de Catalunya-Aragó i de
Castella, infant, primogènit del rei Joan i de la
reina Joana, governador general, lloctinent general en el principat de Catalunya i en els comtats
de Rosselló i Cerdanya, rei, 1343, 1426,
1453–1454, 1477. // — (Miquel), notari públic de
Barcelona, 1371, 1424, 1452.
FERRÀNDIZ, Ferrandiz (Pere, Petrus), de la vila de
Navia, del regne de Castella, casat amb Teresa,
1206, 1212, 1220.
FERRER (Antic), cavaller, domiciliat a Barcelona,
1299. // — (Antoni), espaser, fill de Pere Ferrer,
espaser, ciutadà de Barcelona, i de Serena,
1319–1320. // — (Antoni), taverner, ciutadà de
Barcelona, 1390. // — (Antoni), mercader, ciutadà
de Barcelona, àrbitre i amigable componedor,
1536. // — (Arnau), hortolà, ciutadà de Barcelona,
administrador del Bací dels Pobres Vergonyants de
la parròquia de Santa Maria del Pi, 1301. // —,
Farrer (Bartomeu, Barthomeu), mercader, ciutadà
de Barcelona, 1391, 1393. // — (Bernardus), 1477.
// — (Jaume), notari i escrivà reial, ciutadà de
Barcelona, 1434. // — (Joan), llicenciat en decrets,
jutge, 1204. // — (Joan), notari, 1336–1337. // —
(Joan Ramon), doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, 1298. // — (Jofre), de la vila de Tàrrega,
1298. // — (Pere), doctor en lleis, relator a l’audiència reial, 1229. // — (Pere), prior de Santa
Maria de Montalegre, 1296. // — (Pere), donzell,
domiciliat a Barcelona, 1299. // — (Pere), espaser,
ciutadà de Barcelona, casat amb Serena, pares

d’Antoni, 1319–1320. // — (Pere), notari públic de
Barcelona, 1358. // — (Pere), de la parròquia de
Sant Genís de Vilassar, 1525. // — (Salvador),
sabater, ciutadà de Barcelona, prohom administrador de la confraria de Sant Marc dels Sabaters, de
Barcelona, 1375. // — (Tomàs), barber de
Cervera, 1394.
FERRERA, Ferreres (Felip de), ciutadà de Barcelona,
majoral i administrador de la confraria de la
Concepció de la Puríssima Verge Maria, dita de la
Casa del Rei, instituïda a la seu de Barcelona,
1362, 1529. // — (Lope García de), clergue de la
diòcesi de Palència, notari públic, 1369.
FERRERONS, en el municipi de Moià, comarca
del Bages, església de Sant Pere, a la diòcesi de
Vic, 1532.
FIGUERA (Francesc), doctor en lleis, casat amb Joana,
1451. // — (Gaspar), notari públic, 1199. // —
(Pere), sabater, ciutadà de Barcelona, 1350, 1375.
FIVELLER (Galceran), donzell, majoral i prohom de
la confraria de la Santíssima Trinitat, de
Barcelona, 1524. // — (Huguet), conseller de
Barcelona, ciutadà de Barcelona, 1200, 1296.
FLOREJACS, en el municipi de Torrefeta i Florejacs,
comarca de la Segarra, senyor del castell, 1298.
FLUVIÀ (Joan), notari públic de Barcelona, 1534.
FOGASSOT (Francesc Guerau), notari públic de
Barcelona, fill de Joan Fogassot, notari públic de
Barcelona, 1415–1416, 1484. // — (Joan), notari
públic de Barcelona, pare de Francesc Guerau
Fogassot, notari públic de Barcelona, 1415–1416,
1422. // — (Nurici Joan), notari públic de
Barcelona, escrivà reial, ciutadà de Barcelona, 1370,
1473, 1524, 1538.
FOIXES (Pere), 1232.
FOLC (Joan Ramon), comte de Cardona, casat amb
Joana, àlies Gonçalva Eiximenis d’Arenós, comtes
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de Cardona, comtes de Prades, pares de Joan de
Cardona, comte de Prades, 1238, 1274. // — (Joan
Ramon), comte de les Muntanyes de Prades i vescomte de Vilamur, fill de Joan Ramon Folc, comte
de Cardona, 1274.
F OLQUET (Pere), porter reial, ciutadà de
Barcelona, casat amb Geralda, 1240.
F ONOLL (Antoni Simó), notari públic de
Barcelona, 1440.
FONT (sor Elionor), priora del convent de les
Predicadoresses, de Barcelona, 1479. // —
(Mateu sa), notari públic de Barcelona, 1288,
1290, 1293, 1301–1303, 1412. // —, Fonte
(Nicolau de, Nicholaus de), notari públic de
Barcelona, 1243, 1262–1263.
FONTANET (Guillem), pastor de Gascunya, 1405.
FONTANILLS (Bartomeu), mercader, ciutadà de
Barcelona, 1521.
F ONTCOBERTA (Joan de), notari públic de
Barcelona, 1263.
F ORMIGALS (Salvador), escrivà del rei, notari
públic, 1217.
FORTUNY (Berenguer), de la vila de Caldes de
Montbui, 1405.
FRANC, Franch (Francesc, Francesch), doctor en
ambdós drets, ciutadà de Barcelona, regent la cancelleria reial, casat amb Marquesa Beneta, 1449,
1487, 1508. // — (Joan), major de dies, notari
públic de Barcelona, escrivà del Consell de la ciutat,
1216, 1227, 1231, 1233. // — (Joan), menor de
dies, notari públic de Barcelona, 1235, 1247, 1254.

Beatriu, germà d’Alfons, Beatriu, Pere i Violant,
1315.
FRANCESCA, muller de Guillem de Cros, mercader, ciutadà de Barcelona, 1224. // —, muller de
Pere Esponellà, pagès, ciutadà de Barcelona, tia
de Bartomeu i de Joan sa Biure, 1243.
FRANCINA, germana de Valentí Golet, mercader,
ciutadà de Barcelona, tia de Pere Golet, 1265. // —
, Francesca, muller de Joan Reniu, notari, ciutadà de
Barcelona, 1282–1283, 1299, 1307, 1311–1312. //
—, muller de Bernat Marquet sa Tria, ciutadà de
Barcelona, 1348. // —, muller de Guillem Martorell,
mercader, ciutadà de Barcelona, pares d’Isabel,
1356. // —, muller de Baltasar Romeu, 1399. // —,
filla de Jaume Miravet i de Cília, de la vila d’Horta, a
la diòcesi de Tortosa, germana de Jaume i de Joana,
1401–1402. // —, muller de Pere Joan de Conesa,
ciutadà de Barcelona, pares de Francesc i de Lluís,
cavallers, 1408. // —, muller de Marc Terrats, 1412.
// —, filla de Joan Rovira, muller de Gabriel Bofill,
notari, ciutadà de Barcelona, 1412. // —, muller de
Joan Disava, donzell, 1437. // —, muller de Martí
Joan de Torrelles, cavaller, senyor dels castells de la
Roca i de Montbui, pares de Martí Benet, Martí
Joan, donzell, i Pere Antoni, 1458–1460,
1462–1463, 1467.
FRANQUESA (Miquel), notari públic de Barcelona,
1406, 1434.
G
GAÇÓ (Bartomeu), boter, ciutadà de Barcelona,
pare de Pere Gaçó, boter, ciutadà de Barcelona,
1444. // — (Pere), boter, ciutadà de Barcelona,
fill de Bartomeu Gaçó, boter, ciutadà de
Barcelona, 1444.

FRANÇA, regne, 1281.

GALÍ (Francesc), ciutadà de Barcelona, col·lector
de les imposicions, casat amb Caterina, 1420.

FRANCESC, fill d’Alfons de la Cavalleria, mercader,
ciutadà de Saragossa, habitant de Barcelona, i de

GALLIFA, municipi del Vallès Occidental, senyor
del castell, 1411, 1475.
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GARCÉS (Nadal), canonge, administrador general
de l’hospital de la Santa Creu, de Barcelona, 1405.
GARCIA (Pere), bisbe de Barcelona, 1478.

GIBERT (Romeu), prevere, 1206. // — (Rafel), mercader, ciutadà de Barcelona, receptor general de la
imposició de les carns, receptor general de la
imposició del vi, 1270, 1314.

GARRIGA (fra Nicolau), mestre en teologia, conventual de Santa Maria del Carmel, 1254.

GILABERT (Miquel), casat amb Margarida, 1372. // —
(Miquel Benet), notari públic de Barcelona, 1433.

GASCUNYA, país d’Occitània, pastor de, 1405.

GILI (Jaume), notari públic de Terrassa, regent
l’escrivania i la notaria de Terrassa, 1264. // —
(Jaume), notari de Terrassa, 1264. // — (Narcís
Guerau, Geraldus), notari públic de Barcelona,
1339, 1369, 1419–1420, 1423, 1435.

GASSIUS, en Gacius (Bernat Aimeric de, Aymeric),
donzell, senyor del castell de Gallifa, senyor de la
casa i quadra de Canalies, en el terme de la
parròquia de Santa Perpètua de Mogoda, casat
amb Margarida, pares de Bernat, 1411, 1475,
1481. // —, Gacius (Bernat de, Bernard), fill de
Bernat Aimeric de Gassius, donzell, senyor del
castell de Gallifa, i de Margarida, 1475.
G ELTRÚ (Joan de la), cavaller, domiciliat a
Barcelona, 1441. // — (Joan Climent de la), cavaller, domiciliat a Barcelona, casat amb Susanna,
pares d’Àngela Beneta i de Joanot, 1442. // —
(Joanot de la), fill de Joan Climent de la Geltrú,
cavaller, domiciliat a Barcelona, i de Susanna,
germà d’Àngela Beneta, 1442.

GIMÉNEZ (Lorenzo), vicari de Juan de Morales,
ardiaca de Guadalajara, 1425.
GINEBRET (Dalmau), notari públic de Barcelona,
1285, 1363, 1443, 1470, 1478. // — (Joan), notari
públic de Barcelona, escrivà del Consell de la ciutat, 1268, 1285–1290, 1292, 1295, 1297–1298,
1304, 1333–1335, 1367.
GINER (Nicolau), teixidor, de la vila d’Igualada, 1241.
GIRALD (Pere), casat amb Clara, 1317.

GENÇOR (Guillem), 1251.

GIRGOS (Joannes), 1388.

GENER (Antoni), canonge, administrador general
de l’hospital de la Santa Creu, de Barcelona, 1405.

GIRONA, municipi del Gironès, batllia, bisbe,
col·legi fundat en el castell de Sobreportes, diòcesi, església de Sant Feliu, Força Vella, 1208,
1343, 1379, 1388, 1393, 1435, 1479, 1492–1493.

GERALDA, muller de Pere Folquet, porter reial,
ciutadà de Barcelona, 1240.
G ERONA (Francesc), mercader, ciutadà de
Barcelona, majoral i bosser de la confraria de la
Concepció de la Verge Maria, de Barcelona, 1417.
// — (Francesc Joan, Francesch Johan), ciutadà de
Barcelona, clavari de la ciutat, síndic i procurador
especial i general de la ciutat, 1484, 1486–1487,
1492. // — (Guillem), ciutadà de Barcelona, 1492.
// — (Violant), priora del monestir de Sant Jaume
de Jonqueres, 1250.

GOLET (Pere), fill de Valentí Golet, mercader, ciutadà de Barcelona, nebot de Francina, 1265. // —
(Pere), notari, fill de Valentí Golet i d’Eulàlia,
1332, 1356. // — (Pere), mercader, ciutadà de
Barcelona, casat amb Elionor, pares de Valentí,
1332. // — (Valentí), mercader, ciutadà de
Barcelona, fill de Pere Golet, mercader, ciutadà
de Barcelona, i d’Elionor, 1265, 1332, 1356.
GONÇALES (Ludovicus), 1426.
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GRAELLS (Jaume Manaut), notari públic de la ciutat
d’Urgell, 1494.
GRALLA (Bernat), ciutadà de Lleida, diputat i oïdor
de comptes del General de Catalunya,
1365–1366, 1429. // — (Miquel Joan), cavaller,
mestre-sala del rei, 1454.
GRANADA DEL PENEDÈS, la, municipi de l’Alt
Penedès, rector de l’església de Sant Nicolau, 1262.
GRAS (Joan, Johan), prevere, col·lector de les rendes i dels drets de les pabordies dels mesos d’abril i maig de la seu de València, rector de l’església de Santa Caterina, de València, 1251, 1255.
GRAU (Miquel sa), pellisser, ciutadà de Barcelona,
administrador de la confraria de Santa Caterina,
instituïda a l’església dels Predicadors, clavari de la
confraria de Sant Bartomeu dels Pellissers, 1232,
1341.
GUADALAJARA, província de Castella-la Manxa,
ardiaca, parròquia de San Nicolás, a la diòcesi de
Toledo, 1425.
G UAL (Francesc), notari públic de Barcelona,
1450. // — (Jaume), mercader, ciutadà de
Barcelona, 1275–1280, 1284, 1317. // — (Joan),
pellisser, ciutadà de Vic, 1271.
GUALBES (Baltasar de, Balthezar de, Baltesar), ciutadà de Barcelona, clavari de la ciutat, síndic i procurador especial de la ciutat, 1299, 1301, 1495,
1508–1509, 1520–1524, 1526–1527, 1529. // —
(Ferrer Nicolau de), canonge de Barcelona, ardiaca del Vallès, 1478. // — (Guillem de), clavari de
la ciutat, 1210. // — (Jaume de, Jacme), ciutadà de
Barcelona, fill de Joan de Gualbes, ciutadà de
Barcelona, 1346. // — (Joan de), conseller de
Barcelona, 1216–1217. // — (Joan de), ciutadà de
Barcelona, pare de Jaume de Gualbes, 1346. // —
(fra Joan de), conventual del monestir de la Casa
de Déu o de Miralles, 1376.

G UÀRDIA (Antoni), mercader, ciutadà de
Barcelona, pare d’Angelina, muller de Nicolau
Bret, mercader, ciutadà de Barcelona, 1294.
GUARDIOLA (Guerau), doctor en lleis, jutge delegat del rei, 1377.
GUERAU (Francesc), rector i administrador de la
Taula de Canvi, 1210. // — (Joan), corredor, ciutadà de Barcelona, casat amb Bartomeva, 1278. //
— (Joan), notari públic de Barcelona, ciutadà de
Barcelona, 1282–1283, 1299–1300, 1307, 1309,
1311–1312, 1340, 1395. // — (Pere), prevere i
beneficiat, fundador d’una capellania a Santa
Maria del Mar, 1435.
GUIMERÀ (Bernat de), donzell, varvassor, veguer
de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès,
1333, 1367, 1377, 1389.
GUIRAU (Pere), del lloc de Canet [de Rosselló],
1248.
GUISSONA, municipi de la Segarra, parròquia,
1394.
H
HERETER (Nicolau, mestre Nicolau), mercader,
ciutadà de Barcelona, casat amb Isabel, pares de
Margarida, 1384, 1394.
H OMDEDÉU (Salvador), abans habitant de la
parròquia de Sant Boi de Llobregat, ara de la vila
i parròquia de Sant Climent d’Eramprunyà, pare
d’Antígona, 1225.
HORTA [DE SANT JOAN], municipi de la Terra
Alta, lloc, vila, a la diòcesi de Tortosa, 1373,
1401-1402.
I
ICARD I DE SUBIRATS (Andreu), donzell, regent la
vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i
Moianès, 1486.
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IGUALADA, municipi de l’Anoia, notari públic,
rector, regent la vegueria, veguer, vila, 1204,
1241, 1287, 1377, 1437, 1484, 1486, 1495.

Barcelona, 1471–1472. // —, muller de Felip
Benet de Puigmarí, àlies Roure, cavaller, domiciliat
a Barcelona, pares de Pere Benet, 1488.

ILLA, municipi del Rosselló, lloc, notari públic,
vescomte, 1281.

ITANTÍ (Pere), mercader, ciutadà de Barcelona,
casat amb Antònia, 1395.

ILLA (Agustí d’), doctor en decrets, 1250.

J

ILLES (Antoni), notari de Barcelona, 1363.

JANER (Antoni), síndic de la universitat de la vila
de Cabra del Camp, 1234. // — (Esteve), ciutadà
de Barcelona, notari, 1455–1456. // — (Macià),
argenter, 1492. // — (Pere), notari públic de
Barcelona, 1517.

IRANÇO (Gabriel), ciutadà de Barcelona, notari
públic, 1310, 1410.
ISABEL, muller d’Antoni Clusa, de Vallfogona, a la
diòcesi d’Urgell, pares d’Antoni, 1199. // —,
muller de Felip Roure, àlies de Puigmarí, cavaller,
pares de Pere, 1242. // —, muller de Francesc
Bosquet, 1268. // —, muller de Pere de Coll, llicenciat en lleis, ciutadà de Barcelona, 1294. // —,
muller de Baltasar de Gualbes, ciutadà de
Barcelona, 1301. // —, filla de Guillem Martorell,
mercader, ciutadà de Barcelona, i de Francina,
muller de Conrad de Bastó, mercader, ciutadà de
Barcelona, 1356. // —, muller d’Antoni Pujada,
mercader, ciutadà de Barcelona, 1358. // —,
muller del mestre Nicolau Hereter, mercader,
ciutadà de Barcelona, pares de Margarida, 1394.
// —, filla de Jaume des Soler, donzell, domiciliat
a Barcelona, i d’Isabel, 1397. // —, muller de
Jaume des Soler, donzell, domiciliat a Barcelona,
pares d’Isabel, 1397. // —, Ysabel, muller de
Bartomeu Antoni, mercader, ciutadà de
Barcelona, filla de Joan Simonell, mercader, ciutadà de Barcelona, i de Clara, pares de Jaume i
Pere, 1415–1416. // —, muller de Felip Roure,
àlies de Puigmarí, cavaller, domiciliat a Barcelona,
pares de Pere Benet, 1439. // —, muller de
Bartomeu Antoni, 1440. // —, muller de Jaume
Antoni, doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, pares de Joan, 1440. // —, muller de
Jaume Pau, doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, pares de Dionís, 1442. // —, muller de
Miquel Piquer, mercader, ciutadà de Barcelona,
germana de Donat i de Joana, 1451. // —, muller
de Joan Noguera, assaonador de pells, ciutadà de

J ERÒNIMA , filla de Jaume Ballester, ciutadà de
Barcelona, germana de Francesc, Joana i Lluís,
1450. // —, Hierònyma, muller de Miquel
Pujades, donzell, filla de Guillem Pujades, cavaller,
domiciliat a Barcelona, conservador del regne de
Sicília, i de Serena; fou muller de Joan Bisbal,
1455–1456. // — BENETA, filla de Jaume Benet
Danís, mercader, ciutadà de Barcelona, germana
de Bartomeu Benet, Caterina Beneta i Elisabet
Ponça, 1521.
JOAN I, rei de Catalunya-Aragó, 1226–1227, 1287,
1333, 1355, 1367, 1413, 1484, 1486, 1495. // —
II, rei de Catalunya–Aragó, príncep, rei de
Navarra, germà i lloctinent general del rei Alfons,
1269, 1343, 1388, 1409, 1431. // — d’Aragó,
príncep, fill primogènit dels Reis Catòlics, casat
amb la princesa Margarida d’Àustria, filla de l’emperador Maximilià I, 1486–1487. // — (Antoni
Benet, Anthoni), notari públic de Barcelona, 1485.
// — (Maties), notari públic de Barcelona, 1444.
J OANA [E NRÍQUEZ ], reina de Catalunya–Aragó,
lloctinent general del seu marit el rei Joan, 1343,
1388. // —, Johana, muller de Guillem de
Torrent, ciutadà de Barcelona, 1201. // —, àlies
Gonçalva Eiximenis d’Arenós, muller de Joan
Ramon Folc, comtes de Cardona, comtes de
Prades, pares de Joan de Cardona, comte de
Prades, 1238. // —, muller de Francesc Guerau
Benet Castelló, doctor en lleis, ciutadà de
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Barcelona, pares d’Elionor, Francesc Benet,
Guerau Benet i Violant, 1247, 1305, 1373,
1378–1380. // —, muller de Lleonard Rafel de
Vallseca, cavaller, pares de Gaspar, 1266. // —,
muller de Francesc Montmany, mercader, ciutadà
de Barcelona, 1339. // —, filla de Jaume Miravet,
del lloc d’Horta, a la diòcesi de Tortosa, i de Cília,
muller de Bartomeu Roca, moliner, habitant de
Barcelona, germana de Francina i Jaume, 1373,
1401–1402. // —, filla d’Hipòlit Torroella, ballester, ciutadà de Barcelona, muller de Guillem
Bartomeu, pares d’Antoni, 1406. // —, muller
d’Antoni Amat, doctor en lleis, 1412. // —,
muller de Francesc Carbonell, apotecari, ciutadà
de Barcelona, pares de Pere Miquel, 1421. // —,
filla de Jaume Ballester, ciutadà de Barcelona, germana de Francesc, Jerònima i Lluís, 1450. // —,
muller de Francesc Figuera, doctor en lleis, germana de Donat Ponç i d’Isabel, 1451. // —,
muller de Francesc Socarrats, mercader, ciutadà
de Barcelona, 1464–1466. // —, muller de
Gabriel Borràs, causídic, ciutadà de Barcelona,
1533. // —, muller de Joan Nadal, paraire de
Barcelona, pares de Beneta, Elisabet i Eulàlia,
1540. // — CLIMENTA, filla de Guillem Ponçgem,
mercader, ciutadà de Barcelona, i d’Eufrosina,
muller de Pere Sirvent, germana de Caterina
Beneta, Guillem i Margarida Beneta, 1448.
JORBA (Lluís), notari públic de Barcelona, 1358,
1535.
JORDÀ, Jordani (Guillem, Guilelmus), notari públic
de Barcelona, 1202–1203, 1440, 1445–1446.
JÒRDIA, muller de Gaspar Vilana, doctor en ambdós
drets, ciutadà de Barcelona, pares de Gaspar, 1448.
JOSA (Guillem Ramon de), senyor dels castells de
les Sitges, de Llorenç, de Sant Just i del lloc de
Florejacs, casat amb Margarida, pares de Beatriu,
Joan Ramon i Margarida, 1292, 1298. // — (Joan
Ramon de), fill de Guillem Ramon de Josa i de
Margarida, germà de Beatriu i Margarida, 1292,
1298.

JOVELLS (Francesc), notari públic de Barcelona,
1340, 1395. // — (Joan Honorat), notari públic
de Barcelona, 1338. // — (Pere), notari públic de
Barcelona, 1441–1442, 1519.
JULIÀ (Pere), conseller de Barcelona, 1356.
JULIANA, esclava russa, 1199.
JULIOL (Francesc), àlies Robí, seller, ciutadà de
Barcelona, 1305, 1398.
JUNYENT (Joan Bernat de), mercader, ciutadà de
Barcelona, casat amb Caterina, germà de Pere
Joan Berenguer, 1245, 1381. // — (Pere Joan
Berenguer de), ciutadà de Barcelona, germà de
Joan Bernat, 1381.
JÚS (Manaut de la), prevere, procurador, 1209.
L
LETONS (Pere de), 1263.
LLABIÀ (Francesc), fill i procurador de Nicolau
Llabià, mercader, ciutadà de Barcelona, 1423. //
— Labia, Labià, Libià (Nicolau, Nicholay,
Nicholaus), mercader, ciutadà de Barcelona, condemnat per heretge, pare de Francesc,
1419–1420, 1423, 1435, 1454.
LLAURADOR, Laurador (Guillem, Guillermus), ciutadà de Barcelona, notari públic, 1454.
LLEDÓ (Antoni), de la vila i parròquia de Santa
Maria de Cardedeu, fill de Joan i Antònia, nebot
de Pere, 1297. // — (Guillem Pere), llicenciat en
lleis, ciutadà de Barcelona, 1297. // — (Joan), de
la vila i parròquia de Santa Maria de Cardedeu,
casat amb Antònia, pares d’Antoni, 1297. // —
(Joan), prevere, beneficiat a Santa Maria del Mar,
receptor dels emoluments de l’ardiaconat del
Mar, 1387. // — (fra Joan), conventual de Sant
Jeroni de la Vall d’Hebron, 1389. // — (Pere), llicenciat en lleis, ciutadà de Barcelona, oncle
d’Antoni, 1297.
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LLEIDA, municipi del Segrià, canonge, canonge
degà de la seu, ciutadà, 1365–1366, 1429, 1431,
1470, 1474, 1476.
LLEIDA (Gaspar), mercader, ciutadà de Barcelona,
clavari de la ciutat, síndic i procurador de la universitat de la ciutat, 1530–1534, 1537–1539.
LLENA (misser Francesc), jurisperit, jurista, ciutadà
de Barcelona, casat amb Clara, 1249–1250.
LLEOPARD, Leopard (Joan Pere, Johan), mercader,
ciutadà de Barcelona, casat amb Eufrosina, pares
de Joan Rafel i Miquel Rafel, 1488–1489. // —
(Joan Rafel), fill de Joan Pere Lleopard, mercader,
ciutadà de Barcelona, i d’Eufrosina, germà de
Miquel Rafel, 1488. // — (Miquel Rafel), fill de Joan
Pere Lleopard, mercader, ciutadà de Barcelona, i
d’Eufrosina, germà de Joan Rafel, 1488.

LLOBETS, Lobets (Hug de, Hugo de), canonge de
la seu de Barcelona, 1382, 1387.
LLOBREGAT, vegeu Pere de Torrelles, donzell,
domiciliat a la ciutat de Barcelona i al Llobregat.
LLORENÇ, senyor del castell, 1298.
LLORENÇ (Antoni), notari públic, 1202–1203. //
— (Joan), ciutadà de Barcelona, notari públic,
1202–1203. // — (Joan), mercader, ciutadà de
Barcelona, 1202.
LLOSA (Berenguer), prevere, del lloc de Canet
[de Rosselló], 1209. // — (Guillem), menor de
dies, del lloc de Canet [de Rosselló], 1209.
LLUÍS, mestre de l’orde de Montesa i de Sant Jordi
d’Alfama, 1343.

LLETGET (Salvador), ciutadà de Barcelona, notari
públic, 1520.

LLUÏSME (Miquel), causídic, ciutadà de Barcelona,
1270.

LLEVANT, parts de, 1310.

LLULL (Joan), 1255. // —, Lull (Joan), conseller en
cap de Barcelona, 1463. // — (Lluís), doctor en
lleis, ciutadà de Barcelona, 1418.

LLIÇÀ DE MUNT, municipi del Vallès Oriental,
parròquia de Sant Julià, parròquia de Santa Justa i
Santa Rufina, del terme del castell de Montbui,
1449, 1458, 1462–1463.
LLOBERA (Joan de), conseller de la ciutat, 1356.
LLOBET, mas de la parròquia de Santa Perpètua
de Mogoda, 1313.
LLOBET (Bartomeu), candeler de sèu, ciutadà de
Barcelona, casat amb Angelina, pares de Bartomeu
i Marc, 1303. // — (Bartomeu), fill de Bartomeu
Llobet, candeler de sèu, ciutadà de Barcelona, i
d’Angelina, germà de Marc, 1303. // — (Francesc),
conseller de Barcelona, 1356. // — (Marc), fill de
Bartomeu Llobet, candeler de sèu, ciutadà de
Barcelona, i d’Angelina, germà de Bartomeu, 1303.
// — (Pere), de la parròquia de Santa Perpètua de
Mogoda, casat amb Antònia, 1313.

LOGADOR, cap, en el regne de Sardenya, 1455.
LOMBARD (Antoni), notari públic de Barcelona,
escrivà major de l’ofici de la Diputació del General
de Catalunya, 1237, 1365–1366, 1429, 1431.
L ORDA (Pere Joan de), mercader, ciutadà de
Barcelona, majoral i administrador de la confraria
de la Concepció de la Puríssima Verge Maria, dita
de la Casa del Rei, instituïda a la seu de
Barcelona, 1529.
LOTTERES (Pere Ramon), canonge de Barcelona,
1478.
LUNA, duc de, 1458, 1460.
LUNA (Pere de), anomenat Benet XIII en l’obediència, 1269.
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L UNES (Joan), notari públic de Barcelona,
1441–1442, 1481, 1518.

MÀLAGA, província d’Andalusia, 1469.
MALET (Esteve), notari públic de Barcelona, 1448.

LUPIANA, municipi de la província de
Guadalajara, prior del monestir de San
Bartolomé, de l’orde de Sant Jeroni, a la diòcesi
de Toledo, general de l’orde dels jerònims, 1425.

M ALLOL (Bernat), habitant de Vilafranca del
Penedès, 1282–1283, 1299, 1307, 1311–1312.

M

MALLORCA, Mallorques, illa i municipi de les
Balears, ciutat, Consell General, consellers, governador, notari públic i escrivà de la Casa de la
Juraria i del General Consell, regne, síndic, universitat, 1198, 1408, 1436, 1449, 1453.

MAÇANET [DE LA SELVA], municipi de la Selva,
terme, a la diòcesi de Girona, 1479.

MANRESA (Miquel de), conseller de Barcelona,
1286.

MAÇANET (Agustí de), casat amb Caterina, 1285.
// — (Joan, Johan), corretger, ciutadà de
Barcelona, 1534.

MARC, Marchi (Antoni, Anthonius), notari públic
de Barcelona, 1480, 1482–1483.

LUXEMBURG (Guillem de), habitant de Canet [de
Rosselló], notari públic, 1209, 1248, 1261.

MADRENCS (Pau), col·lector de les imposicions,
ciutadà de Barcelona, 1260, 1330.
M AELLA (Joan de), verguer dels consellers de
Barcelona, 1264.
MAGDALENA, muller de Joan Soler, traginer de
mar, ciutadà de Barcelona, 1482–1483.
MAIANS (Francesc), calafat, ciutadà de Barcelona,
casat amb Antònia, 1230. // —, Mayans (Joan,
Johannes), notari públic de Barcelona, pare de
Miquel Benet, 1310, 1378–1380, 1382–1383,
1385–1387, 1391–1393, 1397–1400, 1402,
1404, 1427, 1433, 1451. // — (Miquel Benet),
notari, ciutadà de Barcelona, fill de Joan Maians,
notari públic de Barcelona, 1433.
M AIMÓ (Gaspar), notari de Vilafranca del
Penedès, síndic a Corts, 1252.
MAIOL D’AVALL (Pere), de la parròquia de Sant
Feliu de Cabrera, del bisbat de Barcelona, 1406.
MAJOR (Joan), blanquer, 1394. // — (Pere), formenter, ciutadà de Barcelona, 1294.

MARGARIDA, muller de Gabriel de Conesa, ciutadà
de Barcelona, 1202–1203. // —, muller de
Francesc Torres, doctor en lleis, ciutadà de
Barcelona, 1206. // —, na Margalida, muller de
Joan Soler, ciutadà de Barcelona, andador de la
confraria de Santa Caterina, instituïda a l’església
dels Predicadors, pares de Joan Francesc, 1230,
1232, 1316. // —, muller de Guillem Ramon de
Josa, senyor dels castells de les Sitges, de Llorenç,
de Sant Just i del lloc de Florejacs, pares de
Beatriu, Joan Ramon i Margarida, 1292, 1298. //
—, filla de Guillem Ramon de Josa, senyor dels
castells de les Sitges, de Llorenç, de Sant Just i del
lloc de Florejacs, i de Margarida, germana de
Beatriu i Joan Ramon, 1292, 1298. // —, muller
de Bartomeu Marquès, ciutadà de Barcelona,
1296. // —, muller de Jaume Colomer, de la
parròquia de Sant Sadurní de Montornès, pares
d’Antònia, 1313. // —, muller d’Antoni Riera,
mariner, ciutadà de Barcelona, 1340, 1395. // —,
muller de Miquel Gilabert, 1372. // —, filla del
mestre Nicolau Hereter, mercader, ciutadà de
Barcelona, i d’Isabel, muller de Bartomeu Pigorell,
de Cervera, 1394. // —, habitant de la vila de
Sitges, muller de Jaume Vidal, pares d’Antoni i
Guillem, 1410. // —, muller de Joan Amat, cavaller, domiciliat a Barcelona, 1412. // —, muller de
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Jaume Soler, mercader, ciutadà de Barcelona,
1435. // —, muller de Pere Pujades, cavaller,
governador del regne de Sardenya, pares de
Miquel, 1455. // —, muller de Bernat Aimeric de
Gassius, donzell, senyor del castell de Gallifa,
pares de Bernat, 1475. // —, princesa, filla de
l’emperador d’Alemanya i rei dels Romans
[Maximilià I], muller del príncep Joan [d’Aragó, fill
primogènit dels Reis Catòlics], 1486. // —,
Margarita, muller de misser Joan Ros, ciutadà de
Barcelona, pares de Guerau, 1530. // — BENETA,
filla de Guillem Ponçgem, mercader, ciutadà de
Barcelona, i d’Eufrosina, muller de Pere Antoni
d’Alòs, germana de Caterina Beneta, Guillem, i
Joana Climenta, 1448.

M ARQUILLES (Bernat), apotecari, ciutadà de
Barcelona, administrador del Bací dels Pobres
Vergonyants, de la parròquia de Santa Maria del
Pi, 1301. // — (Joan), llaner, ciutadà de Barcelona,
1329. // — (Joan Francesc), mercader, ciutadà de
Barcelona, 1438.

MARGARIT (Bernat), cavaller, veguer de Barcelona,
Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 1204.

MARTÍNEZ (Joan), notari públic de València, 1251.

MARIA, reina de Catalunya–Aragó, muller i lloctinent general del rei Alfons IV, 1205, 1214, 1218,
1226, 1229, 1233–1234, 1250, 1252. // —,
muller de Joan Cellent, donzell, domiciliat al
Vallès, 1411, 1475.
MARIMON (Bernat de), ciutadà de Barcelona, casat
amb Beatriu, pares de Bernat Guerau, 1303. // —
(Bernat Guerau de, Garau), fill de Bernat de
Marimon, ciutadà de Barcelona, i de Beatriu,
1303. // — (Joan de), conseller de Barcelona,
1200, 1210–1211, 1213.
MAROT (Francesc), prevere, domer de l’església
parroquial de Sant Jaume de Canet [de Rosselló],
1261.

MARTÍ I, rei de Catalunya–Aragó, 1308, 1460. //
— (Antic), conseller de Barcelona, 1286. // —
(Francesc), ciutadà de Barcelona, notari públic de
Barcelona, 1256, 1259–1260, 1270, 1275–1280,
1284, 1314, 1317, 1481, major, 1323–1330.
MARTINA (Guillem), donzell, domiciliat a la parròquia de Teià, 1438.

MARTORELL, Marthorell, municipi del Baix
Llobregat, església parroquial de la vila de Santa
Maria, el pou de Martorell, volta dita d’en Roig,
1376.
M ARTORELL (Guillem), mercader, ciutadà de
Barcelona, casat amb Francina, pares d’Isabel,
1356. // — (fra Jaume), conventual de Sant Jeroni
de la Vall d’Hebron, 1389. // — (Joan), trinxant,
familiar i procurador general de Carles, príncep
de Viana, primogènit d’Aragó, 1331.
MARTORELLES, municipi del Vallès Oriental,
parròquia de Santa Maria, 1205, 1214.
MARUNY (Antoni), notari públic de Barcelona, 1206.

MARQUESA, muller de Francesc Bosquet, ciutadà
de Barcelona, pares de Francesc, 1268, 1311. //
— BENETA, muller de Francesc Franc, doctor en
ambdós drets, ciutadà de Barcelona, 1487.

MAS (Berenguer de), 1257. // — (Francesc), de la
parròquia de Sant Esteve de Ripollet, 1438. // —
(Jaume), prevere, beneficiat a l’església de Santa
Maria del Mar, procurador, 1224. // — (Jaume),
notari públic de Barcelona, 1355, 1450, 1491. //
— (Joan), pagès, habitant de la parròquia de Santa
Perpètua de Mogoda, 1475, 1481. // — (Pere),
notari públic de Barcelona, 1498, 1513–1514.

M ARQUET sa Tria, Catria, (Bernat), ciutadà de
Barcelona, casat amb Francina, 1348.

M ASDÉU (Jaume), guardià del mar, ciutadà de
Barcelona, procurador, 1393.

MARQUÈS (Bartomeu), ciutadà de Barcelona, casat
amb Margarida, 1296.
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MASONS (Bartomeu), notari públic de Barcelona,
1315, 1342, 1347, 1536.

MECA (Martí Joan), cavaller, diputat del General
de Catalunya, 1431.

M ASQUERÓS (Joan), del lloc d’Illa, casat amb
Esclarmonda, pares de Caterina, 1281.

MEDINA DEL CAMPO, municipi de la província
de Valladolid, a Castella i Lleó, 1454.

M ASSANET (Bartomeu Agustí de), ciutadà de
Barcelona, casat amb Caterina, pares de
Berenguer Francesc, Janot Francesc i Miquel,
1452. // — (Berenguer Francesc de), fill de
Bartomeu Agustí de Massanet, ciutadà de
Barcelona, i de Caterina, germà de Janot Francesc
i Miquel, 1452. // — (Janot Francesc de), fill de
Bartomeu Agustí de Massanet, ciutadà de
Barcelona, i de Caterina, germà de Berenguer
Francesc i Miquel, 1452. // — (Miquel de), fill de
Bartomeu Agustí de Massanet, ciutadà de
Barcelona, i de Caterina, germà de Berenguer
Francesc i Janot Francesc, 1452. // — (Pere),
peller, ciutadà de Barcelona, prohom de la confraria de Santa Maria i Santa Creu dels Pellers, de
Barcelona, a Santa Maria del Mar, 1538.

M EDIONA (Nicolau de), notari públic de
Barcelona, pare de Pere Vicenç, 1282–1283,
1299–1300, 1307, 1309, 1311–1312. // — (Pere
Vicenç de), notari públic, fill de Nicolau de
Mediona, notari públic de Barcelona, 1282–1283,
1300, 1307, 1309, 1311–1312.

M ASSOT (Antoni Pere), ciutadà de Barcelona,
notari públic, 1428.

MILLARS (Arnau de), notari públic de Barcelona,
regent l’escrivania de la cort del veguer, 1204.

MATARÓ, municipi del Maresme, paraire de
draps de llana de la vila, 1525.

MIQUEL (Antoni), ciutadà de Barcelona, notari
públic de Barcelona, 1296, 1305, 1408, 1499,
1510. // — (Benet), canonge de Barcelona, 1478.
// — (Bernat), conseller de Barcelona, ciutadà de
Barcelona, 1286, 1390. // — (Bernat), sastre, ciutadà de Barcelona, àrbitre, 1414. // — (Dionís),
cavaller, domiciliat a Barcelona, germà de Sibil·la,
1424. // — (Francesc), donzell, senyor del casal
de Castellet, en el terme de Maçanet, a la diòcesi
de Girona, casat amb Serena, 1479. // —
(Guillem), sastre, de la vila de l’Arboç, pare de
Pere, àlies Espinalt, prevere, 1420. // — (Jaume
Benet), notari públic de Barcelona, 1452. // —
(Pere), àlies Espinalt, Spinalt, prevere, beneficiat a
la seu de Barcelona, fill de Guillem Miquel, sastre,
de la vila de l’Arboç, 1420. // — (Perot), ciutadà
de Barcelona, 1529.

MATES (Joan), ferrer, ciutadà de Barcelona, obrer
menor de Sant Miquel, de Barcelona, 1336–1337.
// —, Mathes (Melcior, Melchior), mercader, ciutadà de Barcelona, 1359.
MATEU (Jaume), notari públic, 1313. // — (Joan),
notari públic de Barcelona, 1357, 1429–1430. //
— (Pere Antic), notari públic, escrivà de l’ofici de
la Batllia General de Catalunya, 1449.
MATOSES (Pere Joan), prevere, beneficiat a Santa
Maria del Pi, mestre en arts, àrbitre i amigable
componedor, 1536.
MAÜLL (Bernat), mercader, ciutadà de Barcelona,
1454.

MERCADER (Dalmau), ciutadà de Barcelona, 1381.
MESA (Antonius de), advocat fiscal, 1234.
MESTRE (Pere), teixidor de Cervera, 1394.
MILANO (Frederic de), jutge de Palerm, 1540.
MILITAN (Nicolau), cavaller, algutzir reial, 1226.

MIR (Andreu Miquel), notari públic de Barcelona,
1422, 1456, 1492. // — (Esteve), notari públic de
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Barcelona, 1334, 1346, 1348, 1350–1351, 1362.
// — (Esteve), conseller de Barcelona, 1356. // —
(Francesc), de la parròquia de Sant Feliu de
Cabrera, 1525. // — (Joan Esteve, Steve), notari
públic de Barcelona, 1348. // — (Lluís Carles),
notari, 1492.
MIRALLES, vegeu CASA DE DÉU.
MIRALLES (Joan), sastre, habitant de Barcelona, 1311.
MIRAVET (Jaume), de la vila d’Horta, a la diòcesi
de Tortosa, casat amb Cília, pares de Francina,
Jaume i Joana, 1373, 1401–1402. // —, (Jaume),
fill de Jaume Miravet, de la vila d’Horta, a la diòcesi de Tortosa, i de Cília, germà de Francina i
Joana, 1401–1402. // — (Joan), notari públic de
Barcelona, 1413, 1495.

MOLLET [DEL VALLES], municipi del Vallès
Oriental, Coll de, parròquia de Sant Vicenç,
1205.
MOLLET (Jeroni), notari públic de Barcelona, 1424.
MOLNER (Nicolau), notari públic de Barcelona,
1447, 1457.
MONER (fra Joan), procurador del prior de Sant
Jeroni de la Vall d’Hebron, 1389.
MONTAGUT (Joan), notari, ciutadà de Barcelona,
1363.
MONTALEGRE, Muntalegre, cartoixa de Santa
Maria, en el municipi de Tiana, comarca del
Maresme, 1205, 1214–1215, 1237–1238, 1274,
1296, 1411, 1475, 1481.

MITJANS (Antoni), jutge, 1437.
MITJAVILA (Joan de), ciutadà de Barcelona, 1351. //
—, Mijavila (Joan de, Johan de), ciutadà de
Barcelona, casat amb Elionor, 1351.
M ODAGUER (Bartomeu), de la parròquia de
Quart, batlle natural i receptor de les rendes i
drets reials, 1388.
M ODOLELL (Joan), notari públic de Barcelona,
1419–1420, 1423, 1435. // — (Pere), prevere,
rector de l’església de Santa Maria de Capellades,
notari públic del dit lloc, 1253.
MOIÀ, Moyà, municipi del Bages, en el bisbat de
Vic, benefici de Sant Bernat, jurats de la vila, confraria de Santa Maria, rector de l’església parroquial, administradors de les causes pies, 1285,
1532. // — i MOIANÈS, veguer, regent la vegueria, 1204, 1287, 1377, 1437, 1484, 1486, 1495.
MOLES (Francesc de), notari públic de Barcelona,
1201. // — (Francesc Nicolau de), notari de
Barcelona, 1515, 1523, 1526–1527.
MOLINER (Dídac), casat amb Eulàlia, 1478.

MONTALT, Montall, en el municipi de Quart
d’Onyar, comarca del Gironès, parròquia de, 1388.
MONTBRIÓ [DEL CAMP], municipi del Baix
Camp, síndic de les universitats de la vila de
Cambrils i dels llocs de Montbrió, els Teixells i la
Plana, 1409.
MONTBUI, Montbuy, en el municipi de Bigues i
Riells, comarca del Vallès Oriental, baronia de la
ciutat de Barcelona, a la vegueria del Vallès,
homes del terme del castell, jurisdicció del castell,
universitat, síndics, prohoms i singulars de les
parròquies del terme, 1436, 1449, 1458–1463,
1467–1468.
MONTCADA, Montecateno, en el municipi de
Montcada i Reixac, comarca del Vallès
Occidental, baronia de la ciutat de Barcelona,
parròquia de Santa Engràcia, Pobla Nova de
Montcada, senyor del castell, 1273, 1286, 1322,
1438, 1490.
MONTCADA (Guillem Ramon de), bisbe de Vic,
àrbitre i amigable componedor, 1429–1430.
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MONTESA, orde militar de Santa Maria de
Montesa i Sant Jordi d’Alfama, mestre, 1343.
MONTESINO (Miguel Sánchez), notari a Màlaga,
1469.
MONTJUÏC (Miquel de), conseller de Barcelona,
1210–1211, 1213.
MONTMANY (Berenguer), ciutadà de Barcelona, clavari de la ciutat, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Barcelona, 1428, 1434. // —
(Francesc), mercader, ciutadà de Barcelona, casat
amb Joana, 1339. // — (Pere de), jurisperit, 1266.
MONTORNÈS [DEL VALLÈS], municipi del
Vallès Oriental, baronia de la ciutat de Barcelona,
castell i castlania, parròquia de Sant Sadurní,
1227, 1313, 1413.
M ONTORNÈS , mossèn Montornès (Miquel
Galceran de), ciutadà de Barcelona, fill de Pere
Galceran de Montornès, ciutadà de Barcelona,
casat amb Ponça, 1321, cavaller, domiciliat al
Vallès, 1413. // — (Pere de), donzell, 1227. // —
(Pere de), cavaller, 1227. // — (Pere Galceran
de), ciutadà de Barcelona, pare de Miquel
Galceran de Montornès, cavaller, domiciliat al
Vallès, 1413.
M ONT - RAL (Joan de), mercader, ciutadà de
Barcelona, 1280.
MONT-ROS (Pere de), clavari de Barcelona, síndic
de la ciutat, 1295, 1297–1298, 1304, 1408.
MONTSERRAT, monestir de Santa Maria, en el
municipi de Monistrol de Montserrat, comarca
del Bages, església, 1410.
MONTSERRAT (Bernat), notari públic de Barcelona,
sotssíndic de la ciutat, 1207, 1228, 1258.
MONTSUAR (Manuel de), doctor en lleis, canonge
degà de la seu de Lleida, diputat del General de
Catalunya, 1365–1366, 1429, 1431.

MORALES (Juan de), ardiaca de Guadalajara, 1425.
MORELL (Pere), ciutadà de Barcelona, majoral i
prohom de la confraria de la Santíssima Trinitat,
de Barcelona, 1524.
MORERA (Pere), notari públic de Perpinyà, 1235.
MORGAT (Guillem), llicenciat en decrets, jutge
ordinari de la cort de Canet [de Rosselló], 1261.
MOROT (misser Joan), casat amb Alfonsina, 1249.
MORUNY (Antoni), notari, ciutadà de Barcelona,
pare d’Antoni Guerau, mercader, ciutadà de
Barcelona, 1471–1472. // — (Antoni Guerau),
mercader, ciutadà de Barcelona, fill d’Antoni
Moruny, notari, ciutadà de Barcelona,
1471–1472.
MOSCALLÓ (Berenguer), prevere, beneficiat de
l’església parroquial de Sant Jaume de Canet [de
Rosselló] i de la capella de Sant Martí del castell
de Canet, 1261.
MUNTA (Pere sa), batlle de la vila de Terrassa,
1264.
M UNTANYANS (Antoni Guillem de), cavaller,
domiciliat a la vila de Terrassa, 1264.
MUNTANYOLA (Pere de), rector de l’església de
Sant Nicolau de la Granada del Penedès, 1262.
MURTRA, la, monestir de Sant Jeroni de la
Murtra, en el municipi de Badalona, a la comarca
del Barcelonès, obra del monestir, prior, 1372.
N
NADAL (Benet), pare de Benet, Joan, paraire de
Barcelona, i Pere, 1540. // — (Benet), fill de
Benet Nadal, germà de Joan, paraire de
Barcelona, i Pere, 1540. // — (Jaume), notari
públic, escrivà de l’ofici de la Batllia General de
Catalunya, 1205. // — (Joan), paraire de
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Barcelona, fill de Benet Nadal, casat amb Joana,
pares de Beneta, Elisabet i Eulàlia, germà de
Benet i Pere, 1540. // — (Pere), fill de Benet
Nadal, germà de Benet i Joan, paraire de
Barcelona, 1540.
NÀPOLS, ciutat italiana de la Campània, capital
de l’antic regne de Nàpols, 1211, 1213,
1216–1217, 1269, 1477.
NAVARRA, rei, lloctinent general del rei Alfons
IV, 1254, 1269.
N AVARRO (Joan), notari públic de Barcelona,
1313, 1438.
NAVIA, municipi d’Astúries, vila del regne de
Castella, 1206, 1212, 1220.
NEA (fra Joan de, Johan), procurador i ecònom
del prior i convent de Santa Maria de
Montalegre, col·lector principal del subsidi imposat per l’autoritat apostòlica sobre les rendes
eclesiàstiques, 1205, 1237, 1271, 1274, 1296.
NOGUERA (Joan), assaonador de pells, ciutadà de
Barcelona, casat amb Isabel, 1471–1472.
NOVES (Bernat), notari públic de Barcelona, 1206,
1212, 1215, 1237, 1250.

de Barcelona, 1473. // — (Joan), notari públic de
Barcelona, ciutadà de Barcelona, síndic i procurador de la ciutat, 1218–1219, 1222, 1226,
1244–1246, 1263. // — (Joan), de Martorell,
1376. // — (Pere), conseller de Barcelona,
1210–1211, 1213. // — (Pere), mercader, ciutadà
de Barcelona, 1267.
OLLER (Miquel), àlies Calçada, pagès, de la parròquia de Sant Esteve de Ripollet, 1490. // —
(Pere), ciutadà de Girona, 1322.
OLOT, municipi de la Garrotxa, habitant de la
vila, 1493.
O LZINA (Gaspar), mercader, ciutadà de
Barcelona, procurador, 1405.
OMS (Berenguer), cavaller, conseller i camarlenc
del rei, governador del regne de Mallorca, 1198.
ONDARA, municipi de la Marina Alta, en el
regne de València, 1274.
ORRIT FISA, advocat de la cancelleria reial, 1458,
1460.
ORTAL (Antoni), mercader, ciutadà de Barcelona,
1336–1337.

O

ORTEDÓ (Marc d’), canonge de l’església d’Urgell,
paborde del mes de desembre de l’església de
Barcelona, 1494.

OIX, en el municipi de Montagut i Oix, comarca
de la Garrotxa, Sant Llorenç d’Oix, senyor de la
baronia d’Oix i de Bestracà, a la diòcesi de
Girona, 1493.

ORTIGUES (Jofre d’), doctor en lleis, conseller i
regent la cancelleria reial, 1226, 1229.
P

OLIBA (Joan), doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, 1463.

P ADROSELL (Berenguer), notari públic de
Barcelona, 1349.

OLIVELLA (Antoni d’), saboner, 1233.
OLIVER (Antoni), ballester, ciutadà de Barcelona,
casat amb Antònia, 1322. // — (Galceran), tresorer reial, cavaller, 1343. // — (Guillem), conseller

PAGÈS (Joan), doctor en ambdós drets, vicecanceller, 1343.
PAGUERA (Yolant de), 1447.
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PALAMÓS, municipi del Baix Empordà, vila,
1336–1337.
PALAU, Palol d’Onyar, en el municipi de Quart
d’Onyar, comarca del Gironès, parròquia, 1388.
PALAU (misser Esteve), doctor en lleis, ciutadà de
Barcelona, casat amb Eulàlia, 1372. // — (Nercís),
1208.

PAU (Dionís), ciutadà de Barcelona, fill de Jaume
Pau, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, i
d’Isabel, casat amb Àngela Beneta, 1442. // —
(Jaume), doctor en lleis, doctor en ambdós drets,
ciutadà de Barcelona, advocat extraordinari de la
ciutat, casat amb Isabel, pares de Dionís, 1200,
1442. // — i de Foixà (Bernat de), bisbe de
Girona, 1208.

PALÈNCIA, província de Castella i Lleó, clergue
de la diòcesi, 1369.

PAULA, muller de Joan Bernat, mercader, ciutadà
de Barcelona, pares de Jaume, 1443. // —
Beneta, muller de Guerau Benet Castelló, ciutadà
de Barcelona, 1373, 1378–1380, 1401–1402.

PALERM, capital de Sicília i de la província homònima, capella de Santa Maria de Montserrat, convent de Sant Domènec, diòcesi, jutge ordinari,
notari públic, 1540.

PEDRALBES (Francesc), notari públic de Barcelona,
1381.

PALLARS, comte, 1343.
PALLEJÀ, municipi del Baix Llobregat, homes, 1200.
PALOMERES (Antoni), notari, pare de Joan, notari
públic de Barcelona, 1479. // — (Joan), notari
públic de Barcelona, fill d’Antoni Palomeres, notari, 1479, 1511.
PAONELL (Bernat), ferrer, ciutadà de Barcelona,
1257.
PAPIOL (Ramon de), doctor en lleis, ciutadà de
Barcelona, jutge delegat de la reina Maria, 1205.
PARERA (Antoni), notari públic de Barcelona, 1265.
PASQUAL (Antoni), del lloc de Vilanova d’Espoia, fill
de Bartomeu Pasqual, nebot d’Arnau, 1253. // —
(Arnau), germà de Bartomeu Pasqual, oncle
d’Antoni, 1253. // — (Bartomeu), del lloc de
Vilanova d’Espoia, pare d’Antoni, germà d’Arnau,
1253. // — (Joan), 1490. // — (Pere), notari públic
de Barcelona, 1367–1368, 1405, 1417–1418, 1529.
P ASTOR (Arnau Guillem), cavaller, regent la
vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i
Moianès, 1287.

PEIRÓ (Gaspar), canonge de la seu de Barcelona,
procurador, 1407. // — (Joan), secretari reial,
protonotari del primogènit, ciutadà de Barcelona,
procurador, 1407.
PELEGRÍ (Antoni), conseller de Barcelona, 1286.
P ELLICER (Joan), mercader, síndic a Corts per
Vilafranca del Penedès, 1252. // — (Nicolau),
canonge de Barcelona, 1478.
PEÑALVER (Sancho Diego de), rector de la parròquia de San Nicolás de Guadalajara, diòcesi de
Toledo, notari, 1425.
PERALTA (Guillem de, Guilelmus), tresorer i regent
la tresoreria reial, conseller del rei, 1388, 1409.
P ERARNAU (Bartomeu Rafel Sever de), fill de
Francesc de Perarnau, mercader, ciutadà de
Barcelona, i de Violant, germà de Bernat Rafel
Nicolau i Eulàlia Rafela, 1446. // — (Bernat Rafel
Nicolau de, Raphell Nicholau, Raphel), mercader,
ciutadà de Barcelona, fill de Francesc de
Perarnau, mercader, ciutadà de Barcelona, i de
Violant, germà de Bartomeu Rafel Sever i Eulàlia
Rafela, 1445–1446. // —, Pere Arnau (Francesc
de, Francí, Francí de), mercader, botiguer, ciutadà
de Barcelona, casat amb Violant, pares de
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Bartomeu Rafel Sever, Bernat Rafel Nicolau i
Eulàlia Rafela, 1292, 1445–1446.

PERELLÓ (Pere), habitant de la vila de Falset, notari
públic, 1238.

P ILA (Bernat sa), conseller de Barcelona,
1216–1217, ciutadà de Barcelona, 1294, 1302,
1306. // — (Jaume sa), ciutadà de Barcelona, administrador general de l’hospital de la Santa Creu,
1405. // — (Joan Benet sa), ciutadà de Barcelona,
clavari de la ciutat, síndic i procurador especial de la
ciutat, 1367–1368, 1370–1371, 1374, 1424. // —
(Joan Benet sa), prevere, paborde del mes d’agost
de la canònica de Barcelona, majoral i administrador de la confraria de la Concepció de la Puríssima
Verge Maria, dita de la Casa del Rei, instituïda a la
seu de Barcelona, 1529. // — (Joan Berenguer sa),
ciutadà de Barcelona, 1223, 1296. // — (Pere), prevere, beneficiat a la seu de Barcelona, portantveus
d’unes causes pies, 1242, 1439.

PERPINYÀ, ciutat del Rosselló, notari públic,
paraire, vila, 1233–1235, 1304.

PINOSA (Francesc), prevere, beneficiat a la seu de
Barcelona i al monestir de Pedralbes, 1306.

PERTEGÀS, en el municipi de Sant Celoni,
comarca del Vallès Oriental, parròquia de Sant
Martí, rector, notari públic, 1228.

PIQUER (Miquel), mercader, ciutadà de Barcelona,
casat amb Isabel, 1451.

PERE III, rei de Catalunya–Aragó, 1214, 1227, 1234,
1287, 1333, 1367, 1453, 1484, 1486, 1495. // —,
fill d’Alfons de la Cavalleria, mercader, ciutadà de
Saragossa, habitant de Barcelona, i de Beatriu,
germà d’Alfons, Beatriu, Francesc i Violant, 1315. //
—, Petrus, bisbe d’Urgell, canceller reial, 1458,
1460. // — (Bonanat), llicenciat en decrets, advocat ordinari de la ciutat, 1200. // — (Nicolau),
escrivà reial, ciutadà de Barcelona, 1521.

PERTUSA (Guillem Ramon de), cavaller, habitant
de València, 1331.

PISÀ (Julià), notari públic i escrivà de la Casa de la
Juraria i del General Consell de la universitat de
la ciutat i regne de Mallorca, 1198.

PETIT (Simó), brodador, ciutadà de Barcelona, 1492.

PIUS II, papa, 1369.

PETRI (Anthonius), prevere, beneficiat a l’església
de Santa Anna, de Barcelona, 1367.

PLA (Bernat de), canonge de Barcelona, procurador, 1458. // — (Francesc de, Francesch dez), ciutadà de Barcelona, ambaixador de la ciutat, conseller de la ciutat, casat amb Constança, 1213,
1216–1217, 1282–1283, 1299–1300, 1307, 1309,
1311–1312. // — (Francesc des, Francí dez), cavaller, habitant, domiciliat a Barcelona, 1214, 1238,
1321. // — (Jaume), notari públic d’Illa, 1281. // —
(Miquel de), mercader, ciutadà de Barcelona, conseller de la ciutat, administrador de la confraria de
Sant Nicolau, als Framenors de la ciutat, 1200,
1224. // — (Miquel de, dez Pla), ciutadà de
Barcelona, successor de Ramon de Pla,
1379–1380, 1382–1383. // — (Pere de, dez Pla),
mercader, ciutadà de Barcelona, clavari de la ciutat, síndic i procurador especial de la ciutat, 1287,
1291–1298, 1301–1304, 1318, 1446. // - (Ramon
de), ciutadà de Barcelona, 1378–1380, 1392.

PI (Joan), mercader, ciutadà de Barcelona, casat
amb Brígida, 1377. // — (Marc des), síndic del
regne de Mallorca, 1198.
P IGORELL (Bartomeu), mercader de Cervera,
abans habitant de Sant Martí de la Morana o de
la Plana, de la parròquia de Guissona, pare de
Bartomeu i de Joan, 1384, 1394. // —
(Bartomeu), oriünd del lloc de Sant Martí, del bisbat d’Urgell, ara habitant de la vila de Cervera, fill
de Bartomeu Pigorell, mercader de Cervera,
casat amb Margarida, germà de Joan, 1384, 1394.
// — (Joan), llicenciat en lleis, fill de Bartomeu
Pigorell, mercader de Cervera, germà de
Bartomeu, 1384.
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PLANA, la, en el municipi de Cambrils, comarca
del Baix Camp, síndic de les universitats de la vila
de Cambrils i dels llocs de Montbrió, els Teixells i
la Plana, 1409.
P LANA (Galvany sa), donzell, de la ciutat de
Barcelona, procurador, 1493. // — (Guillem
Ramon sa), cavaller, regent la vegueria de
Barcelona, 1267. // — (Joan), notari de
Barcelona, 1304. // - (Joan sa), mercader, ciutadà
de Barcelona, 1203. // — (Joan), canonge
d’Urgell, beneficiat a la seu de Barcelona, 1529. //
— (Joan Narcís sa), doctor en ambdós drets,
canonge de la seu de Barcelona, vicari general de
la seu vacant, 1387.
PLANELLA (Bernat), prevere de la vila de Castelló
d’Empúries, procurador, 1405.
PLANES, les, lloc del terme de Canet [de
Rosselló], 1209.
PLANES (Bernat), prevere, beneficiat a la seu de
Barcelona, 1395. // — (Jaume), notari públic de
Barcelona, 1519.
PLEGAMANS (Berenguer), prevere, titular del benefici
de Santa Maria fundat a l’església del monestir de
Santa Maria de les Magdalenes, de Barcelona, 1390.
POC (Antoni), notari públic de la vila de Sant
Celoni i de la parròquia de Sant Martí de
Pertegàs, 1228.
POL (Pere Arnau), rector i administrador de la
Taula de Canvi, 1210.
PONÇ (Bartomeu), prevere, vicari perpetu de l’església parroquial de la vila de Sant Boi de
Llobregat, notari públic d’aquesta vila i parròquia,
1225. // — (Bernat), de Sant Boi de Llobregat,
1225. // — (Donat), mercader, ciutadà de
Barcelona, germà d’Isabel i Joana, 1451. // —
(Joan), habitant de la vila de Cervera, notari
públic, regent l’escrivania del batlle de Cervera,
1394. // —, Pons, Poncii (Pere, Pera, Petrus),

mercader, ciutadà de Barcelona, òlim canviador,
casat amb Beneta, pares de Sebastià, 1378–1380,
1382–1383,
1385–1387,
1391–1393,
1397–1400, 1402, 1404, 1433. // — (Sebastià),
fill de Pere Ponç, mercader, ciutadà de Barcelona,
i de Beneta, canviador de menuts, 1433, 1451,
1482–1483.
PONÇA, filla de Francesc de Reixac, donzell, domiciliat a la diòcesi d’Urgell, i d’Elisabet, muller de
Miquel Galceran de Montornès, ciutadà de
Barcelona, 1321.
P ONÇGEM (Guillem), mercader, ciutadà de
Barcelona, fill de Guillem Ponçgem, mercader,
ciutadà de Barcelona, i d’Eufrosina, germà de
Caterina Beneta, Joana Climenta i Margarida
Beneta, 1448. // — (Guillem), mercader, ciutadà
de Barcelona, casat amb Eufrosina, pares de
Caterina Beneta, Guillem, Joana Climenta i
Margarida Beneta, 1448.
PONT (Francesc), peller, ciutadà de Barcelona,
prohom de la confraria de Santa Maria i Santa
Creu dels Pellers, de Barcelona, a Santa Maria del
Mar, 1538. // — (Joan de), notari públic de Canet
[de Rosselló], 1209. // — (Narcís), àlies Rafart,
hereu de Pere Rafart, de Vidreres, a la diòcesi de
Girona, 1379.
PONTÓS (Berenguer de), cavaller, algutzir de la
reina, 1226.
P ORTA (Simeó), de la vila de Cervera, notari
públic, 1384.
P ORTELL (Nicolau), escrivà de la ciutat de
Barcelona, 1235.
PORTUGUÈS, Portoguès (Pere, Pera), hostaler, ciutadà de Barcelona, casat amb Caterina, 1485.
POU (Antoni), prevere, beneficiat a l’església del
monestir de Santa Anna, de Barcelona, 1368.
PRADES, Muntanyes de, comtat, 1238, 1274, 1409.
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Prades (Joana de), Gonçalva Eiximenis d’Arenós,
àlies Joana de Prades, muller de Joan Ramon Folc,
comte de les Muntanyes de Prades i vescomte
de Vilamur, 1274.
P REIXANA (Pere de), mercader, ciutadà de
Barcelona, casat amb Elionor, 1349.
P UGESSOLA (Arnau de), mercader, ciutadà de
Barcelona, 1364.
PUIG (Bartomeu), pellisser, ciutadà de Barcelona,
1336–1337. // — (Guillem), prevere, beneficiat
de l’església parroquial de Sant Jaume de Canet
[de Rosselló] i de la capella de Sant Martí del castell de Canet, 1261. // — (Joan des, Johan dez),
mercader, ciutadà de Barcelona, nét de Pere des
Puig, 1379, 1385. // — (Pere des), ciutadà de
Barcelona, avi de Joan des Puig, 1379. // —
(Rafel, Raphael), candeler de cera, ciutadà de
Barcelona, 1282, 1296.
PUIGMARÍ (Bonanat de), doctor en decrets, doctor
en lleis, jutge delegat del veguer de Barcelona,
ciutadà de Barcelona, casat amb Agnès, Agneta,
1242, 1408, 1437, 1439, 1488. // — (Felip Benet
de), àlies Roure, cavaller, domiciliat a Barcelona,
casat amb Isabel, pares de Pere Benet, 1488. //
— (Pere de), donzell, domiciliat a Barcelona,
1437. // — (Pere Benet de) àlies Roure, fill de
Felip Benet de Puigmarí, àlies Roure, cavaller,
domiciliat a Barcelona, i d’Isabel, 1488.

Jerònima, 1455–1456. // — (Mateu), conseller i
tresorer general del rei, cavaller, procurador del
rei, 1211, 1213–1214, 1217. // — (Miquel), donzell, senyor de les viles o encontrades d’Ustis, en
el regne de Sardenya, fill de Pere Pujades, cavaller, i de Margarida, casat amb Jerònima,
1455–1456. // — (Pau), notari, ciutadà de
Barcelona, 1296. // — (Pere), cavaller, governador del regne de Sardenya en el cap de Logador,
casat amb Margarida, pares de Miquel, 1455. //
— (Pere Pau), notari públic de Barcelona, ciutadà
de Barcelona, 1223, 1297, 1315. // —, Puiades
(Ramon), mercader, ciutadà de Barcelona, 1374.
PUJOL (Pere), paraire de draps de llana, ciutadà
de Barcelona, 1250.
Q
QUART [D’ONYAR], municipi del Gironès,
parròquia, 1388.
QUERALT (Francesc, Francesch), mercader, ciutadà
de Barcelona, germà de Pere, 1204, 1207, 1383.
// — (Pere), germà de Francesc Queralt, mercader, ciutadà de Barcelona, 1204, 1207. // —
(Pere), síndic de la universitat de la vila de Cabra
del Camp, 1234.
QUEROL (Ramon), mestre en medicina, fundador
d’un col·legi en el castell de Sobreportes, de
Girona, 1343, 1388.

PUJADA (Antoni), mercader, ciutadà de Barcelona,
casat amb Isabel, 1358. // – (Tomàs), conseller de
Barcelona, 1210–1211, 1213. // — (Tomàs),
1275–1278.

QUINTANA (Bartomeu), conseller de Barcelona,
1473. // – (Francesc), prevere, beneficiat, 1254.

P UJADES (Francesc), mercader, ciutadà de
Barcelona, 1216–1217. // —, Puiades (Guillem,
Guillermus), receptor general de la cort del rei,
de la tresoreria reial, receptor i administrador
general de la moneda de la cort reial,
1210–1211, 1213, 1216–1217. // — (Guillem),
cavaller, domiciliat a Barcelona, conservador del
regne de Sicília, casat amb Serena, pares de

RAFART (Narcís), de la parròquia de Vidreres, a la
diòcesi de Girona, casat amb Angelina, 1391,
1393. // — (Pere), de Vidreres, a la diòcesi de
Girona, pare d’Angelina, 1379, 1393.

R

RAÏMAR (Baltasar), ciutadà de Barcelona, almoiner
de la confraria de la Santíssima Trinitat, de
Barcelona, 1524.
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RALLÓ (Narcís), notari públic de Barcelona, 1243.
// — (Pere), ciutadà de Barcelona, notari públic,
1243.
RAMON, abat del monestir de Santa Maria de
l’Estany, 1224. // — (Francesc), àlies Valentí, mariner, oriünd de la vila de Palamós, ara ciutadà de
Barcelona, 1336–1337. // — (Guillem), mercader,
ciutadà de Barcelona, casat amb Eulàlia,
1336–1337.

R EQUESENS (Bartomeu), notari públic de
Barcelona, 1269, 1401, 1424. // — (Dimes de),
cavaller, domiciliat a Barcelona, casat amb Elionor,
pares de Caterina, 1291, 1535. // — (Galceran
de), cavaller, conseller reial, portantveus de
governador general de Catalunya, 1218–1219,
1222, 1228, 1236.
RIBA (Antoni), canonge de Barcelona, 1478.
RIBAGORÇA, comte de, 1458, 1460.

RAN I D’ARENES (Jaume de la), receptor dels béns
i hisendes pertanyents a la cambra i al fisc reials
per delicte d’heretgia a la ciutat i diòcesi de
Barcelona, 1454.
RAPITA, mestre, 1432.
REAL (Jaume), prevere, beneficiat de l’església
parroquial de Sant Jaume de Canet [de Rosselló]
i de la capella de Sant Martí del castell de Canet,
1261.
REAL DE GANDIA, el, municipi de la Safor, al
País Valencià, 1274.
REBOLLEDO (Ferran de, Ferrando), cavaller, domiciliat a Barcelona, 1474.
REIG (Bernat), notari públic, 1396. // — (Michael),
notari de Barcelona i escrivà jurat de la cort del
veguer de la ciutat, 1362.
REIXAC (Francesc de), donzell, domiciliat a la diòcesi
d’Urgell, casat amb Elisabet, pares de Ponça, 1321.
RELLA (fra Mateu), vicari general del monestir de
la Casa de Déu o de Miralles, de l’orde de Sant
Agustí, 1376.

RIBALTER (Bernat), argenter, ciutadà de Barcelona,
1349. // — (Francesc), argenter, ciutadà de
Barcelona, casat amb Caterina, pares de Francesc,
1349. // — (Francesc), fill de Francesc Ribalter,
argenter, ciutadà de Barcelona, i de Caterina, 1349.
// — (Joan), doctor en lleis, ciutadà de Barcelona,
majoral i administrador de la confraria de la
Concepció de la Puríssima Verge Maria, dita de la
Casa del Rei, instituïda a la seu de Barcelona, 1529.
RIBOT (fra Pere), mestre en teologia, del convent
dels Predicadors, de Barcelona, 1418, 1491.
RIERA (Antoni), mariner, ciutadà de Barcelona,
casat amb Margarida, 1340, 1395. // — (Miquel
Joan), notari públic de Barcelona, 1491.
Rigau (Bernat), obrer de la confraria de Sant
Esteve dels Freners, de Barcelona, 1539.
RIPOLL (Pere), brodador, ciutadà de Barcelona,
1323.
RIPOLLET, municipi del Vallès Occidental, parròquia de Sant Esteve, 1438, 1490.
RIQUER (Pere), mercader, 1258. // — de Moià
(Bernat), 1405.

R ENART (Pere Guillem), paraire, ciutadà de
Barcelona, receptor general per a la ciutat de la
imposició de les carns, 1323–1330.

RIUDOR (Rafel de, Raphael de), notari públic de
Barcelona, 1322, 1390, 1412.

RENIU (Joan), notari, ciutadà de Barcelona, casat
amb Francina, 1282–1283, 1299, 1307, 1311-1312.

ROBERT (Antoni), notari de Siracusa, 1403. // —
(Marc), peller, ciutadà de Barcelona, 1242, 1439.
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ROCA [DEL VALLÈS], la, municipi del Vallès
Oriental, castell, a la vegueria del Vallès, 1449,
1458–1463, 1467–1468.
R OCA (Bartomeu), moliner, habitant de
Barcelona, ciutadà de Barcelona, casat amb Joana,
1373, 1401–1402. // —, Rocha, Çarroca,
Sarrocha, (Bernat sa, Bernat ça), àlies Santes
Mans, àlies de Santamans, draper, ciutadà de
Barcelona, 1257, 1285.

de Rafel, 1267, 1380, 1382, 1386, 1444. // —
(Pere), rector i administrador de la Taula de
Canvi, 1216. // — (Rafel), ciutadà de Barcelona,
fill de Guillem Romeu, ciutadà de Barcelona,
1444, 1480, 1482.

ROCACRESPA (Antoni Pere de), cavaller, regent la
vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i
Moianès, 1437.

ROS (Guerau), ciutadà de Barcelona, fill de misser
Joan Ros, i de Margarida, 1530. // — (Jaume),
conseller de Barcelona, 1200. // — (Jaume), ciutadà de Barcelona, clavari de la ciutat, síndic i
procurador de la universitat de la ciutat, 1427. //
— (misser Joan), jutge, llicenciat en lleis, doctor,
ciutadà de Barcelona, casat amb Margarida, pares
de Guerau, 1432, 1530. // — (Lluís), ciutadà de
Barcelona, casat amb Elionor, pares de Lluís,
1390. // — (Lluís), fill de Lluís Ros, ciutadà de
Barcelona, i d’Elionor, 1390.

ROCHA (Miquel ça), patró del benifet de Sant
Bernat, a Moià, 1285.

ROSES, municipi de l’Alt Empordà, monestir de
Santa Maria, 1492.

R OIG (Joan, Johan), mercader, ciutadà de
Barcelona, fill de Nicolau Roig, mercader, ciutadà
de Barcelona, i d’Elionor, casat amb Elionor, pares
de Joan, 1220–1221, 1292–1293, 1295, 1365,
1430–1431. // — (Joan), ciutadà de Barcelona, fill
de Joan Roig, mercader, ciutadà de Barcelona, i
d’Elionor, 1292, 1295. // — (Nicolau), mercader,
ciutadà de Barcelona, casat amb Elionor, pares de
Joan, 1295. // — (Pere Feliu), doctor en decrets,
òlim paborde de la seu de Barcelona, obtentor
de la capellania de Santa Agnès a Santa Maria del
Mar, 1435.

ROSSELL (Berenguer), prevere, beneficiat a la seu
de Barcelona, 1206, 1212. // — (Pere), batifuller,
ciutadà de Barcelona, àrbitre i amigable componedor, 1536.

ROCABERTÍ (Bernat Hug de), castellà d’Amposta, conseller del rei, 1409. // — (Pere de), cavaller, 1343.

ROMA, ciutat capital d’Itàlia, 1269, 1425, 1432,
1476, Cambra Apostòlica, 1251, 1271, Santa Seu,
1369, 1454, Seu Apostòlica, 1425.
R OMA (Jaume, Jacme), mercader, ciutadà de
Barcelona, 1357.

R OSSELLAI (Vannio),
1216–1217.

mercader

florentí,

ROSSELLÓ, comarca de la Catalunya del Nord,
lloctinent general en els comtats de Rosselló i
Cerdanya, 1343, 1458, 1460.
ROSSER (Antoni), prevere, beneficiat de l’església
parroquial de Sant Jaume de Canet [de Rosselló]
i de la capella de Sant Martí del castell de Canet,
1261.
ROSSETA (Pere), notari públic d’Igualada, 1241.

ROMAGUERA (Pere), oriünd del castell de la Bisbal,
a la diòcesi de Girona, notari públic, 1208.

ROSTOLL (Esteve), sabater, ciutadà de Barcelona,
prohom administrador de la confraria de Sant
Marc dels Sabaters, de Barcelona, 1375.

ROMEU (Baltasar, Baltesar), casat amb Francina,
1399. // — (Guillem), ciutadà de Barcelona, pare

ROURE (Felip), àlies de Puigmarí, cavaller, domiciliat a Barcelona, casat amb Isabel, pares de Pere
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Benet, 1242, 1439. // — (Pere Benet), àlies de
Puigmarí, donzell, domiciliat a Barcelona, fill de
Felip Roure, cavaller, i d’Isabel, 1242, 1439.
ROVIRA (Bernat), paraire, ciutadà de Barcelona,
1326. // — (Francesc), mercader, ciutadà de
Barcelona, 1521. // — (Jaume), mercader, ciutadà
de Barcelona, administrador de la confraria de
Sant Nicolau, als Framenors de Barcelona, 1224.
// — (Joan sa), ciutadà de Barcelona, 1279. // —
(Joan), pare de Francina, 1412. // — (Pere), mercader, ciutadà de Barcelona, 1464, 1466.
ROVIRES (Valentí), ciutadà de Barcelona, notari
públic, 1306.
RUBIÓ (Bartomeu), fuster, ciutadà de Barcelona,
1324.
RUPIÀ, municipi del Baix Empordà, 1208.
S
S ALA (Antoni), prevere, 1394. // — (Elionor,
Elienor), àlies des Pujol, deç Puiol, monja de Sant
Pere de les Puelles, 1302. // — (Jeroni, Gerònim,
Hierònim), mercader, clavari de Barcelona, síndic
i procurador especial de la ciutat, 1333,
1336–1342, 1344–1354, 1357–1364, 1375,
1395, 1443. // — (Joan), notari públic de
Barcelona, 1452. // — (Simeó), mercader, ciutadà
de Barcelona, 1272–1273, 1286.

(Marturià), clavari, mercader, 1351. // —
(Nicolau), 1284.
SANCHEZ (Ludovicus), tresorer general del rei,
1426.
S ANS (Antoni), notari públic de Barcelona,
1220–1221, 1359.
SANT ANDREU DE PALOMAR, barri de
Barcelona, 1322.
SANT BOI DE LLOBREGAT, municipi del Baix
Llobregat, parròquia, vila, 1225.
SANT CELONI, municipi del Vallès Oriental,
notari públic, rector, vila, 1228.
SANT CRISTÒFOL DE PALLARS, en el municipi
de Santa Eulàlia de Ronçana, comarca del Vallès
Oriental, parròquia del terme del castell de
Montbui, 1458, 1462–1463.
SANT CUGAT DEL VALLÈS, municipi del Vallès
Occidental, monestir, monjo, paborde del
Penedès, 1253, 1268, 1316, 1407.
SANT ESTEVE DE PALAUDÀRIES, en el municipi de Lliçà d’Amunt, comarca del Vallès Oriental,
parròquia del terme del castell de Montbui, 1449,
1458, 1462–1463.

SALLENT (Bartomeu), secretari reial, notari públic,
1226. // — (Joan), escrivà reial, notari públic, 1291.

SANT FELIU DE CODINES, municipi del Vallès
Oriental, parròquia del terme del castell de
Montbui, 1449, 1458, 1462–1463.

SALMONIA (Miquel Joan), doctor en lleis, ciutadà
de Barcelona, 1377.

SANT FOST [DE CAMPSENTELLES], municipi
del Vallès Oriental, parròquia, 1205, 1214.

SALT (Pere del), donat del monestir de Santa
Maria de Montalegre, 1237.

SANT JERONI DE LA VALL D’HEBRON, Sent
Hierònim de la Vall de Ebron, en el municipi de
Barcelona, monestir, 1230, 1316, 1369, 1389.

SALVÀ (Francesc), procurador, 1200.
SANT JUST, senyor del castell, 1298.
SALVADOR (Bartomeu), notari i escrivà substitut a
la Batllia General de Catalunya, 1205. // —

SANT MARÇAL, castell de Sent Marçal, 1303.
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SANT MARTÍ DEL FAI, en el municipi de Bigues
i Riells, comarca del Vallès Oriental, parròquia del
terme del castell de Montbui, 1458, 1462.
SANT MARTÍ DE LA MORANA O DE LA
PLANA, en el municipi de Torrefeta i Florejacs, a
la comarca de la Segarra, lloc de la parròquia de
Guissona, en el bisbat d’Urgell, 1384, 1394.

SANTES MANS, vegeu Bernat sa ROCA, àlies Santes
Mans, de Santamans.
S ANTJOAN (Antoni), pellisser, ciutadà de
Barcelona, administrador del Bací dels Pobres
Vergonyants de la parròquia de Santa Maria del
Pi, 1301.

SANT MATEU DE MONTBUI, en el municipi de
Bigues i Riells, comarca del Vallès Oriental, parròquia del terme del castell de Montbui, 1449,
1458, 1462–1463.

S ANTJUST (Bartomeu), cavaller, domiciliat a
Barcelona, 1291, 1318. // —, Sanctiust (Joan,
Johan), cavaller, majoral i administrador de la
confraria de la Concepció de la Puríssima Verge
Maria, dita de la Casa del Rei, instituïda a la seu
de Barcelona, 1318, 1529.

SANT VICENÇ DE RIELLS, en el municipi de
Bigues i Riells, comarca del Vallès Oriental, parròquia del terme del castell de Montbui, 1449,
1458, 1462–1463.

SANTS, barri de Barcelona, parròquia de Santa
Maria, 1407.

SANT VICENÇ (Berenguer de), senyor del castell
de Cabanyes, 1214.

SARAGOSSA, ciutat capital d’Aragó, ciutadà, província eclesiàstica, 1205, 1269, 1315, 1370, 1464.
SARDENYA, governador, regne, 1455.

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA, municipi del
Vallès Oriental, plaça de Siurans, parròquia del
terme del castell de Montbui, 1449, 1458, 1460,
1462–1463.
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA, municipi del
Vallès Occidental, parròquia, mas Llobet, heretat
de Canalies, 1205, 1214, 1313, 1411, 1475, 1481.
SANTACÍLIA (Gabriel de), doctor en lleis, habitant
de València, 1251.
Santamans, vegeu Bernat sa Roca, àlies Santes
Mans, de Santamans.
SANTCLIMENT (Guillem de), cavaller, domiciliat a
Barcelona, 1462. // — (Pere Joan de), ciutadà de
Barcelona, 1213. Vegeu Francesc B URGUÈS i
Galceran BURGUÈS, àlies de Santcliment.
S ANTDIONÍS (Narcís de), doctor en decrets,
canonge de Barcelona, procurador general del
bisbe de Girona, 1208.

SARRAL, municipi de la Conca de Barberà, batlliu,
segregació de la vila de Cabra del Camp, 1234.
SÀSSER, capital de la província homònima, a l’illa
de Sardenya, arquebisbe electe, 1431.
S AURÍ (Joan), apotecari, ciutadà de Barcelona,
administrador del monestir de Santa Maria de les
Magdalenes, de Barcelona, 1390.
SAVARRÉS (Felip), prevere, beneficiat de l’església
parroquial de Sant Jaume de Canet [de Rosselló]
i de la capella de Sant Martí del castell de Canet,
1261.
S EC (Joan), manegador, ciutadà de Barcelona,
obrer menor de Sant Miquel de Barcelona,
1336–1337.
SEGUER (Pere), conseller de Barcelona, 1473.
SELLERS (Joan), notari públic de Vic, 1271.
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SENTGENÍS (Pere), col·lector de les imposicions,
ciutadà de Barcelona, 1256.
SENTMENAT (Galceran de), cavaller, domiciliat a
Barcelona, 1200. // — (Jofre de), cavaller, domiciliat en el terme de Terrassa, casat amb
Constança, 1264. // — (Jofre de), donzell, casat
amb Constança, 1264.
S ENYA (Mateu), notari, ciutadà de Barcelona,
1447, 1457.
SERENA, muller de Pere Ferrer, espaser, ciutadà
de Barcelona, pares d’Antoni, 1319–1320. // —,
Cerena Pujades, muller de Guillem Pujades, cavaller, domiciliat a Barcelona, conservador del regne
de Sicília, pares de Jerònima, 1455–1456. // —
JOANA, muller de Francesc Miquel, donzell, senyor
del casal de Castellet, en el terme de Maçanet, a
la diòcesi de Girona, 1479.
SERRA (Antoni), mercader, ciutadà de Barcelona,
casat amb Beatriu, 1536. // — (Bernat), batlle
general de Catalunya, procurador especial del rei
Joan, 1227, 1413. // — (Bernat), paraire de draps
de llana, ciutadà de Barcelona, 1389. // — (Pere
Joan), conseller de Barcelona, 1356.
SERVENT (Jofre), ciutadà de Barcelona, administrador general de l’hospital de la Santa Creu de
Barcelona, 1405.
SETANTÍ (Carles), ciutadà de Barcelona, clavari de
la ciutat, síndic i procurador de la ciutat, 1473. //
— (Francesc), ciutadà de Barcelona, casat amb
Agnès, pares de Francesc Guerau Antoni, 1291.
// — (Francesc Guerau Antoni), fill de Francesc
Setantí, ciutadà de Barcelona, i d’Agnès, 1291. //
— (Lluís), ciutadà de Barcelona, 1311.
SEU D’URGELL, la, municipi de l’Alt Urgell, bisbe,
canonge i capellà de Sant Ot, diòcesi, notari
públic, 1199, 1321, 1384, 1458, 1494, 1529.
S IBIL · LA , muller de Bertran Torró, ciutadà de
Barcelona, germana de Dionís Miquel, cavaller,

domiciliat a Barcelona, 1371, 1424. // —, muller
d’Audinet Burguès, sastre, ciutadà de Barcelona,
1418.
SICART, Siccarts (Joan, Johan), cònsol del lloc de
Canet [de Rosselló], 1248.
SICÍLIA, governador de la cambra reial en el
regne, conservador del regne, 1403, 1455, 1540.
SIMÓ, fra, conventual del monestir de la Casa de
Déu o de Miralles, 1376. // —, Simonis (Pere,
Petrus), mercader, ciutadà de Barcelona, casat
amb Violant, 1322.
SIMON (Pere), síndic de les universitats de la vila
de Cambrils i dels llocs de Montbrió, els Teixells i
la Plana, 1409.
SIMONELL (Joan), mercader, ciutadà de Barcelona,
casat amb Clara, pares d’Isabel, 1416.
S INATIO (Francesc de), jutge ordinari i notari
públic de la diòcesi de Palerm, 1540.
SIRACUSA, capital de la província homònima, a
l’illa de Sicília, 1403.
SIRVENT (Lluís), canonge de la seu de Barcelona,
auditor dels comptes dels testaments dels difunts
de la ciutat i diòcesi de Barcelona, 1382, 1387,
1418, 1478. // — (Pere), casat amb Joana
Climenta, 1448.
SITGES, municipi del Garraf, vila, habitants, 1410.
SITGES, les, [LES SITGES DE FLOREJACS], en el
municipi de Torrefeta, comarca de la Segarra,
senyor del castell, 1298.
S ITGES (Pere de), conseller de Barcelona,
1216–1217.
S ITJAR (Joan), carnisser, ciutadà de Barcelona,
1275.
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SIURANS, plaça dels, a la parròquia de Santa
Eulàlia de Ronçana, municipi del Vallès Oriental,
1449, 1463.
SIXT IV, Sixtus, papa, 1425.
SOBIRÀ (Canet), cònsol del lloc de Canet [de
Rosselló], 1248. // — (Ramon), prevere, beneficiat de l’església parroquial de Sant Jaume de
Canet [de Rosselló] i de la capella de Sant Martí
del castell de Canet, 1261.
S OCARRATS (Francesc), mercader, ciutadà de
Barcelona, casat amb Joana, 1464–1466. // — (fra
Gabriel), de l’orde dels eremites de Sant Agustí,
mestre en sacra pàgina, tutor i administrador, 1464.
SOLER (Antoni), ciutadà de Barcelona, casat amb
Eulàlia, 1237. // — (Bartomeu), notari públic,
1211, 1213. // — (Bernat), canonge i capellà de
Sant Ot de la Seu d’Urgell, 1494. // — (Francesc),
espaser, ciutadà de Barcelona, 1327. // —
(Gabriel), botiguer de ferro, ciutadà de Barcelona,
1408. // — (Guillem Ramon de), ciutadà de
Barcelona, fill de Ramon de Soler, doctor en lleis,
i d’Elionor, 1474. // — (Jaume des, Jachme dez),
donzell, domiciliat a Barcelona, casat amb Isabel,
pares d’Isabel, 1397. // — (Jaume), mercader, ciutadà de Barcelona, casat amb Margarida, 1435. //
— (Joan, Johan), traginer de mar, ciutadà de
Barcelona, casat amb Magdalena, 1480,
1482–1483. // — (Joan, Johan), ciutadà de
Barcelona, andador de la confraria de Santa
Caterina, instituïda a l’església dels Predicadors,
de Barcelona, casat amb Margarida, pares de Joan
Francesc, 1230, 1232, 1316. // — (fra Joan
Francesc, frare Johan Francesch), monjo de Sant
Jeroni de la Vall d’Hebron, fill de Joan Soler, ciutadà de Barcelona, i de Margarida, 1230, 1232,
1316. // — (Llorenç), del lloc de Canet [de
Rosselló], 1209. // — (Miquel), donzell, casat amb
Constança, 1268. // — (Miquel de), mercader,
ciutadà de Lleida, 1474. // — (Ramon de), doctor
en lleis, casat amb Elionor, pares de Guillem
Ramon, 1474.

S OLEY (Esteve), notari públic de Barcelona,
1455–1456.
SOLSONA, quadra d’en, en el terme de
Vilagrassa, 1241.
SOLSONA (Joan), secretari reial, senyor útil de l’escrivania del batlle de Cervera, 1394.
SONET (Francesc), peller, ciutadà de Barcelona,
administrador de la confraria de Santa Maria dels
Pellers, a Santa Maria del Mar, 1224.
SORA (Joan de), prevere, 1296.
S ORTS (Joan Andreu), canonge de la seu de
Barcelona, 1417, 1478.
Sos (Berenguer de), canonge degà de Barcelona,
arquebisbe electe de Sàsser, diputat del General
de Catalunya, 1431. // — (Jaume des, Jacme de),
coraller, ciutadà de Barcelona, casat amb Elionor,
1307, 1309.
SUSANNA, muller de Joan Climent de la Geltrú,
cavaller, domiciliat a Barcelona, pares d’Àngela
Beneta, 1442.
T
TALLADA (Pere), notari públic de Barcelona, 1224.
TALLADELL (Jaume), procurador, 1229.
TÀPIES (fra Jaume), prior del monestir de Sant
Jeroni de la Vall d’Hebron, 1389.
T ARAFA (Pere), ciutadà de Barcelona, notari
públic, 1244–1246.
TARAVAU (Jacobus), regent la cancelleria reial, 1388.
TARRAGONA, municipi del Tarragonès, ciutat,
arquebisbe, notari públic, província eclesiàstica,
1236, 1269, 1415, 1453.
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TÀRREGA, municipi de l’Urgell, vila, 1298.
TECLA, muller de Ferran d’Ayerbe, mestre en arts
i medicina, ciutadà de Barcelona, pares de Carles
i Jeroni, 1421.

TOLEDO, ciutat de Castella-la Manxa, diòcesi,
1425.
TOLOSA (Dalmau de), col·lector i receptor de les
rendes i els drets del comtat de les Muntanyes
de Prades, 1238.

TEIÀ, municipi del Maresme, parròquia, 1438.
TEIXELLS, els, en el municipi de Cambrils, comarca del Baix Camp, síndic de les universitats de la
vila de Cambrils i dels llocs de Montbrió, els
Teixells i la Plana, 1409.
TEIXERA (Joan), lloctinent general del batlle general de Catalunya, 1205.
TEIXIDOR (Arnau), prevere, notari, escrivà de la
Inquisició, 1454. // — (Joan), sastre, 1394. // —
(Miquel), fuster, 1243.
TERESA, Theresia, muller de Pere Ferrándiz, de la
vila de Navia, en el regne de Castella, 1206,
1212, 1220.
TERRASSA, municipi del Vallès Occidental, batlle,
prior de Santa Maria, terme, vila, 1264.

TOMÀS, Thomàs (Mateu, Matheu), àlies Prat, prevere, beneficiat a l’església de Santa Maria del
Mar, 1428.
TONYÀ (Antoni de), cavaller, casat amb Beatriu,
1298.
TORÀ (Joan Berenguer), mercader, ciutadà de
Barcelona, regent els comptes del General de
Catalunya, casat amb Elionor, 1244–1246,
1365–1366, 1429–1431.
TORALLES (fra Mateu), mestre en sacra pàgina, de
l’orde dels frares Predicadors, administrador de la
confraria de Santa Caterina, instituïda a l’església
dels Predicadors, de Barcelona, 1232.
TORELLÓ (Gaspar), notari, ciutadà de Barcelona,
pare de Gaspar, 1319. // — (Gaspar), fill de
Gaspar Torelló, notari, ciutadà de Barcelona, 1319.

TERRASSA, Terraça (Francesc, Francesch), notari
públic de Barcelona, 1316, 1372. // — (Gabriel),
notari públic de Barcelona, 1230.

TORRA (Pere Guillem sa), ciutadà de Barcelona,
1322.

TERRATS (Marc), casat amb Francina, 1412.

TORRALBA, lloc del regne d’Aragó, 1318.

TERRÉ (Bernat), cavaller, senyor útil de l’escrivania
de la cort del veguer de Barcelona, 1204.
TERRERS (Pere), colteller, ciutadà de Vic, 1271.

T ORRALBA (Joan de), mercader, ciutadà de
Barcelona, oriünd de Torralba, lloc del regne
d’Aragó, pare d’Antònia, rector i administrador
de la Taula de Canvi, 1216, 1318.

TERRÉS (Pere), sastre, 1257.

TORRE, lloc, a la Fenolleda, 1281.

TIANA, municipi del Maresme, parròquia de Sant
Cebrià, a la diòcesi de Barcelona, 1296.

TORRELLES [DE LLOBREGAT], municipi del
Baix Llobregat, homes de, 1200.

TÍVOLI, ciutat de la província de Roma, 1369.

TORRELLES (fra Joan), conventual del monestir de
la Casa de Déu o de Miralles, 1376. // — (Martí
Benet de), cavaller, senyor del castell de la Roca,

TODA (Joan), notari públic de València, 1274.
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fill de Ramon de Torrelles, cavaller, casat amb
Violant, pares de Martí Joan i Pere, 1200, 1458,
1460, 1467–1468. // — (Martí Benet de), fill de
Martí Joan de Torrelles, cavaller, i de Francina,
germà de Martí Joan i de Pere Antoni, 1458,
1460. // — (Martí Joan de), major, cavaller, senyor dels castells de la Roca i de Montbui, a la
vegueria del Vallès, fill de Martí Benet de
Torrelles, cavaller, i de Violant, casat amb
Francina, pares de Martí Benet, Martí Joan i Pere
Antoni, germà de Pere, 1436, 1449, 1458–1463,
1467–1468. // — (Martí Joan de), jove, donzell,
fill de Martí Joan de Torrelles, major, cavaller, i de
Francina, casat amb Anna, germà de Martí Benet i
Pere Antoni, 1458–1460, 1462–1463, 1467. // —
(Pere de), donzell, domiciliat a Barcelona i al
Llobregat, fill de Martí Benet de Torrelles, cavaller, i de Violant, germà de Martí Joan, major,
1467. // — (Pere Antoni de), fill de Martí Joan de
Torrelles, major, cavaller, i de Francina, germà de
Martí Benet i Martí Joan, jove, 1458, 1460. // —
(Ramon de), cavaller, senyor dels castells de la
Roca i de Montbui, pare de Martí Benet, cavaller,
1458, 1460, 1468.
TORRENT (Bartomeu, Barthomeu), notari públic de
Barcelona, 1488–1489, 1540. // — (Bernat), prevere, beneficiat de l’església parroquial de Sant Jaume
de Canet [de Rosselló] i de la capella de Sant Martí
del castell de Canet, 1261. // — (Guillem de,
Guillem des), ciutadà de Barcelona, ambaixador de
la ciutat, casat amb Joana, 1201, 1213. // — (Pere
de), conseller de Barcelona, administrador de la
confraria de Santa Caterina, instituïda a l’església
dels Predicadors, 1216–1217, 1232. // — (Pere de,
Pere des), ciutadà de Barcelona, ambaixador de la
ciutat, àrbitre i amigable componedor, regent la
vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i
Moianès, 1429–1430, 1484, 1486.
TORRES (Francesc, Franciscus), doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, 1206, 1212. // — (Jaume),
portadorer, ciutadà de Barcelona, 1284.
TORRÓ (Bertran), ciutadà de Barcelona, casat amb
Sibil·la, 1371.

T ORROELLA (Hipòlit), ballester, ciutadà de
Barcelona, pare de Joana, 1406.
TORROSANI (Nicolau, Nicholau), mercader pisà
habitant a València, 1255.
TORT (Antoni, Anthoni), del lloc de Capellades,
1253.
TORTOSA, municipi del Baix Ebre, ciutadà, diòcesi, universitat de la ciutat, 1218, 1226, 1373,
1401–1402, 1412, 1431.
TRAVER (Marturià), prevere, rector del col·legi
fundat en el castell de Sobreportes de Girona pel
mestre Ramon Querol, mestre en medicina,
1343, 1388.
TRIES (Francesc Narcís), ciutadà de Barcelona,
notari públic, 1531.
T RITER (Pere), notari públic de Barcelona,
1429–1430.
TRULL (Vicenç), obrer de la confraria de Sant
Esteve dels Freners, de Barcelona, 1539.
TUDURÍ (mestre Joan), professor en sagrada teologia, jutge, 1432.
TURELL (Bernat), ciutadà de Barcelona, casat amb
Antònia, pares de Bernat i Gabriel, 1299, 1354. //
— (Bernat), ciutadà de Barcelona, fill de Bernat
Turell, ciutadà de Barcelona, i d’Antònia, germà
de Gabriel, 1299–1300. // — (Gabriel), ciutadà
de Barcelona, fill de Bernat Turell, ciutadà de
Barcelona, i d’Antònia, germà de Bernat,
1299–1300.
U
UCLÉS, municipi de la província de Conca, a
Castella-la Manxa, prior del monestir, a la diòcesi
de Conca, 1369.
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USTIS, viles o encontrades, en el regne de
Sardenya, 1455.

VALLORI (Guillem), causídic, ciutadà de Barcelona,
1267.

V

VALLS (Pere), mercader, ciutadà de Barcelona,
receptor general per a la ciutat de la imposició
de les carns foranes, 1256.

VACARISSA (Gabriel), prevere, beneficiat a Santa
Maria del Mar, 1254.
VALENCIA, ciutat capital del País Valencià, mercader pisà habitant a València, notari públic,
pabordies de la seu, rals i sous de rals de
València, regne, 1214-1215, 1218, 1251, 1255,
1274, 1331.
VALL (Damià de), ciutadà de Vic, 1218–1219. //
— (Francesc de), cavaller, domiciliat a Barcelona,
casat amb Constança, 1249–1250. // — (Joan sa,
Johan ça), mercader, ciutadà de Barcelona, pare
de Valentí Benet, 1464–1465. // — (Marc sa), de
la vila de Caldes de Montbui, notari públic, 1411.
// — (Valentí Benet sa), fill de Joan sa Vall, mercader, ciutadà de Barcelona, 1464–1465.
VALLADOLID, ciutat de Castella i Lleó, capital
de la província homònima, 1453.
V ALLARIANA (Jaume), mercader, ciutadà de
Barcelona, 1276.

VALLSECA (Gaspar de), fill de Lleonard Rafel de
Vallseca, cavaller, i de Joana, casat amb Caterina,
pares de Blancaflor, Joan Rafel i Llorenç Rafel,
1266. // — (Guillem de), doctor en lleis, ciutadà
de Barcelona, casat amb Bartomeva, pares de
Lleonard Rafel de Vallseca, cavaller, 1266. // —
(Joan Rafel de), fill de Gaspar de Vallseca i de
Caterina, germà de Blancaflor i Llorenç Rafel,
1266. // —, Vallsecha (Lleonard Rafel de, Leonart
de), cavaller, domiciliat a Barcelona, fill de
Guillem de Vallseca, doctor en lleis, ciutadà de
Barcelona, i de Bartomeva, casat amb Joana,
pares de Gaspar, 1266. // — (Llorenç Rafel de),
fill de Gaspar de Vallseca i de Caterina, germà de
Blancaflor i Joan Rafel, 1266.
VALLVIDRERA, en el municipi de Barcelona, 1379.
VENÈCIA, capital del Vèneto, Itàlia, i de la província homònima, clergue de la diòcesi, 1476.
VERGÓS (Joana de), 1505.

VALLDEMARIA, monestir cistercenc en el municipi de Maçanet de la Selva, comarca de la Selva,
priora i convent, 1296.
VALLÈS, Vallers, antiga demarcació territorial de
la Catalunya Vella, ardiaca, vegueria, regent la
vegueria, 1204, 1214, 1287, 1303, 1367, 1377,
1411, 1413, 1433, 1449, 1458-1462, 1467, 1475,
1478, 1484, 1486, 1495.

VERNET (Pere), prevere, beneficiat a la seu de
Barcelona, 1242, 1322, 1439.
V IASTROSA (Nicolau), mercader, ciutadà de
Barcelona, clavari de la ciutat, síndic i procurador
de la universitat de la ciutat de Barcelona, nebot
de Pere Viastrosa, 1417, 1422, 1429–1431. // —
(Pere), mercader, ciutadà de Barcelona, oncle de
Nicolau Viastrosa, 1365–1366, 1422, 1429, 1431.

VALLÈS (Antoni), bosser, de la vila d’Igualada, 1241.
VALLFOGONA [DE BALAGUER], municipi de
la Noguera, vila, a la diòcesi d’Urgell, 1199.
VALLMANYA (Antoni), major de dies, ciutadà de
Barcelona, notari públic, 1355.

VIC, Vich, municipi d’Osona, bisbat, bisbe, carrer
de Sant Pere, ciutat, diòcesi, Mercadal, notari
públic, paborde, 1218–1219, 1271, 1285, 1293,
1384, 1429–1430, 1532.
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VICENÇ (Miquel Alfons), conseller de Barcelona,
1473. // — (Pere), ciutadà i clavari de Barcelona,
1202–1203. // — (Pere), doctor en lleis, comissari i jutge delegat assignat pel governador general
de Catalunya, 1222, 1229.

VILAGAIÀ (Miquel de), cavaller, sotsveguer i regent
la vegueria de Barcelona i del Vallès, 1333, 1367.

VICENS I VIVES, (Jaume), 1477.

VILAMUR, vila i cap del municipi de Soriguera,
comarca del Pallars Sobirà, vescomte de, 1274.

VIDAL (Antoni, Anthoni), fill de Jaume Vidal, mariner, ciutadà de Barcelona, i de Margarida, gerrer,
oller, ciutadà de Barcelona, germà de Guillem
Vidal, mariner, ciutadà de Barcelona, 1410, 1414.
// — (Guillem, Guilelmus), mariner, barquer, ciutadà de Barcelona, fill de Jaume Vidal i de
Margarida, casat amb Agneta Beneta, germà
d’Antoni, 1319–1320, 1410, 1414. // — (Jaume),
habitant de la vila de Sitges, casat amb Margarida,
pares d’Antoni i Guillem, 1410.
VIDRERES, municipi de la Selva, a la diòcesi de
Girona, 1379, 1393.
V ILA (Bartomeu sa), porter reial, ciutadà de
Barcelona, 1407. // — (Berenguer), canonge,
auditor dels comptes dels testaments dels difunts
de la ciutat i diòcesi de Barcelona, majoral i administrador de la confraria de la Concepció de la
Puríssima Verge Maria, dita de la Casa del Rei,
instituïda a la seu de Barcelona, 1418, 1478,
1529. // —, Villa (Jaume de, Jacobus de), secretari
reial, notari públic, 1234. // — (Pere), mercader,
ciutadà de Barcelona, 1290, 1381. // — (Pere),
mercader, ciutadà de Vic, 1293.
VILADEMAT (Pere de), ciutadà de Barcelona, casat
amb Violant, 1441.
VILAFRANCA DEL PENEDÈS, municipi de l’Alt
Penedès, batlle reial, Consell, consellers, convent
dels Framenors, escrivà del Consell, jurats, habitant,
síndic a les Corts, notari públic, vegueria, 1241,
1252, 1282–1283, 1299, 1307, 1311–1312, 1390.
VILAFRANCA (Joan Huguet de), donzell, 1264.

VILAGRASSA, municipi de l’Urgell, terme de,
1241.

VILANA (Gaspar), doctor en ambdós drets, vicecanceller del rei, ciutadà de Barcelona, casat amb
Jòrdia, pares de Gaspar, 1355, 1448. // — (Gaspar),
ciutadà de Barcelona, fill de Gaspar Vilana, doctor
en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, i de Jòrdia,
casat amb Caterina Beneta, 1448. // — (Joan
Johan), notari públic de Barcelona, ciutadà de
Barcelona, 1291, 1318, 1403, 1532, 1535.
VILANOVA (Antoni, Anthonius), notari públic de
Barcelona, 1257, 1339, 1364, 1381.
VILANOVA D’ESPOIA, en el municipi de la
Torre de Claramunt, comarca de l’Anoia, lloc, en
el terme del castell de Claramunt, 1253.
VILAR (Berenguer, Berengarius), manescal, ciutadà
de Barcelona, 1262–1263. // — (Jaume), notari
públic de Barcelona, 1471. // — (Joan), jurisperit,
ciutadà de Barcelona, 1384. // — (Joan), notari
públic de Barcelona, ciutadà de Barcelona, 1371,
1448, 1515, 1523, 1526–1527. // — (Pere de),
habitant de Barcelona, 1259.
VILARA (Eulàlia), carner d’, a l’església del convent
dels Framenors, de Barcelona, 1410.
VILARROVIR (Ramon de), apotecari, ciutadà de
Barcelona, 1479.
VILASSAR [DE DALT], municipi del Maresme,
parròquia de Sant Genís, 1525.
VILATORTA (Antoni de), ciutadà de Barcelona,
casat amb Constança, 1344–1345, 1354. // —
(Berenguer de), ciutadà de Barcelona, casat amb
Agnès, 1273.
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VILLALON (Dídac de), brasser, resident al monestir
de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, 1389.
VINYES (Antoni), notari públic de Barcelona, síndic
de la ciutat, 1222, 1226, 1229, 1235, 1289,1294.
VIOLANT, reina de Catalunya–Aragó, 1372. // —,
filla de Francesc Castelló, doctor en lleis, ciutadà
de Barcelona, i de Joana, germana d’Elionor,
Francesc Benet i Guerau Benet, 1247. // —,
muller de misser Francí Colomer, llicenciat en
decrets, ciutadà de Barcelona, 1272–1273. // —,
filla d’Alfons de la Cavalleria, mercader, ciutadà
de Saragossa, habitant de Barcelona, i de Beatriu,
germana d’Alfons, Beatriu, Francesc i Pere, 1315.
// —, Yolantis, muller de Pere Simó, mercader,
ciutadà de Barcelona, 1322. // —, muller de Pere
de Vilademat, ciutadà de Barcelona, 1441. // —,
muller de Francesc de Perarnau, mercader, ciutadà de Barcelona, pares de Bartomeu Rafel
Sever, Bernat Rafel Nicolau i Eulàlia Rafela, 1446.
// —, muller de Martí Benet de Torrelles, cavaller,
senyor del castell de la Roca, pares de Martí Joan
i Pere, 1468.
V IVES (Bartomeu), mercader, ciutadà de
Barcelona, 1310. // — (Rafel), mercader, ciutadà
de Barcelona, 1420.
VIVÓ (Joan), conseller de Barcelona, 1286.
VOLARD (Joan), mercader, ciutadà de Barcelona,
administrador de la confraria de Sant Nicolau, als
Framenors de Barcelona, 1224.
VULPIS (Llorenç), notari de Palerm, 1540.
X
XATART (Amador), paraire de draps de llana, ciutadà de Barcelona, 1310, 1400.
XERET (Pere de), escuder, resident a la casa de
Guillem de Torrent, ciutadà de Barcelona, 1201.

Anys 1441-1500 (Volum IV)

Catàleg dels pergamins municipals de Barcelona

Catàleg dels pergamins
municipals de Barcelona
Anys 1441-1500 (Volum IV)

Altres publicacions de l’Ajuntament
de Barcelona – Arxiu Municipal
- 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
- Els orígens de la premsa a Catalunya:
catàleg de periòdics antics (1641-1833)
- Catàleg dels pergamins municipals
de Barcelona. Anys 885-1334 (Volum I)
- Barcelona fotografiada:
guia dels fons i les col·leccions de l’Arxiu
Fotogràfic de l’Arxiu Històric de la Ciutat
de Barcelona
- Catàleg dels pergamins municipals
de Barcelona. Anys 1336-1396 (Volum II)
- Catàleg dels pergamins municipals
de Barcelona. Anys 1396-1440 (Volum III)

