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Amb la publicació del cinquè volum del Catàleg dels pergamins municipals de Barcelona (15011530), l’Arxiu Històric fa un nou pas en l’objectiu de donar a conèixer i facilitar l’ús, amb finalitats
de recerca històrica, d’un dels conjunts documentals més significatius del període del Consell de
Cent.
La documentació generada pel govern i administració de la ciutat durant les èpoques medieval i
moderna ha esdevingut un patrimoni històric d’una riquesa, varietat i importància rellevant per a
Barcelona. I el conjunt de més de 2.600 pergamins del fons municipal compresos entre els segles
IX i XVIII en suposa una part fonamental.
Els documents que es descriuen en aquest volum permeten als investigadors apropar-se a diversos aspectes de l’administració de la ciutat durant el primer terç del segle XVI, un període en què
el govern municipal va experimentar una rellevant reorganització burocràtica i va iniciar un procés
d’aristocratització propiciat per l’entrada, per primer cop, de la petita noblesa en el Consell de
Cent. Aspectes com el subministrament de productes bàsics, la millora de les fortificacions i la
defensa de la ciutat i, especialment, els esforços per garantir el finançament de l’administració
municipal, són temes recurrents en els documents d’aquesta etapa.
Aquest catàleg permet la difusió de la documentació i la posa a l’abast de tothom que hi pugui
estar interessat amb l’objectiu de facilitar nous estudis sobre la història de Barcelona a l’època
moderna.

Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona
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Com a institució arxivística responsable de la custòdia, tractament i difusió del patrimoni documental municipal generat des de mitjan segle XIII i fins el primer terç del segle XIX, l’Arxiu
Històric de la Ciutat de Barcelona està desenvolupant des de fa anys el projecte de tractament
integral de la col·lecció de pergamins municipals, formada per més de 2.600 documents.
Tenint en compte l’alt valor documental, històric i patrimonial dels pergamins municipals, el projecte es culmina amb la publicació progressiva i seqüencial del seu catàleg. Després dels quatre primers volums, que abasten els documents dels períodes 885-1334, 1336-1396, 1396-1440 i 14411500, respectivament, ara es posa a l’abast el cinquè volum, amb la descripció dels pergamins
corresponents al període comprés entre els anys 1501 i 1530.
Amb la publicació d’aquest nou volum es vol facilitar l’accés i la utilització d’aquests documents per
part dels investigadors, amb l’objectiu de promoure la recerca i impulsar un millor coneixement de
la història de la ciutat en el primer terç del segle XVI.

Jordi Martí i Grau
Delegat de Cultura
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Introducció
El catàleg del cinquè volum de la sèrie de pergamins municipals de l’Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona que ara lliurem inclou 442 regests (núm. 1541-1983) d’un total de 430 pergamins (núm.
1A-1512 a 1A-1942), els quals comprenen el període que abraça del 1501 al 1530 inclusivament.
Aquest període comprèn els anys finals del regnat de Ferran II (1501-1516) i els primers del regnat de la seva filla Joana I, dita la Boja (1516-1555), jurídicament reina titular de Catalunya-Aragó, i
del seu nét Carles I (1516-1556), que n’exerceix el govern efectiu fins a la seva mort. D’aquests
pergamins, 338 ens han pervingut en forma d’originals i els 102 restants són trasllats, generalment
coetanis o poc posteriors.
Semblantment als darrers volums publicats, constatem que entre els pergamins aquí regestats
només 6 són privilegis originals procedents de la cancelleria reial, dels quals 1 correspon a Ferran
II (1515) i els 5 restants són tots del binomi teòricament governant Joana I-Carles I. Aquests
darrers són tots de l’any 1519, atorgats durant el sojorn del monarca a Barcelona. A tots els
manca el segell. Com ja hem assenyalat d’antuvi, per vicissituds històriques, la major part dels pergamins de la sèrie de privilegis reials de la ciutat de Barcelona actualment es conserven a l’Arxiu
de la Corona d’Aragó. Del període que comprèn aquest volum, allí n’hi podem trobar 19, tots originals. De fet, els privilegis nous atorgats a la ciutat de Barcelona van decreixent i els nous sobirans
es limiten a ratificar genèricament o a atorgar de nou tots els privilegis concedits pels seus avantpassats a la dita ciutat, fent-hi constar específicament les lleugeres modificacions o ampliacions respecte als privilegis originals. Hi apareix la referència al llibre del còdex municipal en el qual estan
copiats, en aquest cas el Tercer Llibre Verd (Est in Tercio Virido), sense assenyalar-hi, però, el foli concret, i la subsèrie de la sèrie de registres de la l’Arxiu de la Corona d’Aragó on han estat transcrits,
amb la menció del volum i del foli corresponents (In Diversorum, In Privilegiorum, In Itinerum, In
Itinerum Sicilie...). Igualment, a les notes dorsals, hi podem trobar referències a llibres i registres que
formaven part de l’arxiu municipal barceloní, especialment relatius als censals.
Així mateix, recordem que la sèrie arxivística anomenada Pergamins municipals de l’Arxiu Històric
de la Ciutat de Barcelona realment aplega un conjunt heterogeni de documents de procedència
diversa amb l’única similitud d’estar escrits en un supor t idèntic, en aquest cas el pergamí.
Tanmateix, pel coneixement que tenim de la història de la ciutat de Barcelona, generalment no ens
resulta gaire difícil determinar-ne l’origen, i albirar el motiu pel qual estan inclosos en aquesta sèrie.
Destaquen els documents relacionats amb les llicències atorgades pels consellers i el Consell de
Cent Jurats de Barcelona a diferents clavaris de la ciutat al llarg del temps per vendre censals
morts amb carta de gràcia o amb pacte de retrovenda, que permetia el recobrament, la lluïció o la
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redempció dels censals venuts d’antuvi, principalment per assegurar les despeses més essencials de
la ciutat de Barcelona, com ara el proveïment del pa i/o de la carn, i la defensa de la ciutat −construcció de l’esperó de la muralla de llevant, adquirir l’artilleria necessària i armar naus contra corsaris i pirates−, però també per a despeses extraordinàries, com les originades per l’estada de
Carles I i el seu govern i seguici a Barcelona (1519-1520), on reuní les corts del Principat i jurà
com a comte de Barcelona en nom propi i del de la seva mare Joana. Durant aquest període barceloní, Carles I va ser nomenat emperador de l’Imperi romano-germànic (1519, juliol, 6), a la mort
del seu avi patern, l’emperador Maximilià I, la qual cosa suposà que la ciutat de Barcelona fos
durant uns quants mesos la capital d’aquest immens imperi.
Per això, són molt nombrosos els contractes de compravenda de censals morts amb les àpoques
corresponents, així com actes jurídics relacionats amb els dits censals morts emesos per la ciutat,
probablement per formar part de donacions simples, donacions en contemplació de matrimoni o de
llegats testamentaris, cosa que explica els trasllats relatius a clàusules concretes de certs capítols
matrimonials, testaments, en la seva major part originals, i el gran nombre de trasllats de clàusules de
testaments, sobretot de clàusules de l’herència universal. A més a més, hi trobem una sèrie de tipologies documentals a l’entorn de la comercialització dels censals morts: hipoteques, divisions o particions, cessions totals o parcials, permutes, adjudicacions, transferències i lluïcions o redempcions.
Assenyalem que els contractes de compravenda de censals sempre fan referència al privilegi original
atorgat per Pere III a la ciutat de Barcelona per vendre censals morts i violaris en les quantitats
necessàries per fer front a les despeses ocasionades per la guerra amb Castella (1359, maig, 17.
Barcelona) i a la seva confirmació pel seu fill Joan I (1390, febrer, 5. Barcelona). Més tard, a aquests
antecedents s’hi afegeixen, d’una banda, l’al·lusió al privilegi de Joan II que assegura les quantitats
ingressades a la Taula de Canvi de Barcelona procedents de la compra de censals morts sobre la universitat d’aquesta ciutat de tota empara, marques, represàlies, deutes i crims amb efectes retroactius,
ja que el preu dels censals morts s’ingressava sempre en aquesta institució, bé a nom del comprador
o al nom de la persona o de les persones per ell designades, atorgat poc després de la capitulació o
pau de Pedralbes (1472, octubre, 24), on el dit rei reconeixia les emissions de censals per part de les
institucions catalanes, entre les quals el Consell de Cent de Barcelona, i, d’altra banda, el privilegi de
Ferran II (1503, capítol de cort 42), en el qual el monarca confirma els privilegis atorgats pels seus
predecessors a la dita institució de la Taula de Canvi. Remarquem que el privilegi de Joan II atorgava
de nou fil per randa el concedit originàriament per Joan, duc de Lorena, fill i lloctinent a Catalunya de
Reiner d’Anjou (1468, gener), poc abans que la Taula de Canvi fes fallida. També constatem que d’una
part important dels censals morts regestats en podem seguir tots els antecedents des de la seva creació fins a l’acte jurídic de què es tracti en el període temporal que treballem.
Entre els compradors de censals, hi són molt nombroses les institucions religioses, tant monestirs
de la ciutat i del territori de Barcelona, comunitats de preveres i rectors d’altars i capelles de les
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diferents esglésies i parròquies de la dita ciutat i administradors de causes pies, com membres d’aquestes institucions a manera de persones privades. Igualment, són freqüents les compres per part
de marmessors i curadors de menors, generalment en compliment de clàusules testamentàries o
per assegurar el futur dels seus tutelats. També hi inverteixen força algunes confraries d’oficis per
mitjà dels seus cònsols o dirigents, molts mercaders, legistes, alts funcionaris reials, alguns funcionaris municipals i membres de la noblesa, principalment cavallers i donzells.
Així mateix, els particulars, davant de necessitats imperioses de líquid o numerari comptant (fugir
de la ciutat a causa d’epidèmies, deutes, etc.), acudien també a la creació de censals cobradors
sobre els seus béns, però normalment presentaven fiadors com a garantia, i aquests darrers o els
mateixos interessats hipotecaven censals carregats sobre la universitat de Barcelona o altres institucions públiques com la Generalitat de Catalunya o diferents universitats. El recurs als violaris, utilitzats en els segles XIV i XV amb finalitat similar, és purament testimonial.
Les competències dels consellers i el Consell de Cent de la ciutat queden paleses en la documentació ja esmentada, però també tant en les procuracions a les persones més idònies per protestar
per la lesió d’algun dels privilegis de la ciutat de Barcelona i dels seus habitants, com per nomenar
lloctinents de cònsols ultramarins amb plenes potestats per actuar defensant aquests privilegis en
totes les instàncies judicials de l’indret on han estat designats. D’altra banda, mitjançant les seves
peticions al sobirà, obtenen un nou privilegi per als dits cònsols ultramarins i els seus lloctinents: el
de ser considerats ciutadans de les ciutats per a les quals han estat nomenats.
De vegades són els càrrecs nomenats per aquests consellers fent ús de les competències que els
atorgaven els privilegis reials concedits a la ciutat de Barcelona, els que porten a terme les atribucions donades als individus que gaudeixin dels dits oficis, com és el cas dels nomenament de lloctinents o substituts per part dels cònsols ultramarins, a causa de la seva absència, bé per motius
personals o per estar ocupats en altres afers oficials. Excepcionalment, i en relació amb aquesta
competència dels consellers barcelonesos, hi trobem una designació de lloctinent de cònsol de
castellans per part del cònsol del Regne de Castella, amb tota seguretat perquè recau en un mercader barcelonès aprofitant que ja residia a la ciutat i el regne on se’l nomenava (Palerm-Sicília
insular), la mateixa persona que més tard exerceix com a lloctinent del cònsol de catalans, la qual
probablement tenia els coneixements i l’experiència necessaris per exercir el dit ofici.
Les institucions religioses de la ciutat, com ja ha quedat palès en els catàlegs publicats, també es fan
evidents en aquest conjunt, generalment, com ja hem dit, en actes jurídics relacionats amb la compravenda de censals, però també en la de béns immobles o per deixes a persones d’aquestes
comunitats religioses. Així, hi ha un privilegi reial sobre la dotació del monestir de Sant Jeroni de la
Vall d’Hebron (1519). Igualment, hi trobem alguna referència a altres monestirs del territori de
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Barcelona i a la Inquisició, ja que els censals propietat de persones condemnades per heretgia anaven a parar al rei o fisc reial, el qual en podia disposar lliurement.
La figura del veguer, el sotsveguer o del regent de la vegueria de Barcelona, l’autoritat delegada de
la corona, es mostra en les nombroses actes notarials de sentències d’adjudicacions o assignacions
d’herències, a petició de l’interessat, generalment mitjançant un procurador. Aquestes adjudicacions
es portaven a terme per fer efectiva la voluntat del testador quan es produïa alguna de les
incidències esmentades en el testament, generalment relatives a l’hereu o l’hereva universal o quan
s’originava una mort intestada. Aquesta competència del veguer està, sens dubte, relacionada amb
l’abundància de trasllats de clàusules de l’herència universal o de llegats continguts en els testaments originals, i en menor nombre, de testaments originals i de trasllats de clàusules de capítols
matrimonials, tant de donacions entre vius en contemplació de matrimoni com de constitucions
dotals. El motiu ben evident és que entre el béns adjudicats, les herències i en l’atorgament dels
dots, s’hi consideren censals morts. Tanmateix, també s’han guardat documents de la seva intervenció en el nomenament de curadors de menors o de persones incapacitades mentalment, l’adjudicació d’un salari a un tutor testamentari per a despeses extraordinàries en la curadoria, l’atorgament de llicència a un menor per lluir els censals morts que li pertanyen, i de l’autorització en la
divisió d’heretats, arbitratges i en les donacions entre vius, la quantitat de les quals superava l’import de 500 auris.
La resta de tipologies documentals són molt variades. A més de les enunciades més amunt, es
conserven contractes de compravenda de béns immobles, sobretot de cases i d’annexos, tant en
franc alou com d’establiments en emfiteusi, i d’actes jurídics relacionats amb els dits contractes:
àpoques, confirmacions de vendes per la muller del venedor amb renúncia dels seus drets, actes
notarials de lliurament de la possessió corporal al comprador de la cosa venuda per part del
venedor, donacions, permutes i procuracions. Així mateix, també hi trobem donacions de drets
d’herència, donacions entre vius d’heretats senceres i d’immobles singulars, de vegades formant
part del dot, àpoques de restitució del dot, subrogacions de marmessories i una excepcional
renúncia de la ciutadania barcelonesa. En general, qualsevol tipologia documental ens forneix
dades sobre les incursions periòdiques de la pesta a la ciutat de Barcelona, de manera que en el
període que ressenyem, entre els anys 1501 i 1530, hom pot comptabilitzar, per altres estudis,
almenys dotze episodis de pestilència. La preocupació que ocasionava aquest greu problema sanitari s’evidencia en la llicència donada al clavari de la ciutat per vendre censals amb carta de gràcia,
carregats especialment sobre del dret de la farina, per pagar les despeses de quatre pelegrins preveres a Sant Jaume de Galícia, per edificar una església o capella dedicada a Sant Sebastià i fundar
una confraria en honor del mateix sant (1507). Aquesta església efectivament es construí i subsistí
fins al segle XIX.
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Finalment, hi apareixen notícies de tipus urbanístic, com la construcció de l’esperó de llevant de la
muralla, i de personatges com els Carbonell (Pere Miquel i el seu fill Francesc), escrivans i arxivers
reials i notaris públics de Barcelona, els germans Mai, fills i néts de regents la cancelleria reial, en què
destaca Miquel Mai que més tard és nomenat vicecanceller de la corona catalano-aragonesa fins a la
seva mort (1533), i, com a anècdota, la de Lluís Desplà, ardiaca de la Seu de Barcelona, el qual residia
a l’actual edifici de l’Arxiu Històric de la Ciutat, conegut popularment com la Casa de l’Ardiaca.
La llengua emprada en la redacció d’aquests documents generalment és la llatina, encara que les
deliberacions del Consell de Cent inserides en les compravendes de censals morts, molts testaments i trasllats de clàusules testamentàries, així com trasllats de capítols matrimonials i de pactes
són en català, probablement perquè eren documents en els quals era important que tot fos molt
clar i que tothom ho pogués entendre.
L’ordenació del catàleg és cronològica i el model de fitxa utilitzada és idèntic al del primer volum del
Catàleg, al qual ens remetem. També, com en els volums anteriors, aquest Catàleg va acompanyat
d’un índex onomàstic general i de matèries només de la ciutat de Barcelona.

Maria Cinta Mañé i Mas – Manuel Rovira i Solà
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Catàleg dels pergamins
municipals de Barcelona
Anys 1501-1530
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1541

1501, febrer, 1. 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 Paula, muller del difunt Antoni Vinyes, notari, ciutadà de
Barcelona, un censal mort de 20 lliures de pensió anual, a percebre cada 13 de gener, assignades sobre
les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 500 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-1512
757 x 660
Al dors, en lletra coetània: “(...) seus, de XX lliures annuals e perpetuals de censal mort, pagadores
quiscun any a XIII de janer, sobra la universitat de la ciutat de Barcelona, per preu de cinch-centes
lliures, a rahó de vint-y-cinch mília per mil”.
Pergamí malmès del marge dret, amb pèrdua d’escriptura en totes les ratlles.

1542

1501, febrer, 1. 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 Rovirola i Joan Casals, cònsols aquest any de l’ofici dels
argenters de la ciutat de Barcelona, actuant com a administradors de les causes pies fundades pel
difunt Miquel Bofill, argenter, ciutadà de Barcelona, en el seu darrer testament, un censal mort de 7 lliures de pensió anual, a percebre cada 5 de gener, assignades sobre les imposicions i altres drets de la
ciutat de Barcelona, pel preu de 175 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous. Les 175 lliures
pertanyen a la marmessoria del dit Miquel Bofill i procedeixen de la lluïció d’un altre censal mort de
major preu que la dita marmessoria rebia cada mes de juliol, a raó de 20.000 sous per 1000 sous,
assignat sobre la universitat de la ciutat de Barcelona. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Rafel Cervera, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1513
796 x 633
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Al dors, en lletra coetània: “Carta de les VII lliures barçalonesas de censal mort, pagadores quiscun
any a cinch del mes de janer per lo clavari e síndich de la ciutat de Barcelona, venudes als honorables cònsols del offici dels argenters de la dita ciutat com a mermessors e administradors de les
pies causes per en Miquel Boffill, quòndam, argenter, ab son testament instituhides. És lo preu del
dit censal CLXXV lliures, a rahó o for de vint-y-cinch mília per mil”.

1543

1501, febrer, 1. 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 Busquets, priora del monestir de Santa Maria de les
Magdalenes, de Barcelona, i a tot el convent de monges, un censal mort de 34 lliures i 12 sous de pensió anual, a percebre cada 19 de gener, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de
Barcelona, pel preu de 865 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-1514
820 x 620
Nota dorsal bastant esborrada.
Pergamí malmès del marge esquerre, amb pèrdua d’escriptura en algunes ratlles.

1544

1501, febrer, 1. 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 l’abadessa i a tot el convent de monges del monestir de Santa
Maria de Montalegre, de Barcelona, un censal mort de 10 lliures de pensió anual, a percebre cada 16
de gener, 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.
Joan Vilar, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures del difunt Francesc
Nicolau de Moles, sogre i connotari seu, clogué aquest instrument el 30 d’agost de 1543.
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1A-1515
763 x 565 i 177 x 432 (àpoca)
Notes dorsals bastant esborrades.
Pergamí malmès en alguns passatges, sobretot del marge esquerre, i amb pèrdua d’escriptura en
algunes ratlles. L’àpoca és escrita en un pergamí petit cosit a l’instrument de venda amb una tireta
de pergamí.

1545

1501, març, 18. 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 Paula, muller del difunt Antoni Vinyes, notari, ciutadà de
Barcelona, un censal mort de 32 lliures de pensió anual, a percebre cada 15 de març, assignades sobre
les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 800 lliures, a for o raó de 25.000
sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda amb data de 22 de març.
Antoni Miquel, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1516
788 x 580
Nota dorsal molt esborrada.

1546

1501, març, 26. 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 Galceran Salzet Carbó i Ombau, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 22 lliures de pensió anual, a percebre cada 26 de març, assignades sobre les imposicions i
altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 550 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000
sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
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Nuri Joan Fogassot, escrivà de manament i per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les
escriptures del seu difunt avi matern Joan Faner, per autoritat reial notari públic de Barcelona i
escrivà del Consell de la ciutat, clogué aquest instrument el 15 d’octubre de 1548.
1A-1517
699 x 769

1547

1501, abril, 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 Violant, muller del difunt Dalmau de Queralt, senyor de la
baronia de Queralt, un censal mort de 24 lliures de pensió anual, a percebre cada 20 d’abril, assignades
sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 600 lliures, a for o raó de
25.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Nuri Joan Fogassot, escrivà de manament del rei i per la seva autoritat notari públic de Barcelona,
tenint les escriptures de l’escrivania del difunt Joan Faner, avi matern seu, notari públic de
Barcelona, clogué aquest instrument el 18 de setembre de 1551.
1A-1518
694 x 702
Al dors, en lletra coetània: “Carta de venda de censal feta per Gaspar Leyda, clavari de la ciutat de
Barcelona, a la noble dona Yolant de Queralt, muller de don Dalmau de Queralt, baró de la baronia de Queralt”.

1548

1501, abril, 22. 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 Antoni Falcó, cavaller, domiciliat a Barcelona, Marc Lunes,
apotecari, Antoni Barril, baster, i Francesc Gener, pagès, ciutadans de Barcelona, aquest any baciners i
administradors del bací dels pobres vergonyants de la parròquia de Santa Maria del Pi, els quals el
compren en nom i a profit i amb els recursos del dit bací, un censal mort de 64 lliures de pensió anual,
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a percebre cada 22 d’abril, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel
preu de 1600 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Bartomeu Torrent, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1519
725 x 675
Al dors, en lletra coetània: “Venda de LXIIII lliures pagadores quiscun any a XXII de abril, feta per
lo honorable clavari de la ciutat de Barcelona als magnífich e honorables bacinés del bací dels
pobres vergonyants de la parroquial ecclésia del Pi. En poder d’en Barthomeu Torrent, notari de
Barcelona”. En lletra posterior: “És ja diffinit per los administradors del bassí dels pobres vergonyans del Pi”.
Pergamí tacat i deteriorat de la banda dreta.

1549

1501, abril, 26. 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 Isabel, muller del difunt Antoni Elies, mercader, ciutadà de
Barcelona, un censal mort de 200 sous de pensió anual, a percebre cada 26 d’abril, assignats 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.
Pau Gomar, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures del difunt Antoni
Miquel, notari, clogué aquest instrument el 18 de maig de 1573.
1A-1520
797 x 620
Al dors, en lletra coetània: “Carta del censal de pensió de VIII lliures y preu CC lliures rebian los
aniversaris de la Seu de Barcelona sobre la ciutat de Barcelona”. “XXVI abril, fº 265”.
Pergamí malmès del marge dret, amb pèrdua de text en gairebé totes les ratlles.
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1550

1501, abril, 26. Barcelona.
Gaspar Lleida, mercader, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat
de Barcelona, confessa i reconeix a Isabel, muller que fou d’Antoni Elies, mercader, ciutadà de Barcelona,
que li ha pagat 250 lliures mitjançant la Taula de Canvi de la ciutat, pel preu d’un censal mort de 10
lliures de pensió anual, a percebre cada 26 d’abril, assignades sobre les imposicions i altres drets de la
ciutat de Barcelona, que avui mateix li ha venut.
Pau Gomar, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania del
difunt Antoni Miquel, connotari seu, clogué aquest instrument el 18 de maig de 1573.
1A-1521
312 x 298

1551

1501, abril, 26. 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 Desvalls, donzell, domiciliat a la ciutat de Barcelona,
un censal mort de 54 lliures i 10 sous de pensió anual, a percebre cada 21 de novembre, assignades
sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 1362 lliures i 10 sous, a for o
raó de 25.000 sous per 1000 sous.
Pere Jovells, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les notes i escriptures de l’escrivania del difunt Rafel Cervera, connotari seu, clogué aquest instrument el 31 d’octubre de 1553.
1A-1522
685 x 655
Pergamí en mal estat de conservació del marge esquerre, amb pèrdua d’escriptura en algunes ratlles.
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1552

1501, abril, 26. Barcelona.
Gaspar Lleida, mercader, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat
de Barcelona, confessa i reconeix a Francesc Desvalls, donzell, domiciliat a la ciutat de Barcelona, que li
ha pagat 1362 lliures i 10 sous mitjançant la Taula de Canvi de la ciutat, pel preu d’un censal mort de
54 lliures i 10 sous de pensió anual, a percebre cada 21 de novembre, assignades sobre les imposicions
i altres drets de la ciutat de Barcelona, que avui mateix li ha venut.
Pere Jovells, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les notes i escriptures de l’escrivania del difunt Rafel Cervera, connotari seu, clogué aquest instrument el 31 d’octubre de 1553.
1A-1523
256 x 325

1553

1501, maig, 29. 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 la marmessoria de Constança Alavers un censal mort de 16
lliures i 16 sous de pensió anual, a percebre cada 29 de maig, assignades sobre les imposicions i altres
drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 420 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous.
Pau Gomar, notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania d’Antoni Miquel, connotari seu, més jove, clogué aquest instrument el 21 d’abril de 1569.
1A-1524
762 x 525
Notes dorsals: “També fan per lo censal de VIII lliures rebia dona Dorotea de Vilalba per que era
(...) censal e fou (...)”. “Diffinit a XXI de juny 1569”. “Fan per la luytió feta per la ciutat del censal de
VIII lliures, XVI sous que lo senyor canonge Comes de sa vida rebia a XXVIIII de maig, y aprés los
marmessors de la dona que fou muller de (...) Alanes”.
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1552. Gaspar Lleida, clavari
de Barcelona, síndic i procurador de la ciutat, reconeix a
Francesc Desvalls, donzell,
domiciliat a la ciutat de
Barcelona, que li ha pagat
1362 lliures i 10 sous pel preu
d’un censal mort de 54 lliures
i 10 sous de pensió anual, a

percebre cada 21 de novembre, assignades sobre les
imposicions i altres drets de
la ciutat.
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1554

1501, maig, 29. Barcelona.
Gaspar Lleida, mercader, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat
de Barcelona, confessa i reconeix a la marmessoria de Constança Alavers que li han pagat 420 lliures
mitjançant la Taula de Canvi de la ciutat, pel preu d’un censal mort de 16 lliures i 16 sous de pensió
anual, a percebre cada 29 de maig, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de
Barcelona, que avui mateix ha venut a la dita marmessoria.
Pau Gomar, notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania d’Antoni Miquel, connotari seu, més jove, clogué aquest instrument [el 21 d’abril de 1569].
1A-1525
196 x 288

1555

1501, juny, 5. 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 marmessors i administradors de la causa pia fundada per
Bernat Gili, un censal mort de 4 lliures de pensió anual, a percebre cada 5 de juny, assignades sobre les
imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 100 lliures, a for o raó de 25.000 sous
per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Miquel Vives, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures del difunt Antoni
Miquel, per la mateixa autoritat connotari seu, clogué aquest instrument el 10 de setembre de
1591.
1A-1526
650 x 563
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1556

1501, juliol, 5. 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 Elionor Font, priora del monestir de les monges Predicadores
de Barcelona [Santa Maria de Montsió], en nom de tot el convent, un censal mort de 105 lliures, 1 sou,
11 diners i malla de pensió anual, a percebre cada 23 de juny, assignades sobre les imposicions i altres
drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 2627 lliures, 8 sous i 10 diners, a for o raó de 25.000 sous
per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Pere Mas, per autoritat reial notari públic de Barcelona, clogué aquest instrument en lloc de
Galceran Balaguer, sogre i connotari seu, el 6 d’octubre de 1501.
1A-1527
617 x 605
Notes dorsals coetànies i posteriors.
Pergamí malmès del marge esquerre, amb pèrdua d’escriptura en totes les ratlles.

1557

1501, 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 a Antoni Arnau Pla, doctor en decrets, rector de l’altar de Sant
Bartomeu i Santa Bàrbara de la parròquia de Santa Maria del Pi, en nom, a benefici i amb els recursos
del dit altar, un censal mort de 4 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 100 lliures, a for o raó de 25.000
sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Pere Celitons, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Francesc Guerau Fogassot,
escrivà reial, per la seva autoritat notari públic de Barcelona, absent, tenint les escriptures de l’escrivania del difunt Joan Faner, sogre i connotari seu, clogué aquest instrument el 13 d’agost de
1515.
1A-1528
585 x 634
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Al dors, en lletra posterior: “Calopa de Sarrià”.
Document amb la lletra esvaïda en alguns passatges. Hi falta una bona part de l’angle superior
dret, amb pèrdua d’escriptura.

1558

1501, juliol, 31. Barcelona.
Clàusula del testament del difunt Sebastià Ponç, mercader, ciutadà de Barcelona, ordenat i signat en
aquesta ciutat el 31 de juliol de 1501, clos per Bartomeu Sumes, notari públic de Barcelona. La clàusula testamentària és d’institució d’hereu universal a favor de Benet Ponç, fill seu i de la seva muller
Eufrasina, i si de cas manca nomena substitut Francesc Ponç, un altre fill seu, i en substitució d’aquest
designa Donat Ponç, germà i marmessor seu.
Trasllat autoritzat per Miquel Benet Gilabert, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 4 de
desembre de 1551.
1A-1529
226 x 374
Al dors, en lletra coetània: “Clàusula de la herència del honorable en Sebastià Pons, quòndam, mercader”.

1559

1501, setembre, 18. 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 marmessors d’Eulàlia d’Olzinelles, un censal mort de 6 lliures, 13 sous i 4 diners de pensió anual, a percebre cada 17 de setembre, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 166 lliures i 13 sous, a for o raó de 25.000
sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Miquel Vives, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures del difunt Antoni Miquel, per la mateixa autoritat connotari seu, clogué aquest instrument el 3 de setembre
de 1591.
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1A-1530
629 x 629
Al dors, en lletra coetània: “Fan per lo censal (…) dels marmessors de Eulàlia Olzinelles (...)or fo. 42”.

1560

1501, octubre, 6. Barcelona.
Joan Benet Ros, ciutadà de Barcelona, fill de Joan Ros i d’Elionor, difunts, transfereix i transporta al seu
germà Galceran Benet Ros, 200 lliures en el preu i 8 lliures en la pensió d’aquell censal mort de 36 lliures de pensió anual i de 900 lliures de preu o propietat que llur pare rebia en vida i que ara rep Joan
Benet cada 26 de febrer sobre la ciutat de Barcelona. Joan Ros havia comprat el censal a Gaspar
Lleida, mercader, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, amb carta de gràcia el 26 de febrer de 1501 en poder del notari infrascrit. Joan Benet Ros
fa aquesta donació al seu germà en compliment del compromís que hi ha entre ambdós per resoldre la
transmissió hereditària de llur pare Joan Ros.
Lluís Rufet, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Joan Lunes, mestre, per la
mateixa autoritat connotari seu, aquest any conseller de la ciutat de Barcelona i per aquesta causa
ocupat en els afers de la cosa pública, tenint les escriptures de l’escrivania del difunt Pere Triter, per
la mateixa autoritat connotari seu, clogué aquest instrument el 5 de febrer de 1556.
1A-1531
352 x 505
Al dors, en lletra coetània: “In solutum datio feta per mossèn Joan Benet Ros a mossèn Galceran
Benet Ros, gemà seu, de docentas liures sobre la ciutat, etc.”.

1561

1501, octubre, 12. 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 Pasqual, notari, ciutadà de Barcelona, i als seus hereus i
successors, un censal mort de 6 lliures de pensió anual, a percebre cada 11 d’octubre, 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.
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Pere Fitor, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania del
difunt Antic d’Òdena, per autoritat reial notari públic de Barcelona, clogué aquest instrument el 8
de juny de 1573.
1A-1532
738 x 749

1562

1501, octubre, 28. Barcelona.
Testament de Violant, muller de Joan Vallcebre, mercader, ciutadà de Barcelona, filla dels difunts Bernat
Boixeda, mercader de la vila de Besalú, i de Bartomeua. Nomena marmessors el seu marit Joan,
Margarida, muller del difunt Dalmau Boixeda, mercader, ciutadà de Barcelona, i Jaume Aguilar, mercader, ciutadà de Barcelona. Designa hereus universals la seva filla Margarida Beneta i els altres fills que
nasquessin. Vol ser enterrada a la sepultura que el seu marit té a l’església del monestir dels frares
Predicadors de Barcelona. Ordena pagar tots els seus deutes i disposa dos trentenaris de misses. També
fa llegats a les obres de la seva parròquia, de la seu i de les esglésies de Sant Just i Pastor, Sant Miquel,
Sant Jaume i la capella de la Pietat del monestir de Sant Agustí, de Barcelona, així com a l’obra de
Santa Maria de Montserrat. Deixa 20 sous a cada marmessor per a les despeses i 30 lliures a la dita
Margarida per l’educació, la criança i altres beneficis que n’ha rebut.
Joan Modolell, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Jaume Francesc Gili, per la
mateixa autoritat notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó, tenint les escriptures
del seu difunt pare i connotari Narcís Guerau Gili, clogué aquest instrument el 10 de març de
1517.
1A-1533
289 x 535
Nota dorsal: “Testament de la honorable dona na Violant, muller del honorable mossèn Joan
Vallcebre, mercader, en poder del discret Narcís Garau Gili, quòndam, notari de Barcelona”.
Pergamí malmès de la part dreta, amb pèrdua d’escriptura.
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1563

1501, octubre, 30. 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 Lluís Desplà, canonge, ardiaca major de la Seu de Barcelona,
rector de l’església parroquial de Sant Just i Pastor, i a la comunitat de preveres i beneficiats de la dita
església, administradora dels aniversaris comuns de la mateixa església, un censal mort de 10 lliures, 11
sous i 8 diners de pensió anual, a percebre cada 30 d’octubre, assignades sobre les imposicions i altres
drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 264 lliures, 13 sous i 6 diners, 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-1534
790 x 643
Notes dorsals: “Venda de censal de pensió annual de X lliures, XI sous, VIII diners quiscun any, pagadores a XXX de octubre, feta per lo honorable en Gaspar Leyda, mercader, clavari e síndich de
Barcelona, als venerables rector e preveres de la comunitat de la sglésia parroquial de Sanct Just e
Sanct Pastor de la dita ciutat, comprants en nom e a ops e de pecúnies dels anniversaris comuns de
la dita sglésia, per preu de CCLXIIII lliures, XIII sous, VI diners, a rahó o for de XXV mília per mil”. En
lletra més tardana: “Venda de censal mort de preu o proprietat de CCLXIIII lliures, XIII sous, VI, e de
pensió de X lliures, XI sous, VIII, pagadors quiscun any a XXX de octubre, feta per lo clavari de la
ciutat de Barçelona al reverend rector y venerable comunitat de la iglésia de Sant Just y Sant Pastor
de dita ciutat, a obs dels anniversaris comuns de dita iglésia”. “Octubre”. “Luyt (…)”.

1564

1502, gener, 29. 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 Miquel Bastat, prevere, beneficiat a la Seu de Barcelona,
prior de la capella de les Onze Mil Verges de la dita seu, que el compra amb els diners i a profit del dit
priorat, un censal mort de 100 sous de pensió anual, a percebre cada 29 de gener, assignats sobre les
imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 125 lliures, a for o raó de 25.000 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 del difunt Antoni
Miquel, notari, clogué aquest instrument el 20 de febrer de 1548.
1A-1535
782 x 575
Notes dorsals: “Del prior de les Vèrgens”. “Censal de preu de CXXV lliures e de pensió de C sous,
venut per (...)”.

1565

1502, febrer, 28. Barcelona.
Jaume Setantí, clergue de Barcelona, ven a Joan Fuster, mercader, ciutadà de Barcelona, unes cases que
com a persona laica i privada posseeix a la ciutat de Barcelona, vora el monestir de Santa Maria de la
Mercè, a prop del mar. Les cases són tingudes pel benefici o la capellania de Santa Maria fundada a
l’església de Santa Maria de Montsió del monestir de monges Predicadores de Barcelona, a cens de 3
lliures i 3 sous anuals. Es donen les afrontacions de les cases i els antecedents de la seva transmissió.
Preu de la venda: 80 lliures. Segueix l’àpoca del preu de la venda. Tot seguit, amb data del 5 de març, hi
ha la ratificació de la dita venda i, segons el pacte aleshores convingut, la promesa i el compromís que
el venedor Jaume Setantí i Miquel Satorra i Pere Vila, mercader, ciutadans de Barcelona, fidejussors,
adquireixen de defensar l’esmentat Joan Fuster, comprador, en qualsevol contenció o reclamació que
contra aquella venda poguessin interposar una persona privada o una corporació o col·legi. També hi ha
l’acta notarial del lliurament de la possessió corporal de les cases a favor del seu comprador.
Joan Vilana, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1536
731 x 547
Nota dorsal: “Cartha de venda feta per lo honorable en Jaume Setantí al honorable en Joan Fuster,
mercader, de totas aquelles cases situades en la present ciutat de Barcelona, prop lo monastir de la
Mercè, per preu de LXXX lliures, a cens de III lliures, III sous pagadors a la festa de Sancta Maria
de març al obtenint lo benifici o capellania de Sancta Maria en lo monastir de (...) intituït”.
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1566

1502, març, 15. Barcelona.
Francesc Miquel Benet Sacalm, donzell, domiciliat a Barcelona, ven amb carta de gràcia a Joan Olzina,
apotecari, ciutadà de Barcelona, un cens de 20 sous rebedor cada any per Nadal sobre unes cases que
Pere Trullols, sastre, ciutadà de Barcelona, posseeix al costat del cementiri de Santa Maria del Pi, a
Barcelona, sota el domini alodial d’aquesta església i del seu rector. També li ven un altre cens de 3
morabatins pagadors per la Mare de Déu d’agost sobre unes cases en el carrer del Dormidor dels
Frares Menors. Preu de la venda: 35 lliures. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Francesc Guerau Coromina, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1537
702 x 582
Pergamí en mal estat de conservació, sobretot de la meitat superior, en gran part il·legible.

1567

1502, abril, 9. Barcelona.
Guerau Dusai, cavaller, clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Francesc Solzina, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona,
com a usufructuari, i a la seva muller Caterina, com a propietària, un censal mort de 8 lliures de pensió
anual, a percebre cada 9 d’abril, assignades sobre les imposicions 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-1538
872 x 576
Pergamí malmès de la banda dreta, especialment de la meitat superior, amb pèrdua d’escriptura.
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1568

1502, abril, 27. Barcelona.
Guerau Dusai, cavaller, clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Joan Vallcebre, mercader, ciutadà de Barcelona, com a usufructuari, i a la seva muller Violant, com a propietària, 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 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Francesc Guerau Fogassot, escrivà reial, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les
escriptures del difunt Joan Faner, sogre i connotari seu, clogué aquest instrument el 19 de setembre de 1514.
1A-1539
749 x 631
Nota dorsal: “Venda de censal mort de pensió annual de XX lliures barcelonines quiscun any,
pagadores a XXVII del mes de abril, feta per lo honorable mossèn Guerau Dusay, cavaller, clavari y
síndich de la ciutat de Barcelona, als honorables en Joan Vallcebra, mercader, ciutedà de la dita ciutat, com a usufructuari, constant lo matrimoni entre ell y la honorable senyora Yolant, muller sua, y
a la dita Yolant, com a propietària. Per preu de D lliures barcelonines, a rahó o for de vint-y-sinch
mília per mil”.
Pergamí malmès de la part superior dreta, amb pèrdua d’escriptura.

1569

1502, maig, 14. Barcelona.
Guerau Dusai, cavaller, clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a fra Esteve Sebastià, prior del monestir de Santa Maria de la
Mercè dels Captius, de Barcelona, i a tot el seu convent, un censal mort de 160 sous de pensió anual, a
percebre cada 14 de maig, assignats sobre les imposicions 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.
Miquel Vives, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures del difunt Antoni
Miquel, per la mateixa autoritat connotari seu, clogué aquest instrument el 23 de juliol de 1591.
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1A-1540
820 x 634
Notes dorsals esborrades.

1570

1502, juny, 20. Barcelona.
Clàusula del testament del difunt Ferrer de Gualbes, donzell, domiciliat a Barcelona, dictat en aquesta
ciutat el 20 de juny de 1502, clos per Francesc Nicolau de Moles, notari públic de Barcelona, difunt. La
clàusula testamentària és d’institució d’hereu universal a favor de Ferrer de Gualbes, fill púber del testador i de la seva muller Elionor, difunta. En cas d’impossibilitat, el substituiria Miquel de Gualbes, germà
del testador, i els seus fills. En darrera instància, serien hereus universals Pere Joan Serra i Francesc Serra,
nebots del testador. S’esmenten també els seus cunyats Pere i Francesc de Santcliment.
Trasllat autoritzat per Guerau Joan Coromina, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 26
d’octubre de 1569.
1A-1541
255 x 380

1571

1502, juny, 23. Barcelona.
Guerau Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Barcelona,
ven amb carta de gràcia a Francesc Piquer, clergue, obtentor del benefici fundat a l’altar de Santa
Margarida de la Seu de Barcelona, administrador, per raó del dit benefici, de les misses ordenades celebrar
en la dita seu pel difunt Esteve Busquets, prevere, comprant-lo en nom i a benefici de les dites misses i
amb els diners d’aquella administració, un censal mort de 7 lliures, 6 sous i 4 diners i òbol de pensió anual,
a percebre cada 17 de juny, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel
preu de 183 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Pau Gomar, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania del
difunt Antoni Miquel, connotari seu, clogué aquest instrument el 3 d’octubre de 1553.
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1A-1542
752 x 546
Notes dorsals: “Per la luyció del censal rebia lo benefici de Santa Margarida en la seu, en juny,
sobre la ciutat”. “De mossèn Gabriel Ferran, per lo censal de la ciutat”.

1572

1502, juny, 29. Sant Vicenç dels Horts.
Guillem Ramon de Bellera, major de dies, cavaller, senyor de les baronies de Bellera, en el Pallars, i de
Cervelló, en el Llobregat, la seva muller Violant de Bellera, llur fill Guillem Ramon de Bellera i la seva
muller Agnès de Bellera i de Luna, venen a Francesc Vallès, pagès del castell de Pacs, una peça de terra
d’uns tres jornals que posseeixen en lliure i franc alou en el territori de Vilafranca, vora el portal de
Canyamàs, en el lloc dit les Mujades de mossèn Hug de Vilafranca. Es donen les afrontacions de la terra i
els antecedents de la seva transmissió. Preu de la venda: 95 lliures. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Els venedors Violant, Guillem Ramon fill i Agnès signaren amb posterioritat les dites venda i àpoca.
Bartomeu López, habitant de Vilafranca del Penedès, per autoritat reial notari públic per a tota la
terra i dominació del rei d’Aragó.
1A-1543
389 x 652
Al dors, en lletra coetània: “Carta de venda feta per los nobles mossèn Guillem Ramon de Bellera,
cavaller, Violant de Bellera, sa muller, e Guillem Ramon de Bellera, fill lur, a·n Francesch Vellès, de
Pachs, d’una peça de terra prop lo portal de Canyamàs, appellada Mujades de mossèn Huc de
Vilafrancha”. En lletra posterior: “(...) de la especial obligació del censal creat per Joan Vallès a la
comunitat, ab acte rebut en poder de Francesch Tarrassa, notari, als 2 de juny 1572”. En lletra
moderna: “Pergamins inútils”. Hi ha altres anotacions diverses.

1573

1502, juliol, 12. Barcelona.
Guerau Dusai, cavaller, clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Barcelona,
ven amb carta de gràcia a Pere Martí, notari, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 5 lliures de pensió
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anual, a percebre cada 12 de juliol, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona,
pel preu de 125 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-1544
813 x 656
Al dors, en lletra coetània: “Carta de sinch lliures annuals e rendals de censal mort que la universitat de la ciutat de Barcelona fa e presta al discret en Pere Martí, notari, e als seus, quiscun any, a XII
de juliol, per preu de CXXV lliures, a rahó de vint-y-cinch mília per mil”. En lletra posterior i repetit dues vegades: “Sunt continuate in meo capibrevio, foleo 9”. “Per lo censal luït a la senyora
Elisabet Anna ces Cases, a (...) juliol”.
El cognom Dusai figura escrit, en aquest i altres documents posteriors, amb la forma Durall.

1574

1502, agost, 30. Barcelona.
Guerau Dusai, cavaller, clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Jaume Salania, obtentor d’una capellania sota la invocació de
Santa Anna, i als seus successors, comprant-lo en nom, amb els diners i a benefici de la dita capellania,
un censal mort de 4 lliures i 8 sous de pensió anual, a percebre cada 30 d’agost, assignades sobre les
imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 110 lliures, a for o raó de 25.000 sous
per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Miquel Vives, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures del difunt Antoni
Miquel, notari.
1A-1545
542 x 713

1575

1502, setembre, 13. Barcelona.
Fra Pere Joan, mestre en sacra pàgina, guardià del monestir dels Frares Menors de Barcelona, de l’orde
de Sant Francesc, i altres trenta-tres conventuals designats nominalment, aplegats a la Sala Capitular
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del dit monestir, d’una part, i Joana, muller del difunt Dalmau de Navel, ciutadà de Barcelona, de l’altra
part, acorden uns capítols sobre la missa que la dita Joana institueix per ser celebrada cada dia i perpètuament pels frares preveres a l’església del dit monestir. Ambdues parts estableixen la forma i les condicions de la celebració de la missa. Joana de Navel, en retribució de la missa, fa consignació al monestir
d’un censal mort de 18 lliures i 10 sous de pensió anual, i de preu o propietat de 462 lliures i 10 sous,
que ella mateixa havia comprat amb carta de gràcia a Guerau Dusai, cavaller, clavari i síndic de la universitat de la ciutat de Barcelona, el 22 de juny passat, en poder del notari Bartomeu Sumes, rebedor
cada any aquest mateix dia sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona.
Pere Gener, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures del difunt
Bartomeu Sumes, notari, clogué aquest instrument el 12 d’octubre de 1545.
1A-1546
525 x 634
Al dors, en lletra coetània: “Carta de institució de una missa cotidiana feta per la senyora Johana
de Navel en lo monastir dels Frares Menors de Barcelona, e consignació del censal de CCCCLX
lliures, X sous de preu, que·s reb sobre la ciutat de Barcelona cascun any a XXII de juny, y de penció de XVIII lliures, X sous”. “Calça”. “Per Sanct Francesch”.

1576

1502, octubre, 1. Sant Boi de Llobregat.
Joan de Torrelles, donzell, domiciliat a la vila de Sant Boi de Llobregat, i la seva muller Joana venen a
Pere Ferrer, cavaller, domiciliat a Barcelona, una peça de terra campa formada per cinc feixes contigües,
que posseeixen per Antoni Joan Torrelles, àlies Pelegrí, sota el seu domini alodial, i pagant cada any un
cens de 2 sous per Sant Joan del mes de juny. La terra està situada a la parròquia de Sant Boi, en el
lloc anomenat les Quadres. Es donen les afrontacions de la terra. Preu de la venda: 9 lliures.
Antoni Gibert, prevere, vicari perpetu de l’església parroquial de la vila de Sant Boi de Llobregat,
notari públic de les dites vila i parròquia.
1A-1547
301 x 512
Pergamí malmès de la part superior dreta, amb pèrdua d’escriptura.
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1575. Fra Pere Joan, guardià, i
altres trenta-tres conventuals
del monestir dels Frares
Menors de Barcelona, i Joana,
vídua de Dalmau de Navel,
ciutadà de Barcelona, acorden
els capítols de la institució

d’una missa perpètua que els
frares celebraran diàriament a
l’església del seu convent per
a l’ànima del difunt Dalmau.
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1577

1502, octubre, 26. Barcelona.
Galceran de Papiol, donzell, senyor del castell de Papiol, situat en el Llobregat, en nom propi i com a
procurador del seu gendre Bernat de Marimon, ciutadà de Barcelona, i de la seva muller Francina Àngela, filla seva, concedeix en permuta a Rafel Romeu i al seu fill Jaume Romeu, ciutadans de Barcelona, un
censal mort de 150 sous de pensió anual i 150 lliures de preu, que els seus principals reben sobre la
ciutat de Barcelona, amb efectes a partir del proper 3 de desembre. Es donen els antecedents de la
transmissió del censal. A canvi, els esmentats Rafel i Jaume Romeu concedeixen als primers, amb efectes també des del 3 de desembre, un altre censal mort, de 8 lliures, 6 sous i 7 diners i òbol de pensió
anual i 150 lliures de preu, que Ramon de Papiol, donzell, domiciliat en el Llobregat, senyor del castell
de Papiol, i la seva muller Elionor, i altres, els paguen cada any el 5 de gener. Es donen també els antecedents de la transmissió del censal. Galceran de Papiol i Rafel Romeu signen l’escriptura a Barcelona el
26 d’octubre, i Jaume Romeu el 24 de novembre.
[Pau] Gomar, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania
d’Antoni Miquel, difunt, connotari seu, clogué aquest instrument el 10 d’abril de (...).
1A-1548
384 x 593
Notes dorsals: “Faltan las (...) a la compra (...) del censal de la ciutat (...) apar en poder de mossèn
Jaume de Encontra, notari de Barcelona, any 1563”. “Renuntiatio facta per magnificum
Galcerandum dez Pap(...) Raphaeli Romei, ut usufructuario, et Joanni R(...), ut propietario, de censuale proprietatis DCL (...) super universitatem civitatis Barchinone”.
Document amb dos grans forats a la part esquerra, amb pèrdua d’escriptura.

1578

1503, març, 3. Barcelona.
Joan Benet Ros, ciutadà de Barcelona, fill dels difunts Joan Ros i Elionor, ciutadans de Barcelona, transfereix
a Guillem Joan Colom, cavaller, domiciliat a la ciutat de Barcelona, assignat tutor i curador, conjuntament
amb el dit Joan Benet Ros, del fill impúber i hereu del seu difunt germà Galceran Benet Ros, 100 lliures en
el preu i 4 lliures en la pensió anual d’un censal mort de 36 lliures de pensió anual i 900 lliures de preu, a
percebre cada 26 de febrer sobre la ciutat de Barcelona. Aquest censal Joan Benet Ros l’havia heretat del
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seu pare, el qual l’havia comprat amb carta de gràcia a Gaspar Lleida, mercader, ciutadà i clavari de
Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat, el 26 de febrer de 1501. Joan Benet Ros fa
aquesta transferència per pagar les 100 lliures que havia reconegut deure al seu germà, quan encara vivia,
amb instrument públic de 6 d’octubre de 1501, en satisfacció i pagament d’aquelles 300 lliures que el
mateix dia li havia promès pagar pels drets que li corresponien derivats de l’herència de llurs pares.
Lluís Rufet, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Joan Lunes, mestre i connotari
seu, aquest any conseller de la ciutat de Barcelona, el qual té les escriptures de l’escrivania del
difunt Pere Triter, connotari llur, clogué aquest instrument el 5 de febrer de 1556.
1A-1549
381 x 527
Al dors, en lletra coetània: “In solutum dació feta per mossèn Joan Benet Ros a mossèn Guillem
Joan Colom, curador de la persona y béns de (...) Ros”.

1579

1503, abril, 3. Barcelona.
Galceran Balaguer, notari i ciutadà de Barcelona, en qualitat de marmessor i de portantveus de les causes pies dels hereus universals de la difunta Francina, muller que fou del difunt Jaume Ubac, doctor en
lleis, ciutadà de Barcelona, i filla d’Antoni Joan Sitjar, mercader, ciutadà de Barcelona, i de Maria, difunts,
fa consignació a la confraria de la Concepció de la Verge Maria instituïda a la Seu de Barcelona, i als
seus majorals i administradors, de dos censals morts que la marmessoria de la dita Francina rep anualment i que seran esmerçats en la celebració d’una missa diària a la capella de la dita confraria, construïda en el claustre de la seu, al costat de la dels Sants Sebastià i Roc. Són donades les particularitats
d’ambdós censals. Francina havia fet testament el 17 de març de 1498, en poder de Gabriel Devesa,
notari públic de Barcelona, en què nomenava marmessors el dit Galceran Balaguer i Beatriu, muller
d’Antoni Mitjans, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, la qual renuncià després a la seva marmessoria.
Els administradors de la confraria signaren aquesta consignació el dia 22 d’abril.
No hi ha la subscripció notarial.
1A-1550
524 x 590
Al dors, en lletra coetània: “Consignació de la confraria de la Concepció”.
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1578. Joan Benet Ros, ciutadà
de Barcelona, transfereix a
Guillem Joan Colom, cavaller,
domiciliat en aquesta ciutat,
una part d’un censal mort
procedent de la seva herència
paterna, per fer front al pagament d’un debitori reconegut
al seu difunt germà Galceran
Benet Ros quan vivia. La
transferència és destinada a la

tutoria del fill impúber del dit
Galceran Benet, del qual són
tutors i curadors els esmentats Joan Benet Ros i Guillem
Joan Colom.
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1580

1503, abril, 3. Barcelona.
Guerau Dusai, cavaller, clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia al prior i al convent del monestir de Sant Agustí de Barcelona, un
censal mort de 13 lliures, 12 sous i 9 diners de pensió anual, a percebre cada 31 de març, assignades
sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 341 lliures, a for o raó de
25.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Pau Gomar, notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania del difunt Antoni
Miquel, connotari seu, més jove, clogué aquest instrument el 3 de desembre de 1558(?).
1A-1551
865 x 588
Notes dorsals: “Jovells”. “Fan per la luyció de (...) de pensió de VI lliures y de preu (...) que la (...)
rebia sobre la ciutat a (...) març”.
En l’encapçalament del text el clavari és anomenat Galceran en lloc de Guerau.
Pergamí malmès del marge esquerre, amb pèrdua d’escriptura gairebé en totes les ratlles.

1581

1503, abril, 4. Barcelona.
Guerau Dusai, cavaller, clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a fra Esteve Sebastià, prior, i al convent de Santa Maria de la
Mercè, de Barcelona, un censal mort de 160 sous de pensió anual, a percebre cada 18 de març, assignats sobre les imposicions 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.
Antoni Miquel, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1552
734 x 515
Nota dorsal: “Carta de venda de censal de preu de CC lliures e pensió de VIII diners (sic) quiscun
any pagadores a XVIII del mes de març, venut per lo honorable mossèn Garau Dusay, clavari e sín-
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dich de Barcelona, al reverent prior e convent de la Mercè, en poder d’en Anthoni Miquel, notari
de Barcelona”.

1582

1503, juliol, 5. Barcelona.
Esteve Lledó, prevere, beneficiat a la Seu de Barcelona, marmessor conjuntament amb Pere Prat, prevere, beneficiat a la dita seu, Vicenç Prat, de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova, i Antoni Morell, sabater de la vila de Granollers, del testament del difunt Mateu Tomàs, àlies Prat, prevere, beneficiat a la
mateixa seu, en qualitat de procurador de tots ells i de portantveus de les causes pies instituïdes pel
testador, ven a Pere Bargalló, carnisser, ciutadà de Barcelona, la meitat d’una taula de carnisseria amb
tots els seus drets i les seves pertinences, situada a la carnisseria major de Barcelona. La taula, de la
qual es donen les afrontacions i els antecedents de la seva transmissió, és tinguda sota el domini alodial
del rei d’Aragó a cens de 30 sous anuals. Preu de la venda: 3 lliures i 10 sous, lliures de lluïsme i altres
despeses. Mateu Tomàs havia ordenat el seu testament en poder de Dalmau Ginebret, notari públic de
Barcelona, l’11 de juny de 1487. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Benet Joan, ciutadà i per autoritats reial i apostòlica notari públic de Barcelona.
1A-1553
648 x 517
Notes dorsals incompletes i borroses.

1583

1503, juliol, 14. Barcelona.
Guerau Dusai, cavaller, clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Francesc de Casa-saja, doctor en decrets, Jaume Salania, Guillem
Clariana i Jeroni Sunyer, preveres, beneficiats a la Seu de Barcelona, administradors de la capella de
Sant Sever construïda en la dita seu, un censal mort de 19 lliures i 16 sous de pensió anual, a percebre
cada 14 de juliol, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de
495 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
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Joan Faner, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1554
833 x 619
Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal de pensió annual de XVIIIIº lliures, XVI sous, e de preu
de CCCCLXXXXV lliures, a rahó de XXV mil per mil, quiscun any pagadora a XIIII del mes de
juliol, feta per mossèn Guerau Dusay, clavari e síndich de la ciutat de Barcelona, al excel·lentíssimo
mestre Francesch Casasage, doctor en decrets, e als discrets mossèn Jacme Salania, mossèn
Guillem Clariana e mossèn Hierònim Sunyer, preveres, beneficiats en la Seu de Barcelona, administradors de la capella de Sanct Sever construhida en la dita Seu, comprants en nom e a obs de dita
capella e de pecúnies de aquella”. “Fan per lo censal de pensió de XVIIII lliures, XVI sous, que la
capella de Sanct Sever rebia sobre la ciutat de Barcelona ha XIIII de juliol, lo qual fou luyt lo derrer
de juliol 1553, y és de preu de CCCCLXXXXV lliures”. En lletra posterior: “XXXII”. “Sanct Sever”.
Hi ha una altra anotació il·legible.

1584

1503, juliol, 14. Barcelona.
Joan Maçanet, corretger, ciutadà de Barcelona, malalt en perill de mort i privat de la vista, ordena el seu
testament. Nomena marmessors el seu confessor Antoni Martorell, prevere, beneficiat a Santa Maria del
Mar, Pere Parellada, mercader, i Pere Artigó, beiner, ciutadans de Barcelona. Vol ser enterrat a la capella
de la Pietat del monestir de Sant Agustí, de Barcelona, i determina amb detall la disposició de les seves
exèquies i la celebració de misses en aquest monestir i a les esglésies de Sant Miquel, Sant Jaume, convent de la Mercè, i capella de Santa Maria de la Rosa del monestir de Montsió. Llega diverses quantitats de diner als seus marmessors, a la seva confraria de Sant Julià dels Mercers de Barcelona, a la seva
parròquia de Santa Maria del Mar i a la seva servidora Antònia. Al seu nebot Bartomeu Maçanet, fill del
seu difunt germà Vicenç Maçanet, deixa la botiga que té vora la carnisseria major de la ciutat, tinguda
per l’almoina dels pobres vergonyants de Santa Maria del Pi a cens de 4 lliures i 10 sous anuals, a condició que no la pugui alienar ni extreure de la família. Consigna un censal mort que rep sobre la ciutat
de Barcelona per a la institució d’una missa diària per a la seva ànima, la qual missa s’ha de celebrar
durant un any en cadascun dels monestirs de Sant Agustí, la Mercè, Sant Agustí, Framenors i Sant Agustí,
successivament, sempre seguint aquest ordre. Nomena hereu universal de tots els seus béns el seu
nebot Martí Florensa.
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Joan Fluvià, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1555
390 x 465
Anotació en el marge inferior: “Obiit XVIIII julii DIII”. Tres notes dorsals borroses.

1585

1503, juliol, 14. Barcelona.
Clàusula del testament del difunt Joan Maçanet, corretger, ciutadà de Barcelona, ordenat el 14 de juliol
de 1503 en poder del notari Joan Fluvià. La clàusula testamentària és de consignació d’un censal mort
que el testador rebia sobre la ciutat de Barcelona per a la fundació d’una missa diària per a la seva
ànima, la qual missa s’ha de celebrar durant un any en cadascun dels monestirs de Sant Agustí, la Mercè,
Sant Agustí, Framenors i Sant Agustí, de Barcelona, successivament, i així sempre seguint aquest ordre.
Trasllat autoritzat per Joan Fluvià, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 17 d’agost de
1503.
1A-1556
292 x 431
Al dors, en lletra coetània: “Translat auctèntich tret del testament d’en Johan Maçanet, quòndam,
correger, ciutadà de Barcelona, de una clàusula de institució de una missa cotidiana a obs del
monestir de Sent Agustí, de Barcelona”. Segueix una altra anotació posterior, il·legible.

1586

1503, desembre, 30. Barcelona.
Testament de Violant, muller de Dalmau de Queralt, difunt, senyor de la baronia de Santa Coloma de
Queralt, filla de Joan Ros, professor de lleis, i de la seva muller Margarida, ciutadans de Barcelona,
difunts. Nomena almoiners fra Pere Joan, mestre en sacra pàgina, conventual dels Predicadors de
Barcelona, i Guillem Pere Dusai, cavaller, domiciliat a la ciutat de Barcelona. Vol ser enterrada a l’església
del monestir de la Mercè, en el sepulcre familiar situat davant de la capella dels Dolors, en la qual
capella institueix una missa diària perpètua, anomenada d’estaca, dotada amb un censal mort de 18
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lliures de pensió anual i de 360 lliures de preu, carregat sobre la ciutat de Barcelona. Fa llegats piadosos per a la seva sepultura i per a cinc trentenaris de misses a les esglésies de Sant Jaume, Sant Miquel,
i els convents de la Mercè, dels Predicadors i de Santa Maria de Jesús, aquest darrer ubicat en el territori de la ciutat. Reparteix 150 lliures entre els seus nebots els germans Enríquez de la Carra: Bertran,
canonge de Barcelona, Baltasar, Joan, Isabel, Maria, monja de Santa Maria de Jonqueres, i Elionor, a condició que no pledegin per raons d’herència amb la seva hereva universal. Fa llegats a l’Hospital de la
Santa Creu, de Barcelona, a la seva neboda Isabel ja esmentada, i a Joana i Caterina, serventes, perquè
es puguin casar totes tres. Nomena hereva seva universal la seva neboda Anna, filla del seu difunt
germà Guerau Ros, ciutadà de Barcelona.
Francesc Carbonell, escrivà del rei i per la seva autoritat notari públic de Barcelona.
1A-1557
459 x 690
Al dors, en lletra coetània: “Testamentum nobilis dopne Violantis de Queralt”.

1587

1504, gener, 14. Barcelona.
Gaufred Sort, abat del monestir de Sant Cugat del Vallès, confereix i assigna al monjo fra Joan Amat la
pabordia del Penedès d’aquest monestir, amb els seus drets i les seves pertinences, vacant des que el
seu titular fra Francesc de Pla havia obtingut la pabordia major del monestir. L’abat li fa lliurament de la
possessió corporal de la pabordia amb la imposició del birret, i en rep el jurament de fidelitat, d’obediència i de bona administració de la pabordia. L’abat ordena a tots els monjos i súbdits del monestir
que responguin i facin respondre al nou paborde i al seu procurador de tots els drets, les rendes i altres
utilitats que corresponguin a la seva pabordia.
Domènec Ferrís, ciutadà de Barcelona, per autoritats apostòlica i reial notari públic.
1A-1558
274 x 473
Hi manca el segell abacial.
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1586. Testament de Violant,
vídua de Dalmau de Queralt,
senyor de la baronia de Santa
Coloma de Queralt, filla de
Joan Ros, ciutadà de
Barcelona, professor de lleis, i
de Margarida. Vol ser enterrada a l’església del monestir de
la Mercè, en el sepulcre familiar davant de la capella dels
Dolors.
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1587. Gaufred Sort, abat del
monestir de Sant Cugat del
Vallès, confereix al monjo fra
Joan Amat la pabordia del
Vallès d’aquest monestir,
vacant des que el seu titular,
fra Francesc de Pla, havia
obtingut la pabordia major
del monestir.
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1588

1504, maig, 31. Barcelona.
Testament de Joan Vilella, mercader, ciutadà de Barcelona, resident al carrer Ample de la ciutat, publicat
el 6 de març de 1508 després de la seva mort. Nomena marmessors Jofre de Sentmenat i Angelina, la
seva muller. Vol ser enterrat a l’església de la Trinitat, en la sepultura on jauen els seus familiars. Fa llegats piadosos a la Seu de Barcelona, a l’Hospital, als Framenors i a les confraries de Sant Nicolau i de
la Trinitat. Fa donacions a Esperança Corona, que l’ha servit, i als seu fills Francesc, Elionor, Joanot, Miquel
Cristòfol, Violant i Alfresina Paula. Nomena hereu universal el seu fill Asbert Vilella. S’hi esmenta el seu
oncle Ferrer Vilella, difunt.
Lluís Carles Mir, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1559
256 x 486
Al dors, en lletra coetània: “Testament del honorable mossèn Johan Vilella, quòndam, m[ercad]er,
ciutedà de Barcelona”.
Pergamí tacat de fongs i malmès de la banda esquerra, amb pèrdua de l’escriptura en molts passatges.

1589

1504, juny, 14. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Pere Casals, Gabriel Alegre i Pere Tolosa, ferrers, ciutadans de
Barcelona, prohoms i administradors aquest any de la confraria de Sant Eloi dels Ferrers de la ciutat de
Barcelona, els quals el compren en nom, a benefici i amb els recursos de la dita confraria, un censal
mort de 4 lliures de pensió anual, a percebre cada 14 de juny, assignades sobre les imposicions i altres
drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 100 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous.
Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Francesc Carbonell, escrivà del rei i per la seva autoritat notari públic de Barcelona.
1A-1560
910 x 739
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Al dors, en lletra coetània: “Carta de creació de sensal de pensió annual de LXXX (sic) lliures e de
preu o propietat de cent lliures, que la universitat de Barcelona fa quiscun any a XIIII de juny”. Hi
ha una altra anotació posterior, esborrada.

1590

1504, juny, 23. Barcelona.
Jaume Joliu, pagès, de la parròquia de Sant Martí d’Avià, a la diòcesi d’Urgell, resident actualment a la
parròquia de Santa Coloma de Gramenet, ven amb carta de gràcia a Jaume Pallarès, cavaller, domiciliat
a Barcelona, una peça de terra campa que posseeix a la parròquia de Santa Coloma, sota el domini
alodial de la rectoria i del seu rector. Es donen les afrontacions de la terra i els antecedents de la seva
transmissió. Preu de la venda: 14 lliures.
No hi ha la subscripció notarial.
1A-1561
252 x 476
Al dors, en lletra coetània: “Pallaresa”.
Pergamí amb taques de fongs a la banda dreta que impedeixen la lectura de bona part del text.

1591

1504, juliol, 3. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Galceran Carbó, prior del monestir de Santa Maria de
Montalegre, de l’orde cartoixà, situat vora Barcelona, i a tot el convent del dit monestir, un censal mort
de 26 lliures de pensió anual, a percebre cada 3 de juliol, 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.
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Jaume Llàtzer Vilar, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania del seu difunt pare Jaume Vilar, clogué aquest instrument el 1 d’abril de 1519.
1A-1562
847 x 632
Al dors, en lletra coetània: “Censal venut per lo honorable mossèn Bernat Dusay, clavari e síndich
de la ciutat de Barcelona, al venerable frare don Galceran Carbó, prior del monestir de
Montalegre, de pensió de XXVI lliures e de preu de sis-centes sinquanta lliures”. En lletra coetània
i afegits posteriors: “Censals. Carta de venda de censal de penció annual de XXVI lliures y de preu
o proprietat de DCL lliures, pagadores quiscun any III de juliol, venut per Bernat Dusay, clavari de
la ciutat de Barcelona, al reverent prior y convent de Montalegre. Registrada Censals juliol. Juliol
XXVI lliures”. En lletra posterior: “Pel monestir y convent de Montalegre, del orde de cartoxa, per
los 2 censals luyts a XVI de abril passat, lo hu de preu DCXXXX lliures en juny y lo altre de
LXXV lliures en abril, diffinits a VIIII de juny 1592”.

1592

1504, juliol, 19. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia al prior i al convent del monestir de Santa Maria de la Mercè de
Barcelona, els quals el compren en nom, a benefici i amb els recursos del dit monestir, un censal mort
de 7 lliures de pensió anual, a percebre cada 19 de juliol, assignades sobre les imposicions i altres drets
de la ciutat de Barcelona, pel preu de 175 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous. Segueix
l’àpoca del preu de la venda. S’hi inclouen les diligències prèvies per les quals el regent la vegueria de
Barcelona ordenà al notari infrascrit estendre en forma pública aquesta escriptura.
Pau Gomar, notari públic de Barcelona, tenint les escriptures d’Antoni Miquel, connotari seu, més
jove, clogué aquest instrument el 29 de desembre de 1572.
1A-1563
864 x 580
Al dors, en lletra posterior: “Fa per la luytió del censal que lo monestir de la Mercè rebia a XVIIIIº
de juliol (...) de pensió de VII lliures y preu CLXXV. Diffinit. Juliol (...) f. XXVII”.
Pergamí amb taques d’humitat i de fongs que afecten l’escriptura en alguns passatges.
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1593

1504, juliol, 27. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Francesc de Casa-saja, doctor en decrets, Joan Benet sa Pila, paborde del mes d’agost, Jaume Salania i Joan Vicenç Crespiera, preveres, beneficiats a la Seu de Barcelona,
administradors de la capella de Sant Sever de la dita seu, els quals el compren en nom, a benefici i amb
els recursos de la dita capella, un censal mort de 29 lliures i 6 sous de pensió anual, a percebre cada 24
de juliol, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 732 lliures i
10 sous, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Francesc Nicolau de Moles, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1564
750 x 605
Al dors, en lletra coetània: “Carta de venda de censal mort de pensió annual de XXVIIIIº lliuras e
VI dinés, e de preu o proprietat de set-centes trenta-dues lliures e deu sous barceloneses quiscun
any, pagadores a XXIIII del mes de juliol, feta per lo síndich e clavari de la ciutat de Barcelona al
honorable administradós de la capella de Sanct Sever de la Seu de Barcelona”. “XXXV”. “Lo sindicat y poder de Bernat Dusay és estat restituït ab altra carta de censal de preu de D lliures y pensió de XX lliures que rebia la capella sobre dita ciutat ha XXXI de juliol, lo qual fou luyt ensemps
ab lo present”. “Fa per lo censal de pensió de XXVIIII lliures, VI sous, que la capella de Sanct Sever
rebia sobre la ciutat de Barcelona ha XXIIII de juliol, lo qual fou luyt lo derrer de juliol M D LIII. E
és de preu de DCCXXXIII lliures, X sous”. En lletra posterior: “Sanct Sever”.

1594

1504, agost, 4. Barcelona.
Maties Puig, prevere, beneficiat a la parròquia de Santa Maria del Mar, Sebastià Bisbe, pagès, abans de
la vila d’Olesa de Montserrat, ara ciutadà de Barcelona, la seva muller Joana, i Isabel, muller del difunt
Miquel Sastre, ciutadà de Barcelona, marmessors del testament del difunt Joan Bisbe, prevere, beneficiat
a la mateixa parròquia, portantveus de les causes pies que el dit difunt havia fundat en el seu darrer testament, ordenat en poder del notari infrascrit el 8 de novembre de 1493, consignen al benefici dels sants
Joan i Miquel Arcàngel, de la parròquia de Santa Maria del Pi, 15 lliures d’un censal mort de 27 lliures i
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12 sous de pensió anual i de 690 lliures de preu, que els esmentats marmessors havien comprat a
Guerau Dusai, aleshores clavari i síndic de la ciutat de Barcelona, el 27 de gener passat, i que han de
percebre cada 27 de febrer sobre la ciutat de Barcelona, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous.
Francesc Guerau Fogassot, escrivà reial, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les
escriptures de l’escrivania del difunt Joan Faner, sogre i connotari seu, clogué aquest instrument el
28 de març de 1539.
1A-1565
310 x 464
Pergamí malmès dels marges, amb pèrdua d’escriptura en algunes ratlles.

1595

1504, agost, 17. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Antoni Oliver, paraire de draps de llana, i Eloi Roca, ferrer, ciutadans
de Barcelona, marmessors del testament de la difunta Maria, muller que fou de Joan Caselles, cofrer, ciutadà de la mateixa ciutat, difunt, la qual havia fundat una missa diària perpètua a l’altar de Santa Maria
de l’església de Sant Just, de Barcelona, un censal mort de 20 lliures de pensió anual, a percebre cada 17
d’agost, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 500 lliures, a
for o raó de 25.000 sous per 1000 sous. Les 500 lliures procedeixen de la lluïció de dos altres censals
morts que rebia fins ara la mateixa causa pia. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Lluís Carles Mir, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1566
766 x 610
Al dors, en lletra coetània: “Carta de venda de censal feta per mossèn Bernat Dusay, ciutedà e clavari de la ciutat de Barcelona, als mermessors de madona Maria, muller de Johan Caselles, comprants a obs de una missa cotidiana qui·s celebra en lo altar de la verge Maria en la església de Sant
Just, de pensió de XX lliures barceloneses pagadores a XVII del mes de agost, e de preu de D lliures de la dita moneda, a rahó de vint e sinch mília per mil”. En lletra posterior: “Fan per la luytió del
censal de la marmassoria de la dona na Maria Caselles del censal de preu de D lliures en agost”.
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1596

1504, agost, 17. Barcelona.
Guillem Clariana, major de dies, prevere, beneficiat a la Seu de Barcelona, i els seus nebots Jaume
Clariana, pagès, Pere Clariana, calceter, i Guillem Clariana, estudiant en arts, fills i hereus universals del
difunt Jaume Clariana, pagès de Vilanova de Geltrú, germà del dit Guillem major de dies, venen a Pere
Bofill, mariner, ciutadà de Barcelona, unes cases amb dos portals oberts al carrer, amb tots els seus
drets i les seves pertinences, que posseeixen a la ciutat de Barcelona, al carrer de na Cornellana, rere el
monestir de la Mercè. Les tenen per Guillem Pere Dusai i pels hereus de la seva difunta muller Elisabet,
a cens de 2 morabatins pagadors per Tots Sants, i estan sota el domini alodial del dit monestir. Es
donen les afrontacions de les cases i els antecedents de la seva transmissió. Preu de la venda: 17 lliures.
Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Bartomeu Sumes, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1567
489 x 536

1597

1504, setembre, 10. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Ramon sa Rovira, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, com a
usufructuari, i a la seva muller Beneta, filla de Joan Oliba, doctor en lleis, ciutadà de la mateixa ciutat, i
de Joana, com a propietària, un censal mort de 6 lliures de pensió anual, a percebre cada 10 de setembre, 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.
Francesc Guerau Fogassot, escrivà reial, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les
escriptures de l’escrivania del difunt Joan Faner, sogre i connotari seu, clogué aquest instrument l’1
de febrer de 1530.
1A-1568
718 x 690
Al dors, en lletra posterior: “Fan per la luytió del censal de pensió VI lliures que (...) ça Font rebia
sobre la ciutat a X de setembre. Luyt a XXX nohembre 1569”.
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1598

1504, octubre, 15. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Joan Hostalric sa Bastida, cavaller, domiciliat a la ciutat de
Barcelona, com a usufructuari, i a la seva muller Joana de Montbui i Hostalric, com a propietària, un
censal mort de 480 sous o 24 lliures de pensió anual, a percebre cada 14 d’octubre, assignades sobre
les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 600 lliures, a for o raó de 25.000
sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Pere Ferrer, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania del
difunt Joan Palomeres, connotari seu, clogué aquest instrument el 17 de març de 1570.
1A-1569
794 x 529
Al dors, en lletra posterior: “Carta de sensal de preu de DC lliures y de pensió de XXIIII lliures,
que los còniuges Hostalrich compraren de la ciutat de Barcelona”.
Pergamí malmès de tot el marge esquerre, amb pèrdua d’escriptura en gairebé totes les ratlles.

1599

1504, octubre, 15. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Constança, muller del difunt Bernat Andor, notari, ciutadà de
Barcelona, un censal mort de 4 lliures de pensió anual, a percebre cada 11 d’octubre, assignades sobre
les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 100 lliures, a for o raó de 25.000
sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda, escrita en un pergamí a part i cosit a la
carta de venda.
Rafel Cervera, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1570
807 x 714 i 257 x 392 (àpoca)
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Al dors, en lletra coetània: “Carta de les quatre lliures barceloneses censals e annuals venudes per
lo honorable en Bernad Dusay, ciutadà e clavari de la ciutat de Barcelona, a la honorable senyora
Costança, muller de mossèn Bernad Andor, quòndam, notari, (...) pagadores quiscun any a XI del
mes de octubre. És lo preu cent lliures, a rahó de vint-y-sinch mília per mil”. En lletra posterior: In
inventario. “Per la luitió de mossèn Marcer de Jorba. Luyt 1569, a XVIII de janer”.

1600

1504, octubre, 26. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Beatriu, que fou muller de Guillem Pere Comes, mercader, ciutadà
de Barcelona, difunt, tutora de llur fill Pere Joan Comes, la qual el compra en nom i a benefici del dit
pupil, un censal mort de 280 sous de pensió anual, a percebre cada 25 d’octubre, assignades sobre les
imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 350 lliures, a for o raó de 25.000 sous
per 1000 sous.
Antoni Miquel, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1571
635 x 717
Al dors, en lletra coetània: “Carta de venda de censal mort de preu de CCCL lliures, de pensió de
XIIII lliures, a rahó de XXV mill per mill cascun any, pagadoras a XXV del mes de octubre, venut
per lo honorable mossèn Bernat Dusay, clavari e síndic de Barcelona, a la dona Beatriu, que fou
muller del honorable en Guillem Pere Comes, quòndam, mercader, com a tudriu d’en Pere Joan
Comes, fill seu”.

1601

1504, octubre, 26. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, confessa i reconeix a Beatriu, que fou muller de Guillem Pere Comes, mercader, ciutadà de
Barcelona, difunt, tutora de llur fill Pere Joan Comes, que li ha pagat 350 lliures mitjançant la Taula de
Canvi de la ciutat, pel preu d’un censal mort de 14 lliures de pensió anual, a percebre cada 25 d’octubre, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, que avui mateix li ha venut
a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous.
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1601. Bernat Dusai, clavari de
Barcelona, síndic i procurador
de la ciutat, reconeix a
Beatriu, vídua de Guillem
Pere Comes, mercader, ciutadà de Barcelona, que li ha
pagat 350 lliures pel preu
d’un censal mort de 14 lliures
de pensió anual, a percebre
cada 25 d’octubre, assignades
sobre les imposicions i altres
drets de la ciutat.
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Antoni Miquel, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1572
206 x 476

1602

1504, novembre, 16. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Galceran Ferrer, cavaller, domiciliat a Barcelona, un censal mort
de 20 lliures de pensió anual, a percebre cada 7 de novembre, assignades sobre les imposicions i altres
drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 500 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous.
Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Francesc Nicolau de Moles, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1573
692 x 665
Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal mort de pensió annual de XX lliures quascun any,
pagadores a VII del mes de nohembre, per preu de cinch-centes lliures barceloneses, feta per lo
honorable Bernad Dusay, (...) de Barcelona, al magnífich mossèn Galceran Farrer, cavaller, en
Barcelona domiciliat, sobre la ciutat de Barcelona”. En lletra posterior: “Facit pro speciali obligacione facta per dominum Galcerandum Ferrer domino Petro Bernardo Codina, civi Barchinone, apud
Jacobum de Encontra, notarium Barchinone, die nono mensis decembris M D LVIIIIº”.

1603

1504, novembre, 22. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia al rector i a la comunitat de preveres de l’església parroquial de
Santa Maria del Pi, de Barcelona, els quals el compren en nom, a benefici i amb els recursos de la dita
comunitat, un censal mort de 134 sous i 4 diners de pensió anual, a percebre cada 22 de novembre,
assignats sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 168 lliures, a for o
raó de 25.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda, escrita en un pergamí a part
i cosit a la carta de venda.
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Miquel Vives, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures d’Antoni Miquel,
major de dies, connotari seu, clogué aquest instrument el 16 de maig de 1591.
1A-1574
610 x 655 i 149 x 655 (àpoca)
Al dors, en lletra coetània, hi ha dues anotacions borroses.

1604

1504, desembre, 17. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Margarida, muller que fou del difunt Pere Pinyet, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 32 lliures de pensió anual, a percebre cada 17 de desembre,
assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 800 lliures, a for o
raó de 25.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Jeroni Mollet, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures del difunt Narcís
Guerau Gili, connotari seu, clogué aquest instrument el 28 de setembre de 1554.
1A-1575
804 x 695
Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal mort de preu o proprietat de vuyt-centes liures,
moneda de Barcelona, e de pensió de trenta-dues liures de dita moneda, pagadores a XVII de
desembre, feta per Bernat Dusay, ciutedà y clavari de la ciutat de Barcelona, a la senyora
Margarida, relicta de Pere Pinyet, quòndam, mercader, ciutedà de dita ciutat, en poder de Narcís
Garau Gili, notari de Barcelona, a XVII de desembre, any M D IIIIº”. En lletra posterior: “Per la luytió del censal del rector y comunitat de la yglésia de Cardona y la Pinya”.

1605

1504, desembre, 19. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a sor Elionor Saiola, priora, i a tot el convent del monestir de les
monges predicadores de Montsió, de la ciutat de Barcelona, les quals el compren en nom, a benefici i
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amb els recursos del dit monestir procedents de la lluïció de dos altres censals morts, un censal mort de
8 lliures de pensió anual, a percebre cada 19 de desembre, assignades sobre les imposicions 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.
Pere Mas, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Galceran Balaguer, sogre i connotari seu, clogué aquest instrument el 15 de novembre de 1510.
1A-1576
748 x 715
Al dors, en lletra coetània: “Carta de VIII lliures de pensió de censal mort, pagadores a XVIIII de
dehembre, lo qual la prioressa y convent del monastir de les prehicadoresses de Montesion reben
sobre la ciutat de Barcelona, per preu de CC lliures, a rahó de XXV mil per mil. VIII lliures”.
Pergamí malmès de tot el marge esquerre i amb dos forats en el centre, amb pèrdua d’escriptura
en diversos passatges del text.

1606

1504, desembre, 31. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Jaume Mollet, patró de trirrem o de galera, ciutadà de Barcelona,
un censal mort de 50 lliures de pensió anual, a percebre cada 30 de desembre, assignades sobre les
imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 1250 lliures, a for o raó de 25.000 sous
per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Narcís Guerau Gili, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1577
746 x 660
Al dors, en lletra coetània: “Carta de les L lliures de censal mort que la ciutat de Barcelona fa cascun any a mossèn Jacme Mollet a XXX de deembre. És lo preu MCCL lliures. Fou esmersat a
XXX de deembre del any mil D V”.
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1607

1505, gener, 2. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Joana Busquets, priora, i al convent del monestir de Santa Maria
de les Magdalenes de la ciutat de Barcelona, un censal mort de 12 lliures de pensió anual, a percebre
cada 2 de gener, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de
300 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-1578
703 x 663
Al dors, en lletra coetània: “Carta de censal de pensió annual de XII lliures quiscun any pagadores
a II de janer, feta per lo honorable mossèn Bernat Dusay, clavari de Barcelona, a la reverent senyora Joana Busquets, prioressa, y covent de les monges del monastir de les Magdelenes, comprants
axí a ops de la capellania de la Trinitat e del aniversari per mossèn Bernat Guises, quòndam, prevere, en la sglésia del dit monastir institut, e dels dits monastir y convent, ço és, de CCXXXX lliures
de la dita capellania, XXX del dit aniversari e altres XXX lliures del dit monastir, per preu de CCC
lliures, a rahó o for de XXV mil per mil”. En lletra posterior: “De les Magdalenes”.

1608

1505, gener, 9. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Francesc Pont i Bernadí Nebot, argenters, ciutadans de Barcelona,
cònsols aquest any de la confraria de Sant Eloi dels Argenters de Barcelona, marmessors del testament
de Miquel Bofill, argenter, ciutadà de Barcelona, portantveus de les causes pies que el dit difunt instituí
les seves hereves universals, els quals marmessors compren en nom, a benefici i amb els recursos de la
dita marmessoria, un censal mort de 20 lliures de pensió anual, a percebre cada 9 de gener, assignades
sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 500 lliures, a for o raó de
25.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
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Joan Faner, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1579
872 x 662
Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal de preu de D lliures e de pensió annual de XX lliures
quiscun any, pagadores a VIIII del mes de janer, feta per mossèn Bernat Dusay, ciutedà, clavari e síndic de la ciutat de Barcelona, a·n Francí Pont e Bernadí Nabot, argenters, cònsols de la confraria de
Sanct Aloy dels argenters de la dita ciutat, marmessors del testament d’en Miquel Boffill, quòndam,
argenter de la dita ciutat”. Hi ha altres dues anotacions posteriors.

1609

1505, febrer, 5. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Isabel, muller del difunt Antoni Elies, mercader, ciutadà de
Barcelona, un censal mort de 440 sous de pensió anual, a percebre cada 5 de febrer, assignats sobre
les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 550 lliures, a for o raó de 25.000
sous per 1000 sous.
No hi ha la subscripció notarial.
1A-1580
793 x 565
Pergamí lleugerament tacat de fongs de l’angle superior esquerre.

1610

1505, febrer, 7. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Francesc Maimó, cavaller, domiciliat a Barcelona, com a usufructuari, i a la seva muller Elionor, com a propietària, un censal mort de 200 sous de pensió anual, a percebre cada 11 de juliol, assignats 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.
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Pau Gomar, notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania del difunt Antoni
Miquel, connotari seu, més jove, clogué aquest instrument l’1 de març de 1561.
1A-1581
620 x 695
Dues notes dorsals, borroses.

1611

1505, febrer, 10. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Pere Esteve, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de
50 lliures de pensió anual, a percebre cada 10 de febrer, assignades sobre les imposicions i altres drets
de la ciutat de Barcelona, pel preu de 1250 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous. Segueix
l’àpoca del preu, cosida en un pergamí més petit a l’instrument de venda.
Joan Honorat Jovells, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania del difunt Bartomeu Sumes, connotari seu, clogué aquest instrument el 9 d’agost de 1571.
1A-1582
868 x 676 i 189 x 512 (àpoca)
Al dors, en lletra posterior: “Fan per la luytió del censal luyt a mossèn Adrià Merçer de Jorba, donzell”. “Luyt e diffinit”.

1612

1505, febrer, 10. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Caterina, muller d’Antoni Ramon Cornet, mercader, ciutadà de
Barcelona, la qual el compra amb els seus béns parafernals, un censal mort de 40 lliures i 12 sous de
pensió anual, a percebre cada 7 de febrer, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de
Barcelona, pel preu de 1040 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del
preu de la venda.
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Pau Gomar, notari públic de Barcelona, en lloc de Joan Honorat Jovells, tenint les escriptures de
l’escrivania de Bartomeu Sumes, connotari seu, clogué aquest instrument el 14 de maig de 1568.
1A-1583
782 x 665
Pergamí malmès de tot el marge dret, amb pèrdua d’escriptura en moltes ratlles.

1613

1505, febrer, 17. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Berenguer Riba, apotecari, ciutadà de Barcelona, un censal mort
de 40 lliures de pensió anual, a percebre cada 14 de febrer, assignades sobre les imposicions i altres
drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 1000 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous.
Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Narcís Guerau Gili, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1584
758 x 577
Al dors, en lletra coetània: “De XXXX lliures censals e rendals les quals la universitat e singulars de
la ciutat de Barcelona fan cascun any a XIIII de febrer al honorable en Beranguer Riba, apothecari.
Les quals foren comprades a rahó de XXV mil per preu de mil lliures”. En lletra posterior: “Ribes”.
Pergamí malmès de tot el marge dret, amb pèrdua d’escriptura en gairebé totes les ratlles.

1614

1505, març, 28. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Joan Mai, doctor en quiscun dret, ciutadà de Barcelona, un censal
mort de 1000 sous de pensió anual, a percebre cada 28 de març, assignats sobre les imposicions i
altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 1250 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000
sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
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Pau Gomar, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania del
difunt Antoni Miquel, connotari seu, més jove, clogué aquest instrument el 22 de maig de 1557.
1A-1585
811 x 713
Al dors, en lletra coetània: “Venditio censualis facta per honorabilem Bernardum Dusay, civem et
clavarium Barchinone, honorabili Joanni May, utriusque juris doctori, civi Barchinone, pretii mille
ducentarum quinquaginta librarum et pensionis annue quinquaginta librarum solvendarum die
XXVIII die (sic) marcii, super universitatem civitatis Barchinone. Penes discretis Anthonii Michaelis,
auctoritate regia notarii publici Barchinone”.

1615

1505, abril, 30. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Pere Grau, àlies Llull, ciutadà de Barcelona, i a Joana, muller del
difunt Miquel Climent Vicenç, curadors de Miquel Climent Vicenç, fill impúber i hereu universal del dit
Miquel Climent Vicenç, un censal mort de 40 lliures de pensió anual, a percebre cada 30 d’abril, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 1000 lliures, a for o raó
de 25.000 sous per 1000 sous.
Jaume Sastre, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Joan Vilar, connotari seu,
tenint les escriptures de l’escrivania del difunt Francesc Nicolau Moles, notari, clogué aquest instrument el 15 de gener de 1544.
1A-1586
737 x 548
Al dors, en lletra coetània: “Venditio cuiusdam censualis facta per Bernardum Durall, clavarium et
sindicum civitatis Barcinone, tutoribus et curatoribus Michaelis Clementis Vincentii, impuberis, proprietatis mille librarum et pensionis quadraginta llibrarum. Penes Franciscum Nicholaum de Molis,
notarium publicum Barchinone, cuius scripturas tenet Joannes Vilar, notarius publicus Barcinone”.
Pergamí tacat de fongs, sobretot de la banda dreta, il·legible en alguns passatges.
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1616

1505, abril, 30. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, confessa i reconeix a Pere Grau, àlies Llull, ciutadà de Barcelona, i a Joana, muller del difunt
Miquel Climent Vicenç, curadors de Miquel Climent Vicenç, fill impúber i hereu universal del dit Miquel
Climent Vicenç, que li han pagat 1000 lliures mitjançant la Taula de Canvi de la ciutat, pel preu d’un
censal mort de 40 lliures de pensió anual, a percebre cada 30 d’abril, assignades sobre les imposicions i
altres drets de la ciutat de Barcelona, que avui mateix els ha venut a for o raó de 25.000 sous per
1000 sous.
Jaume Sastre, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Joan Vilar, connotari seu,
tenint les escriptures de l’escrivania del difunt Francesc Nicolau Moles, notari, clogué aquest instrument el 15 de gener de 1544.
1A-1587
309 x 525

1617

1505, abril, 30. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Pere Bonavia, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de
12 lliures de pensió anual, a percebre cada 30 d’abril, assignades sobre les imposicions i altres drets de
la ciutat de Barcelona, pel preu de 300 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Lluís Carles Mir, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1588
730 x 638
Nota dorsal: “De mossèn Pere Bonavia”.
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1618

1505, abril, 30. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Francesc Ribera, Jacob Marc, mercaders, i Onofre Santlleí, paraire
de draps de llana, ciutadans de Barcelona, tutors i curadors designats pel regent de la vegueria de
Barcelona de la persona i dels béns de Joan, Pere i Gabriel Nadal, fills pupils i hereus del difunt Pere
Nadal, paraire de draps de llana, ciutadà de la dita ciutat, i de la seva muller Antònia, vivent, i també de
Beneta i Eulàlia, filles pupil·les i hereves del difunt Joan Nadal, igualment paraire i ciutadà de Barcelona,
i de la seva muller Joana, vivent, els quals el compren en nom i a benefici i amb els recursos dels dits
pupils i pupil·les, un censal mort de 25 lliures de pensió anual, a percebre cada 30 d’abril, assignades
sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 625 lliures, a for o raó de
25.000 sous per 1000 sous.
Joan Honorat Jovells, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania del difunt Esteve Solei, connotari seu, clogué aquesta escriptura el 6 de novembre de 1569.
1A-1589
758 x 549
Nota dorsal: “Fan per la luytió del censal de preu de DXXXV lliures y pensió XXI lliures, VIII sous,
que la senyora Mònica Joana Jovells rebia sobre la ciutat a XXX de abril ordinari. Luyt a XXV de
octubre 1569”.

1619

1505, abril, 30. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, confessa i reconeix a Francesc Ribera, Jacob Marc, mercaders, i Onofre Santlleí, paraire de
draps de llana, ciutadans de Barcelona, tutors i curadors designats pel regent de la vegueria de
Barcelona de la persona i dels béns de Joan, Pere i Gabriel Nadal, fills pupils i hereus del difunt Pere
Nadal, paraire de draps de llana, ciutadà de la dita ciutat, i de la seva muller Antònia, vivent, i també de
Beneta i Eulàlia, filles pupil·les i hereves del difunt Joan Nadal, igualment paraire i ciutadà de Barcelona,
i de la seva muller Joana, vivent, que li han pagat 625 lliures mitjançant la Taula de Canvi de la ciutat,
pel preu d’un censal mort de 25 lliures de pensió anual, a percebre cada 30 d’abril, assignades sobre
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les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, que avui mateix els ha venut a for o raó de
25.000 sous per 1000 sous.
Joan Honorat Jovells, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania del difunt Esteve Solei, connotari seu, clogué aquesta escriptura el 6 de novembre de 1569.
1A-1590
215 x 539

1620

1505, abril, 30. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Gaspar Serra, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, com a usufructuari, i a la seva muller Elisabet, com a propietària, un censal mort de 9 lliures, 5 sous i 6 diners de
pensió anual, a percebre cada 30 d’abril, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de
Barcelona, pel preu de 232 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu
de la venda.
Pere Mas, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1591
783 x 682
Notes dorsals coetànies i posteriors, incompletes i molt esborrades.
Pergamí tacat de fongs i en mal estat de conservació, amb pèrdua d’escriptura en diversos passatges.

1621

1505, maig, 5. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Beatriu, muller que fou del difunt Guillem Pere Comes, mercader,
ciutadà de Barcelona, i a llur fill Miquel Comes, un censal mort de 6 lliures, 4 sous i 9 diners de pensió
anual, 4 de les quals a Beatriu en nom propi, i les restants 2 lliures, 4 sous i 9 diners com a curadora del
dit fill Miquel, estudiant de dret civil, a percebre cada 5 de maig, assignades sobre les imposicions i altres
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1619. Bernat Dusai, clavari de
Barcelona, síndic i procurador
de la ciutat, reconeix als
tutors i curadors designats pel
regent la vegueria de
Barcelona de la persona i dels
béns dels fills pupils i hereus
dels difunts Pere i Joan Nadal,
paraires de draps de llana,
ciutadans de la dita ciutat, que
li ha pagat 625 lliures pel preu
d’un censal mort de 25 lliures
de pensió anual, a percebre
cada 30 d’abril, assignades
sobre les imposicions i altres
drets de la ciutat.
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drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 155 lliures, 18 sous i 3 diners, a for o raó de 25.000 sous
per 1000 sous, del qual preu 100 lliures són pagadores en nom de la mare, i les restants 55 lliures, 18
sous i 3 diners ho són en nom del fill. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Marc Busquets, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania
del difunt Bartomeu Masons, connotari seu, clogué aquest instrument el 3 de gener de 1509.
1A-1592
616 x 629
Nota dorsal il·legible.
Pergamí tacat i deteriorat de la part superior dreta, amb pèrdua d’escriptura en alguns passatges.

1622

1505, maig, 5. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1621.
Trasllat autoritzat per Joan Jeroni Canyelles, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 10
d’octubre de 1530.
1A-1593
691 x 594
Al dors, en lletra coetània: “Treslat de la venda de VI lliures, IIII sous, VIIII, annualment a V de maig
pagadors, per preu de CLV lliures, XVIIII sous, III, feta per lo clavari de la ciutat de Barcelona a la
senyora Beatriu Comes en certs noms”.

1623

1505, maig, 14. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Joan Berenguer Aguilar, ciutadà de Barcelona, un censal mort de
60 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 1500 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous. Segueix
l’àpoca del preu de la venda.
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Pere Joan Ortolà, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei Felip, ciutadà de Barcelona, en lloc de Nuri Joan Fogassot, cavaller, domiciliat a Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania del difunt Joan Faner, avi seu matern, per autoritat reial notari públic de
Barcelona, clogué aquest instrument el 9 de febrer de 1582.
1A-1594
822 x 649
Al dors, en lletra posterior: “Censal de preu de MD lliures y de pensió LX lliures, lo qual mossèn
Gaspar Dusay, òlim Aguilar, reb quiscun any a XXV mil per mil a XIIII de maig sobre l’ordinari. Stà
per la senyora Marianna Grau, per special obligació a ella feta per lo dit mossèn Gaspar Dusay en
poder de Balthasar Puigiener, notari de Barcelona, a V de abril M D LXXXII”.
Pergamí malmès en els marges laterals, sobretot en el de l’esquerra, amb pèrdua d’escriptura en
algunes ratlles.

1624

1505, maig, 14. Barcelona.
Bernat Dusai, 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 de Barcelona, escrivà del Consell de la
ciutat, un censal mort de 22 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 550 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-1595
812 x 677
Tres anotacions dorsals, coetànies i posteriors, parcialment il·legibles.
Pergamí deteriorat de l’angle superior dret, amb pèrdua d’escriptura.
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1625

1505, maig, 14. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1624.
Joan Honorat Jovells, notari públic i ciutadà de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania del
difunt Rafel Cervera, notari públic de Barcelona, estengué en forma pública aquest instrument i el
clogué el 8 de juliol de 1566.
1A-1596
670 x 620
Al dors, en lletra coetània: “Censal creat per lo clavari de la ciutat de Barcelona a Juan Faner, notari,
de pensió de XXII lliures”. “Nº CXXXXVIII”.
Pergamí malmès en un lloc de la part superior esquerra, amb pèrdua del suport i de l’escriptura.

1626

1505, maig, 14. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Rafel Cervera, notari, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 22
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 550 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.
Trasllat autoritzat per Pere Jovells, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 16 d’octubre
de 1561.
1A-1597
548 x 628
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1627

1505, maig, 16. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Francesc Solzina, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, un censal
mort de 32 lliures de pensió anual, a percebre cada 16 de maig, assignades sobre les imposicions i
altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 800 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-1598
540 x 697
Al dors, en lletra coetània: “Carta de venda feta per lo honorable en Bernat Dusay, ciutedà, clavari,
síndic e procurador de la ciutat de Barcelona, al magnífic micer Francesc Solzina, doctor en leys,
ciutedà de la dita ciutat, migençant carta de gràcia, de XXXII lliures barceloneses quiscun any, pagadores a XVI del mes de maig, per preu de DCCC lliures, a raó o for de XXV mil per mil”. En lletra
posterior: “Cartas de sensals de ma muller”.

1628

1505, maig, 16. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Gaspar Ros, mercader, ciutadà de Barcelona, com a usufructuari, i
a la seva muller Elionor, com a propietària, un censal mort de 4 lliures de pensió anual, a percebre cada
16 de maig, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 100
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-1599
806 x 618
Al dors, en lletra coetània: “Carta de venda de censal mort de pensió de quatre lliures quescun
any, rebedores a XVI de maig, feta per lo clavari e syndic de Barcelona als honorables en Gaspar
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Ros, mercader, çiutedà de Barcelona, usufructuari, y Alianor, muller sua, proprietària, per preu de
cent lliures moneda de Barcelona, a rahó o for de XXV mil per mil”. En lletra posterior: “Fan per la
luytió de un censal que en Francesc Gerony Benet rebia a XVI de maig”.
Pergamí deteriorat del marge esquerre.

1629

1505, maig, 17. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Antic Cornet, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de
41 lliures de pensió anual, a percebre cada 17 de maig, assignades sobre les imposicions i altres drets
de la ciutat de Barcelona, pel preu de 1025 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous. Segueix
l’àpoca del preu de la venda.
Andreu Miquel Mir, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania del difunt Lluís Carles Mir, connotari seu, clogué aquest instrument el 22 de setembre de 1567.
1A-1600
660 x 755
Notes dorsals: “Cornet. Luyt”. “A XVI de maig ordinavi, luyt (...) XCII”.

1630

1505, juny, 6. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Aldonça, muller del difunt Joan Guerau de Cruïlles, donzell, domiciliat a Barcelona, un censal mort de 4 lliures de pensió anual, a percebre cada 6 de juny, assignades
sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 100 lliures, a for o raó de
25.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Jaume Lombard, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei de Castella i Aragó.
1A-1601
808 x 593
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Al dors, en lletra posterior: “Censal de pensió de IIII lliures, a sis de juny, de la ciutat”. Hi ha una
altra anotació il·legible.

1631

1505, juny, 6. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Miquel sa Riera, donzell, domiciliat a Barcelona, batlle general de
Catalunya, un censal mort de 17 lliures de pensió anual, a percebre cada 6 de juny, assignades sobre
les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 425 lliures, a for o raó de 25.000
sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Onofre Alonso, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Joan Fogassot, notari
públic de Barcelona, tenint les escriptures del difunt Joan Faner, notari públic i del Consell de
Barcelona, clogué aquest instrument el 23 de juliol de 1579.
1A-1602
582 x 770
Al dors, en lletra posterior: “Fan per la luytió del censal de pensió de X lliures que rebia don
Ramon de Torrelles y (...) dona Ysabel de Sancliment, cònjuges, a VI de juny, sobre la ciutat, ordinari”.

1632

1505, juny, 7. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Rafel Cervera, notari, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 38
lliures de pensió anual, a percebre cada 7 de juny, assignades sobre les imposicions i altres drets de la
ciutat de Barcelona, pel preu de 950 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-1603
814 x 622
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Al dors, en lletra coetània: “Carta de les XXXVIII lliures de censal mort pagadores quiscun any a
VII de juny, las quals la universitat de la ciutat de Barcelona fa e preste al discret en Raphel
Cervera, notari e síndich (sic) de la dita ciutat, per títol de la present venda a ell e als seus feta per
lo honorable mossèn Bernad Dusay, clavari e síndich de la dita ciutat, per preu de DCCCCL lliures,
a rahó de XXV mil per mil”.

1633

1505, juny, 10. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Benet Bonavia, apotecari, ciutadà de Barcelona, com a usufructuari, i a la seva muller Elionor, com a propietària, un censal mort de 200 sous de pensió anual, a percebre cada 2 de maig, assignats 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.
No hi ha la subscripció notarial.
1A-1604
765 x 582

1634

1505, juny, 10. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Carles Brujó, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de
200 sous de pensió anual, a percebre cada 20 de maig, assignats 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.
Jaume Benet Miquel, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures del difunt
Antoni Miquel, connotari seu, clogué aquest instrument el 30 de setembre de 1534.
1A-1605
780 x 595

79

Catàleg dels pergamins

Notes dorsals: “Censal mort de preu de CCL lliures y de pensió de X lliures, venut per lo clavari
de Barcelona al honorable en Carles Bruió, mercader de dita ciutat, paguadors cascun any a XX
de maig, a rahó de XXV mil per millenar”. “Palaudàries”. Hi ha altres tres anotacions posteriors.

1635

1505, juny, 10. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Joana Beneta, muller que fou del difunt Pere Climent Rovira, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 600 sous de pensió anual, a percebre cada 9 de maig,
assignats 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.
Antoni Miquel, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1606
830 x 624
Al dors hi ha sis llargues anotacions sobre altres tants censals. “Fan per la luytió del censal de
mossèn Galceran Rovira”.

1636

1505, juny, 12. Barcelona.
Bernat Dusai, 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 Gabriel Vilanova, doctor en lleis, ciutadà
de Barcelona, tutora i curadora testamentària de la persona i dels béns de Miquel Benet Safont, fill
pupil i hereu del difunt Pere Safont, mercader, ciutadà de la dita ciutat, un censal mort de 27 lliures i 12
sous de pensió anual, a percebre cada 12 de juny, assignades sobre les imposicions i altres drets de la
ciutat de Barcelona, pel preu de 690 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-1607
824 x 658
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Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal mort de pensió annual de XXVII lliures, 12 sous, e de
preu o proprietat de sis centes noranta lliures, feta per lo magnífich mossèn Bernat Dusay, ciutedà,
clavari de la ciutat de Barcelona, a la dona Leonor, que fou muller del magnífich micer Gabriel de
Vilanova, quòndam, doctor en leys, ciutedà de la dita ciutat, tutriu e curatriu de la persona y
benens (sic) d’en Miquel Benet ça Font, pubill, fill y hereu del honorable en Pere ça Font, quòndam,
mercader, a rahó o for de XXV mil per mil quiscun any, pagadores a XII del mes de juny”. En lletra
una mica posterior: “Tenetur pro domina Eulalia, uxore discreti Jacobi Mas, quondam, notarii, usufructuaria, et manumissoribus testamenti dicti Jacobi Mas, proprietariis, racione specialis obligacionis
eis facte de presenti censuali in illo censuali mortuo precii CVII librarum et pensionis annue IIII
librarum, V solidorum, VI, eis dictis nominibus vendito in posse mei Anthonii Angles, notarii
Barchinone, XVIIIIº decembris anni M D X”. En lletra diferent: “Est diffinitum in posse mei dicti
notarii”. Hi ha dues altres anotacions, en lletra més tardana.

1637

1505, juny, 23.
Clàusula del testament de Pere Comes, fill de Guillem Pere Comes, mercader, ciutadà de Barcelona,
difunt, i de Beatriu, vivent, ordenat en poder de Bartomeu Masons, notari, el 23 de juny de 1505. La
clàusula és de donació feta pel testador a la seva mare Beatriu de dos censals, l’un de 14 lliures, 17
sous i 6 diners de pensió anual pagadora cada 28 de febrer, i l’altre de 4 lliures de pensió anual pagadora cada 5 de maig. Ambdós censals es reben sobre la ciutat de Barcelona i foren esmerçats a for o
raó de 25.000 sous per 1000 sous.
Francesc Guerau Coromina, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Bartomeu
Masons, connotari seu, malalt, clogué aquest instrument el 19 de juny de 1506.
1A-1608
276 x 283
Notes dorsals coetànies amb apunts de comptabilitat, molt esborrades.
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1638

1505, juny, 26. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Pere Tolrà, prevere, beneficiat i procurador dels aniversaris comuns
de l’església del monestir de Santa Maria de Pedralbes, en el territori i la diòcesi de Barcelona, el qual
compra a profit i amb els recursos dels dits aniversaris, un censal mort de 6 lliures, 7 sous i 7 diners de
pensió anual, a percebre cada 26 de juny, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de
Barcelona, pel preu de 159 lliures, 9 sous i 10 diners, a for o raó de 20.000 sous per 1000 sous.
Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Francesc Guerau Fogassot, escrivà reial, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les
escriptures de l’escrivania del difunt Joan Faner, sogre i connotari seu, clogué aquest instrument el
30 d’octubre de 1517.
1A-1609
715 x 632

1639

1505, juny, 26. Barcelona.
Isabel, muller del difunt Arnau Fonolleda, el qual fou conseller, protonotari i batlle general de Catalunya
durant el regnat del rei Alfons, institueix, per a després de la seva mort i per a la salvació de la seva
ànima i les del seu marit, pares i benefactors, una missa perpètua anomenada missa d’estaca, celebradora cada dia a la capella de Sant Domènec de l’església del monestir de Santa Caterina, de l’orde dels
Predicadors, de Barcelona, on hi ha la sepultura del seu marit, llevat dels dijous, que s’ha de celebrar en
el Capítol del dit monestir, on són enterrats els pares d’ella. Dóna les instruccions oportunes per a la
celebració devota de la missa. Per a la seva dotació, Isabel hi assigna un censal mort de 240 sous de
pensió anual i 300 lliures de preu o propietat, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous, a percebre
cada 26 de juny sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, el qual censal avui mateix
ha comprat amb carta de gràcia a Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la
universitat de la ciutat de Barcelona, amb instrument públic en poder de Joan Faner, notari públic de
Barcelona. Fra Gabriel Puig, prior, i trenta-vuit dels conventuals del monestir de Santa Caterina, aplegats
en el Capítol, accepten la institució de la missa i es comprometen a complir les disposicions ordenades
per Isabel.
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Joan Faner, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1610
384 x 552
Nota dorsal coetània mutilada.
Pergamí deteriorat de l’angle superior dret, amb pèrdua de text.

1640

1505, juny, 27. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Rafel Llopart, Jaume Porta i Antoni Mateu, mercaders, ciutadans
de Barcelona, marmessors del difunt Miquel de Vilorbina, àlies Bosser, mercader, ciutadà de la dita ciutat, i portantveus de les causes pies instituïdes en el testament del dit difunt, a profit de la dita marmessoria, un censal mort de 12 lliures i 10 sous de pensió anual, a percebre cada 25 de juny, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 312 lliures i 10 sous, a for
o raó de 25.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Joan Modolell, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de la notaria del
difunt Narcís Guerau Gili, connotari seu, clogué aquest instrument el 15 d’abril de 1522.
1A-1611
811 x 555
Pergamí tacat de fongs de la meitat superior dreta. Al dors, en lletra coetània: “Carta de aquelles
XII lliures, X sous, de pensió de censal mort, les quals los marmessors del testament del honorable
Miquel de Vilorbina, quòndam, mercader, reheben quiscun any a XXV de juny sobre la universitat
de la ciutat de Barcelona. És lo preu CCCXII lliures, X sous, a for de XXV mil per mil”.

1641

1505, juny, 27. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Nicolau de Bóixols, donzell, domiciliat a Barcelona i Girona, un
censal mort de 20 lliures de pensió anual, a percebre cada 6 de juny, assignades sobre les imposicions i

83

Catàleg dels pergamins

1639. Isabel, vídua d’Arnau
Fonolleda, que fou conseller,
protonotari i batlle general de
Catalunya durant el regnat del
rei Alfons, institueix i dota,
per a després de la seva mort
i per a les ànimes seva i del
seu marit, una missa perpètua
celebradora cada dia a la
capella de Sant Domènec de
l’església conventual de Santa
Caterina, de Barcelona, on
reposa el seu espòs, llevat

dels dijous, que se celebrarà
en el Capítol, on són enterrats els pares d’ella.
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altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 500 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000
sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Bartomeu Sumes, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1612
795 x 578
Al dors, en lletra coetània: “Carta de compra de censal mort de pensió de vint lliures barceloneses
e de preu o proprietat de sinch centes lliures de la dita moneda, pagador quiscun any a sis del mes
de juny sobre la universitat de la ciutat de Barcelona e singulars de aquella, comprat per lo magnífich mossèn Nicholau de Búxols, donzell, domiciliat en Barcelona e a Gerona, del honorable
mossèn Bernat Dusay, ciutadà de Barcelona, clavari e síndich de la dita ciutat, ab plen poder de
manllevar dits censals, per preu de sinch centes lliures barceloneses. En poder d’en Barthomeu
Sumes, notari públich de Barcelona”.

1642

1505, agost, 4. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Antoni Romaguera, apotecari, ciutadà de Barcelona, com a hereu
del difunt Joan de Casanova, barber, habitant de Barcelona, per donar compliment al llegat testamentari
ordenat pel difunt a favor de la seva filla Margarida, un censal mort de 48 lliures o 960 sous de pensió
anual, a percebre cada 23 de maig, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de
Barcelona, pel preu de 1200 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del
preu de la venda.
Pere Joan Reig, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1613
817 x 569
Al dors, en lletra coetània: “Censal del venerable Anthoni Romaguera, apothecari, com hereu del
venerable en Joan de Casanova, quòndam, barber de la present ciutat de Barcelona, de pecúnies
de dit Casanoves, a obs de na Margarida, filla del dit Casanoves, de preu de mil e doscentes lliures
barcelonenses e de penció de XXXXVIII lliures, qui·s reb sobre la universitat de la ciutat de
Barcelona e singulars de aquella quiscun any a XXIII de maig”. En lletra posterior: “Per la luytió del
censal de mossèn Pera Bonavia”.
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1643

1505, agost, 4. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a fra Gabriel Puig, mestre en sagrada teologia, prior, i al convent
dels frares Predicadors de la ciutat de Barcelona, un censal mort de 34 lliures de pensió anual, a percebre cada 4 de juny, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de
850 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Pere Mas, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1614
680 x 666
Al dors, en lletra coetània: “De les XXXIIII lliures de pensió de censal mort, les quals lo reverent
prior y convent del monastir dels frares Prehicadors de Barcelona reben quescun any a IIII de juny,
per preu de DCCCL lliures, sobre la ciutat de Barcelona”. Hi ha una altra anotació posterior.
Pergamí tacat de fongs, especialment a la part esquerra, amb pèrdua parcial del suport i il·legible
en els passatges afectats.

1644

1505, agost, 4. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1643.
Miquel Joan Cellers, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures del difunt
Pere Mas, per autoritat reial notari públic de Barcelona, clogué aquest instrument el 16 de maig de
1567.
1A-1615
836 x 636
Notes dorsals il·legibles.
Pergamí tacat i deteriorat dels marges superior i esquerre, amb pèrdua d’escriptura en algunes
ratlles.
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1645

1505, agost, 4. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a fra Gabriel Puig, prior, i al convent dels frares Predicadors de la
ciutat de Barcelona, un censal mort de 40 lliures de pensió anual, a percebre cada 4 de juny, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 1000 lliures, a for o raó de
25.000 sous per 1000 sous.
Pere Ferrer i Caperó, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania del difunt Galceran Balaguer, per autoritat reial notari públic de Barcelona, clogué aquest instrument el 26 d’agost de 1566.
1A-1616
754 x 516
Al dors, en lletra coetània: “Fan per la luytió del censal que rebia lo monestir de Preycadors a IIII
de juny. Luyt l’any 1566”.

1646

1505, agost, 4. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, confessa i reconeix a fra Gabriel Puig, prior, i al convent dels frares Predicadors de la ciutat
de Barcelona, que li han pagat 1000 lliures mitjançant la Taula de Canvi de la ciutat, pel preu d’un censal mort de 40 lliures de pensió anual, a percebre cada 4 de juny, assignades sobre les imposicions i
altres drets de la ciutat de Barcelona, que avui mateix els ha venut amb instrument públic en poder del
notari Galceran Balaguer.
Pere Ferrer i Caperó, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania del difunt Galceran Balaguer, per autoritat reial notari públic de Barcelona, clogué aquest instrument el 26 d’agost de 1566.
1A-1617
197 x 516
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1647

1505, agost, 13. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Elisabet de Corbera, muller d’Onofre Pou, donzell, domiciliat a la
ciutat de Barcelona, la qual el compra amb els seus béns parafernals paterns, un censal mort de 25
lliures i 4 sous de pensió anual, a percebre cada 2 de maig, 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.
Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Esteve Ponç, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei
d’Aragó, tenint les escriptures de la notaria del difunt Francesc Palomeres, notari públic de Barcelona,
clogué aquesta escriptura el 10 d’agost de 1508.

1A-1618
788 x 640
Al dors, en lletra coetània: “Car ta de censal mor t que lo honorable clavari de la ciutat de
Barcelona ha venut a la honorable dona na Elizabet de Corbera, muller de mossèn Honofre Pou,
donzell, en Barcelona domiciliat, e als seus e a qui ella volrà, de pensió annual de XXV lliures, IIII
sous, pagadores cascun <any> a II dies del mes de maig, per preu de DCXXX lliures barceloneses,
a raó de XXV mil per mil”. Hi ha dues altres anotacions posteriors.
Pergamí una mica malmès del marge esquerre.

1648

1505, agost, 19. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Guerau Dusai i Francesc Bret, mercader, ciutadans de Barcelona,
tutors i curadors de Jerònima, filla i hereva del difunt Bernat de Bas, mercader, ciutadà de Barcelona, un
censal mort de 20 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 500 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000
sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
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Andreu Miquel Mir, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania del difunt Lluís Carles Mir, connotari seu, clogué aquesta escriptura el 28 de novembre de
1530.
1A-1619
785 x 636
Nota dorsal: “Fan per lo censal de pensió de XX lliures y de preu de D lliures que la capella de
Sanct Sever rebia sobre la ciutat de Barcelona ha XXXI de juliol, lo qual fou luyt dit die en lo any
MDLIII”. “Sanct Sever”. Hi ha altres dues anotacions relatives al mateix censal.

1649

1505, agost, 21. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Guerau Satorra, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 640
sous o 32 lliures de pensió anual, a percebre cada 19 de maig, assignades sobre les imposicions i altres
drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 800 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous.
Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Joan Palomeres, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1620
668 x 690
Al dors, en lletra coetània: “Carta de mossèn Catorra”. “Carta de censal mort de pensió de DC
XXXX sous, que la ciutat de Barcelona fa e presta cascun any a XVIIII del mes de maig al honorable mossèn Guerau Catorre, ciutedà, e de preu de DCCC lliures, a raó de XXV mil per mil”.

1650

1505, agost, 25. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Pere de Santcliment i Miquel de Gualbes, donzells, domiciliats a
Barcelona, tutors i curadors testamentaris dels béns del difunt Ferrer de Gualbes, donzell, domiciliat a
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Barcelona, i dels de Ferrer de Gualbes, adult, els quals el compren a benefici i amb recursos del dit
Gualbes, adult, un censal mort de 10 lliures de pensió anual, a percebre cada 10 de juny, 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.
Francesc Nicolau de Moles, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1621
827 x 632
Tres anotacions dorsals borroses.

1651

1505, novembre, 20. Barcelona.
Capítol de la donació feta i signada per Margarida, muller que fou del difunt Oleguer Lunes, mercader,
ciutadà de Barcelona, a favor d’Elionor, muller de Gonçal de la Cambra, escrivà reial, ciutadà de
Barcelona, continguda en els capítols matrimonials dels dits Gonçal de la Cambra, fill de Joan de la
Cambra, mercader, ciutadà de Tortosa, i de Caterina, difunts, d’una banda, i Elionor, donzella, filla de
Francesc Duete, mercader, ciutadà de Tarragona, difunt, i d’Esperança, de l’altra, signats en poder de
Domènec Ferrís, difunt, per autoritat reial notari i ciutadà de Barcelona, en diverses dates, la primera de
les quals el dia 20 de novembre de 1505, en un pergamí signat i clos per Joan Vilar, per autoritat reial
notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania del dit Domènec Ferrís. L’esmentat capítol de la donació fa referència a un censal mort de 8 lliures de pensió anual i 200 lliures de preu, que la
universitat de la ciutat de Barcelona paga cada 9 de maig a la dita Margarida Lunes, segons l’escriptura de venda de dit censal presa en poder de Francesc Palomeres, notari de Barcelona.
Pere Joan Garau, per autoritat reial notari públic de Barcelona, clogué aquest instrument el 26 de
novembre de 1551.
1A-1622
163 x 393
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1652

1505, novembre, 25. Barcelona.
El Consell general de la ciutat de Barcelona aplegat a la sala gran de la Casa del Consell, en presència
dels consellers i de molts jurats, prohoms, ciutadans i habitants de la ciutat, designa síndic i procurador
general i especial seu Bernat Dusai, ciutadà i clavari de la ciutat, al qual i als seus successors en l’ofici
del clavariat són concedides totes les facultats per vendre amb carta de gràcia, en nom de la ciutat, a
ciutadans barcelonins i no a altres, censals morts en les millors condicions possibles carregats sobre la
dita ciutat, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous, i esmerçar els diners obtinguts en la lluïció i
redempció d’altres censals morts que la ciutat presta actualment a forasters i altres persones que no
contribueixen en els drets de la ciutat, a qualsevol raó o for que haguessin estat venuts. 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). La designació compta amb l’autorització i el decret de
Guerau Dusai, cavaller, 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.
1A-1623
535 x 653
Al dors, en lletra coetània: “Sindicat fermat per los honorables consellers y Concell de Cent Jurats
de la ciutat de Barcelona al honorable clavari de aquella per poder menlevar censals a rahó de
XXV mil per mil, per quitar los strangers e altres no contribuint en los drets e altres càrrechs de la
dita ciutat”.

1653

1505, novembre, 25. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1652.
Trasllat autoritzat per Joan Faner, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 13 d’octubre de
1511.
1A-1624
648 x 540
Nota dorsal: “Translat auctèntic del syndicat del clavari de Barcelona”.
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1654

1505, novembre, 25. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1652.
Trasllat autoritzat per Esteve Solei, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 22 d’octubre
de 1514.
1A-1625
579 x 604

1655

1505, desembre, 4. Barcelona.
Miquel sa Riera, cavaller, domiciliat a Barcelona, batlle general de Catalunya, i Joan Ferrer, donzell, domiciliat a Barcelona, venen amb carta de gràcia a Pere de Santcliment i Miquel de Gualbes, donzells,
domiciliats a Barcelona, tutors i curadors de Ferrer de Gualbes, donzell, fill i hereu del difunt Ferrer de
Gualbes, donzell, domiciliat a Barcelona, un censal mort de 10 lliures de pensió anual, a percebre cada
2 d’octubre, assignades sobre llurs béns mobles i immobles, pel preu de 200 lliures, a for o raó de
20.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Joan Bocer, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures del difunt Francesc
Nicolau de Moles, notari públic de Barcelona, clogué aquest instrument el 5 de setembre de 1573.
1A-1626
660 x 570
Al dors, en lletra coetània: “Carta de censal mort de pensió annual de X lliures barceloneses, pagadores quiscun any lo segon dia del mes de octubre, y de preu y proprietat de CC lliures, venut per
mossèn Miquel Çarriera, cavaller, en Barcelona domiciliat, balle general de Cathalunya, y mossèn
Joan Ferrarii, donzell, en dita ciutat domiciliat, a mossèn Pere de Sant Clement, y mossèn Miquel de
Gualbes, donzells, en Barcelona domiciliats, tudors y curador<s> de Ferrer de Gualbes, donzell, fill
fill (sic) de mossèn Ferrer de Gualbes, quòndam, donzell, en Barcelona domiciliat. Ab special obligatió de hun censal sobre la ciutat de Barcelona y ab fermança”.
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1656

[Després de 1505], desembre, 9. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Francesc Nicolau de Moles, notari públic i ciutadà de Barcelona,
un censal mort de 154 sous i 10 diners de pensió anual, a percebre cada 9 de desembre, assignats
sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de (...), 15 sous i 4 diners, a for o
raó de 25.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
(...)
1A-1627
610 x 590
Al dors, en lletres coetània i posterior, hi ha tres anotacions molt esborrades.
Pergamí en mal estat de conservació. Hi falta una bona part de la banda dreta i gairebé tota l’àpoca. No és possible saber l’any que figurava en la seva datació. En un lloc s’hi esmenta el 1504, però
no pas com l’any de la confecció de l’escriptura. En el document de 25 d’agost de 1505 actua de
notari el dit Francesc Nicolau de Moles.

1657

1505, desembre, 17. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Francesc Maimó, cavaller, domiciliat a Barcelona, un censal mort
de 8 lliures de pensió anual, a percebre cada 17 de desembre, assignades sobre les imposicions 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, datada el dia 16 de desembre.
Francesc Guerau Fogassot, escrivà reial, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les
escriptures de l’escrivania del difunt Joan Faner, sogre i connotari seu, clogué aquest instrument el
15 de juliol de 1516.
1A-1628
630 x 656
Nota dorsal coetània il·legible.
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1658

1506, gener, 9. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Elisabet, muller del difunt Joan Mai, doctor en lleis, ciutadà de
Barcelona, com a hereva mentre es mantingui en viduïtat i sense marit i com a tinent dels béns del
marit i com a tutora i curadora dels fills i hereus del dit marit, un censal mort de 1000 sous de pensió
anual, a percebre cada 19 de desembre, assignats sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de
Barcelona, pel preu de 1250 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del
preu de la venda.
Pere Ferrer, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania de
Joan Palomeres, connotari seu, clogué aquesta escriptura el 4 de febrer de 1570.
1A-1629
659 x 632
Al dors, en lletra coetània: “Creació del censal fa la ciutat de Barcelona a 29 de dezembre, de pensió L lliures y preu MCCL lliures”. Hi ha una altra anotació posterior.

1659

1506, gener, 9. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Guerau Satorra, ciutadà de Barcelona, com a usufructuari, i a la
seva muller Joana, com a propietària, un censal mort de 16 lliures i 16 sous de pensió anual, a percebre
cada 3 de desembre, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu
de 420 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Joan Palomeres, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1630
727 x 644
Al dors, en lletres coetània i posterior, hi ha diverses anotacions, borroses.
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1660

1506, gener, 19. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Galceran Albanell, doctor en decrets, canonge xantre de
Barcelona, i a Aldonça, muller del difunt Jeroni Albanell, doctor en quiscun dret, regent la cancelleria reial,
ciutadà de Barcelona, com a marmessors del testament del dit Jeroni Albanell, els quals el compren en
nom, a benefici i amb els recursos de la dita marmessoria, un censal mort de 40 lliures de pensió anual,
a percebre cada 30 de desembre, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de
Barcelona, pel preu de 1000 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del
preu de la venda.
Nuri Joan Fogassot, escrivà de manament i per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les
escriptures del seu difunt avi matern Joan Faner, per autoritat reial notari públic de Barcelona, clogué aquest instrument el 22 de maig de 1556.
1A-1631
835 x 672
Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal feta per mossèn Bernat Dusay, síndic y clavari de la
ciutat de Barcelona, als marmessors de la marmessoria de misser Hierònim Albanel, de XXXX lliures de pensió annual de censal mort, pagadores a XXX de dezembre, per preu de M lliures, en
poder de Joan Faner, notari de Barcelona”.
Pergamí tacat de fongs, amb passatges esborrats.

1661

1506, gener, 30. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Marquesa, muller del difunt Benet Guinard, doctor en lleis, ciutadà
de Barcelona, com a usufructuària, i a Jaume Guinard, burgès de la Bisbal, a la diòcesi de Girona, tutor i
curador testamentari de la persona i dels béns de Jeroni Guinard, fill impúber i hereu universal del dit
Benet, propietari una vegada acabat l’usdefruit de la seva mare, un censal mort de 27 lliures de pensió
anual, a percebre cada 30 de gener, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de
Barcelona, pel preu de 675 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 Guerau Fogassot, escrivà reial, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les
escriptures de l’escrivania del difunt Joan Faner, sogre i connotari seu, clogué aquest instrument el
29 de maig de 1527.
1A-1632
712 x 616
Notes dorsals il·legibles.
Pergamí malmès de tot el marge dret, amb pèrdua d’escriptura en moltes ratlles.

1662

1506, febrer, 20. Barcelona.
Nicolau Pere, escrivà reial, ciutadà de Barcelona, com a tutor i curador de Bartomeu Benet Dams, fill i
hereu del difunt Jaume Benet Dams, mercader, ciutadà de Barcelona, designat en el seu darrer testament de 17 de gener de 1494 en poder del notari infrascrit, i confirmat en les dites tutela i cura pel
regent la vegueria de Barcelona el 15 d’abril de 1502, fa consignació a l’esmentat Bartomeu Benet
d’un censal mort de 500 lliures de preu o propietat i de 20 lliures de pensió anual, que el dit Nicolau
Pere fins ara rebia cada 27 d’abril, en nom de la tutela i la cura esmentades, a raó de 25.000 sous per
1000 sous, sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona. El censal pertany a Bartomeu
Benet Dams i als altres seus cohereus i a l’herència del seu difunt pare per la venda que Baltasar de
Gualbes, aleshores clavari de Barcelona, n’havia fet a Bartomeu Fontanils, Francesc Rovira, mercaders,
ciutadans de Barcelona, difunts, i al dit Nicolau Pere, com a tutors i curadors de Bartomeu Benet Dams
i dels altres fills de Jaume Benet Dams, segons que consta en públic instrument de 2 de maig de 1499
en poder del notari infrascrit. Aquesta consignació és feta al dit Bartomeu Benet en concepte de la tercera part que li correspon en els censals de l’herència paterna, una vegada que ja ha complert els vint
anys i que, volent exercir l’art mercantívol, necessita diners per comprar la botiga de teles dels hereus
del difunt Pere Joan de Lorda, a la plaça del Blat de Barcelona.
Rafel Cervera, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1633
380 x 600
Al dors, en lletra coetània: “Carta de consignació e assignació feta per lo venerable e discret
mossèn Nicholau Pere, scrivà del rey nostre senyor, curador dels fills del honorable en Jaume
Benet Dams, quòndam, mercader, a·n Barthomeu Benet Dams, fill e hereu per la terça part del dit
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Jaume Benet Dams, quòndam, de un censal mort de pensió de XX lliures e de preu de cinch-centes lliures, lo qual la heretat del dit Jaume Benet Dams, quòndam, rebia quiscun any a XXVII de
abril sobre la universitat de la ciutat de Barcelona, a rahó o for de XXV mil per mil”.

1663

1506, febrer, 21. Barcelona.
Bartomeu Benet Dams, mercader, ciutadà de Barcelona, fill del difunt Jaume Benet Dams, mercader,
ciutadà de la mateixa ciutat, ven a Constança, muller del difunt Bernat Andor, notari i escrivà reial, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 500 lliures de preu o propietat i de 20 lliures de pensió anual,
que rep sobre la universitat de la ciutat de Barcelona cada 27 d’abril, a raó o for de 25.000 sous per
1000 sous. Es donen els antecedents i les explicacions mateixos que figuren en el document anterior.
Preu de la venda: 500 lliures, que el venedor ha d’esmerçar en la compra de la botiga dels hereus del
difunt Pere Joan de Lorda, botiguer de teles, davant de la plaça del Blat de Barcelona. Segueix l’àpoca
del preu de la venda.
Rafel Cervera, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1634
620 x 585
Al dors, en lletra coetània: “Carta de venda feta per en Barthomeu Benet Dams, mercader, al
honorable senyora Costança Andora e als seus, de tot aquell censal mort de preu o propietat de
D lliures e de pensió de XX lliures que·s reb sobre la universitat de la ciutat de Barcelona quiscun
any a XXVII de abril, a rahó de XXV mil per mil”. En lletra posterior: “Del censal de pensió de XX
lliures, lo qual la señora Joana Beneta Mercera, succehint a la senyora Costança Andora, àvia sua,
rebie sobre Barcelona a XXVII de abril”. Hi ha altres anotacions posteriors, borroses.

1664

1506, març, 23. Barcelona.
Francesc Font de Gaià, pagès, de la parròquia de Sant Pere de la vila de Terrassa, confessa i reconeix a
Gabriel Clapers, pagès, de la parròquia de Santa Maria de Sants, tutor i curador de les persones i dels
béns de Joan Torroella i de Beneta, fills pupils de Pere Torroella, de la parròquia de Sant Bartomeu de
Sants, i de la seva muller Margarida, difunta, que li ha pagat 100 lliures pel preu de les quals li ha venut
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1662. Nicolau Pere, escrivà
reial, ciutadà de Barcelona, fa
consignació a Bartomeu
Benet Dams, del qual és tutor
i curador legalment instituït
pel seu pare Jaume Benet
Dams, mercader i ciutadà de
Barcelona, i confirmat pel
regent la vegueria de
Barcelona, d’un censal mort
de 500 lliures de preu i de 20
lliures de pensió anual, per tal
que pugui exercir l’art mercantívol i comprar una botiga
de teles a la plaça del Blat,
una vegada que ja ha com-

plert els vint anys i pot accedir gradualment a l’herència
paterna.
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diverses peces de terra situades a la parròquia de Santa Maria de Sants i altres indrets del territori de
Barcelona, segons els instruments de venda formalitzats avui mateix en poder del notari infrascrit.
Antic d’Òdena, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1635
680 x 555
Al dors, en lletra coetània, hi ha una anotació esborrada.
En el mateix pergamí hi ha copiats dos documents més: de 1508, febrer, 14, i de 1508, juny, 15.

1665

1506, març, 24. Barcelona.
Francesc Font de Gaià, pagès, de la parròquia de Sant Pere de la vila de Terrassa, ven a Gabriel Clapers,
pagès, de la parròquia de Santa Maria de Sants, una peça de terra vora la vila de Sants, amb tots els
seus drets i les seves pertinences, que posseeix sota el domini alodial del segon benefici de l’altar de
Sant Joan de la Seu de Barcelona i del seu beneficiat, a cens d’una quartera i mitja d’ordi pagadora per
Sant Joan del mes de juny. Es donen les afrontacions i els antecedents de la seva transmissió. Preu de la
venda: 8 lliures. Antònia, muller de Francesc Font de Gaià, confirma la venda i signa aquest instrument el
dia 29 d’abril. Gabriel Clapers compra la terra com a tutor i curador designat pel regent la vegueria de
Barcelona de les persones i els béns de Joan Torroella i de Beneta, fills pupils de Pere Torroella, de la dita
parròquia de Sants, i de la seva muller Margarida, difunta, i l’adquireix en nom, a benefici i amb els
recursos procedents de la venda d’un censal mort.
Antic d’Òdena, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1636
597 x 657
Al dors, en lletra posterior: “Compra feta per en Gabriel Clapers de una peça de terra davant la
casa d’en Torrent, de Sants, a cens de una quartera y miga d’ordi, al benefici de Sant Joan en la Seu
de Barcelona”. Hi ha altres anotacions, esborrades.
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1666

1506, abril, 29. Barcelona.
Gabriel Clapers, pagès, habitant de la parròquia de Santa Maria de Sants, ven amb carta de gràcia a
Jaume Escolà, prevere, beneficiat a la Seu de Barcelona, el qual el compra com a persona laica i privada
i amb els seus recursos personals, un censal mort de 100 sous de pensió anual, a percebre cada 29
d’abril, garantits amb l’obligació hipotecària sobre diverses peces de terra situades a la parròquia de
Santa Maria de Sants i altres indrets del territori de Barcelona. Preu de la venda: 100 lliures, a for o raó
de 20.000 sous per 1000 sous. Gabriel Clapers fa la venda com a tutor i curador designat pel regent la
vegueria de Barcelona de les persones i els béns de Joan i de Beneta, fills pupils de Pere Torroella, de la
parròquia de Sant Bartomeu de Sants, i de la seva muller Margarida, difunta, i actua, doncs, en nom i a
benefici de la dita tutoria i cura.
Antic d’Òdena, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1637
844 x 610
Notes dorsals esborrades.

1667

1506, maig, 20. Barcelona.
Baltasar de Gualbes, ciutadà de Barcelona, fill de Baltasar de Gualbes i d’Elionor, ven amb carta de gràcia a Elionor Parda i de la Casta, habitant de Barcelona, com a usufructuària mentre visqui, i a Pere
Torrobia, canonge de la Seu de Barcelona, administrador d’una causa pia que havia fundat, un censal
mort de 12 lliures de pensió anual, a percebre cada 10 de desembre, assignades sobre un censal mort i
sobre tots els seus béns mobles i immobles, pel preu de 300 lliures, a for o raó de 25.000 sous per
1000 sous. El censal mort que el venedor dóna com a garantia és de 14 lliures i 10 sous de pensió
anual i de 325 lliures de preu o propietat, que cada 10 de desembre rep sobre la ciutat de Barcelona, i
del qual es donen els antecedents de la seva transmissió. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Marc Busquets, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1638
682 x 548
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Al dors, en lletra posterior: “Censal de pensió de XII liures y proprietat de tres-centes liures, venut
per Balthasar Gualbes al canonge Torribio per la cappella de Sant Joseph en las clastres de la Seu de
Barcelona, ara las paga la casa de la ciutat a X de desembre”. “De la capella de Sanct Joseph”. En lletra més tardana: “Per lo censal luït al benefici de Sant Joseph en les claustres de la Seu de Barcelona
instituït, de preu de CCC lliures, ordinari, a X de desembre 1591”. Hi ha altres anotacions.

1668

1506, agost, 8. Barcelona.
Clàusula del testament del difunt Francesc Desvalls, donzell, domiciliat a Barcelona, fill de Francesc
Desvalls, cavaller, i de Constança, difunts, ordenat en aquesta ciutat el 8 d’agost de 1506 en poder de
Rafel Cervera, notari públic de Barcelona. La clàusula testamentària és d’institució d’hereu universal a
favor de Joanot de Boixadors, fill de Bernat Guerau de Boixadors. Si Joanot moria sense successió legítima, hauria d’instituir hereus els parents de Francesc Desvalls més propers per part del seu pare i la
seva mare. S’hi esmenta Lluís Desvalls, germà del testador.
Trasllat autoritzat per Pere Jovells, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania de Rafel Cervera, connotari seu, difunt, de 31 d’octubre de 1553.
1A-1639
296 x 225

1669

1506, agost, 8. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1668.
Trasllat autoritzat per Pere Jovells, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania de Rafel Cervera, connotari seu, difunt, de 3 de novembre de 1553.
1A-1640
231 x 342
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1670

1506, agost, 8. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1668.
Trasllat autoritzat per Pere Jovells, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania de Rafel Cervera, connotari seu, difunt, de 7 de desembre de 1553.
1A-1641
225 x 313

1671

1506, agost, 13. Barcelona.
Joan Aybrí, doctor en quiscun dret, del Consell Reial, ciutadà de Barcelona, restitueix a Jofre de
Sentmenat, cavaller, domiciliat en el Vallès, el dot d’Elisabet, difunta, que fou muller seva en primeres
núpcies, filla del dit Jofre. La restitució inclou el feu de la vila de Sabadell i del castell d’Arraona; un censal mort d’11 lliures de pensió anual i de preu o propietat de 275 lliures, assignat sobre la universitat
de la ciutat i el regne de Mallorca, rebedor cada 16 de maig; i un altre censal mort de 6 lliures de pensió, rebedor cada 27 de febrer sobre la universitat de la ciutat de Barcelona.
Francesc Sunyer, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures del difunt Joan
Vilana, connotari seu, clogué aquest instrument el 17 de desembre de 1569.
1A-1642
201 x 503
Al dors, en lletra coetània: “Restitutió feta per mossèn Aybrí a mossèn Jofre de Senmanat y
Galceran de Sanmenat, fill seu, dona(...) de Margarida, sa mare”.
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1672

1506, agost, 24. Barcelona.
Dues clàusules del testament del difunt Jaume Escolà, prevere, beneficiat a la Seu de Barcelona, signat a
Barcelona el 24 d’agost de 1506 en poder de Joan Faner, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
La primera clàusula és la de designació dels marmessors: Guillem Ferrer, canonge de Barcelona, Guillem
Clariana, prevere, beneficiat a la dita seu, Francí Jofre, mercader, Joana Baruta i el seu nebot Antoni
Escolà, del lloc de Llimiana. La segona, el nomenament d’hereu universal a favor de les causes pies que
ordena complir als seus executors testamentaris: aplegar i alienar tots els seus béns, satisfer els deutes
pendents i pagar els llegats pecuniaris, i comprar censals i altres rendes per distribuir-ne les pensions
entre maridar fadrines pobres i auxiliar pobres vergonyants, sobretot si pertanyen al seu llinatge.
No hi ha la subscripció notarial.
1A-1643
338 x 376

1673

1506, setembre, 5. Barcelona.
Perot Miquel, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Aldonça, muller del difunt Antoni Joan Torres, cavaller, domiciliat a
la ciutat de Barcelona, un censal mort de 500 sous o 25 lliures de pensió anual, a percebre cada 5 de
setembre, 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.
Antic Busquets, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació del rei d’Aragó i
Castella, tenint les escriptures de la notaria del seu difunt pare Marc Busquets, clogué aquest instrument el 29 d’abril de 1522.
1A-1644
572 x 616
Al dors, en lletra coetània: “Carta del sensal qui·s reb sobre la ciutat, de preu de sinch-centes liures, de la senyora Alizabet (...) liures de pensió”. En lletra més tardana: “Del censal fa la ciutat de
Barcelona quisqun any a (...) don Hierònim de Torres”. Hi ha una altra anotació posterior.
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1674

1506, novembre, 28. Barcelona.
Perot Miquel, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Francesc Franc, doctor en quiscun dret, conseller i regent la cancelleria reial, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 1500 sous de pensió anual, a percebre cada 28 de
novembre, assignats sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 1500 lliures, a for o raó de 20.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Salvador Lletget, per autoritats apostòlica i reial notari públic, ciutadà de Barcelona, tenint les
escriptures de l’escrivania del difunt Joan Faner, per autoritat reial notari públic de Barcelona i
escrivà de la Casa del Consell de la ciutat, clogué aquest instrument el 10 d’abril de 1581.
1A-1645
573 x 717
Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal feta per mossèn Parot Michael, síndich y clavari de la
ciutat de Barcelona, al magnífich mossèn Francesch Franch, doctor en quiscun dret y regent la cancellaria del senyor rey, de preu de M D lliures e de pensió de M D sous, pagador quiscun any a
XXVIII de noembre, ab special obligació dels dos dinés y malla sobre la farina. Preu M D lliures.
Pensió M D sous”.

1675

1506, desembre, 5. Barcelona.
Elionor, muller del difunt Joan de la Geltrú, donzell, domiciliat a Barcelona, posseïdora dels béns del seu
marit, fa cessió i transferència a Dionís Pau, ciutadà de Barcelona, com a pare i legítim administrador
dels seus fills, de 40 sous de pensió i 50 lliures de preu d’aquell censal mort de 12 lliures de pensió
anual i 300 lliures de preu o propietat que el seu marit rebia cada 28 de juliol sobre la ciutat de
Barcelona, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous, segons instrument en poder del notari infrascrit
de 31 de juliol de 1500. Elionor fa aquesta transferència en compliment de la promesa feta pel seu
sogre Joan de la Geltrú, cavaller, difunt, continguda en els capítols matrimonials acordats entre el dit
Dionís Pau i Àngela Beneta, filla del dit Joan de la Geltrú, cavaller, signats el 30 de desembre de 1486
en poder de Bartomeu Costa, més vell, notari públic de Barcelona, difunt.
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Joan Vilar, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania del
difunt Antoni Miquel, connotari seu, clogué aquest instrument el 21 d’octubre de 1551.
1A-1646
255 x 580
Al dors, en lletra coetània: “De mossèn Honofre Pau, ciutedà”.

1676

1506, desembre, 12. Barcelona.
Francesc Palomeres, notari, ciutadà de Barcelona, ven amb carta de gràcia a Francesc Sebastià de
Terrades, ciutadà de Girona, un censal mort de 13 lliures de pensió anual, a percebre cada 17 de juny,
assignades sobre un censal mort, pel preu de 260 lliures, a for o raó de 20.000 sous per 1000 sous. El
censal mort que el venedor obliga com a garantia és de 16 lliures de pensió anual i de 400 lliures de
preu o propietat, que cada 17 de juny rep sobre la ciutat de Barcelona, i del qual es donen els antecedents de la seva transmissió. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Esteve Ponç, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a tota la terra i dominació
del rei d’Aragó.
1A-1647
600 x 625
Al dors, en lletra coetània: “Carta de censal mort venut per lo discret en Ffrancesch Palomeres, notari de Barcelona, al magnífich mossèn Ffrancesch Sabastià de Terrades, ciutadà de Gerona, de pensió
de XIII lliures barceloneses pagadores cascun any a XVII dies de juny, per preu de CCLX lliures, ab
special obligació, per concorrent quantitat de preu e pensió, de tot aquell censal mort de pensió de
XVI lliures y de preu de CCCC lliures, que lo dit Palomeres reeb cascun any a XVII de juny sobre la
universitat de la ciutat de Barcelona. La present carta de censal, ensemps ab la dita carta del censal
de la dita special obligació, ab lurs àpoques, són stades liurades en pública forma al magnífich mossèn
Johan Vicens de Terrades, deputat de voluntat del dit mossèn Ffrancesch, germà seu”.
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1675. Elionor, vídua de Joan
de la Geltrú, donzell, domiciliat a Barcelona, transfereix a
Dionís Pau, ciutadà de
Barcelona, una part d’un censal mort en compliment dels
capítols matrimonials signats
entre el dit Dionís Pau i
Àngela Beneta, germana de
l’esmentat Joan de la Geltrú,
ambdós fills del difunt Joan de
la Geltrú, cavaller.
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1677

1506, desembre, 12. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1676.
Jaume Sastre, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania del
difunt Esteve Ponç, per autoritat reial notari públic, ciutadà de Barcelona, clogué aquest instrument
el 4 de novembre de 1553.
1A-1648
425 x 578
Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal mort de preu ho proprietat de CCLX lliures y de
pensió annual de XIII lliures pagadores ha XVII de juny, feta per mossèn Francesch Palomeres,
notari de Barcelona, a mossèn Francesch Sabestià de Terrades, ciutedà de Gerona, ab special obligació de aquell censal de preu de CCCC lliures, lo qual dit Francesch Palomeres reb sobre la universitat de la ciutat de Barcelona”.

1678

1507, març, 2. Barcelona.
Clàusula del testament de la difunta Isabel, muller que fou d’Antoni Elies, mercader, ciutadà de
Barcelona, filla de Pere Vila, mercader, ciutadà de la dita ciutat, i de Violant, difunts, dictat en aquesta
ciutat el 2 de març de 1507, clos pel difunt Tomàs Costa, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
La clàusula testamentària és d’institució d’hereu universal a favor del seu fill i marmessor Joan Elies.
Trasllat autoritzat per Francesc Sunyer, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 21 de
febrer de 1550.
1A-1649
265 x 349
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1679

1507, març, 2. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1678.
Trasllat autoritzat per Francesc Sunyer, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 25 de maig
de 1557.
1A-1650
184 x 278

1680

1507, març, 9. Barcelona.
Acta notarial del Consell reunit a la sala del Trentenari de la Casa de la Ciutat, de Barcelona, amb la
presència i la intervenció de Guillem de Santcliment, Dionís Pau, Guerau Satorra, Nicolau Bret i Bernat
Planes, consellers de la ciutat, i de set prohoms escollits per ells. En virtut del poder que els havia estat
concedit pel Consell de Cent Jurats celebrat el dia 3, deliberen que, perquè remeti la pesta que afecta la
ciutat i es restitueixi la seva sanitat, siguin enviats quatre pelegrins preveres a Sant Jaume de
Compostel·la o de Galícia, amb totes les despeses a càrrec de la ciutat, i que sigui edificada a
Barcelona una església o capella dedicada a Sant Sebastià i fundada una confraria a honor del mateix
sant. La capella serà construïda a la plaça on ara hi ha la fusta, davant de l’abeurador de la Llotja. És
decisió dels consellers tant l’emplaçament exacte com les mides i la contractació de les obres de la
nova capella. Les despeses són a càrrec de la ciutat, a compte del dret extraordinari de la farina. Per
això són donades a Perot Miquel, ciutadà i clavari de la ciutat, i als seus successors en l’ofici del clavariat, totes les facultats per vendre amb carta de gràcia, en nom de la ciutat, censals morts en les millors
condicions possibles, carregats sobre les imposicions de la ciutat i especialment sobre el dret de 2 diners
i òbol sobre la farina. L’encomanament al clavari 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 de Bernat Dusai, ciutadà, regent la vegueria de Barcelona.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.
Trasllat clos per Lluís Carles Mir, per autoritat reial notari públic de Barcelona, el 3 d’octubre de 1510.
1A-1651
687 x 567
Pergamí tacat i malmès de l’angle superior dret, amb pèrdua d’escriptura.
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1681

1507, març, 16. Barcelona.
Clàusula del testament de Nicolau Viastrosa, mercader, ciutadà de Barcelona, ordenat en aquesta ciutat
el 16 de març de 1507, clos per Pere Joan Reig, per autoritat reial notari públic de Barcelona. La clàusula testamentària és d’institució d’hereu universal a favor del seu nebot Nicolau Viastrosa, fill del seu
difunt germà Pere Viastrosa i de la seva muller Elionor, vivent. En cas d’impossibilitat, seria hereva universal la seva neboda Magdalena, germana del dit Nicolau Viastrosa nebot. En darrera instància, les hereves universals serien les altres seves nebodes Eulàlia, muller de mestre Joan Miquel, i Justina, muller de
Pere Deià, i llur descendència. El testador reserva primerament l’usdefruit de l’herència per a la seva
muller Eufrasina.
Trasllat autoritzat per Andreu Miquel Mir, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 15 de
desembre de 1551.
1A-1652
250 x 305

1682

1507, abril, 13. Barcelona.
Clàusula del testament del difunt Pere Seguer, mercader, ciutadà de Barcelona, escrita de mà pròpia en
una plica de paper, signada i segellada, lliurada a Bartomeu Sumes, per autoritat reial notari públic de
Barcelona, el 13 d’abril de 1507. El testament era en poder de Miquel Sumes, per autoritat reial notari
públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania del seu pare, el dit notari Bartomeu Sumes. La
clàusula testamentària és d’institució d’hereu universal a favor del seu germà Bartomeu Seguer, a condició que vingui a viure a Barcelona i s’hi casi aquest mateix any. En cas contrari, ordena un altre repartiment dels seus béns, a favor de les famílies de les seves germanes Eulàlia, Caterina i Narcisa.
Trasllat autoritzat per Pere Jovells, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 15 d’octubre
de 1541.
1A-1653
196 x 362
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1682. Clàusula de l’herència
universal del testament del
difunt Pere Seguer, mercader,
ciutadà de Barcelona, en la
qual institueix hereu universal
el seu germà Bartomeu
Seguer, a condició que vingui
a viure a Barcelona i s’hi casi
aquest any 1507. En cas contrari, ordena un altre repartiment dels seus béns, a favor
de les famílies de les seves
germanes.
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1683

1507, abril, 13. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1682.
Trasllat autoritzat per Miquel Mongai, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 20 d’octubre de 1553.
1A-1654
288 x 458
Al dors, en lletra coetània: “Clàusules testamentàrias”.
El mateix pergamí conté el trasllat d’una clàusula del testament del difunt Bartomeu Seguer, mercader, ciutadà de Barcelona, dictat el 31 d’agost de 1517, clos per Miquel Sumes, notari de
Barcelona.

1684

1507, maig, 1. Barcelona.
Dues clàusules del testament del difunt Antoni Amiguet, mestre en arts i medicina, ciutadà de
Barcelona, ordenat en aquesta ciutat l’1 de maig de 1507, clos per Galceran Balaguer, per autoritat
reial notari públic de Barcelona. La primera clàusula és la d’elecció de marmessors, feta a favor del
mestre Guillem Tolzà, provincial de l’orde del Carmel, la seva muller Elionor Amigueta, Pere Breçó i Agustí
Breçó. La segona és d’institució d’hereu universal, feta a favor de la seva ànima, en sufragi de la qual
ordena vendre a l’encant públic tots els seus béns i instituir una missa diària, celebradora mig any a la
capella del monestir dels frares de Santa Maria del Carmel i mig any a l’Hospital de la Santa Creu, a la
capella del Crucifix.
Trasllat clos per Benet Casals, per autoritat reial notari públic i ciutadà de Barcelona, de 6 de maig
de 1550.
1A-1655
272 x 422
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1685

1507, juny, 26. Barcelona.
Clàusula del testament del difunt Marc Busquets, ciutadà i notari públic de Barcelona, ordenat en
aquesta ciutat el 26 de juny de 1507, clos per Joan Palomeres, per autoritat reial notari públic de
Barcelona. La clàusula testamentària és d’institució d’hereu universal a favor del seu fill Marc Antic
Cristòfol, ja emancipat. En cas d’impossibilitat, els substituirien els altres seus fills Jaume Jeroni i Elisabet
Joana. En darrera instància, serien hereus universals el seu oncle Joan Busquets, canonge de Barcelona i
ardiaca de Santa Maria del Mar, Pere Alberc, germà per part de mare, paraire de draps de llana, ciutadà de Vic, i la seva pròpia muller Joana, a parts iguals.
Trasllat autoritzat per Joan Vilar, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 5 d’abril de 1527.
1A-1656
209 x 234
Al dors, en lletra coetània: “Translatum auctenticum clausule universalis herencie venerabilis et discreti Marchi Busquets, notarii publici Barchinone, quondam”. En lletra posterior: “2 Marc Buschets
fa testament y institueyx hereu a Marc Antich Busquets”.

1686

1507, novembre, 16. Barcelona.
Perot Miquel, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Rafel Sorts, apotecari, batxiller en arts i medicina, ciutadà de
Barcelona, un censal mort de 4 lliures de pensió anual, a percebre cada 16 de novembre, assignades
sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 100 lliures, a for o raó de
25.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Nuri Joan Fogassot, escrivà de manament i per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les
escriptures de l’escrivania del seu difunt avi matern Joan Faner, per autoritat reial notari públic de
Barcelona, clogué aquest instrument el 5 de juny de 1573.
1A-1657
772 x 640
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Al dors, en lletra coetània: “Carta de venda de censal mort feta per lo magnífich Parot Michael, clavari y síndic de la ciutat de Barcelona, a mossèn Raphael Sots, apotechari y baxaller en arts y
medecina, de IIII lliures annuals pagadores quiscun any a XVI de noembre, per preu C lliures, en
poder de Joan Faner, notari de Barcelona, a XVI de noembre M D VII, in ven. 4º”.

1687

1507, desembre, 22. Càller.
Caterina Niubona, àlies de Comià, vídua de Pere Joan de Comià, habitant a la ciutat i el castell de
Càller, nomena procurador general seu Francesc Ferrer, ciutadà de Barcelona, perquè en el seu nom
reclami i obtingui per a ella totes les quantitats de diner i tots els béns mobles i immobles que per raó
d’herència li podrien pertànyer per creure’s la parenta més propera del difunt Llorenç Martínez, ciutadà
de Barcelona, el qual havia ordenat el seu testament el 21 de juny de 1459, trobant-se a Mallorca, en
poder de Pere Martorell, notari de la dita illa. Li concedeix plens poders per actuar en conseqüència,
comparèixer davant de jutges i tribunals i contractar oportunament tota mena d’instruments públics.
Antoni Miquel Oriol, per autoritats apostòlica i reial notari públic de la ciutat i castell de Càller i
també per a tot l’orbe.
1A-1658
433 x 346
Al dors, en lletra coetània: “Procura fermada per la senyora Catherina Niubona al magnífich
mossèn Francesch Ferrer”.

1688

1508, gener, 14. Barcelona.
Clàusules de l’instrument de divisió entre parts, signat en poder de Bartomeu Torrent, notari de
Barcelona, el 14 de gener de 1508, i trobat pel notari infrascrit, tenint les escriptures del dit Bartomeu
Torrent, connotari seu, en virtut de la provisió feta pel regent la vegueria de Barcelona el 27 de febrer de
1554, a instància de Francesc de Malla, donzell, domiciliat a Barcelona. Les clàusules fan referència a la
divisió amigable que Elisabet Antònia i Elionor Antònia, donzelles, filles del difunt Francesc Setantí, ciutadà de Barcelona, i de la seva muller Àngela Beneta, vivent, hereves universals del seu pare mort intes
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1687. Caterina Niubona, àlies
de Comià, vídua de Pere Joan
de Comià, habitant a Càller,
nomena procurador general
seu Francesc Ferrer, ciutadà
de Barcelona, perquè en nom
seu reclami l’herència que li
podria pertànyer per creure’s
la parenta més propera del
difunt Llorenç Martínez, ciutadà de Barcelona, el qual
havia fet testament trobant-se
a Mallorca l’any 1459.
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tat, acorden fer entre elles d’uns censals pertanyents a la seva herència paterna, els quals en conjunt
tenen un preu de 2448 lliures i 2 diners, i les pensions dels quals pugen a 108 lliures i 1 diner.
Trasllat autoritzat per Joan Jeroni Canyelles, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 9 de
març de 1554.
1A-1659
232 x 487

1689

1508, gener, 18. Barcelona.
Antoni Joan Fàbregues, teixidor de draps de lli, ciutadà de Barcelona, i el seu germà Gregori Fàbregues,
sastre de la vila de Montblanc, de l’arquebisbat de Tarragona, fan donació a Ponç Guerau, saliner, ciutadà de Barcelona, d’unes cases amb tots els seus drets i les seves pertinences, que tenen a parts iguals
com a hereus universals del seu difunt pare Antoni Fàbregues. Les cases estan situades en el suburbi de
la ciutat de Barcelona, a l’entrada del carrer de l’Hospital, vora la carnisseria que hi ha allí. Es donen les
afrontacions de les cases, les quals són tingudes sota determinada senyoria i determinat cens anual no
especificats. Ponç Guerau accepta la donació i declara el seu agraïment.
Benet Joan, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1660
378 x 310
Al dors, en lletra posterior: “Fa la present charta per la compra feta per Bernat Torrobia, fuster, de
las casas del cantó del carrer del Hospital, desobre y al costat de una carniceria”. “Tenetur per
Bernardum Torrobia, fusterium, (...)”.

1690

1508, gener, 29. Barcelona.
Perot Miquel, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Violant, muller del difunt Pere Vila, mercader, ciutadà de Barcelona,
un censal mort de 20 lliures de pensió anual, a percebre cada 29 de gener, assignades sobre les impo-
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1689. Els germans Antoni
Joan i Gregori Fàbregues, teixidor de draps de lli, ciutadà
de Barcelona, i sastre de
Montblanc, respectivament,
fan donació a Ponç Guerau,
saliner, ciutadà de Barcelona,
d’unes cases situades en el
suburbi de la ciutat, a l’entrada del carrer de l’Hospital,
que tenien per herència de
llur pare Antoni Fàbregues.
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sicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 500 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-1661
629 x 669
Al dors, en lletra coetània: “Carta de venda de censal mort de pensió de XX lliures havedores y
reebedores quiscun any a XXVIIIIº de janer, feta per lo clavari e syndic de Barcelona a la honorable
dona Yolant, que fou muller d’en Pere Vila, quòndam, mercader, per preu de sinc-centes lliures, a
rahó de XXV mil per mil”. En lletra posterior, una altra anotació il·legible.

1691

1508, febrer, 14. Barcelona.
Gabriel Clapers, pagès, habitant de la parròquia de Santa Maria de Sants, tutor i curador de les persones i dels béns de Joan Torroella i de Beneta, fills pupils de Pere Torroella, de la parròquia de Sant
Bartomeu de Sants, i de la seva muller Margarida, difunta, confessa i reconeix a Guillem Ferrer, canonge
de Barcelona, Francesc Jofre, mercader, i Antoni Escolà, pagès, del lloc de Llimiana, a la diòcesi d’Urgell,
ciutadans de Barcelona, marmessors del difunt Jaume Escolà, prevere, beneficiat a la Seu de Barcelona,
que li han pagat les 100 lliures pel preu de les quals havia venut amb carta de gràcia al dit Jaume
Escolà, quan vivia, com a persona laica i privada i pagant amb els seus propis recursos, un censal mort
de 100 sous de pensió anual, a percebre cada 29 d’abril. La venda del censal s’havia formalitzat el 29
d’abril de 1506 en poder del notari infrascrit. Es detallen els pagaments diversos satisfets per Gabriel
Clapers amb el preu de la venda.
Antic d’Òdena, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1635
680 x 555
Al dors, en lletra coetània, hi ha una anotació esborrada.
En el mateix pergamí hi ha copiats dos documents més: de 1506, març, 23, i 1508, juny, 15.
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1692

1508, març, 1. Barcelona.
Francesc Fuster, ciutadà de Barcelona, habitant de la parròquia de Santa Maria de Badalona, i
Margarida, muller que fou del difunt Antoni Folguers, mercader, ciutadà de Barcelona, estableixen en
emfiteusi a Joan Bofill, de la dita parròquia, una peça de terra campa de dues mujades que posseeixen
en lliure i franc alou a l’esmentada parròquia, vora el torrent des Vilar. Es donen les afrontacions de la
terra. L’emfiteuta accepta les condicions del contracte, es compromet a pagar un cens anual de 5 sous
per Pasqua, i ara ha pagat 12 lliures per raó d’entrada. Segueix l’àpoca de les 12 lliures satisfetes.
No hi ha la subscripció notarial.
1A-1662
373 x 395
Pergamí tacat de fongs, sobretot de la meitat superior, que dificulta la lectura del text.

1693

1508, març, 26. Barcelona.
Antoni Ramon Cornet, mercader, ciutadà de Barcelona, la seva muller Caterina i llur fill Antic Cornet, ciutadà de Barcelona, d’una banda, i Jaume Ferrer, secretari del rei i escrivà major del General de Catalunya,
la seva muller Elionor i llur filla Nestorina Beneta, de l’altra, es reconeixen mútuament que per raó del
matrimoni entre els esmentats Antic i Nestorina Beneta han concordat, signat i jurat uns capítols i pactes
matrimonials. Els capítols contenen detalladament les donacions condicionades de copiosos béns, sobretot censals, dels pares als fills casadors, i en preveuen les properes esposalles i les noces.
Joan Vilana, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1663
765 x 645
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1694

1508, abril, 27. Barcelona.
Bernat Loteres, paborde de la seu, Arnau Loteres, hostaler, i Joan Loteres, candeler de cera, ciutadans de
Barcelona, administradors, juntament amb Joan Loteres, de la vila dels Prats, absent, de la causa pia
fundada per Pere Ramon Loteres, canonge, i Pere Loteres, prevere, beneficiat a la Seu de Barcelona,
amb instrument públic de 19 de juny de 1498 clos per Marc Busquets, notari públic de Barcelona,
estableixen en emfiteusi a Beneta, muller del difunt Joan Ginot, manescal, ciutadà de Barcelona, unes
cases amb un hort, amb tots els seus drets i les seves pertinences, que posseeixen en el suburbi de
Barcelona, al carrer d’en Robador. Les cases són tingudes per l’ardiaconat de Santa Maria del Mar i per
l’altar de Sant Iu. Es donen les afrontacions de les cases i els antecedents de la seva transmissió. Beneta
ha de satisfer a la causa pia un cens anual de tres morabatins, a raó de 9 sous per morabatí, pagador
per Sant Miquel de setembre. L’emfiteuta ha pagat per dret d’entrada un parell de polles. Bernat i Joan
Loteres i Beneta signaren l’establiment el 27 d’abril, mentre Arnau Loteres signà el 2 de maig.
Joan Marc Miquel, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1664
399 x 487
Al dors, en lletra coetània: “Stabilimentum factum domine Benedicte, uxori Joannis Ginot, quondam, manescalli, civis Barchinone. Apud Joannem Marchum Miquaelis, auctoritate regia notarium
publicum Barchinone”.

1695

1508, juny, 9. Barcelona.
Àngela Pujades, donzella, filla de Gabriel Pujades, ciutadà de Barcelona, i de la seva muller Beneta
Llobeta, difunts, escolana i encara no professa en el monestir de les Predicadoresses de Santa Maria de
Montsió, a la ciutat de Barcelona, de l’orde dominicà, ordena el seu testament abans de fer professió
monàstica expressa, amb la llicència i voluntat d’Isabel Saiola, priora del monestir. Nomena marmessors
els seus oncles Benet Guillem de Cabanyelles, cavaller, i Jaume de Navel, Isabel, muller de Bernat sa
Pila, i Elionor, muller de Joan sa Bastida. Disposa ser enterrada a la sepultura de les monges, i deixa al
monestir 200 lliures per a després de la seva mort. Institueix hereu universal el seu oncle matern Jaume
de Navel. Amb aquest, anul·la un testament anterior que havia dictat en poder del notari infrascrit.
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Joan Vilana, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
Trasllat autoritzat per Joan Cuberes, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 17 de gener
de 1555.
1A-1665
193 x 653

1696

1508, juny, 15, Barcelona.
Gabriel Clapers, pagès, habitant de la parròquia de Santa Maria de Sants, tutor i curador de les persones i dels béns de Joan Torroella i de Beneta, fills pupils de Pere Torroella, de la parròquia de Sant
Bartomeu de Sants, i de la seva muller Margarida, difunta, fa lliurament a Joanot Escolà, barreter, ciutadà de Barcelona, un dels almoiners del testament del difunt Jaume Escolà, prevere, beneficiat a la Seu
de Barcelona, de la possessió corporal de diverses peces de terra situades a la parròquia de Santa
Maria de Sants i altres indrets del territori de Barcelona, descrites amb detall en aquesta escriptura. El
lliurament de la possessió es fa en execució del censal que l’esmentat Gabriel Clapers havia venut al dit
Jaume Escolà, quan vivia, el 29 d’abril de 1506, amb escriptura en poder del notari infrascrit.
Antic d’Òdena, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1635
680 x 555
Al dors, en lletra coetània, hi ha una anotació esborrada.
En el mateix pergamí hi ha copiats dos documents més: de 1506, març, 23, i 1508, febrer, 14.

1697

1508, novembre, 22. Barcelona.
Pere Antic, mercader, ciutadà de Barcelona, i la seva muller Beatriu venen a Pere Bargalló, carnisser, ciutadà de Barcelona, tres taules de carnisseria amb tots els seus drets i les seves pertinences, que tenen
sota el domini alodial del rei a la carnisseria major o maell de la ciutat de Barcelona. Es donen les
afrontacions de les tres taules i els antecedents de la seva transmissió, així com els censos anuals que
tributa cada taula. Preu de la venda: 10 lliures. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
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Joan Fluvià, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1666
755 x 530
Al dors, en lletres coetània i posterior, hi ha quatre anotacions molt esborrades.

1698

1508, novembre, 27. Barcelona.
Arnau Roger Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Elisabet, muller que fou del difunt Joan Mai, doctor en quiscun
dret, ciutadà de Barcelona, i a Francesc Ferrer, mercader, ciutadà de la mateixa ciutat, tutors i curadors
testamentaris de les persones i dels béns dels fills pupils dels dits Joan Mai i Elisabet, cònjuges, els quals
el compren en nom, a benefici i amb els recursos de la dita tutoria, un censal mort de 25 lliures de pensió anual, a percebre cada 27 de novembre, assignades sobre les imposicions i altres drets de la ciutat
de Barcelona, pel preu de 625 lliures, a for o raó de 20.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del
preu de la venda.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1667
663 x 644654
Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal de preu de DCXXV lliures e de pensió de XXV lliures quiscun any, pagadores a XXVII de nohembre, a rahó de XXV mil per mil, feta per mossèn
Arnau Roger Dusay, ciutedà, clavari e syndic de la ciutat de Barcelona, a la senyora Elisabet, muller
qu·és stada de micer Joan May, doctor en quiscun dret, ciutedà de Barcelona, e al ho[norable]
Francí Ferrer, mercader de la dita ciutat, tudor[s ...] cars curadors de les persones e béns dels
pubills (...) micer Joan May e de la dita senyora Elisabet, muller (...), comprants en nom e a ops e
peccúnies dels dits pubills”.
Pergamí amb alguns forats que afecten passatges de l’escriptura.
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1699

1508, desembre, 24. Barcelona.
Clàusula del testament del difunt Pere Bonavia, mercader, ciutadà de Barcelona, ordenat a la dita ciutat el
24 de desembre de 1508, clos per Pere Gener, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a
tot el principat de Catalunya i els comtats de Rosselló i Cerdanya. La clàusula testamentària és d’institució
d’hereu universal a favor de Pere Bonavia, adult, fill seu i de la seva muller Eulàlia, i en substitució del seu fill
esmentat seria hereva universal la dita seva muller. S’hi esmenta un altre fill, Joan Benet Bonavia.
Trasllat autoritza per Pere Joan Reig, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 8 de novembre de 1522.
1A-1668
211 x 402

1700

1509, gener, 3. Barcelona.
Francesc Ferrer, mercader, ciutadà de Barcelona, procurador de Caterina Niubona, àlies de Comià, vídua
de Pere Joan de Comià, habitant a la ciutat i castell de Càller, ven a Pere Badia, secretari del rei, ciutadà
de Barcelona, 76 lliures, 12 sous i 3 diners de preu i propietat, i 61 sous i 3 diners de pensió, d’aquell
censal mort de 230 lliures de preu i 230 sous de pensió, posteriorment reduïda la pensió a 184 sous,
que la dita Caterina en una tercera part, i el mateix Francesc Ferrer en les dues terceres parts restants,
reben cada 15 de març sobre la universitat de la ciutat de Barcelona, a for o raó de 25.000 sous per
1000 sous. Es donen els antecedents de la transmissió del censal. Preu de la venda: 79 lliures, 2 sous i
8 diners. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Antoni Miquel, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1669
363 x 535
Al dors, en lletra coetània: “Carta de venda de censal feta per lo honorable en Ffrancí Ferrer, mercader, ciutedà de Barcelona, al magnífich mossèn Pere Badia, secretari del senyor rey, LXXVI lliures,
XIII sous, IIII diners de preu e de pensió annual LXI sous, III diners, sobre la ciutat de Barcelona, a
XV de març”. En letra posterior: “Per la luyció del censal de (...) de Tarragona”. “La venda primera
feta al Badia”.
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1701

1509, gener, 12. Barcelona.
Rafel Pasqual, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, jutge i conseller assignat per Guerau Dusai, cavaller,
regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, dicta sentència i declara que siguin
adjudicats l’herència i els béns de la difunta Beneta, morta sense testament, al seu fill Ramon Cristòfol
sa Rovira. Ramon sa Rovira, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, marit de Beneta i pare de Ramon
Cristòfol, havia sol·licitat al regent la vegueria la dita adjudicació ab intestato de l’herència de la seva
muller Beneta a Ramon Cristòfol, llur fill únic i d’edat de dos anys i mig, amb una suplicació presentada
al regent el 9 de desembre de 1508. Aquest ordenà les oportunes diligències a Rafel Pasqual, setmaner
de la seva cort, el qual disposà la preceptiva recepció d’informació i la deposició de tres testimonis.
Finalment, el 12 de gener de 1509, Rafel Pasqual pronuncià la sentència a l’escrivania de la cort vicarial, favorable a la petició del sol·licitant misser Ramon sa Rovira.
Pere Martí, per autoritat reial notari públic de Barcelona i escrivà major de la cort de la vegueria
per Bernat Terré, cavaller, senyor útil de la dita escrivania.
1A-1670
325 x 606
Al dors, en lletra coetània: “Adiudicacio hereditatis domine Benedicte, que fuit uxor honorabilis
Raymundi Çarrovira, legum doctoris, civis Barchinone, Raymundo Cristofolo Çarovira, filio suo (...)”.

1702

1509, gener, 15. Barcelona.
Capítol de constitució dotal extret de l’instrument dels capítols matrimonials de Gilabert de Malla, donzell, domiciliat a Barcelona, i d’Elisabet, donzella, filla de Francesc Setantí, difunt, ciutadà de Barcelona, i
d’Àngela sa Pila, la qual en primeres núpcies fou la muller de Ramon Pinaller, escripturats en poder de
Joan Vilana, per autoritat reial notari públic de Barcelona, el 15 de gener de 1509, i traslladats en paper
per Lluís Vilana, notari, tenint les escriptures de l’escrivania del dit Joan Vilana. El capítol conté la constitució o aportació del dot que Elisabet fa al seu esdevenidor marit Gilabert de Malla, consistent en cinc
censals morts, la meitat d’unes cases a Barcelona i diverses rendes en diner procedents de l’herència
del seu pare. Elisabet i la seva germana Elionor havien convingut entre elles (1508, gener, 14.
Barcelona) la partició amigable de l’herència del seu pare mort intestat.
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1701. Rafel Pasqual, doctor
en lleis, ciutadà de Barcelona,
jutge i conseller assignat per
Guerau Dusai, cavaller, regent
la vegueria de Barcelona, dicta
sentència declarant que sigui
adjudicada l’herència de la
difunta Beneta, morta sense
testament, al seu fill Ramon
Cristòfol sa Rovira.
L’adjudicació havia estat
sol·licitada per Ramon sa
Rovira, doctor en lleis, ciutadà
de Barcelona, marit de Beneta
i pare de Ramon Cristòfol.
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Trasllat autoritzat per Andreu Miquel Mir, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 15 de
febrer de 1554.
1A-1671
456 x 342

1703

1509, març, 15. Barcelona.
Pere Berenguer Barutell, cavaller, domiciliat a la ciutat de Barcelona, concedeix en permuta a Joan
Palomeres, notari, ciutadà de Barcelona, 125 lliures de preu i 100 sous de pensió anual d’aquell censal
mort de 300 lliures de preu i propietat i 240 sous de pensió, que posseeix per compra feta a Arnau
Dusai, ciutadà, clavari i síndic de la ciutat de Barcelona, amb instrument donat en aquesta ciutat el 31
de març de 1508, clos per Joan Faner, notari públic de Barcelona, que rep cada 31 de març sobre la
universitat de la dita ciutat a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous. En contrapartida de la permuta,
Joan Palomeres fa lliurament al dit Pere Berenguer Barutell de la suma de 25 lliures i de cinc censos
que percep anualment sobre altres cinc peces de terra situades en el territori de Barcelona, vora el
monestir de Santa Maria de Natzaret, que posseeix pel dit monestir i sota el seu domini alodial, per les
quals paga cada any 72 sous de cens per Tots Sants. Es donen les afrontacions de les peces de terra i
els antecedents de la seva transmissió. Donen el seu consentiment i signen la carta de permuta Elionor,
muller de Pere Berenguer Barutell, la seva filla Antiga, i Brígida, muller de Joan Palomeres.
Antoni Miquel, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1672
496 x 663
Al dors, en lletra coetània, una anotació il·legible.

1704

1509, maig, 11. Barcelona.
Pere Montlleó, ciutadà de Barcelona, per subvenir a determinades necessitats seves que no pot resoldre
altrament, ven amb carta de gràcia a Baldiri Compte, cavaller, ciutadà de Barcelona, un violari de 5 lliures a percebre cada 11 de maig durant la vida del comprador i la d’Esteve Benet sa Pila, ciutadà de
Barcelona. Preu de la venda: 35 lliures. El venedor dóna com a fiador l’esmentat Esteve Benet sa Pila, i
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ambdós obliguen com a garantia tots llurs béns. Segueix l’àpoca del preu de la venda, escrita en un pergamí a part i cosit a la carta de venda.
Antic d’Òdena, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1673
621 x 364 i 225 x 356 (àpoca)
Al dors, en lletra coetània: “Venda de violari feta per en Pere Monleó al magnífich mossèn Baldiri
Compte, cavaller, de sinch lliures, qui comensa a córrer a XI de maig del any M sinc-cents hi nou”.
En lletra posterior: “Die XXVI mensis novembris MDXIII, dictus Baudilius fecit difinicionem et cessionem (...) Damianus de Puig Ventos et Joannes Mensa, scriptor”.

1705

1509, maig, 26. Barcelona.
Mateu Carbonell, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, jutge i conseller assignat per Bernat Dusai, ciutadà, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, dicta sentència i declara que sigui
adjudicada l’herència i els béns de la difunta Isabel, muller d’Antoni Mateu, mercader, morta sense testament, als seus parents més pròxims: la seva mare Isabel, les seves germanes Caterina Solà i Beneta Pou, i
el seu nebot Jeroni Bosser, als quals correspon el repartiment de 300 lliures del dot matrimonial de la
difunta. Bernat de Cruïlles, donzell, domiciliat a Barcelona, procurador d’Isabel, vídua d’Antoni Bosser,
paraire de draps de llana, ciutadà de Barcelona, Jeroni Bosser, candeler de cera, en nom propi i com a
procuradors de Beneta Pou, vídua de Martí Pou, mercader, filla dels dits Isabel i Antoni Bosser, i Francesc
Solà, ferrer, fill i procurador de Caterina Solà, muller de Marc Solà, ferrer, ciutadà de Barcelona, filla també
d’Isabel i Antoni Bosser, havien presentat al regent la vegueria una suplicació demanant l’adjudicació ab
intestato de l’herència de la dita Isabel, amb data del 28 d’abril. El regent ordenà les oportunes diligències a Mateu Carbonell, setmaner de la seva cort, el qual disposà la preceptiva recepció d’informació i la
deposició de tres testimonis. Finalment, el 26 de maig, Mateu Carbonell pronuncià sentència a la seva
casa del carrer de la Font de Sant Honorat, favorable a la petició dels sol·licitants.
[Pere] Martí, per autoritat reial notari públic de Barcelona i escrivà major de la cort de la vegueria
per Bernat Terré, cavaller, senyor útil de la dita escrivania.
1A-1674
370 x 565
Al dors, en lletra posterior: “Vilar de l’Hospitalet”.
Pergamí foradat de la part inferior esquerra, amb pèrdua d’escriptura.
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1706

1509, juny, 30. Barcelona.
Capítols de la donació entre vius extrets dels capítols matrimonials concordats entre Joan Cristòfol
Faner, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, fill de Joan Faner, notari públic de Barcelona i escrivà del
Consell de la ciutat, ciutadà de Barcelona, i de la seva muller Joana, d’una banda, i Jerònima, donzella,
filla de Perot Ferrer, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, i de la seva muller Francina, de l’altra. Els capítols matrimonials foren rebuts en poder de Joan Fluvià, notari públic de Barcelona, el dia 30 de juny de
1509. Els capítols extractats corresponen a la donació que per raó de matrimoni fa el dit Joan Faner,
per a després de la seva mort, al seu fill Joan Cristòfol Faner, consistent en unes cases situades a la ciutat de Barcelona i en rendes que es perceben sobre diversos censals morts.
Trasllat autoritzat per Francesc Martí, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les
escriptures del difunt Joan Fluvià, connotari seu, de 1554, juny, 25.
Trasllat de l’anterior, autoritzat per Francesc Sunyer, per autoritat reial notari públic de Barcelona,
d’1 de març de1555.
1A-1675
278 x 620
Al dors, en lletra coetània, una anotació borrosa.

1707

1509, juliol, 14. Barcelona.
Arnau Roger Dusai, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Agnès de Mesquita, muller que fou del difunt Joan sa Pila, ciutadà
de Barcelona, un censal mort de 21 lliures de pensió anual, a percebre cada 17 de maig, 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. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1676
637 x 635
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Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal mort de pensió annual de XXI lliures e de preu o
proprietat de DXXV lliures barceloneses, a rahó de XXV mil per mil, feta per lo honorable clavari
de la ciutat de Barcelona a la magnífica senyora Agnès Mesquita, muller qui fou del quòndam magnífich Joan ça Pila, ciutedà de Barcelona, pagadora a XVII de maig, dins la qual venda hi és la àpoca
del dit preu”. En lletra posterior: “Per lo monastir de Sent Hierònim de la Murtra”.

1708

1509, agost, 4. Barcelona.
Constança, muller que fou de Bernat Andor, escrivà del rei, ciutadà de Barcelona, fa donació a la seva
filla Elisabet, muller de Nicolau Pere, difunt, escrivà del rei, per l’amor filial que li dispensa, de tots els
seus béns mobles i immobles, censals morts i tots els drets i les accions de qualsevol classe que posseeix avui i que pugui tenir en l’esdevenidor en qualssevol llocs. Es reté solament 25 lliures per a llegats
testamentaris. Elisabet accepta i aprova la donació.
Joan Vilar, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de la notaria de Pere
Saragossa, connotari seu, clogué aquest instrument el 2 de juny de 1550.
1A-1677
365 x 386
Al dors, en lletra coetània: “Donatió feta per la dona Costansa Andor ha Elisabet, muller de
Nicholau Pere, filla sua, de tots sos béns, en poder de Pere Caragossa, notari de Barcelona”.

1709

1510, abril, 4. Barcelona.
Francesc Jeroni Marc, donzell, domiciliat a Barcelona, senyor dels castells d’Eramprunyà i Castelldefels, i
la seva muller Anna, filla del difunt Guerau Ros, ciutadà de Barcelona, per subvenir a determinades
necessitats que tenen i que no poden resoldre altrament, venen amb carta de gràcia a Gabriel Tries,
doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 400 sous de pensió anual, a percebre cada 4
d’abril, pel preu de 400 lliures, a for o raó de 20.000 sous per 1000 sous. Com a garantia del censal,
els venedors obliguen i empenyoren als compradors dos censals morts que reben anualment sobre la
ciutat de Barcelona, dels quals es donen les quantitats i els antecedents de la seva transmissió.
Segueixen dues àpoques del preu de la venda: una del mateix dia 4 amb el rebut de 320 lliures i 10
sous, i una altra del dia 11 amb el rebut de les restants 79 lliures i 10 sous.
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1708. Constança, vídua de
Bernat Andor, escrivà reial,
ciutadà de Barcelona, fa donació a la seva filla Elisabet,
muller del difunt Nicolau
Pere, escrivà reial, per l’amor
filial que li dispensa, de tots
els seus béns. Es reserva solament una quantitat per als llegats testamentaris. Elisabet
accepta i aprova la donació.
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Antoni Miquel, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1678
724 x 555
Al dors, en lletra coetània: “Carta de venda de censal feta e fermada per lo magnífich (...) mossèn
Hierònim (...) March, donzell, en Barcelona domiciliat, e la senyora Anna, muller sua, al magnífich micer
Gabriel Tries, doctor en leys, de preu de CCCC lliures e de pensió de vint lliures cascun any, pagadores a quatre del mes de abril”. En lletra posterior: “Prior y convent del monestir de Santa Anna per
dos censals de 100 lliures quiscú, la hu en juny, ordinari, foli 383, l’altre en dita mesada, ordinari, 472”.

1710

1510, juny, 4. Barcelona.
Violant, muller i procuradora general de Guerau Guardiola, doctor en quiscun dret, cavaller, domiciliat a la
ciutat de Barcelona, per disposar ràpidament de recursos i resoldre determinats afers necessaris, ven
amb carta de gràcia a Antoni Amiguet, mestre en arts i medicina, ciutadà de Barcelona, un censal mort
de 48 sous de pensió anual, a percebre cada 29 de juliol, pel preu de 48 lliures, a for o raó de 20.000
sous per 1000 sous. La venedora obliga en garantia un censal mort de 28 lliures de pensió anual i de
70 lliures de preu o propietat, adquirit pel seu marit i carregat sobre la ciutat de Barcelona. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Bartomeu Torrent, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1679
642 x 531
Al dors, en lletra coetània: “Venda de XXXXVIII sous censals pagadós quascun any a XXVIIIIº de
juliol, fermada per la senyora muller de misser Guardiola al senyor mestre Amiguet, metge, per
preu de XXXXVIII lliures, ab special obligació de censal sobre la ciutat”.

1711

1510, juny, 13. Barcelona.
Jaume de Navel, ciutadà de Barcelona, fa donació, concessió i assignació a la seva neboda sor Àngela
Pujades, monja de Montsió, filla del difunt Gabriel Pujades i de la seva muller Beneta, germana del dit
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Jaume, mentre sigui viva, de l’usdefruit de fins a trenta rèdits, entre censals morts carregats sobre les ciutats de Barcelona i Mallorca, el General de Catalunya i altres, i censos sobre immobles de la ciutat de
Barcelona, tots els quals són enumerats i descrits. A la seva mort, les rendes revertiran íntegrament a
Jaume de Navel o als seus successors si ja havia mort. Àngela Pujades accepta la donació usufructuària
amb el beneplàcit i el consentiment d’Elionor Saiola, priora del monestir de Montsió.
Joan Vilana, per autoritat reial notari públic de Barcelona, clogué aquest instrument l’1 de juliol de
1525.
Trasllat autoritzat per Pau Gomar, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 16 de gener de
1555.
1A-1680
689 x 540
Al dors, en lletra coetània: “Exemplum auctenticum testamenti magnifici Jacobi de Navel, civis
Barchinone. Et exemplum auctenticum donationis per ipsum magnificum Jacobum de Navel facte
venerabili sorori Angele Puiades, moniali monasterii de Montession”. En lletra posterior: “Fan per la
luytió dels censals de mossèn Àngel Bastida”.
El mateix pergamí conté el testament de Jaume de Navel, ordenat el 19 de desembre de 1511.

1712

1510, juny, 14. Barcelona.
Miquel Riera, carnisser, ciutadà de Barcelona, fill de Nicolau Riera, de la vila de Granollers, i d’Antònia,
difunts, ordena el seu testament. Nomena marmessors Francesc Burguès, sabater, Francesc Jofre, calceter, nebot seu, ambdós de Granollers, Bernat Caselles, baster de la vila de Blanes, i la seva pròpia muller
Elionor. Es fa enterrar al cementiri de Santa Maria del Mar, en el carner de la confraria de Santa Maria
i Santa Creu dels pellers de Barcelona. Distribueix 100 lliures en diversos llegats: a la seva parròquia de
Santa Maria del Mar, a la seva confraria de Santa Eulàlia de la seu, a l’Hospital de la Santa Creu, a la
confraria dels pellers, i per a la celebració de deu trentenaris de misses i altres misses de la Verge Maria
i dels Àngels a Santa Maria del Mar, a la capella de la Pietat del convent de Sant Agustí, a l’altar de
Sant Miquel del Carme i a Santa Maria de Jesús. Ordena mantenir sempre encesa una llàntia que té a
la capella de Santa Maria de Bellulla, de la parròquia de Sant Feliu de Canovelles, vora Granollers.
Nomena la seva muller Elionor hereva universal de tots els seus béns, i si de cas manca ordena subhastar tot el seu patrimoni, crear censals morts i altres rendes i esmerçar les pensions alternativament a
casar noies pobres i celebrar misses de rèquiem.
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Esteve Solei, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
Trasllat autoritzat per Miquel Mongai, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 19 d’abril
de 1554.
Trasllat autoritzat per Pau Renard, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 30 de juliol de
1555.
1A-1681
503 x 614
Al dors, en lletra posterior: “Fan per la Comunitat de Santa Maria de la Mar”.

1713

1510, juny, 25. Barcelona.
Clàusula del testament d’Anna, la qual en primeres núpcies fou la muller de Joan Llull, difunt, ciutadà de
Barcelona, i en segones de Francesc Jeroni Marc, donzell, domiciliat a Barcelona, senyor del castell
d’Eramprunyà, ordenat i signat a Barcelona el 25 de juny de 1510, en poder de Lluís Carles Mir, notari
públic de Barcelona. La clàusula testamentària és d’institució d’hereu universal a favor de Maria Anna, filla
seva i del dit seu segon marit, i en substitució d’ella nomena successivament Agnès Anna Honorada, filla
seva, i els seus descendents, i Joan Lluís Llull, fill seu, i els seus descendents; si de cas manca designa hereus
dels seus béns paterns els germans Bertran, canonge de Barcelona, Baltasar, Joan i Isabel Enríquez de la
Carra, cosins germans seus, fills de la seva tia Àgueda Enríquez de la Carra, germana del seu pare; i dels
béns materns el seu oncle Guillem Pere Dusai, cavaller, germà de la seva mare, i els seus descendents.
Trasllat autoritzat per Andreu Miquel Mir, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 27 d’abril de 1552.
1A-1682
237 x 391

1714

1510, juliol, 30. Barcelona.
Pere Genesta, ciutadà de Barcelona, ven a Joan Fluvià, notari públic de Barcelona, un pati o solar amb
una taula de carnisseria i el dret de tallar-hi les carns habituals, amb tots els seus drets i les seves perti-
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nences, que posseeix en el maell major de la ciutat, a l’entrada de les carnisseries, entrant pel carrer
dessota el Palau, en el rengle del mig. La taula és tinguda sota el domini alodial del rei, a cens de 34
sous i 8 diners anuals a pagar en dos terminis, més altres 9 sous deguts per una ampliació. També li
ven un altre pati o solar amb un cobert de posts, on abans hi havia una altra taula de carnisseria, fora
del maell major, també sota el domini alodial del rei a cens de 6 sous anuals. Es donen les mides i les
afrontacions dels patis i els antecedents de la seva transmissió. Preu de la venda: 250 lliures. Segueixen,
amb data del 5 d’octubre, l’àpoca del preu de la venda i l’acta del lliurament de la possessió corporal
dels patis al seu comprador. Pere Genesta declara que fa la dita venda per pagar les 150 lliures que
deu al monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, per pagar uns llegats testamentaris ordenats per la
seva muller Isabel, per lluir un censal mort que paga al convent de Santa Caterina, per lluir un violari
que satisfà a un particular, i per liquidar un altre deute de 50 lliures.
Benet Joan, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1683
736 x 663
Al dors, en lletres diverses, hi ha tres anotacions borroses.

1715

1510, juliol, 30. Barcelona.
Pere Genesta, ciutadà de Barcelona, ven a Joan Fluvià, notari públic de Barcelona, un pati o solar amb
una taula de carnisseria i el dret de tallar-hi les carns habituals, amb tots els seus drets i les seves pertinences, que posseeix en el maell major de la ciutat, a l’entrada de les carnisseries, entrant pel carrer
dessota el Palau, en el rengle del mig. La taula és tinguda pels hereus del difunt Martí Solzina, mercader,
a cens de 5 morabatins anuals a pagar en dos terminis, i sota el domini alodial del rei. Es donen les
mides i les afrontacions del pati, així com els antecedents de la seva transmissió. Preu de la venda: 150
lliures. Segueixen, amb data del 5 d’octubre, l’àpoca del preu de la venda i l’acta del lliurament de la
possessió corporal del pati al seu comprador. Pere Genesta declara que fa la dita venda per pagar les
150 lliures que deu al monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, per pagar uns llegats testamentaris
ordenats per la seva muller Isabel, per lluir un censal mort que paga al convent de Santa Caterina, per
lluir un violari que satisfà a un particular, i per liquidar un altre deute de 50 lliures.
Benet Joan, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1684
710 x 673
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Al dors, en lletra coetània, hi ha una anotació esborrada. En lletra posterior: “Aquestes cartes són
y fan per mossèn Parot de Tamerit per rahó de unes carnisseries ha venudes a la present ciutat,
situades al rengle de la carnisseria maior, en poder de Miquel Joan Cellers, notari de Barcelona y
scrivà maior del Concell, en l’any M D LXXVII”.

1716

1510, agost, 17. Montsó.
Joan Ruffo, bisbe de Bertinoro i titular de Forlimpopoli, col·lector general i nunci apostòlic de tots els regnes d’Espanya, declara, interpreta i decideix sobre els sis dubtes que l’estament eclesiàstic de la província Tarraconense i de la ciutat i diòcesi d’Elna li havien formulat sobre la interpretació correcta de la
butlla de la Santa Creuada concedida pel papa Juli II al rei Ferran i a la reina de Castella en subsidi de
l’expugnació dels sarraïns. El nunci, en qualitat de jutge i comissari especialment diputat per la Seu
Apostòlica, emet la seva declaració sobre l’execució de les lletres apostòliques. Els dubtes en qüestió es
referien sobretot a l’aplicació de censals morts i de llegats testamentaris de diversa natura piadosa al
subsidi de la Creuada.
Alfonso de Herrera, secretari del nunci i comissari apostòlic.
Trasllat autoritzat a la vila de Montsó per Francesc Guerau Fogassot, escrivà del rei, per autoritat
reial notari públic de Barcelona i per a tota la terra i dominació seva, de 3 de setembre de 1510.
1A-1685
431 x 564

1717

1510, agost, 29. Montsó.
Diego de Ribera, bisbe de Mallorca, del Consell Reial, comissari general de la Santa Creuada atorgada al
rei pel papa Juli II, prohibeix als comissaris, receptors, tresorers, predicadors i altres oficials de la Santa
Creuada residents en el principat de Catalunya determinades pràctiques del seu comportament: reclamar per a la Creuada la cinquena part dels béns d’un difunt intestat, exigir llegats testamentaris atorgats a causes pies i formalitzats abans de la Creuada, fer-se donar per força posada i vitualles gratuïtament, conculcar llegats deixats a cases de religió i a persones privades, coaccionar i procurar amb
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censures eclesiàstiques acords i composicions, obligar els fidels a assistir a les prèdiques i a la publicació
de la Creuada més del dia expressament assignat, etc. El comissari general expedeix aquesta lletra per
manament del rei, després que els tres braços de les Corts generals del principat de Catalunya li ho
supliquessin en considerar-se agreujats pels oficials de la Creuada.
Pedro de Lissano, secretari del bisbe.
Trasllat autoritzat a la vila de Montsó per Francesc Guerau Fogassot, escrivà del rei, per autoritat
reial notari públic de Barcelona i per a tota la terra i dominació seva, de 3 de setembre de 1510.
1A-1686
373 x 540

1718

1510, agost, 31. Barcelona.
Capítol de donació dotal extret de l’instrument dels capítols matrimonials signats entre Pere Ramon de
Camporrells, donzell, domiciliat a la vegueria d’Agramunt, fill de Pere Ramon de Camporrells, donzell,
senyor del castell de Biosca, situat a la dita vegueria, i de la seva muller Elisabet, difunta, d’una part, i
Violant, filla de Joan Vilella, difunt, mercader, ciutadà de Barcelona, i de la seva muller Angelina, de l’altra,
rebuts en poder de Lluís Carles Mir, per autoritat reial notari públic de Barcelona, el 31 d’agost de
1510. El capítol conté la donació que fa Asbert Vilella, mercader, ciutadà de Barcelona, a la dita Violant,
germana seva, per contemplació del seu matrimoni, d’un censal mort de 40 lliures de pensió anual i de
1000 lliures de preu o propietat, que l’esmentat Asbert rep cada 10 de febrer sobre la universitat de la
ciutat de Barcelona com a hereu universal del seu pare, així com la donació de 3000 sous en el preu i
de 6 lliures en la pensió d’un altre censal mort de 30 lliures de pensió i de 750 lliures de preu o propietat que el dit Asbert rep cada primer d’octubre sobre la dita ciutat de Barcelona en qualitat d’hereu del
seu pare.
Trasllat autoritzat per Andreu Miquel Mir, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 10 de
març de 1552.
1A-1687
237 x 567
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1717. Diego de Ribera, bisbe
de Mallorca, del Consell Reial,
comissari general de la Santa
Croada atorgada al rei pel
papa Juli II, prohibeix als
comissaris, receptors, tresorers, predicadors i altres oficials de la Santa Croada residents al Principat de
Catalunya, determinades
males pràctiques en l’exercici
del seu comès, després que
els tres braços de les Corts

generals de Montsó haguessin
presentat al rei els greuges
corresponents.
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1719

1510, octubre, 7. Barcelona.
Clàusula del testament del difunt Miquel Comes, estudiant de dret civil, ordenat a Barcelona el 7 d’octubre de 1510 en poder de Marc Busquets, per autoritat reial notari públic de Barcelona. La clàusula testamentària és d’institució d’hereu universal a favor de la seva mare Beatriu Comes, la qual no pot alienar l’herència, i quan ella mori ha de passar als germans i la germana del testador.
Trasllat autoritzat per Joan Jeroni Canyelles, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 23 de
desembre de 1527.
1A-1688
119 x 306

1720

1510, octubre, 7. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1719.
Trasllat autoritzat per Joan Jeroni Canyelles, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 10
d’octubre de 1530.
1A-1689
170 x 342
Nota dorsal coetània esborrada i il·legible.

1721

1510, octubre, 30. Barcelona.
Guerau Dusai, cavaller, 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 Esteve, mercader, ciutadà de
Barcelona, un censal mort de 320 sous, que valen 16 lliures, de pensió anual, a percebre cada 3 d’octubre, assignats sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 400 lliures, a for
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o raó de 25.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda. El censal és venut per
pagar les despeses dels síndics tramesos per la ciutat de Barcelona a les Corts generals celebrades a la
vila de Montsó.
Andreu Miquel Mir, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania del difunt Lluís Carles Mir, connotari seu, clogué aquest instrument el 9 de febrer de 1538.
1A-1690
706 x 552
Al dors, en lletra coetània: “Cau a 3 de octubre”.

1722

1510, octubre, 30. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1721.
Andreu Miquel Mir, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania del difunt Lluís Carles Mir, connotari seu, clogué aquest instrument el 9 de febrer de 1538.
1A-1691
745 x 592
Al dors, en lletra coetània: “Cau a 30 de octubre”. Hi ha alguna altra anotació, esborrada.
Document duplicat de l’anterior. Només canvia el dia de la percepció de la pensió, el dia 30 en
lloc del 3 d’octubre.

1723

1510, octubre, 30. Barcelona.
Francesc de Santcliment, ciutadà de Barcelona, fill i hereu universal del difunt Pere Joan de Santcliment,
ciutadà de la dita ciutat, ven a Miquel de Gualbes, donzell, domiciliat a Barcelona, fill del difunt Ferrer de
Gualbes, cavaller, habitant de Barcelona, unes cases o un hospici amb tots els seus drets i les seves pertinences, que posseeix a la ciutat de Barcelona, vora la Drassana Vella, i que té pels hereus de Miquel
de Pla, ciutadà de Barcelona, sota el domini alodial de l’altar de la canongia de Sant Silvestre de la seu
barcelonina. Es donen les afrontacions de les cases i els antecedents de la seva transmissió. Les cases
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paguen un cens anual de 2 morabatins i mig per Sant Miquel. Preu de la venda: 525 lliures. Aproven i
ratifiquen la dita venda: Beatriu de Corbera, muller del venedor, Pere Joan de Santcliment, ciutadà de
Barcelona, i Joan Bernat de Santcliment, clergue de la diòcesi de Barcelona, germans del venedor, i
Francesc Cardona Bussot i de Sitges, ciutadà de Barcelona, nebot del dit difunt Pere Joan de
Santcliment, en nom propi i també com a procurador de Lluís de Santcliment, estudiant de dret civil, ciutadà de Barcelona, germà del venedor, els quals signen l’instrument de venda els dies 4 i 7 de novembre. Segueixen l’àpoca del preu de la venda i, amb data de 27 de novembre, l’acta del lliurament de la
possessió corporal de les cases venudes.
Lluís Carles Mir, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1692
805 x 553
Al dors, en lletra coetània: “Carta de venda feta per lo magnífich mossèn Ffrancesch de Sanct
Climent, ciutedà de Barcelona, al magnífich mossèn Miquel de Gualbes, donzell, poblat en
Barcelona, de unes cases scituades prop lo ribatge de la mar, en lo loch appellat Dressana Vella, per
preu de DXXV lliures barceloneses. E més hi és la àpocha del dit preu e la carta de la possessió”.
D’una altra mà: “Emptio magnifici Michaelis de Gualbis, domicelli Barcinone domiciliati, apud
Ludovicum Carolum Mir, auctoritate regia notarium publicum Barcinone”. En lletra posterior:
“Quatre cartes de mossèn Antoni Rull (...)”.
Falten un fragment del pergamí del marge superior dret, amb pèrdua d’algunes lletres, i un altre
fragment de l’angle inferior dret, sense escriptura, retallat expressament.

1724

1510, octubre, 31. Barcelona.
Guerau Dusai, cavaller, clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Antoni Romaguera, apotecari, ciutadà de Barcelona, un censal
mort de 500 sous, que valen 25 lliures, de pensió anual, a percebre cada 29 d’octubre, assignats sobre
les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 625 lliures, a for o raó de 25.000
sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Nuri Joan Fogassot, escrivà de manament i per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les
escriptures del seu difunt avi matern Joan Faner, per autoritat reial notari públic de Barcelona i
escrivà del Consell de la ciutat, clogué aquest instrument el 3 de novembre de 1569.
1A-1693
750 x 672
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Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal de pensió XXV lliures e preu DCXXV lliures, venut
per lo clavari <a> Anthoni Romaguera”. En lletra posterior: “Romaguera Bertran. Fan per lo censal
luyt a dit Romaguera”.

1725

1510, novembre, 3. Barcelona.
Galceran Albanell, doctor en decrets, canonge xantre de la Seu de Barcelona, i Aldonça, muller del difunt
Jeroni Albanell, regent la cancelleria reial, marmessors del testament del dit Jeroni Albanell, ordenat en
poder de Pere Pasqual, notari públic de Barcelona, el 23 de gener de 1504, en compliment del que disposa aquest testament, procedeixen a la divisió, assignació i transferència entre els germans Jeroni i
Galceran Albanell, fills dels esmentats Jeroni Albanell i Aldonça, de diversos censals procedents de
l’herència paterna. Jeroni aprova i signa l’escriptura el dia 6.
Jeroni Pasqual, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
Trasllat autoritzat per Francesc Guamis, per autoritat reial notari públic de Barcelona, sense data.
1A-1694
446 x 672
Pergamí tacat de fongs i en mal estat de conservació, amb molts passatges il·legibles.

1726

1510, novembre, 22. Barcelona.
Gabriel Puig, prior del monestir dels frares Predicadors, Esteve Pugessola, prior del de Sant Agustí, i Simó
Benet Gerona, ciutadà de Barcelona, marmessors i administradors de l’herència de la difunta Francina,
muller del difunt Miquel de Soler, donzell, domiciliat a Barcelona, i també portantveus d’Elisabet, filla del
dit Simó Benet Gerona i hereva de la dita Francina, fan assignació al prior i al convent del monestir de
Santa Maria de la Mercè, de Barcelona, de 15 sous de la pensió i de 15 lliures del preu o la propietat
d’aquell censal de 5 lliures de pensió anual i de 125 lliures de preu o propietat que la difunta rebia
cada 10 de maig sobre la ciutat de Barcelona. Francina havia adquirit el censal al clavari de la ciutat
Bernat Dusai el 10 de juny de 1505, rebut en poder d’Antoni Miquel, notari públic de Barcelona. Fan la
dita assignació en compliment del testament de Francina, ordenat el 10 de gener passat en poder del
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notari infrascrit, en el qual ordenava la institució i dotació amb aquella quantitat d’un aniversari en el
monestir de la Mercè, cada primer de març, per a les ànimes del seu primer marit Pere de Mesa, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, i del seu fill comú Antoni de Mesa, difunts. El prior i disset conventuals
de la Mercè confirmen i accepten, nominalment, la institució de l’aniversari i les seves condicions i signen
l’escriptura el dia 20 de febrer de 1512.
Pere Mas, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Galceran Balaguer, sogre i connotari seu, clogué aquest instrument el 6 de maig de 1512.
1A-1695
349 x 597
Al dors, en lletres coetània i posterior, hi ha quatre anotacions, incompleta l’una i borroses les altres.
Pergamí deteriorat de l’angle superior dret.

1727

1510, novembre, 30. Barcelona.
Jofre de Sentmenat, cavaller, domiciliat al Vallès i a la ciutat de Barcelona, en nom propi i també com a
curador de la persona i dels béns del seu nét impúber Ivan de Sentmenat, el seu fill Galceran de
Sentmenat, donzell, domiciliat al Vallès i a la dita ciutat, i la seva muller Elisabet Maria, pares del dit
Ivan, senyors dels castells i termes de Sentmenat i de la Pera, fan donació i concessió amb carta de gràcia a Francesc de Clasquerí, donzell, senyor del castell de Castellar i de la domus de Clasquerí, i a la
seva germana Lluïsa, de cinc censals morts, els quals són relacionats i descrits. Els fan la dita concessió
a fi de pagar-los els 32.062 sous i 6 diners que falten per satisfer d’aquells 39.000 sous pels quals els
dits Francesc i Lluïsa, en virtut d’una sentència arbitral donada per Enric de Cardona, bisbe de
Barcelona, i Honorat de Muntanyans, donzell, domiciliat al Vallès, àrbitres escollits per ells amb l’autoritat
i el decret del regent la vegueria de Barcelona, van vendre, cedir i transportar als dits Jofre i Galceran de
Sentmenat i a Elisabet Maria un censal mort de 45 lliures de pensió anual i de 18.000 sous de preu o
propietat, del qual censal s’expliquen els antecedents.
Francesc Sunyer, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures del difunt Joan
Vilana, connotari seu, clogué aquest instrument el 17 de desembre de 1569.
1A-1696
336 x 614
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1727. Jofre de Sentmenat,
cavaller, domiciliat al Vallès i a
la ciutat de Barcelona, el seu
fill Galceran de Sentmenat,
donzell, domiciliat al Vallès i a
la dita ciutat, i la seva muller
Elisabet Maria, fan donació i
concessió amb carta de gràcia
a Francesc de Clasquerí, donzell, senyor del castell de
Castellar i del casal de
Clasquerí, i a la seva germana
Lluïsa, de cinc censals morts

per acabar de satisfer una
quantitat resultant d’una
sentència arbitral.
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Al dors, en lletra posterior: “Fan per lo censal de VI lliures de pensió y CL lliures en preu que rebia
la senyora Marianna Toralla, òlim Castellona, a XVI de febrer sobre la ciutat”.

1728

1511, febrer, 1. Barcelona.
Nicolau de Bóixols, donzell, domiciliat a Barcelona i Girona, ven a Rafel Cellers, mercader, ciutadà de
Barcelona, un censal mort de 20 lliures de pensió anual i de 500 lliures de preu o propietat, que rep
cada 6 de juny sobre la ciutat de Barcelona, que havia comprat a Bernat Dusai, aleshores clavari de la
ciutat, el 27 de juny de 1505, segons instrument de venda en poder de Bartomeu Sumes, notari infrascrit. Preu de la venda: 512 lliures. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Bartomeu Sumes, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1697
381 x 568
Al dors, en lletra coetània: “Carta de compra de hun censal mort creat de pensió de vint lliures
barceloneses e de preu o proprietat de sinch-centes lliures de la dita moneda, qui·s reheb sobre la
universitat de la ciutat de Barcelona quiscun any a sis del mes de juny, ço és, lo preu de aquell e la
prorata de la pensió deguda de sis de juny del any D e deu fins la jornada de la venda de aquell e
prorata de pensió devedora e de les pensions del dit censal devedores, venut per lo magnífich
mossèn Nicholau de Bóxols, donzell, al venerable en Rafel Cellés, mercader, ciutadà de Barcelona,
tot per DXII lliures barceloneses”.
Alguns petits forats en el pergamí que afecten passatges de l’escriptura.

1729

1511, febrer, 18. Barcelona.
Bernat Loteres, prevere, paborde de la Seu de Barcelona, i Joan Loteres, candeler de cera, ciutadà de
Barcelona, marmessors i executors subrogats dels hereus i de les causes pies fundades en el testament
de Miquel Ferran, notari, ciutadà de Barcelona, donen, assignen i consignen, en compliment de la seva
voluntat, al segon benefici de Sant Benet instituït a la capella i l’altar de Sant Benet del claustre de la
catedral, al seu obtentor Miquel Loteres, prevere, i als seus successors en el dit benefici, un censal mort
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de 100 lliures de preu o propietat i de 100 sous de pensió anual, el qual, per la reducció que en féu
Eufrasina Masó, usufructuària vitalícia del censal, el 20 d’abril de 1501 amb instrument rebut en poder
de Joan Faner, notari de Barcelona i escrivà major de la ciutat de Barcelona, actualment és de 4 lliures
de pensió anual, censal que els esmentats marmessors rebien cada 9 d’abril sobre la ciutat de
Barcelona i sobre el dret dit l’ordinari. Es donen els antecedents de la transmissió del censal. Miquel
Ferran havia ordenat el seu darrer testament a Barcelona el 13 d’octubre de 1495 en poder del notari
Francesc Nicolau de Moles, amb el qual fundà el segon benefici de Sant Benet i el dotà amb un censal
que llegà en usdefruit vitalici a Eufrasina Masó.
Joan Vilar, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de la notaria del
difunt Antoni Miquel, connotari seu, clogué aquest instrument el 25 de juny de 1545.
1A-1698
365 x 504

1730

1511, març, 5. Barcelona.
Guerau Dusai, cavaller, clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Joan de Gualbes, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 235
sous i 3 diners, que valen 11 lliures, 15 sous i 3 diners, de pensió anual, a percebre cada 3 de març,
assignats sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, pel preu de 294 lliures, 7 sous i
5 diners, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Antoni Miquel, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1699
682 x 670
Al dors, en lletra coetània: “Carta de venda de censal feta per lo magnífich mossèn Guerau Dusay
com a clavari de la ciutat al magnífich mossèn Johan de Gualbes, ciutedà, de hun censal de preu o
proprietat de CCLXXXXIIII lliures, VII sous, V diners, e de pensió de CCXXXV sous, III diners, a
rahó o for de XXV mil per mil, sobre la dita ciutat, pagadors cascun any a tres de març”. En lletres
posteriors: “Són les presents cartes de la causa pia instituïda per lo quòndam mossèn Simon
Bernat Matoses”. “Per lo censal luït als marmassors de Jaume Matoses, mars, ordinari”. “De la causa
pia de mossèn Matosses. Mossèn Matosses”.
Pergamí amb diversos forats que afecten passatges de l’escriptura.
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1731

1511, març, 5. Barcelona.
Joan de Gualbes, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Pere Joan Matoses, prevere, beneficiat a
Santa Maria del Pi, i a Guillem Ramon Segarra, prevere, rector de l’església de Piera, marmessors de
Simó Bernat Matoses, prevere, que les dues compres de dos censals morts que en nom propi ha fet
avui dia 5 de març a Guerau Dusai, cavaller, clavari de la ciutat, en poder del notari infrascrit, les ha
fetes en nom d’ells dos i de la dita marmessoria, amb els diners que ells com a marmessors li han
imposat a la Taula de Canvi, encara que en els instruments de venda i en les àpoques no se’n faci cap
menció. Per això, els fa cessió i recognició de tots els drets i les accions que li podrien correspondre per
raó d’ambdós censals. Un dels dos censals comprats és de 294 lliures, 7 sous i 5 diners de preu o propietat, i d’11 lliures, 15 sous i 3 diners de pensió, mentre que l’altre és de 179 lliures, 2 sous i 7 diners
de preu o propietat, i de 7 lliures, 3 sous i 4 diners de pensió. Hi ha una anotació de mà del notari
Antoni Miquel, a l’angle inferior dret, que informa que el segon censal fou redimit pel clavari de la ciutat
el primer de desembre de 1517.
Antoni Miquel, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1700
221 x 606
Al dors, en lletra coetània: “Carta de reguonexença feta e fermada per lo magnífich mossèn Johan
de Gualbes, ciutedà de Barcelona, als venerables e discrets mossens Pere Johan Matoses e
Guillerm Ramon Sagarra, preveres, en cert nom, de dos censals, la hu és de preu o proprietat de
CCLXXXXIIII lliures, VII sous, V diners, e de pensió annual de XI lliures, XV sous, III diners, e l’altre
de preu de CLXXVIIII lliures, II sous, VII diners, e de pensió de VII lliures, III sous, IIII diners, a for de
XXV mil per mil, sobre la ciutat de Barcelona, a tres de març”.

1732

1511, abril, 9. Barcelona.
Guerau Dusai, cavaller, clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Antoni Ponç, pagès, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 200
sous de pensió anual, que valen 10 lliures, a percebre cada 2 d’abril, assignats 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.
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Antoni Miquel, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1701
741 x 614
Anotació dorsal il·legible.
Taques de fongs al marge superior dret que afecten passatges de l’escriptura.

1733

1511, abril, 21. Lió.
Lluís [XII], rei de França, en consideració de la pau i l’amistat que actualment hi ha entre ell i el rei
d’Aragó, ordena que els seus súbdits no perjudiquin de cap manera les persones i els béns dels sotmesos del rei catòlic aragonès, en virtut de qualssevol lletres de marca i de represàlia que tant els seus
antecessors com ell mateix i llurs oficials haguessin pogut concedir en el passat i que poden atorgar en
l’esdevenidor. Dóna per revocats tots els guiatges i salconduits expedits, ordena la restitució dels béns
capturats i la compensació dels danys infligits, i mana a tots els seus oficials que compleixin i facin complir aquesta pragmàtica i declaració. Fa constar que el rei catòlic d’Aragó ha publicat lletres semblants
d’obligada observació en els seus regnes i dominis.
Rubertet, secretari reial.
Trasllat autoritzat per Guerau Joan Bohigues, de Barcelona, batxiller en dret, escrivà reial, notari
públic per autoritats apostòlica i del rei catòlic, a petició de Pere Girgós i Joan Pujades, tramesos al
rei per la ciutat de Barcelona a Burgos, de 12 de setembre de 1511.
1A-1702
389 x 773
Al dors, en lletra coetània: “Translatum auctenticum pragmatice regis franchorum”. En lletres posteriors: “Fa buidar”. “És buydat en Llibre Vert nou”.
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1733. Lluís XII, rei de França,
ordena als seus súbdits que
no damnifiquin les persones i
els béns dels sotmesos al rei
catòlic aragonès, i dóna per
revocades totes les lletres de
marca i de represàlia emeses
fins ara, així com els guiatges i
salconduits expedits contra
ells. Fa constar que el rei
d’Aragó ha fet publicar lletres
semblants d’obligat compliment en els seus regnes i
dominis.
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1734

1511, maig, 14. Barcelona.
Bartomeu Malonda, teixidor de draps de llana, la seva esposa Angelina, ciutadans de Barcelona, i llur fill
Antoni Esteve Malonda, abans teixidor i ara causídic, venen i concedeixen al mestre Antoni Boi, espaser,
ciutadà de Barcelona, unes cases amb un gran portal obert al carrer i unes taules externes amb
envans, amb tots els seus drets i les seves pertinences, que posseeixen a la ciutat de Barcelona, sota el
palau reial i vora la catedral. Les cases són tingudes pel monestir de la Mercè i paguen un cens anual
d’un morabatí per Sant Joan. Es donen les afrontacions de les cases i els antecedents de la seva transmissió. Preu de la venda: 117 lliures i 10 sous, amb les quals el comprador ha de procedir a la lluïció de
dos censals morts que presta actualment, dels quals són donades totes les referències.
Jeroni Antic Canyelles, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures del difunt
Bartomeu Torrent, connotari seu, clogué aquest instrument el 18 de juliol de 1569.
1A-1703
1090 x 665
Notes dorsals il·legibles.
Dos pergamins cosits amb sis documents copiats.

1735

1511, maig, 14. Barcelona.
Bartomeu Malonda, teixidor de draps de llana, la seva esposa Angelina, ciutadans de Barcelona, i llur fill
Antoni Esteve Malonda, abans teixidor i ara causídic, venen i concedeixen al mestre Antoni Boi, espaser,
ciutadà de Barcelona, una cambra o estança coberta amb teules que tenen sobre el terrat de les cases
que avui mateix els han venut amb un altre instrument de venda, amb tots els seus drets i les seves
pertinences, que posseeixen a la ciutat de Barcelona, sota el palau reial i vora la catedral. La cambra és
tinguda sota el domini alodial del rei i paga un cens anual de 4 sous i 6 diners per Sant Joan. Es donen
les afrontacions i els antecedents de la transmissió de l’immoble. Preu de la venda: 39 lliures, amb les
quals i també amb el preu de les cases venudes avui, el comprador ha de procedir a la lluïció de dos
censals morts que presta actualment, dels quals són donades totes les referències.
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Jeroni Antic Canyelles, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures del difunt
Bartomeu Torrent, connotari seu, clogué aquest instrument el 18 de juliol de 1569.
1A-1703
1090 x 665
Notes dorsals il·legibles.
Dos pergamins cosits amb sis documents copiats.

1736

1511, maig, 19. Sevilla.
El rei Ferran II ordena a Jaume de Luna, conseller i lloctinent general seu a Catalunya, que en el litigi i la
causa oberta entre Ferran de Cardona, marquès de Pallars, almirall d’Aragó, d’una banda, i els consellers
i els cònsols de la Llotja de la ciutat de Barcelona, de l’altra, per raó de l’execució d’un privilegi que
havia atorgat al dit almirall i al seu ofici, admeti que el procurador fiscal reial intervingui com a defensa
en la tramitació d’aquesta causa. Els barcelonins entenien que el privilegi havia estat concedit en perjudici dels privilegis i les preeminències de la ciutat i de la Llotja. També li ordena que assigni a les parts
contendents uns terminis competents perquè recullin i presentin les escriptures probatòries, i que instrueixi el procés i li trameti perquè el Consell Reial pugui procedir a fer justícia.
Agostí, vicecanceller.
Trasllat autoritzat per Francesc Guerau Fogassot, escrivà reial, per la seva autoritat notari públic de
Barcelona, de 18 d’agost de 1511.
1A-1704
280 x 514
Al dors, en lletra coetània: “Còpia auctènticha de la comissió de la causa del almirant”.

1737

1511, juny, 25. Barcelona.
El Consell de Cent Jurats de la ciutat de Barcelona, aplegat en presència dels consellers, de la majoria
dels jurats i també de molts ciutadans i habitants de la ciutat, nomena síndic i procurador especial i ge-
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1736. Ferran II ordena a
Jaume de Luna, conseller i
lloctinent general seu a
Catalunya, que admeti que el
procurador fiscal reial intervingui com a defensa en la
tramitació de la causa oberta
entre Ferran de Cardona,
marquès de Pallars, almirall
d’Aragó, d’una banda, i els
consellers de Barcelona i els
cònsols de la Llotja de la ciutat, de l’altra, sobre l’execució
d’un privilegi que ell havia
atorgat a l’almirall i al seu
ofici.
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neral de la ciutat Guerau Dusai, cavaller, ciutadà i clavari de la ciutat, perquè pugui vendre censals
morts en les millors condicions possibles, carregats sobre les imposicions de la ciutat, especialment sobre
els drets extraordinaris imposats darrerament dels dos diners i malla per cada quintar de farina i del vi i
de la verema. Les quantitats així obtingudes serveixen per pagar les despeses de la missatgeria que la
ciutat ha de trametre al rei, en virtut de la deliberació presa pel Consell de Cent Jurats, per exposar-li el
cas de la presa feta per Miquel Janer, patró d’una de les quatre galeres armades per la ciutat per
manament reial i que ja són enllestides a la platja, de la persona de Baldiri Matalí, mercader, ciutadà
de Barcelona, expert en artilleria, pres i retingut en la dita galera.
Joan Faner, per autoritat reial notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.
1A-1705
563 x 639

1738

1511, juliol, 5. Barcelona.
Joan del Vilar, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, jutge i conseller assignat per Bernat Dusai, ciutadà,
regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, dicta sentència i declara que siguin
adjudicades les herències dels difunts esposos Francesc Jeroni Marc i Anna a llur filla Agneta Anna
Honorada, d’uns dotze mesos i mig d’edat, per la mort de la seva germana Maria Anna, d’uns dos anys
d’edat. Llurs pares havien mort deixant instituïdes hereves universals les dites seves filles Maria Anna i
Agneta Anna Honorada, aquesta darrera l’única sobrevivent. Perot de Castellet i Hug Joan Palou Fiveller,
donzell, domiciliat a Barcelona, tutors designats per Francesc Jeroni Marc, difunt, donzell, senyor del castell d’Eramprunyà i de Castelldefels, de la persona i dels béns de la dita Agneta, havien sol·licitat al
regent la vegueria la dita adjudicació ab intestato de l’herència de la seva germana Maria, amb una
suplicació presentada al regent el 16 de juny passat. Aquest ordenà les oportunes diligències a Joan del
Vilar, setmaner de la seva cort, el qual disposà la preceptiva recepció d’informació i la deposició de tres
testimonis, així com l’exhibició del testament d’Anna, muller de Francesc Jeroni Marc, ordenat a
Barcelona el 25 de juny de 1510 en poder del notari Lluís Carles Mir. Finalment, el 5 de juliol de 1511,
Joan del Vilar pronuncià la sentència a casa seva, vora el palau del Governador, favorable a la petició
dels sol·licitants.
Joan Dot, ciutadà de Barcelona, per autoritat reial notari públic per a tota la seva terra i dominació,
escrivà major de la cort de la vegueria de Barcelona per Joanot Terré, donzell, senyor útil de la dita
escrivania, clogué aquesta escriptura el 25 de setembre de 1551.
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1A-1706
821 x 612
Al dors, en lletra coetània: “Adiudicatio”. En lletra posterior: “De Sant Sever, per lo censal de
mossèn Llull”.

1739

1511, juliol, 31. Barcelona.
Francesc Ferrer, prevere, obtentor del cinquè benefici de Santa Caterina fundat a la Seu de Barcelona
pel difunt Pere Tomàs, àlies Prat, prevere, beneficiat a la parròquia de Santa Maria del Mar, i posteriorment dotat pel difunt Mateu Tomàs, prevere, beneficiat a la mateixa església, confessa i reconeix al
mestre Antoni Boi, espaser, ciutadà de Barcelona, que li ha pagat 40 lliures, 15 sous i 6 diners per la
redempció d’un censal mort que l’esmentat benefici rebia cada 26 de desembre, del qual són donats
els seus antecedents. La lluïció és feta amb les 156 lliures i els 10 sous resultants de les vendes de dos
immobles fetes el 14 de maig passat per Bartomeu Malonda al dit Antoni Boi, i de resultes de l’acord
estipulat aleshores entre les parts compradora, venedora i el mateix Francesc Ferrer.
Jeroni Antic Canyelles, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures del difunt
Bartomeu Torrent, connotari seu, clogué aquest instrument el 18 de juliol de 1569.
1A-1703
1090 x 665
Notes dorsals il·legibles.
Dos pergamins cosits amb sis documents copiats.

1740

1511, setembre, 18. Barcelona.
Nicolau Gener, prevere, obtentor del benefici de Sant Bartomeu fundat a l’església de Sant Joan, de
Barcelona, administrador de la missa i de l’aniversari instituïts pel difunt Gaspar de Riudor, prevere,
beneficiat de la dita església, confessa i reconeix a Antoni Boi, espaser, ciutadà de Barcelona, que li ha
pagat 66 lliures per la redempció d’un censal mort que l’esmentat benefici rebia cada 30 de setembre,
del qual són donats els seus antecedents. D’altra banda, es fa constar que Bartomeu Malonda ha satis-
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fet al dit Nicolau Gener 24 sous i 4 diners en paga prorrata del mateix censal. La lluïció és feta amb
les 156 lliures i 10 sous resultants de les vendes de dos immobles fetes el 14 de maig passat per
Bartomeu Malonda al dit Antoni Boi, i de resultes de l’acord estipulat aleshores entre les parts compradora, venedora i el mateix Nicolau Gener.
Jeroni Antic Canyelles, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures del difunt
Bartomeu Torrent, connotari seu, clogué aquest instrument el 18 de juliol de 1569.
1A-1703
1090 x 665
Notes dorsals il·legibles.
Dos pergamins cosits amb sis documents copiats.

1741

1511, octubre, 1. Barcelona.
Bartomeu Malonda, teixidor de draps de llana, la seva esposa Angelina, ciutadans de Barcelona, i llur fill
Antoni Esteve Malonda, abans teixidor i ara causídic, confessen i reconeixen al mestre Antoni Boi, espaser, ciutadà de Barcelona, que els ha pagat les 156 lliures i els 10 sous per preu de les quals li van vendre dos immobles: unes cases amb un gran portal obert al carrer i unes taules externes amb envans,
amb tots els seus drets i les seves pertinences, que posseïen a la ciutat de Barcelona, sota el palau reial
i vora la catedral, en domini alodial del monestir de la Mercè i pagant un morabatí censal per Sant Joan;
i el mateix dia també li van vendre una cambra o estança coberta amb teules que tenien sobre el
terrat de les dites cases, amb tots els seus drets i les seves pertinences, situada en el mateix lloc, la
qual cambra és tinguda sota el domini alodial del rei i paga un cens anual de 4 sous i 6 diners per Sant
Joan. Les dues vendes foren escripturades en sengles instruments públics el passat 14 de maig, rebuts
en poder del notari infrascrit. L’àpoca descriu amb detall la distribució feta de les 156 lliures i 10 sous,
repartides entre la lluïció de dos censals, el pagament de pensions prorrates i de lloguers endarrerits i
altres conceptes. Angelina signà l’àpoca l’endemà dia 2.
Jeroni Antic Canyelles, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures del difunt
Bartomeu Torrent, connotari seu, clogué aquest instrument el 18 de juliol de 1569.
1A-1703
1090 x 665
Notes dorsals il·legibles.
Dos pergamins cosits amb sis documents copiats.
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1742

1511, octubre, 2. Barcelona.
Acta notarial del lliurament de la possessió corporal que Bartomeu Malonda, teixidor de draps de llana,
ciutadà de Barcelona, fa al mestre Antoni Boi, espaser, ciutadà de la dita ciutat, d’unes cases amb un
gran portal obert al carrer i unes taules externes amb envans, i d’una cambra o estança coberta sobre
les dites cases, amb tots els seus drets i les seves pertinences, situades a la ciutat de Barcelona, sota el
palau reial i vora la catedral, en domini alodial del monestir de la Mercè i del rei, respectivament. Els
immobles havien estats venuts al dit Antoni Boi el 14 de maig passat, segons que consta en públiques
escriptures rebudes en poder del notari infrascrit.
Jeroni Antic Canyelles, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures del difunt
Bartomeu Torrent, connotari seu, clogué aquest instrument el 18 de juliol de 1569.
1A-1703
1090 x 665
Notes dorsals il·legibles.
Dos pergamins cosits amb sis documents copiats.

1743

1511, octubre, 11. Barcelona.
Francesc Marquet, ciutadà de Barcelona, i la seva muller Eulàlia, fan donació a Pere Vila, ciutadà de
Barcelona, com a usufructuari, i a llur filla Jerònima Beneta, com a propietària, de sis censals morts dels
quals donen la descripció i els antecedents de la seva transmissió. Els fan la donació d’acord amb els
capítols matrimonials que foren signats, en pagament de part dels 15.000 sous que havien promès
pagar-los quinze dies abans de la celebració del seu matrimoni en faç d’església.
Andreu Miquel Mir, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania de Lluís Carles Mir, oncle patern i connotari seu, clogué aquest instrument el 14 d’abril de
1569.
1A-1707
511 x 608
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Al dors, en lletra coetània: “In solutum datio feta per mossèn Francesc Marquet y Eulàlia, muller sua,
a mossèn Perot Vila y Hierònyma, muller sua, filla y gendre, de (...)”. En lletra posterior: “Fan per la
luytió del censal de C lliures en preu y IIII lliures en pensió, que rebia mossèn Onofre Cerveró, de
Leyda, a X de juny, sobre lo ordinari. Loyt en l’any MDC”.

1744

1511, octubre, 29. Barcelona.
Galceran Albanell, canonge xantre de la Seu de Barcelona, i Aldonça, muller del difunt Jeroni Albanell,
doctor en quiscun dret, regent la cancelleria reial, ciutadà de Barcelona, procuradors de Galceran
Albanell, adult, fill i un dels hereus universals del dit Jeroni Albanell, fan consignació i transferiment a l’abadessa i al convent de Santa Maria de Jerusalem, de l’observança de Barcelona, en ocasió de l’ingrés
en religió de Jerònima Albanella en aquest convent, de 100 lliures en el preu o la propietat i de 100
sous en la pensió anual d’aquell censal mort de 250 lliures de preu o propietat i de 12 lliures i 10 sous
de pensió anual, que l’esmentat Galceran Albanell rep cada 9 de novembre sobre la ciutat de
Barcelona. Aquest censal pertany al dit Galceran en virtut del repartiment de l’herència paterna realitzada entre ell i el seu germà Jeroni pels esmentats Galceran Albanell, canonge, i Aldonça, marmessors
del difunt Jeroni Albanell, el 3 de novembre de 1510.
Bartomeu Sumes, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1708
333 x 577
Al dors, en lletra coetània, una anotació il·legibles. En lletra posterior: “Consignatió feta per lo reverent Galceran Albanell, canonge y cabíscol de la Seu de Barcelona, y Aldonza, que fou muller de
mossèn Hieroni Albanell, regent de Catalunya, procuradors de mossèn Galceran Albanell, fill y
hereu de dit mossèn Albanell, a la abadessa y monestir de Hierusalem, de cent lliures en preu y
sinch lliures en penció de aquell censal mort de preu de 250 lliures, penció 12 lliures, 10 sous, que
dit Albanell rebie tots anys sobre lo General de Catalunya a nou de noembre”. “Preu C lliures.
Pensió V lliures. Nombre 12. Nohembre 9”.
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1745

1511, desembre, 19. Barcelona.
Jaume de Navel, ciutadà de Barcelona, fill de Joan de Navel, mercader, i d’Isabel, difunts, ordena el seu
testament. Nomena marmessors Tomàs Canet, rector de Sant Miquel, els seus cunyats Joan sa Bastida,
ciutadà, i Bertran Boscà, i Joana, muller que fou de Galceran sa Cirera, cavaller. Vol ser enterrat al monestir dels Framenors de Barcelona, a la sepultura familiar del claustre. Fa deixes piadoses per a trentenaris
de misses i a l’Hospital de la Santa Creu, a l’obra de la seu i de les parròquies de la ciutat. Disposa
detalladament de l’heretat que havia donat en usdefruit vitalici a la seva neboda Àngela Pujades, monja
de Montsió, amb escriptura de 13 de juny de 1510 en poder del notari Joan Vilana, i en fa el repartiment per a després de la seva mort. Nomena hereu seu universal el seu fill Jaume.
Pau Renard, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Joan Vilana, per autoritat reial
notari, absent, tenint les escriptures de Joan Vilana, difunt, pare i connotari seu, clogué aquest instrument el 10 d’agost de 1547.
Trasllat autoritzat per Pau Gomar, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 1555, gener, 16.
1A-1680
689 x 540
Al dors, en lletra coetània: “Exemplum auctenticum testamenti magnifici Jacobi de Navel, civis
Barchinone. Et exemplum auctenticum donationis per ipsum magnificum Jacobum de Navel facte
venerabili sorori Angele Puiades, moniali monasterii de Montession”. En lletra posterior: “Fan per la
luytió dels censals de mossèn Àngel Bastida”.
El mateix pergamí conté la donació usufructuària de Jaume de Navel a la seva neboda Àngela
Pujades, monja de Montsió, de 13 de juny de 1510.

1746

1512, març, 26. Barcelona.
Guerau Satorra, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Francesc Franc, doctor en ambdós drets, conseller del rei i regent
la seva cancelleria, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 400 sous de pensió anual, a percebre cada
26 de març, assignats sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de Barcelona, especialment sobre
els drets extraordinaris imposats darrerament dels dos diners i malla per cada quintar de farina i del vi i
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de la verema, pel preu de 400 lliures, a for o raó de 20.000 sous per 1000 sous. Les quantitats així
obtingudes han de servir per pagar les despeses de la missatgeria que la ciutat ha de trametre al rei,
en virtut de la deliberació presa pel Consell de Cent Jurats, per exposar-li el cas de la presa feta per
Miquel Janer, patró d’una de les quatre galeres armades per la ciutat per manament reial i que ja són
enllestides a la platja, de la persona de Baldiri Matalí, mercader, ciutadà de Barcelona, expert en artilleria, pres i retingut en la dita galera. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Jaume Planes, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Joan Faner, connotari seu,
clogué aquest instrument el 17 d’octubre de 1513.
1A-1709
800 x 569
Al dors, en lletra coetània: “Venda feta per lo honorable mossèn Guerau Catorra, ciutedà e clavari
de la ciutat de Barcelona, al magnífic micer Francesch Franc, regent la cancelleria del rey nostre
senyor, de CCCC sous annuals, quescun any pagadors a XXVI del mes de març, per preu de
CCCC lliures barceloneses, a rahó de XX mil per mil, y és hi dins lo syndicat de dit clavari”.

1747

1512, maig, 5. Barcelona.
Guerau Satorra, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Francesc Franc, doctor en ambdós drets, conseller del rei i regent
la seva cancelleria, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 280 sous, que valen 14 lliures, de pensió
anual, a percebre cada 30 d’abril, assignats sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de
Barcelona, pel preu de 350 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous. Segueix l’àpoca del preu
de la venda.
Antoni Miquel, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1710
762 x 580
Al dors, en lletra coetània, anotació parcialment il·legible.
Taques de fongs a la part superior del pergamí que afecten passatges de l’escriptura.
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1748

1512, maig, 6. Barcelona.
Violant, muller del difunt Pere Vila, mercader, ciutadà de Barcelona, hereva universal, conjuntament amb
el seu nét Pere Vila, ciutadà de Barcelona, d’Elisabet, néta i germana llur, respectivament, els quals germans Pere i Elisabet foren hereus a parts iguals dels seus difunts pares Joan Vila, mercader, ciutadà de
Barcelona, i Eulàlia, fa donació al dit Pere Vila de tota la seva part en els drets i les accions que li pertanyen de l’herència de la dita Elisabet, sense cap retenció. Violant fa aquesta donació al seu nét Pere
Vila pels molts serveis que en rep diàriament i per la vinculació de consanguinitat que hi ha entre ells.
El donatari accepta la donació i expressa la seva gratitud amb el besamans.
Esteve Solei, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1711
280 x 373
Taques de fongs al marge esquerre del pergamí, amb pèrdua d’escriptura.

1749

1512, maig, 17. Barcelona.
Guerau Satorra, ciutadà i clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Francesc Franc, doctor en ambdós drets, conseller del rei i regent
la seva cancelleria, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 22 lliures, 11 sous i 2 diners i malla de
pensió anual, a percebre cada 17 de maig, assignats sobre les imposicions i altres drets de la ciutat de
Barcelona, pel preu de 564 lliures, a for o raó de 25.000 sous per 1000 sous. Aquesta quantitat ha de
servir per pagar les despeses dels quatre síndics que la ciutat ha de trametre a Montsó per a la celebració de les Corts que el rei Ferran hi ha convocat (1512, abril, 22. Burgos) per al 28 de maig. Segueix
l’àpoca del preu de la venda.
Jaume Planes, per autoritat reial notari públic de Barcelona, en lloc de Joan Faner, connotari seu,
clogué aquest instrument el 26 d’octubre de 1513.
1A-1712
757 x 615
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Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal mort de pensió annual de XXII lliures, XI sous, II
diners y malla, pagadores quiscun any a XVII de maig, feta per lo clavari e syndic de Barcelona al
magnífic micer Francesc Franc, regent la cancelleria del senyor rey, per preu de DLXIIII lliures, a
rahó de XXV mil per mil, ab special obligació del dret del vi y venema, y dins ella és lo syndicat
fermat al dit clavari per fer la dita venda”. En lletra posterior: “Totas són del censal a donat mossèn
Benet Johan de Marimon per la transactió de Sent Marçal”. “Són del abbat y convent de Sant
Culgat y del benefici de Corpore Christi fundat en dit monestir per lo censal luït de preu de DLXIIII
lliures y pensió CCCCLI sous. Vi y verema, foli 49”.

1750

1512, maig, 18. Barcelona.
Joana, muller del difunt Ponç Guerau, saliner, ciutadà de Barcelona, i Pau Font, prevere, beneficiat a l’església de Barcelona, procurador de Ferrer Guerau, argenter, ciutadà de Barcelona, fill i hereu del dit Ponç
Guerau, venen a Bernat Torrobia, fuster, ciutadà de Barcelona, un hospici amb un pati de terra i un pou
que tenen a Barcelona, fora el portal de la Boqueria, darrere el maell que hi ha, que posseeixen per
Joan Llull, ciutadà de Barcelona, sota el domini alodial del monestir de Santes Creus. Es donen les afrontacions de l’hospici i els antecedents de la seva transmissió. L’immoble paga un cens de 12 morabatins
anuals a l’esmentat Joan Llull, i aquest en paga un altre de cinc morabatins al monestir de Santes
Creus. Preu de la venda: 53 lliures. Segueixen l’àpoca del preu de la venda, amb data del 23 de setembre, i la confirmació de la venda feta per Damiana, muller de Ferrer Guerau, argenter, amb data de 27
de juliol de 1514.
Francesc Carbonell, escrivà reial i per la seva autoritat notari públic de Barcelona.
1A-1713
783 x 599
Al dors, en lletra coetània: “Compra de un hospiti del qual ne són vuy tres stars o cases, situat en
lo cantó del carrer de Hospital, devant lo portal de la Bocaria, feta per Bernat Torrobia, fuster, a
Joana Ponsa”. En lletra posterior: “Fan per lo censal de penció 15 lliures venut y creat per mossèn
Hierònym Palmerola y senyora Maria, muller sua, al syndic de la ciutat, administrador de la causa
pia de Anna Juliola, en poder de Antoni Joan Fita, notari de Barcelona, a 24 de janer 1624”. Hi ha
dues altres anotacions borroses.
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1751

1512, juny, 7. Barcelona.
Clàusula del testament de Joana, muller que fou en primeres núpcies de Francesc Figueres, doctor en
lleis, ciutadà de Barcelona, i en darreres de Miquel Fai, ciutadà de la dita ciutat, filla dels difunts Pere
Pons, canviador, ciutadà de Barcelona, i de la seva muller Beneta. El testament fou ordenat a Barcelona
el 7 de juny de 1512 en poder del difunt Pere Martí, notari públic de Barcelona. La clàusula es refereix
a la institució d’hereu universal de la difunta a favor del seu germà i marmessor Donat Pons, i en substitució seva a favor de l’hereu i successor del seu altre germà Sebastià Pons, ja difunt.
Trasllat autoritzat per Jeroni Mollet, per autoritat reial notari públic de Barcelona, de 10 de juny de
1541.
1A-1714
196 x 395
Al dors, en lletra coetània: “Translatum auctenticum clausule universalis herencie testamenti domine Joanne, uxoris magnifici Francisci Figueres, utriusque juris doctoris”.

1752

1512, setembre, 14. Barcelona.
Cosme Calbó, correu de la cúria del bisbe de Barcelona, i la seva muller Beneta, ciutadans de Barcelona,
estableixen en emfiteusi al mestre Antoni Boi, espaser, ciutadà de la dita ciutat, un hospici amb un obrador i dos portals oberts al carrer, situat a la mateixa ciutat, en el lloc dit la Corróbia [Corríbia], i que
posseeix en lliure i franc alou en una tercera part, mentre les altres dues parts són tingudes per Lluís
Gibert, ciutadà de Barcelona. Es donen les afrontacions de l’hospici i els antecedents de la seva transmissió. L’emfiteuta ha de pagar un cens anual de 4 lliures i 10 sous. L’entrada del contracte emfitèutic
és de 262 lliures, les quals Antoni Boi es reté per rescabalar-se del deute que els establidors Cosme
Calbó i la seva muller Beneta tenien amb ell d’ençà que li manllevaren una determinada quantitat per
dotar i casar Margarida, filla de la primera muller de Cosme Calbó, Joana. Beneta donà la seva conformitat i signà l’escriptura el dia 16. Segueix l’àpoca de les 262 lliures de l’entrada, amb data del 21 de
març de 1513 i el lliurament de la possessió corporal de dit hospici de 3 de marc de 1514.
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Jeroni Antic Canyelles, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures del difunt
Bartomeu Torrent, connotari seu, clogué aquest instrument el 26 de febrer de 1568.
1A-1715
1060 x 688
Notes dorsals il·legibles.
Dos pergamins cosits amb quatre documents copiats.

1753

1512, setembre, 18. Barcelona.
Joan Maians, abans sabater, ara mercader, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix al mestre Antoni Boi,
espaser, ciutadà de Barcelona, que li ha pagat i restituït en efectiu 72 lliures i 5 sous pel preu de les quals
Cosme Calbó, correu de la cúria del bisbe de Barcelona, i la seva primera muller Joana li havien venut amb
carta de gràcia un censal mort de 85 sous de pensió anual, el qual després de la seva reducció és de 72
sous, a percebre cada 19 de setembre, segons escriptura de venda rebuda el 19 de setembre de 1498.
També reconeix que li ha satisfet 3 lliures, 12 sous i 3 diners per una pensió que venç demà mateix.
Antoni Boi ha fet l’esmentat pagament amb les 262 lliures per les quals el dit Cosme Calbó i la seva
actual muller Beneta li havien fet establiment d’un immoble el dia 14 del corrent mes de setembre.
Jeroni Antic Canyelles, per autoritat reial notari públic de Barcelona, tenint les escriptures del difunt
Bartomeu Torrent, connotari seu, clogué aquest instrument el 26 de febrer de 1568.
1A-1715
1060 x 688
Notes dorsals il·legibles.
Dos pergamins cosits amb quatre documents copiats.

1754

1512, setembre, 20. Barcelona.
Elisabet Biure, muller del difunt Joan Benet Biure, donzell, senyor del casal de Sant Jordi Desvalls, a la
diòcesi de Girona, fa restitució, en virtut d’una sentència arbitral, a Pere Grau Llull, ciutadà de Barcelona,
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com a tutor del seu nét Joan Lluís Llull, de tota l’herència de la difunta Anna Rossa, muller que fou en
primeres núpcies de Joan Llull i mare del dit Joan Lluís Llull, i en segones núpcies muller del difunt
Francesc Jeroni Marc, donzell, germà de la dita Elisabet Biure i pare de les difuntes Maria Anna i Agneta
Anna Honorada. Elisabet fa la restitució de l’herència incloses les pensions degudes per censals i amb
totes les reserves contingudes en la sentència dictada en poder de Pere Martí, notari públic de
Barcelona, el 27 d’agost passat per Gabriel Tries, Joan Pasqual, Romeu Ollers i Miquel Joan Pastor, professors de lleis, ciutadans de Barcelona, en qualitat d’àrbitres, entre la dita Elisabet Biure, com a hereva
universal de Francesc Jeroni Marc, donzell, d’una banda, i Pere Grau Llull, ciutadà de Barcelona, com a
tutor del seu nét Joan Lluís Llull, de l’altra.
Pere Miquel Carbonell, escrivà reial i per la seva autoritat notari públic de Barcelona.
1A-1716
430 x 295
Al dors, en lletra coetània: “Restitutió e cessió de la heretat e béns de la senyora Anna Rossa feta
al magnífic mossèn Pere Grau Lull com a tudor de son nét Joan Luís Lull”. En lletra posterior: “De
Sanct Sever per mossèn Llull”.

1755

1512, desembre, 22. Barcelona.
Antoni Creus, mariner, ciutadà de Barcelona, i la seva muller Àngela, venen a Benet Pont, mercader, ciutadà de Barcelona, unes cases amb dos portals a la ciutat de Barcelona, vora la Drassana Vella, a l’illa
d’en Sitges, vora la plaça del Vi i al carrer Nou. Segueix l’àpoca del preu de la venda, datada el 9 d’abril
de 1513.
Pere Corder, per autoritat reial notari públic de Barcelona.
1A-1717
600 x 538
Pergamí tacat de fongs i en molt mal estat de conservació, gairebé il·legible del tot.
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1756

1513, març, 16-17. Perpinyà.
Acta notarial per la qual Francesc Climent Moart, mercader, ciutadà de Barcelona, defenedor de la mercaderia i procurador substitut de Rafael Cervera, notari, ciutadà de Barcelona, procurador i síndic del
Consell de Cent Jurats, en presència del notari infrascrit i de testimonis pregats, efectua una protestació
davant de Joan de Viners o Desviners, cavaller, conseller reial, procurador reial als comtats del Rosselló i
de la Cerdanya, perquè no acata els privilegis i les exempcions dels ciutadans i dels habitants de
Barcelona en el pagament de les lleudes de Cotlliure i de Perpinyà, així com d’altres drets reals en els
dits comtats, ni tan sols després de la constitució de cort relativa a aquest assumpte de les Corts de
Montsó que avala aquest privilegi, de la sentència al respecte de la Reial Audiència favorable a la ciutat
de Barcelona i de la constitució general dita de “l’Observança”. Viners diu no saber que es requereix als
ciutadans i habitants de Barcelona o als seus factors el pagament de les dites lleudes i drets reals en
els citats comtats.
Francesc Reinalt, de Perpinyà, notari públic.
1A-1718
496 x 681
Al dors, en lletra coetània: “M.D.XIII. Pro lesda de Cocolibero”.
Regular. Parts de l’escriptura molt esborrades, la qual cosa en dificulta la lectura.
Part del document en català.

1757

1513, abril, 28. Barcelona.
Caterina, muller de Marc Solà, operari, ciutadà de Barcelona, reconeix que Jeroni Bosser, candeler de cera,
ciutadà de Barcelona, li ha pagat, en diverses vegades i en numerari, la quantitat de 25 lliures, preu de la
venda d’un censal mort de preu de 25 lliures i de pensió anual de 20 sous, a for o raó de 25.000 sous
per mil de pensió, que la dita Caterina li havia fet (1512, abril, 22) i que ella, fins aleshores, percebia
anualment el dia 5 de maig sobre la universitat de la ciutat de Barcelona i els seus singulars.
Antoni Miquel, notari públic de Barcelona.
1A-1719
156 x 307
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1758

1513, juliol, 5. Barcelona.
Francesc Bret i el seu pare Nicolau Bret, ambdós mercaders i ciutadans de Barcelona, d’una part, i
Francina de Vilanova, prioressa del monestir de Santa Maria de Jonqueres, i Caterina Duralla, monja del
dit monestir, ambdues marmessores de la darrera voluntat de la difunta Nicolaua Conjunta, també
monja d’aquest monestir, de l’altra, pacten i ratifiquen el retorn al citat Francí Bret d’un censal mort primerament de 200 sous de pensió anual, reduïda ara a 160 sous, i de 200 lliures de preu que la dita
Nicolaua rebia el mes de gener sobre la universitat de Barcelona, amb la condició d’abonar 20 lliures,
renunciar al drets sobre el dit censal i signar un contracte de definició de comptes amb la dita marmessoria que també ha de signar el seu pare Nicolau. Nicolaua havia rebut aquest censal vitalici del difunt
Antoni Guàrdia, mercader, amb la condició que a la seva mort retornés a Angelina, filla del dit Antoni i
mare de l’esmentat Francí, de la qual aquest era l’hereu universal.
Joan Lunes, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del seu difunt sogre i
connotari Lluís Jorba, li dóna forma pública el 1526, maig, 14.
1A-1720
332 x 453
Al dors, en xifres coetànies: “1513”.
El pactes pròpiament dits estan en català.

1759

1513, juliol, 12. Barcelona.
Amador Bes i Miquel Puig, hortolans, ciutadans de Barcelona, marmessors i vicegerents de les pies causes instituïdes hereves universals per la difunta Eulàlia, vídua de Pere Ferrer, hortolà i taverner, ciutadà
de la dita ciutat (1511, desembre, 14), venen en pública subhasta a Miquel Benet, paraire de draps de
llana, ciutadà de Barcelona, el millor postor, unes cases amb obrador i corral al darrere que la dita
Eulàlia posseïa a Barcelona, al carrer de Jaume Girart, per la quantitat de 65 lliures i 10 sous. Les dites
cases les tenien per Joan de Mitjavila, ciutadà de Barcelona, successor en això d’Esteveta, vídua de
Nicolau Samarès, ciutadà de la dita ciutat, beneficiària del dit marit, el qual les posseïa pel monestir de
Sant Pere de les Puelles, el propietari alodial. Eulàlia havia heretat la citada casa del seu pare
Bartomeu Soler (1457, agost, 26), el qual l’havia comprat a Joan Carner i a altres, successors del difunt
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Pere Bellit, tots mercaders i ciutadans de Barcelona. Intervenen en aquesta transacció Joan Calvet i Joan
Arboçar, corredors públics i jurats de la ciutat de Barcelona.
Gaspar Safranquesa, notari públic de Barcelona.
1A-1721
848 x 633
Al dors, en lletra coetània: “Compra feta per Miquel Benet, perayre, dels mermessors de dona na
Eulàlia, quòndam, que fou muller d’en Pere Ferrer, ortolà, de un alberg scituat en lo carrer d’en
[Jaume] Girart, de la present ciutat, per preu de se[xan]ta sinc lliures, deu sous. Empcio [Mich]aelis
Benet, paratoris, civis Barchinone. In posse Gasparis Çafranquesa, notarii publici Barchinone”. Hi ha
altres notes molt esborrades.
Regular. Hi manquen fragments al llarg de la part dreta, la qual cosa en dificulta la lectura.
Aquest pergamí conté dos documents. A la part inferior del pergamí resten els senyals d’haver
estat cosit amb altres pergamins, probablement el document núm. 1805.

1760

1513, juliol, 21. Barcelona.
Galceran de Torrent, cavaller, ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona, procurador i síndic de la universitat de la dita ciutat i dels seus singulars, en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats i
fent ús d’antics privilegis reials, ven amb carta de gràcia a Pere Seguer, mercader, ciutadà de Barcelona,
un censal mort de 160 sous de pensió anual, cobrador el dia 21 de juliol sobre les imposicions i els
drets de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret de dos diners sobre cada quintar de llenya
últimament imposat, per la quantitat de 200 lliures, a for o raó de 25.000 sous per mil sous de pensió.
Aquesta venda es realitza per obtenir el numerari necessari per pagar el fogatge de la darrera cort de
Montsó, invertir en les obres de defensa de la ciutat de Barcelona, armar naus contra pirates i en la
construcció de l’esperó de llevant de la muralla de la citada ciutat. Segueix àpoca de la mateixa data.
Jaume Benet Miquel, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del seu difunt oncle i connotari Antoni Miquel, a instància de Genís Gili, calceter, ciutadà de Barcelona, successor de Pere
Seguer, li dóna forma pública el 1541, octubre, 24.
1A-1722
885 x 677
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Al dors, en lletra coetània: “Fan per la luyció del censal de VIII lliures de pensió que rebia la senyora
Eleonor Jovells sobre la ciutat y dret de lenya, a XXII (sic.) de juliol, luyt a XVIII de janer,
MDLXVIIIIº?”.
Les deliberacions del Consell de Cent pròpiament dites estan en català.
Els pergamins corresponents al document de compravenda i a l’àpoca estan encolats.

1761

1513, setembre, 13. Barcelona.
Amador Bes i Miquel Puig, hortolans, ciutadans de Barcelona, marmessors del testament i vicegerents
de les pies causes instituïdes hereves universals per la difunta Eulàlia (1511, desembre, 14), vídua de
Pere Ferrer, hortolà i taverner, ciutadà de la dita ciutat, venen en pública subhasta a Miquel Benet,
paraire de draps de llana, ciutadà de Barcelona, una casa que la dita Eulàlia posseïa al burg de
Barcelona, al carrer d’en Vernet, per la quantitat de 9 lliures, un cops deduïts el lluïsme, les despeses dels
corredors i altres honoraris. La dita casa ells la tenen pels hereus de Miquel Savall, de la parròquia de
Sant Iscle de les Feixes, fill i hereu del difunt Bernat de Cases, de la citada parròquia, el qual, al seu torn,
la posseïa pel monestir de Sant Pere de les Puelles, el propietari alodial. Eulàlia havia heretat la citada
casa del seu pare Bartomeu Soler, el qual l’havia comprat a Joan Carner, i a altres, successors del difunt
Pere Bellit, tots tres mercaders i ciutadans de Barcelona. Intervenen en aquesta transacció Joan Calvet i
Joan Arboçar, corredors públics i jurats de la ciutat de Barcelona.
Gaspar Safranquesa, notari públic de Barcelona.
1A-1723
475 x 647
Al dors, en lletra coetània: “Compra feta per en Miquel Benet, paraire, dels marmessors de la dona
na Eulàlia Ferrera, vídua, quòndam, de una casa situada en lo carrer de Vernet, per preu de nou lliures. Empcio Michaelis Benet, paratoris, civis [Barchinone]. In posse Gasparis Çafranquesa, notarii
publici [Barchinone]”.
A la part inferior del document hom pot veure els senyals de les puntades amb les quals aquest
pergamí probablement estava cosit al següent, el document núm. 1762.
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1760. Galceran de Torrent,
cavaller, ciutadà i clavari de la
ciutat de Barcelona, procurador i síndic de la universitat
de la dita ciutat, ven amb
carta de gràcia a Pere Saguer,
mercader, ciutadà de
Barcelona, un censal mort de
160 sous de pensió anual,
cobrador anualment el 21 de
juliol sobre el dret de dos
diners per quintar de llenya
darrerament imposat, per la
quantitat de 200 lliures, a for
o raó de 25.000 per mil sous
de pensió. Efectua la dita
venda per pagar el fogatge
imposat a la cort de Montsó,
realitzar les obres pertinents
per a la defensa de la ciutat,
armar naus contra pirates i
construir l’esperó de llevant
de la muralla de Barcelona.
Segueix l’àpoca corresponent.
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1762

1513, setembre, 13. Barcelona.
Amador Bes i Miquel Puig, hortolans, ciutadans de Barcelona, marmessors del testament i vicegerents
de les pies causes instituïdes hereves universals per la difunta Eulàlia (1511, desembre, 14), vídua de
Pere Ferrer, hortolà i taverner, ciutadà de la dita ciutat, venen en pública subhasta a Miquel Benet,
paraire de draps de llana, ciutadà de Barcelona, un corral amb la meitat d’un pou i una bassa que la
dita Eulàlia posseïa al burg de Barcelona, al carrer d’en Vernet, al costat de la casa que li han venut
avui mateix, pel preu de 5 lliures. El dit corral ells el tenen pels hereus de Miquel Savall, de la parròquia
de Sant Iscle de les Feixes, fill i hereu del difunt Bernat de Cases, de la citada parròquia, el qual, al seu
torn, el posseïa per Joan de Mitjavila, ciutadà de Barcelona, successor dels hereus del difunt Nicolau de
Samarès, que les tenia pel monestir de Sant Pere de les Puelles, el propietari alodial. Eulàlia havia heretat la citada casa del seu pare Bartomeu Soler, el qual l’havia comprat a Joan Carner, i a altres, successors del difunt Pere Bellit, tots tres mercaders, ciutadans de Barcelona. Intervenen en aquesta transacció
Joan Calvet i Joan Arboçar, corredors públics i jurats de la ciutat de Barcelona.
Gaspar Safranquesa, notari públic de Barcelona.
1A-1724
650 x 508
Al dors, en lletra coetània: “Empcio Micaelis Benet, paratoris, civis Barchinone. In posse Gasparis
Çafranquesa, notarii publici Barchinone”. Hi ha una altra nota força esborrada.
A la part inferior del document hom pot veure els senyals de les puntades amb les quals aquest
pergamí probablement estava cosit a l’anterior, el document núm. 1761.

1763

1513, setembre, 27. Barcelona.
Agnès Beneta, vídua de Guillem Vidal, mariner, òlim barquer, ciutadà de Barcelona, dóna entre vius, quan
es produeixi el seu òbit, a Antoni Diptes, mestre d’aixa, ciutadà de la dita ciutat, i a la seva muller
Eulàlia, dues cases contigües amb dos portals que s’obren a la via pública, situades prop de la ribera de
la mar i dels monestirs dels Frares Menors i de Santa Maria de la Mercè dels Captius, al carrer d’en
Voltres, àlies d’en Cornellà, a causa dels nombrosos serveis que li han prestat i avui encara li presten.
Aquestes cases són part d’aquelles quatre cases adjacents que tenia el difunt Joan d’Embrí, mercader,
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ciutadà de Barcelona, les quals posseïa per l’Almoina dels Pobres de la Seu de Barcelona i els seus procuradors i administradors, que n’és la propietària alodial. La citada Agnès havia heretat les dites cases
del seu difunt marit, que les havia comprat a Serena, vídua de Pere Ferrer, espaser, ciutadà de
Barcelona, i al fill comú Antoni Ferrer, també espaser.
Joan Martí, notari públic de Barcelona.
1A-1725
335 x 413
Al dors, en lletra coetània: “Donació feta per la dona Agnès Beneta Vidala a mestra Anthoni Diptes
e a la dona Eulàlia, muller sua”.

1764

1513, octubre, 20. Barcelona.
Guerau Satorra, ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona, procurador i síndic de la universitat de la dita
ciutat, ven amb carta de gràcia a Jeroni Malet, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, un censal mort de
400 sous de pensió anual, equivalents a 20 lliures, cobrador el dia 7 de setembre sobre les imposicions i
els drets de la ciutat de Barcelona i sobre els béns dels seus singulars, especialment sobre el dret de
dos diners per quintar de llenya darrerament imposat. El preu de la venda del citat censal mort s’estipula en 500 lliures, a for o raó de 25.000 per mil sous de pensió. Aquesta transacció es realitza en
compliment de les deliberacions i conclusions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials
per obtenir el numerari necessari per pagar el fogatge de la darrera cort de Montsó, invertir en les
obres de defensa de la ciutat de Barcelona, armar naus contra pirates i en la construcció de l’esperó de
llevant de la muralla de l’esmentada ciutat. Segueix àpoca de la mateixa data.
Francesc Guerau Fogassot, escrivà reial i notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del seu difunt sogre i connotari Joan Faner, li dóna forma pública el 1518, abril, 10.
1A-1726
736 x 554
Al dors, en lletra coetània: “Carta de censal de pensió annual de XX lliures quiscun any, pagadores
a VII de setembre, feta per lo honorable mossèn Galceran (sic.) Çatorra, clavari de la ciutat de
Barcelona, al magnífic micer Hierònym Malet, doctor en quiscun [dret, ciu]tadà de la dita ciutat, per
preu de D lliures, a rahó o for de XXVM per mil, ab special obligació del dret de dos diners impo-
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sat sobre quiscun quintar de lenya (...). La present carta és la àpocha del dit preu. Falta lo syndicat
del mossèn Planes y hal de don mossèn Fogacot”. Hi ha altres notes molt esborrades.
Part del document està en català.
El document de compravenda porta cosida l’àpoca següent, el document núm. 1765.

1765

1513, octubre, 20. Barcelona.
Guerau Satorra, ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona, procurador i síndic de la universitat de la dita
ciutat, reconeix haver rebut de Jeroni Malet, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, la quantitat de 500
lliures, preu de la venda amb carta de gràcia d’un censal mort de pensió anual de 400 sous, equivalents a 20 lliures, a for o raó de 25.000 per mil, cobrador el dia 7 de setembre sobre les imposicions i
els drets de la ciutat de Barcelona i sobre els béns dels seus singulars, especialment sobre el dret de
dos diners per quintar de llenya darrerament imposat. Efectua aquesta venda en compliment de les
deliberacions i conclusions del Consell de Cent Jurats i ordinari per tenir el numerari necessari per a la
defensa de la ciutat de Barcelona.
Francesc Guerau Fogassot, escrivà reial i notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del seu difunt sogre i connotari Joan Faner, li dóna forma pública el 1518, abril, 10.
1A-1727
217 x 359
L’àpoca està cosida al document de compravenda anterior, el document núm. 1764.

1766

1513, octubre, 20. Barcelona.
Guerau Satorra, ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona, procurador i síndic de la universitat de la dita
ciutat, ven amb carta de gràcia a Pere Camps i Rafael Sala, apotecaris, ciutadans de Barcelona, ambdós
marmessors del testament i vicegerents de les pies causes instituïdes pel difunt Bartomeu Ponç, baster,
ciutadà de la dita ciutat, un censal mort de 160 sous de pensió anual, cobrador el dia 9 de setembre
sobre les imposicions i els drets de la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment
sobre el dret de dos diners sobre cada quintar de llenya darrerament imposat. El preu de la venda s’es-
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tipula en 200 lliures, a for de 25.000 sous per mil de pensió. Aquesta venda es realitza en compliment
de les deliberacions i conclusions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials per obtenir
el numerari necessari per pagar el fogatge de la darrera cort de Montsó, invertir en les obres de defensa de la ciutat de Barcelona, armar naus contra pirates i en la construcció de l’esperó de llevant de la
muralla de l’esmentada ciutat. Segueix àpoca de la mateixa data.
Nuri Joan Fogassot, escrivà de manament reial i notari públic, habitant de Barcelona, tinent les
escriptures de l’escrivania del seu difunt avi matern Joan Faner, notari públic de Barcelona i escrivà
major del Consell de la dita ciutat, li dóna forma pública el 1565, juliol, 15.
1A-1728
774 x 646
Al dors, en lletra coetània: “Fan per la marmassoria de Barthomeu Pons. Luyt”. Segueix una altra
nota molt esborrada.

1767

1513, novembre, 3. Barcelona.
Guerau Satorra, ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona, procurador i síndic de la universitat de la dita
ciutat, ven amb carta de gràcia a Joan Hostalric-Sabastida, cavaller, domiciliat a Barcelona, conseller i
camarlenc reial, vicegerent del governador general als comtats del Rosselló i de la Cerdanya, un censal
mort de 800 sous de pensió anual, cobrador el dia 3 de novembre sobre les imposicions i els drets de
la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret de dos diners sobre cada quintar de llenya darrerament imposat, pel preu de 1000 lliures, a for o raó de 25.000 sous per mil. Aquesta venda es realitza
en compliment de les deliberacions i conclusions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis
reials per obtenir el numerari necessari per pagar el fogatge de la darrera cort de Montsó, invertir en les
obres de la defensa de la ciutat de Barcelona, armar naus contra pirates i en la construcció de l’esperó
de llevant de la muralla de l’esmentada ciutat. Segueix àpoca de la mateixa data.
Francesc Guerau Fogassot, escrivà reial i notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del seu
difunt sogre i connotari Joan Faner, li dóna forma pública el 1517, octubre, 16.
1A-1729
650 x 773
Al dors, en lletra coetània: “Carta de censal de pensió annual de XXXX lliures quiscun any, pagadores a III de octubre (sic.), que lo noble don Joan Stalrich Çabastida reb quiscun any sobre la ciu-
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tat de Barcelona, de preu de mil lliures barceloneses, a rahó o for de XXVM per mil. 19. Censals
morts. Ciutat, 40 lliures. Lenya, fol. 325. Don Juan Deztalrich Çabastida”.
Part del document està en català.

1768

1514, gener, 28. Barcelona.
Guerau Satorra, ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la dita
ciutat, en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials,
ven amb carta de gràcia a Jeroni Malet, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, un censal mort
de 80 sous de pensió anual, equivalents a 4 lliures, cobrador el dia 28 de gener sobre la universitat i els
singulars de la dita ciutat, especialment sobre el dret del vi i la verema, per la quantitat de 100 lliures, a
raó de 25.000 sous per mil sous de pensió. La venda es realitza per a la lluïció i redempció dels censals
morts venuts a estrangers, forasters i persones que no contribueixen en les imposicions i els drets de la
ciutat de Barcelona. Segueix àpoca de la mateixa data.
Jaume Planes, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Joan Faner, connotari seu, ocupat en
altres negocis, li dóna forma pública el 1514, abril, 6.
1A-1730
649 x 605
Al dors, en lletra coetània: ”Venda de censal mort de pensió annual de quatre lliures barceloneses,
reebedores quiscun any a XXVIII de janer, feta per lo clavari e syndic de Barcelona al magnífic
micer Hierònym Malet, doctor en quiscun dret, ciutedà de Barcelona, per preu de cent lliures de la
dita moneda, a rahó o for de XXVM per mil, ab special obligació del dret extraordinari del vi y
verema y és (...) lo translat auctèntic del syndicat del dit clavari”. En lletra i xifres posteriors: “1514.
Per la luyció dels censals rebie don Gaspar de Josa luyh als (...) de dona Anna de Josa, sa muller,
són (...) don Miquel Agulló y dona Paula, cònjuges”.
Regular. Hi manquen fragments a la part inferior que en dificulten la lectura.
Les deliberacions del Consell de Cent pròpiament dites estan en català.
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1769

1514, juny, 18.Valldonzella.
Elionor Anglesa, abadessa del monestir de Santa Maria de Valldonzella, de l’orde del Cister, extramurs
de Barcelona, i tot el convent de monges del dit monestir, en compliment dels desitjos d’Isabel Romeua,
monja d’aquest monestir, donen, absolen, remeten i transfereixen a Joan Romeu, cavaller, la quarta part
dels béns, els fruits i les rendes que es reservaren a l’esmentat monestir d’aquells béns que correspongueren a la dita Isabel Romeua per la defunció del seu pare Rafael Romeu, mort intestat. Prèviament,
amb el consentiment del dit convent, Isabel havia donat al citat Joan Romeu i al seu germà Jaume
Romeu la part que li pertocava de l’heretat del seu difunt pare. Joan Romeu, donatari, accepta expressament la dita donació en nom dels seus.
Pau Calopa, notari públic de Barcelona i escrivà del monestir de Santa Maria de Valldonzella, del
territori extramurs de Barcelona, tinent les escriptures del difunt Joan Vilana, connotari seu i
escrivà del dit monestir, li dóna forma pública el 1567, juliol, 16.
1A-1731
259 x 454
Al dors, en xifres coetànies: “1514”.

1770

1514, agost, 21. Barcelona.
Galceran Destorrent, cavaller, ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la dita ciutat, en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics
privilegis reials, ven amb carta de gràcia a Bernat Safont, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 80
sous de pensió anual, cobrador cada 21 d’agost sobre la universitat de Barcelona i els seus singulars,
per la quantitat de 100 lliures, a for de 25.000 sous per milenar de pensió. Aquest censal es crea per
lluir, quitar i redimir els censals morts que Bernat Dusai, clavari, i altres clavaris i síndics de la ciutat de
Barcelona van vendre a estrangers, forasters i persones que no contribuïen en les imposicions, els drets i
les càrregues de la dita ciutat. Segueix àpoca de la mateixa data.
Pau Gomar, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del difunt Antoni
Miquel, connotari seu, júnior, a instància de Bernat Safont, doctor en ambdós drets, habitant de
Barcelona, el va cloure el 1571, gener, 3.

174

Catàleg dels pergamins

1A-1732
667 x 521
Al dors, en lletra coetània: “Fan per la luyció del censal de IIII lliures que·n [Bernat] Çafont rebrà
(...) a XIIII de agost (...) a XXV decembre, 1569”.
Les deliberacions del Consell de Cent són en català.

1771

1514, agost, 27. Barcelona.
Clàusula de l’herència universal del testament d’Elisabet, muller de Joan Faner, notari i escrivà del
Consell de Barcelona, en la qual nomena hereu universal de tots els seus béns mobles i immobles, els
drets i les accions el seu esmentat marit, mentre visqui, i en substitució Joan Corcó i Benet Foixà, els
seus marmessors, dividint aleshores els dits béns en parts iguals.
Antoni Anglès, notari públic de Barcelona.
Trasllat sense data.
1A-1733
215 x 342
Al dors, en xifres coetànies: “1514”.
Hi manca la subscripció notarial.

1772

1514, agost, 29.València.
Antoni Ponç, aluder, habitant de la ciutat de València, nomena procurador general Pere Domènec, traginer, habitant de la mateixa ciutat, absent, per comparèixer en nom seu i per ell davant del batlle, el seu
lloctinent o qualsevol altre oficial de la ciutat de Barcelona competent, per renunciar a la seva condició
de veí o al veïnatge en la dita ciutat, amb tots els drets, els privilegis, les gràcies i les prerrogatives inherents a la citada categoria o estat.
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1772. Antoni Ponç, aluder,
habitant de València, nomena
procurador general Pere
Domènec, traginer, habitant
de la mateixa ciutat, absent,
per tal, de comparèixer en
nom seu davant del batlle o
qualsevol altre oficial competent de la ciutat de Barcelona
per renunciar a la seva condició de veí de la dita ciutat i als

drets i els privilegis que comporta aquesta categoria o
aquest estat.
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Onofre Armanyac, notari públic de València, regent els llibres dels protocols i de les notes de Joan
Esteve Gilabert, notari, per indisposició del dit Gilabert, el va cloure el 1514, agost, 30.
1A-1734
322 x 361
Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Procura feta per en Anthoni Pons, aluder de València, a·n Pere
Domènech. 1514”.

1773

1514, setembre, 15. Barcelona.
Galceran de Torrent, cavaller, ciutadà, clavari, síndic i procurador de la universitat de Barcelona, en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, ven amb carta
de gràcia a Antoni Ramon Cornet, mercader, ciutadà de Barcelona, com a procurador de la persona i els
béns del seu nét Climent Cornet, impúber, fill emancipat del seu fill Antic Cornet, ciutadà de la dita ciutat, i de la seva difunta primera muller, un censal mort de 266 sous i 5 diners de pensió anual, cobrador
el dia 15 de setembre sobre el dret de dos diners per quintar de llenya darrerament imposat, per la
quantitat de 333 lliures, a raó o for de 25.000 sous per mil de pensió. La venda és realitza perquè la
ciutat de Barcelona disposi dels diners necessaris per pagar el fogatge de la darrera cort de Montsó i
invertir en les obres de la seva defensa, amb la construcció de l’esperó de llevant de la muralla i armant
naus contra pirates. Segueix àpoca de la mateixa data.
Onofre Bou, notari públic de Barcelona, en lloc i en nom de Jeroni Planes, notari i doctor en drets,
ciutadà de Barcelona, tinent les escriptures del seu difunt pare Jaume Planes, notari públic de
Barcelona, a instància de Sebastià Ros, cavaller, habitant de Barcelona, li dóna forma pública el
1570, abril, 17.
1A-1735
850 x 607
Regular. Hi manquen fragments al llarg de la part esquerra del pergamí, que en dificulten la lectura.
Les deliberacions del Consell de Cent són en català.
L’àpoca està cosida al document de compravenda, formant un tot.
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1774

1514, setembre, 15. Barcelona.
Galceran de Torrent, ciutadà i clavari, síndic i procurador de la universitat de Barcelona, en compliment
de les deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, ven amb carta de gràcia
a Jeroni Malet, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 240 sous de pensió
anual, cobrador el dia 15 de setembre sobre el dret de dos diners per quintar de llenya que entra per
mar a la ciutat de Barcelona darrerament imposat, per la quantitat de 300 lliures, a for de 25.000 sous
per mil de pensió. La venda es realitza per pagar el fogatge de 8 sous per cap de família exigit a les
corts de Montsó, per costejar 200 homes d’armes i 200 genets, durant un període de tres anys, per
defensar el Principat de Catalunya i els comtats del Rosselló i de la Cerdanya, i per armar barques i
naus, construir l’esperó de la muralla de llevant i disposar de l’artilleria necessària per defensar la ciutat
de Barcelona i els seus habitants de corsaris i pirates.
Pere Ponç Casademunt, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del difunt
Jaume Planes, connotari seu, li dóna forma pública el 1535, juny, 9.
1A-1736
725 x 545
Al dors, en lletra coetània: “Tenentur pro reverendo Francisco Vila(demor?), canonico [ecclesie]
Barcinone, vigore specialis obligacionis”. En lletra posterior: “De aquest censal són (...) luydes”.
Regular. Hi manquen fragments al llarg de la part dreta del pergamí, que en dificulten la lectura.
Les deliberacions del Consell de Cent són en català.
Hom pot observar, a la part inferior, els senyals de les puntades amb les quals el document estava
cosit a l’àpoca següent, el document núm. 1775.

1775

1514, setembre, 15. Barcelona.
Galceran de Torrent, cavaller, ciutadà i clavari, síndic i procurador de la universitat de Barcelona, en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats i per disposar de numerari, reconeix que Jeroni
Malet, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, li ha pagat la quantitat de 300 lliures, preu d’un
censal mort de 240 sous de pensió anual, a for de 25.000 sous per mil de pensió, cobrador el dia 15
de setembre sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret de
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dos diners per quintar de llenya que entra per mar a la ciutat de Barcelona darrerament imposat, que
el dit clavari li havia venut amb carta de gràcia.
Pere Ponç Casademunt, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del difunt
Jaume Planes, connotari seu, li dóna forma pública el 1535, juny, 9.
1A-1737
280 x 342
Hom pot observar, a la part superior, els senyals de les puntades amb les quals aquesta àpoca
estava cosida al document de compravenda anterior, el document núm. 1774.

1776

1515, gener, 6. Barcelona.
Capítols de donació en contemplació de matrimoni, constitució dotal i pacció continguts en els capítols
matrimonials entre Pere Miquel Artigó, àlies Miró, doctor en ambdós drets, senyor del castell de Vilar,
terme de Gospí, vegueria de Cervera, fill dels difunts Joan Artigó, notari de Barcelona, i de la seva muller
Francina, d’una part, i Elisabet, donzella, filla del difunt Cebrià Falcó, mercader, ciutadà de Barcelona, i de
la seva esposa homònima, vivent, de l’altra. Elisabet Falcona i el seu fill Miquel Falcó es comprometen a
dotar la filla i germana homònima amb la quantitat de 20.000 sous, amb certes condicions, dels quals
se’n pagaran 250 lliures en numerari quinze dies abans de la celebració del matrimoni eclesiàstic i, més
tard, s’abonaran 200 lliures comptants. Les quantitats restants es pagaran amb dos censals morts
carregats sobre la universitat de Barcelona i un altre censal mort que grava el General de Catalunya, el
qual servirà per abonar a Francesc Romeu el dot de la seva difunta mare, primera muller del dit Pere
Miquel Artigó, àlies Miró.
Antoni Miquel, júnior, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Pau Gomar, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del difunt
Antoni Miquel, connotari seu, júnior, a instància de Jaume Romeu, ciutadà, el va cloure el 1560,
gener, 3.
1A-1738
323 x 399
Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Exemplum authenticum sumptum ab tribus capitulis mattrimonialibus magnificorum Petri Michaelis Artigo, alias Miro, utriusque juris doctoris, et dominam Elisabetham,
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filiam (sic.) honorabilis Cypriani Falco, quondam, mercatoris, civis Barcinone, receptum penes discretum Antonium Michaelis, juniorem, aucthoritate regia notarium publicum Barcinone. 1515”.
Els capítols matrimonials pròpiament dits estan en català.
Cortes, II, doc. I, pàg. 55: Nombrement dels fochs de Cathalunya segons les Corts de Cervera, les quals
se celebraren en l’any M:CCC:LIX per lo S. Rey En Pere Terç, pàg. 84: “Lo Vespi: d’esgleya e de cavallers...................6 fochs.” i “Lo Vilar, de perròquia de Veciana, d’en Matheu de Caldes.....1 foch”.

1777

1515, gener, 13. Barcelona.
Acta notarial per la qual Francesc Castelló, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner de la
cort de Jaume Salbà, donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, a petició
de Dionís Pau, ciutadà de Barcelona, pare i legítim administrador d’Onofre, Francesc i Antic, pubills, fills
comuns del dit Dionís i de la seva difunta esposa Àngela Beneta, anomenada també indistintament
Àngela o Beneta, filla de Joan Geltrú, cavaller, i de la seva muller Susanna, morta intestada, en presència
del peticionari i de testimonis pregats, declara, sentencia i adjudica els béns que foren de la citada
Àngela Beneta als esmentats tres fills a parts iguals. Hi intervé Miquel Joan, ciutadà de Barcelona, notari i escrivà jurat de la cort de la dita vegueria, que pren les deposicions dels testimonis cridats a declarar: Jaume Pau, germà de Dionís Pau, i Arnau Roger Dusai, ambdós ciutadans de Barcelona.
Pere Martí, notari públic i escrivà major de la cort de la vegueria de Barcelona, per Bernat Terré,
cavaller, senyor útil de l’escrivania d’aquesta cort, amb la participació de Miquel Joan, notari i
escrivà jurat de la citada cort.
Trasllat de Francesc Martí, notari públic de Barcelona, de 1551, octubre, 22.
1A-1739
328 x 534
Les deposicions dels testimonis pròpiament dites estan en català.
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1778

1515, febrer, 11. Barcelona.
Testament de Berenguer Riba, apotecari, ciutadà de Barcelona, fill dels difunts homònim i de la seva
muller Bartomeua. Nomena marmessors el seu oncle Salvador Cardona, prevere, i el seu cunyat Pere
Fontanils, mercader, ciutadà de Barcelona. Mana ser enterrat a l’església de Santa Maria del Mar, fa llegats per a la celebració de misses per al salvament de la seva ànima i la dels seus parents difunts al
monestir de Santa Maria de Jesús, i deixes a l’Hospital de la Santa Creu, església de Santa Maria del
Mar i capella de la Verge Maria de la Pietat del convent de Sant Agustí. Així mateix, fa llegats per a les
obres de les esglésies de Sant Just, Sant Jaume, Sant Miquel, Santa Maria del Pi, Santa Eulàlia de
Mèrida extramurs, Santa Maria del Port, de Montjuïc, la Seu, Santa Maria dels Àngels extramurs i
monestir de Jerusalem. Igualment, realitza deixes a l’Hospital de Mesells, al bací dels captius cristians i
dels pobres mendicants. Nomena hereva universal la seva muller Caterina mentre visqui, a qui retorna
el dot, l’escreix i la donació en contemplació de matrimoni, i, en substitució, els possibles fills, i, finalment,
el seu nét Joan Pau Totosaus, fill de Joan Totosaus, mercader, ciutadà de Barcelona, i de la seva difunta
muller Caterina, filla del dit Berenguer, amb certes condicions, entre les quals que prengui el cognom de
Riba i hagi complert els vint-i-cinc anys. En darrer terme, després de la mort de la seva muller i si el seu
nét no compleix allò estipulat, la seva heretat ha de ser venuda en pública subhasta i el seu producte
dividit pels marmessors i els consellers quart i cinquè de la ciutat de Barcelona en dues parts iguals: la
primera per maridar donzelles del seu llinatge, i, si escau, donzelles filles d’artistes i menestrals pobres
que siguin ciutadans de Barcelona, i, la segona, per a la redempció de pobres captius cristians catalans,
exigint, però, la inhibició en això dels comissaris de la Santa Croada. A més a més, dóna la llibertat al
seu esclau Joan des del moment del seu òbit, i fa un llegat al seu nebot Berenguer Mallol, a qui confirma la donació d’un censal mort de 332 lliures de preu i 13 lliures i 5 sous de pensió anual, cobrador el
7 d’agost sobre la universitat de la ciutat de Barcelona, que ja li havia fet l’any 1512.
Joan Modolell, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Joan Jeroni Canyelles, notari públic de Barcelona, de 1536, juliol, 5.
1A-1740
472 x 616
Català.
Regular. Hi manquen fragments i hi ha taques a la part superior que en dificulten la lectura.
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1779

1515, març, 3. Barcelona.
Galceran de Torrent, cavaller, habitant de Barcelona, clavari, síndic i procurador de la ciutat de Barcelona,
en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, ven amb
carta de gràcia a Caterina, vídua de Pau Sala, vidrier, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 160 sous
de pensió anual, equivalents a 8 lliures, cobrador anualment el dia 3 de març sobre la universitat i els
singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret de la llenya novament imposat, per la
quantitat de 200 lliures, a for de 25.000 sous per mil sous de pensió anual. Aquest censal mort forma
part d’aquells censals que els anteriors clavaris de la ciutat de Barcelona van vendre, així mateix amb
carta de gràcia, a estrangers, forasters i persones no contribuents en les imposicions i els drets de la
dita ciutat, a la dita raó de 25.000 sous per mil de pensió, i que els governants de Barcelona volen lluir,
redimir i recuperar per revendre’ls als ciutadans de Barcelona. Segueix àpoca de la mateixa data.
Antoni Miquel, notari públic de Barcelona.
1A-1741
766 x 630
Al dors, en lletra coetània: “Carta de censal de la dona Catherina Sala (...) de preu de CC lliures e
de pensió de VIII lliures que ella reb quiscun any sobre la ciutat de Barchelona a (en blanc) del mes
de marc, ab special obligació del dret de la lenya”. En lletra posterior: “Fan per la luyció del censal
de pensió de VIII lliures que mossèn Onofre Castelló Quintana, usufructuari, y la senyora Paula
Beneta, muller sua, proprietària, rebien a III de març sobre la ciutat y dret de la lenya”.
Les deliberacions del Consell de Cent Jurats estan en català.

1780

1515, maig, 2. Barcelona.
Anna, muller de Miquel de Segurioles, donzell, domiciliat a Barcelona, hereva universal del seu difunt pare
Pere Badia, secretari reial i receptor de la Santa Inquisició dels béns confiscats pel rei pel crim d’heretgia,
atesa la inexistència de fills per la seva part el dia de la mort del seu pare (1513, maig, 31) i que el dit
Pere Badia tenia un deute amb Antoni Codó, canonge de la catedral de Barcelona i inquisidor de l’Ofici
de la Santa Inquisició a la ciutat de Barcelona i el Principat de Catalunya, dóna, concedeix i transfereix
conjuntament a Francesc Ubac, doctor en ambdós drets, del Consell Reial, habitant de Barcelona, Elionor
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Juliola, vídua de Pere Juliol, mercader, ciutadà de Barcelona, i Joan Escanelles, guarda del General de
Catalunya, tots tres marmessors i vicegerents de les causes pies instituïdes hereves universals pel citat
Codó, un censal mort de 76 lliures, 13 sous i 4 diners de preu i 61 sous i 4 diners de pensió anual, a for
de 25.000 per sous per mil sous de pensió, equivalents a 3 lliures, 1 sou i 4 diners, i les pensions prorrata
degudes des del dia 15 del mes de març passat que la dita Anna, com a hereva del seu pare, rebia amb
carta de gràcia aquest dia de març sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona. Aquest
censal Badia l’havia comprat a Francesc Ferrer, mercader de Barcelona, procurador de Caterina Niubona,
àlies Comià, vídua del difunt Pere Joan de Comià, habitant de la ciutat i del castell de Càller.
Pau Gomar, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del difunt Antoni
Miquel, connotari seu, a instància de Joan Pontarró, comensal de la catedral de Tarragona, procurador i ecònom del Capítol de la dita catedral, li dóna forma pública el 1553, setembre, 16.
1A-1742
530 x 378
Al dors, en lletra i xifres coetànies: “In solutum dació feta per la senyora Anna de Seguriolas, filla de
mossèn Pera Badia, en favor dels marmesors de mossèn Tonió Codó, quòndam, canonge de la Seu
de Barcelona. 1515”.

1781

1515, maig, 30. Barcelona.
Isabel Conesa de Blanes, vídua de Pere de Blanes, donzell, habitant de Barcelona, ven amb carta de
gràcia a Pere Copons, vicari, Bernat Mas i Joan Mitjans, preveres, procuradors de la comunitat de preveres de l’església de Santa Maria del Mar, un censal mort de 70 sous de pensió anual, cobrador sobre
tots els béns haguts i per haver de la dita Isabel més les pensions prorrata degudes des del dia d’avui
fins al 7 de maig següent, per la quantitat de 70 lliures, a for o raó de 20.000 sous per mil de pensió.
Presenta fiador el seu germà Francesc de Conesa, donzell, habitant de Barcelona, el qual obliga expressament la part alíquota d’un censal mort de 301 lliures de preu i 12 lliures, 9 diners i òbol de pensió
que li havia venut Bernat Dusai, clavari i síndic de la universitat de Barcelona (1501, agost, 4), cobrador
el dia 7 de maig sobre la dita universitat i els seus singulars, no obstant el censal mort de 100 lliures de
preu i 100 sous de pensió anual ja obligat a Bernat Cavaller, prevere beneficiat de l’església de Santa
Maria del Mar (1514, gener, 26). El motiu de la venda és que la dita Isabel necessita diners immediats
per treure els seus fills de la ciutat de Barcelona, on hi ha una epidèmia de pesta. Segueix àpoca de la
mateixa data, on consta que les 70 lliures, preu del dit censal, de voluntat de la venedora, s’han abonat
a nom de Jeroni Biosca, estudiant, habitant de Barcelona.
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Miquel Cellers, notari públic de Barcelona, tinent i regent les escriptures de l’escrivania del seu
difunt sogre i connotari Pere Mas, li dóna forma pública el 1530, novembre, 4.
1A-1743
763 x 612
Al dors, en lletra coetània: “De Sancta Maria de la Mar per lo censal d’en Conesa”.

1782

1515, juny, 16. Barcelona.
Clàusula de l’herència universal del testament del difunt Jeroni Pasqual, notari públic de Barcelona, en la
qual nomena hereus universals els seus germans Pere Pasqual, prevere, un dels marmessors del dit testament, i Agneta, muller d’Antic d’Òdena, notari públic de Barcelona, a parts iguals o equivalents, factibles de ser dividides lliurement segons les seves voluntats.
Joan Vilar, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Joan Vilar, notari públic de Barcelona, de 1521, febrer, 26.
1A-1744
153 x 392
Al dors, en lletra coetània: “Translat auctèntich de la clàusula de la herència del discret Hierònim
Peschal, quòndam, notari públich de Barcelona”.

1783

1515, agost, 16. Sant Martí de Provençals.
Francesc Ubac, doctor en ambdós drets, del Consell Reial, habitant de Barcelona, Elionor Juliola, vídua de
Pere Juliol, mercader, ciutadà de Barcelona, i Joan Escanelles, guarda del General de Catalunya, tots tres
marmessors del testament i vicegerents dels hereus universals nomenats per Antoni Codó, canonge de la
catedral de Barcelona, que són Déu, la seva ànima i les causes pies, donen i transfereixen al dit Francesc
Ubac i a la seva muller Violant, un censal mort de 76 lliures, 13 sous i 4 diners de preu i 61 sous i 4
diners de pensió anual, a for de 25.000 per sous per mil sous de pensió, equivalents a 3 lliures, 1 sou i 4
diners, i les pensions prorrata degudes des del dia 15 del mes de març passat que els citats marmessors
percebien aquest dia de març sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, i que havien
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rebut d’Anna, muller de Miquel de Segurioles, donzell, domiciliat a Barcelona, hereva universal del difunt
Pere Badia, secretari reial i receptor de la Santa Inquisició dels béns confiscats pel rei pel crim d’heretgia.
Aquest censal està subjecte a carta de gràcia o pacte de retrovenda i correspon al pagament de les 125
lliures que restaven per abonar a l’esmentat Ubac del dot de la seva muller Violant concertat per Codó
en els capítols matrimonials dels dits cònjuges.
Pau Gomar, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del difunt Antoni
Miquel, connotari seu, a instància de Joan Pontarró, comensal de la catedral de Tarragona, procurador i ecònom del Capítol de la dita catedral, li dóna forma pública el 1553, setembre, 16.
1A-1745
410 x 435
Al dors, en lletra coetània: “In solutum dació feta per los marmasors de mossèn \Tonió/ Codó,
quòndam, canonge de la Seu de Barcelona, en favor de mossèn Francesch Ubac, en drets doctor,
en Barcelona populat”. En lletra posterior: “Per la luyció del censal de Tarragona”.

1784

1515, agost, 16. Sant Martí de Provençals.
Francesc Ubac, doctor en ambdós drets, del Consell Reial, habitant de Barcelona, dóna, cedeix i transfereix
al seu germà Rafael Ubac, prevere, paborde de la pabordia del mes de desembre de la catedral de
Barcelona, com a laica i privada persona, en pagament de les 76 lliures, 13 sous i 4 diners, en els quals
està obligat, un censal mort del mateix preu i propietat subjecte a carta de gràcia o pacte de retrovenda, i
61 sous, 4 diners de pensió anual, equivalents a 3 lliures, 1 sou i 4 diners, que ell té i rep anualment el dia
15 de març sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, a for de 25.000 per mil sous de
pensió. Francesc Ubac posseïa aquest censal per la donació que li n’havien fet Elionor, vídua del difunt Pere
Juliol, mercader, ciutadà de Barcelona, i Joan Escanelles, guarda del General de Catalunya, que juntament
amb ell eren marmessors del testament del difunt Antoni Codó, canonge de la catedral de Barcelona, i
també vicegerents dels hereus universals nomenats pel dit Codó, que són Déu, la seva ànima i les causes
pies. A més a més, li donen i transfereixen les pensions prorrata degudes des del passat 15 de març.
Pau Gomar, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del difunt Antoni
Miquel, connotari seu, a instància de Joan Pontarró, comensal de la catedral de Tarragona, procurador i ecònom del Capítol de la dita catedral, li dóna forma pública el 1553, setembre, 16.
1A-1746
401 x 431
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Al dors, en lletra coetània: “In solutum dacio facta per magnificum Franciscum Ubach, utriusque
juris doctorem et de regio consilio, honorabili Raphaeli Ubach, presbitero, preposito mensis
decembris, tanquam layce persone, de quodam censuali quod recipitur super universitate civitatis
Barchinone. Penes Anthonium Michaelis, auctoritate regia notarium publicum Barchinone”.

1785

1515, agost, 24. Barcelona.
Clàusula de l’herència universal del testament del difunt Pere Esteve, mercader, ciutadà de Barcelona.
Nomena hereu universal el seu fill Francesc, impúber, de dinou mesos d’edat, i, en substitució, la seva
filla Esperança, en primer lloc, els altres fills o filles havedors, a parts iguals, i, finalment, l’Hospital de la
Santa Creu de Barcelona, per subvenir les necessitats dels malalts allí ingressats.
Nicolau Molner, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del difunt Tomàs Costa, notari
públic de Barcelona, li dóna forma pública el 1573, març, 12.
Trasllat de Miquel Baltasar Dot, notari públic de Barcelona, de 1573, abril, 3.
1A-1747
253 x 412
Regular. Algunes parts apareixen força esborrades.

1786

1515, agost, 30. Barcelona.
Caterina Llombarda, vídua del difunt Guillem Llombart, carder, ciutadà de Barcelona, estableix i concedeix en emfiteusi a Damià Morell, mariner, ciutadà de Barcelona, unes cases, en la major part enderrocades, situades prop del monestir de la Mercè i de la ribera del mar, al carrer anomenat de les Polleres,
a canvi de l’entrada d’un parell de gallines i d’un cens anual de 28 sous per Sant Joan de juny, amb l’obligació d’invertir 15 lliures en les obres necessàries per millorar-les en el període màxim de quatre
anys. Aquestes cases la dita Caterina les posseïa per donació de Pere Vilar, de Mataró, i l’Almoina dels
Pobres de la Seu de Barcelona n’és la propietària alodial, a la qual ella ha de continuar pagant un cens
anual d’1,5 morabatins per Sant Miquel, tant per les dites cases com les que posseeix Vidal, les quals
formaven un sol lot. Damià Morell aprova i ratifica les condicions de l’estabilient.
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Francesc Martí, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del difunt Benet Joan, connotari
seu, li dóna forma pública el 1551, desembre, 3.
1A-1748
283 x 512
Al dors, en xifres coetànies: “1515”.
Regular. Hi ha fongs a la part superior dreta que en dificulten la lectura.

1787

1515 setembre, 7. Barcelona.
Pere Pasqual, prevere beneficiat de la catedral de Barcelona, en nom propi i com a procurador general
de la seva germana Agneta, muller d’Antic d’Òdena, notari públic de Barcelona, ambdós hereus universals del difunt germà Jeroni Pasqual, també notari públic de Barcelona (1515, juny, 16), en pagament
de les 200 lliures que es deuen a Margarida, vídua del dit Jeroni, en concepte del dot, li fan dació, d’una
part, d’un censal mort de pensió anual de 100 sous i preu de 100 lliures que percebia el citat Jeroni i
que ells, com a hereus, ara reben sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret dels flequers, cada dia 2 de març, i, d’altra part, del deute de 100 lliures que Pere de
Santcliment, donzell, domiciliat a Barcelona, havia contret amb Jeroni Pasqual per un préstec que aquest
darrer li havia fet. Jeroni havia comprat el dit censal a Galceran de Torrent, cavaller, clavari de la ciutat
de Barcelona, el darrer 2 de març. Aquestes 200 lliures són part de les 350 lliures que Margarida havia
atorgat com a dot als seus futurs sogres, Pere Pasqual i la seva muller Agneta, i al fill i pròxim marit
Jeroni (1502, juny, 24).
Pere Mas, notari públic de Barcelona.
1A-1749
349 x 313
Al dors, en lletra coetània: “In solutum dació feta a la honorable dona na Margarida, que fou muller
del discret en Hierony Pasqual, quòndam, notari, del censal sobre lo dret dels flaquers de preu de
C lliures”.
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1788

1515, setembre, 7. Barcelona.
Pere Pasqual, prevere beneficiat de la catedral de Barcelona, en nom propi i com a procurador de la
seva germana Agnès, muller d’Antic d’Òdena, notari públic de Barcelona, ambdós hereus universals del
seu difunt germà Jeroni Pasqual, també notari públic de Barcelona (1515, juny, 16), en pagament de les
120 lliures que han d’abonar en concepte d’augment o donació “propter nuptias” a Margarida, vídua
del dit Jeroni, li donen un censal mort amb carta de gràcia de 120 sous de pensió anual i 150 lliures de
preu que el dit Pere Pasqual percebia el dia 11 d’octubre sobre la universitat i els singulars de la ciutat
de Barcelona, el qual havia rebut com a hereu universal del seu pare homònim (1506, agost, 19) i que
aquest havia comprat a Gaspar Lleida, mercader, ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona (1501,
octubre, 12). Aquesta quantitat és part de les 175 lliures que els seus pares i el seu germà Jeroni van
atorgar a Margarida en ocasió del seu matrimoni, i de la qual la dita Margarita en té l’usdefruit vitalici.
Miquel Joan Cellers, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del difunt Pere Mas, notari
públic de Barcelona, avi i connotari seu, li dóna forma pública el 1573, juny, 25.
1A-1750
395 x 444
Al dors, en lletra coetània: “Consignació feta per mossèn Pere Pasqual, prevere, a na Margarida,
que fons muller de mossèn Hieroni Pasqual, quòndam, notari de Barcelona, de un censal de VI lliures barceloneses de pensió sobre la ciutat a <XI> de octubre”.

1789

1515, setembre, 22. Girona.
Clàusula de l’herència universal del testament de Nicolau Roca, notari públic, ciutadà de Girona, en la
qual nomena hereu universal de tots els seus béns mobles i immobles, els drets i les accions presents i
futurs que li pertanyin el seu fill Jeroni Roca, batxiller en lleis, amb la condició que, a la seva mort, només
pugui llegar els dits béns a les persones consanguínies més properes o pròximes per línia paterna,
excloent-hi els estranys o aliens.
Joan Guilana, notari públic de Girona.
Trasllat de Joan Guilana, notari públic substitut de l’hereu del difunt Jaume de Campllong, notari
públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona, de 1521, gener, 23. Girona.
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1A-1751
193 x 338
Al dors, en lletra coetània: “Translat de la clàusula hereditària del testament del, quòndam, honorable en Nicholau Rocha, notari de Gerona”.

1790

1515, setembre, 24. Barcelona.
Testament de Francina, filla dels difunts Benet Mateu, apotecari, i de la seva muller homònima, muller
de Francesc Ribera, mercader, ambdós ciutadans de Barcelona. Nomena marmessors del seu testament
el seu marit Francesc Ribera, el seu cunyat Joan Ribera, Eufrasina, vídua de Nicolau Buada, ambdós mercaders, i Francina, vídua de Pere Mateu, apotecari, tots ciutadans de Barcelona. Ordena ser enterrada al
cementiri de Santa Maria del Mar juntament amb els seus fills i realitza llegats a la parròquia de Santa
Maria del Mar, a la capella de Sant Roc de l’església de Santa Eulàlia de Mèrida, situada fora i prop del
Portal Nou, i a l’Hospital de la Santa Creu. Així mateix, fa deixes per a la celebració de misses per al
salvament de la seva ànima, la dels seus parents i benefactors en la citada parròquia del Mar, als seus
marmessors, 100 florins equivalents a 55 lliures al seu marit, 1 ducat d’or en ajut de matrimoni a
Francina, serventa del seu marit, quan ja estigui casada, peces de roba a Caterina Campos, vídua, i una
gramalla i un capiró de roba negra al seu germà Joan Mateu, apotecari. Finalment, designa hereus universals, a parts iguals, els seus fills Francesc i Joan Ribera, fills comuns dels dits cònjuges.
Bartomeu Joventeny, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del seu difunt
sogre i connotari Tomàs Costa, li dóna forma pública el 1540, novembre, 2.
1A-1752
382 x 287
Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Testament de la senyora Francina Ribera, muller de mossèn
Francesc Ribera, quòndam, mercader. Ribera. 1515. Galceran Torrent, cavaller”.

1791

1515, desembre, 11. Abadía.
Ferran II concedeix als consellers de la ciutat de Barcelona que tant dins la dita ciutat com fora d’aquella, dintre del Principat de Catalunya i dels comtats del Rosselló i de la Cerdanya, gaudeixin dels matei-
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xos honors de què gaudeixen els jurats de la ciutat de Saragossa del regne d’Aragó dins del citat regne,
sens perjudici dels drets que ja tenen, la qual cosa mana observar i no contradir els tinents del procurador general presents i futurs dels citats Principat i comtats, veguers, batlles sotsveguers, sotsbatlles,
paers, jurats, cònsols, oficials i súbdits actuals i futurs. Atorga el dit privilegi perquè la ciutat de Barcelona
és cap i principal entre totes les ciutats i les universitats dels esmentats Principat i comtats, i perquè ell
mateix i els seus predecessors acostumen a honorar les principals ciutats i els seus administradors dels
regnes i terres sota la seva sobirania.
1A-1753
343 x 574
A la part inferior esquerra: “Vidit Franc, regens. Vidit generalis thesaurarius. In Itinerum, XXVIIII,
folio CCXXII. Dominus rex mandavit mihi Alfonso de Soria pro protonotario, visa per \Franc,
regentem cancelleriam/, thesaurarium generalem et Ximenez pro generali conser vatore.
Probatum”.
A la part inferior dreta: “Vidit J. Ximenez pro generali conservatore”.
Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Registrata. Concede vuestra alteza que los consellers de
Barcelona que en Cathaluña y en las ciudades y villas de aquellas gozen de las preheminencias que
los jurados de Caragoça tienen en el reyno de Aragón. 1515”. En xifres i lletres posteriors:
“M.D.XV. Que los consellers de Barcelona per totes les ciutats y viles de Cathalunya tinguen les
mateixas preheminèncias que tenen los jurats de Caragosa en Aragó”.
Part de les notes dorsals estan en castellà.
Hi manca el segell.
Editat per VICENS, Apèndixs, doc. 225, pàg. 425-426. Hi ha lleugeres variants en la redacció.

1792

1515, desembre, 15. Barcelona.
Galceran de Torrent, cavaller, habitant de Barcelona, clavari, síndic i procurador de la ciutat de Barcelona,
en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, ven amb
carta de gràcia a Caterina, vídua de Bernat de Senesterra, domiciliat a la vegueria de Girona, un censal
mort de 150 sous de pensió anual, cobrador anualment el dia 10 de setembre sobre la universitat i els
singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret de dos diners sobre quintar de llenya que
entra per mar a la ciutat de Barcelona novament imposat, per la quantitat de 187 lliures i 10 sous, a raó
de 25.000 sous per mil. Aquest dret ha de ser revocat un cop efectuats els pagaments concrets assignats
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1791. Ferran II concedeix als
consellers barcelonesos que
dins del Principat de
Catalunya i dels comtats del
Rosselló i de la Cerdanya gaudeixin dels mateixos privilegis
que tenen els jurats saragossans al regne d’Aragó. Atorga
aquest privilegi perquè la ciutat de Barcelona és cap i principal entre totes les ciutats i
les universitats dels esmentats
Principat i comtats.
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sobre el citat dret, el qual s’havia exigit arran de la darrera cort general de Montsó per pagar la part que
pertocava a la ciutat de Barcelona del fogatge de 8 sous sobre cada cap de família dels tres estaments
del Principat de Catalunya, durant tres anys, el qual s’assignava per abonar el sou de 200 homes d’armes
i 200 genets per a la defensa del Principat de Catalunya i dels comtats del Rosselló i de la Cerdanya. Així
mateix, a petició dels cònsols de mar, es fixen sobre el dit nou dret de la llenya les despeses per a l’armada de barques i naus contra els corsaris i pirates que s’han detectat a la platja de Barcelona, els quals
han capturat cinc o sis naus de ciutadans de Barcelona i també d’altres llocs de la Corona d’Aragó, les
messions per adobar o comprar l’artilleria necessària per defensar la ciutat i per a la construcció de la
muralla de l’esperó de llevant. Segueix àpoca de la mateixa data.
Miquel Cellers, notari públic de Barcelona, tinent i regent les escriptures de l’escrivania del seu
difunt sogre i connotari Pere Mas, li dóna forma pública el 1548, març, 10.
1A-1754
1112 x 616
Al dors, en xifres coetànies: “1515”.
Les parts transcrites dels acords del Consell de Cent al respecte estan en català.
Aquest document està format per dos pergamins cosits.

1793

1515, desembre, 15. Barcelona.
Galceran de Torrent, cavaller, habitant de Barcelona, clavari, síndic i procurador de la ciutat de Barcelona,
en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, ven amb
carta de gràcia a Joan Monegal, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 12 lliures, 13 sous i
8 diners de pensió anual, cobrador anualment el dia 15 de desembre sobre la universitat i els singulars
de la ciutat de Barcelona, per la quantitat de 317 lliures, 7 sous i 8 diners, a raó de 25.000 sous per
mil sous de pensió anual. Aquest censal mort forma part d’aquells censals que els anteriors clavaris de
la ciutat de Barcelona van vendre amb carta de gràcia a forasters i persones no contribuents en les
imposicions de la dita ciutat, al citat for de 25.000 sous per mil de pensió, i que els governants de
Barcelona volen lluir, redimir i recuperar per revendre’ls a ciutadans d’aquesta ciutat. Segueix àpoca de
la mateixa data.
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Joan Vilar, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del difunt Antoni Miquel,
connotari seu, a instància de Caterina Àger, vídua, li dóna forma pública el 1551, gener, 30.
1A-1755
745 x 679
Al dors, en lletra coetània: “Censuale magnifice Catharine Ager, vidue, super civitate Barchinone.
Falta lo testament de mossèn Joan Monegal”. En lletra posterior: “Fan per la luyció del censal (...),
canonge, (...) a XV de dezembre sobre lo ordinari (...). Las rentas dell sensal com en (...) e fer a 15
de desembre 1551 de 217 lliures, 7 sous, 8 diners lo (...) de la (...) 8 lliures, 13 sous e 15 diners
debia de dit any (...) en poder de Pere Janer, notari de Barsalona, quòndam”.
Les deliberacions del Consell de Cent Jurats estan en català.

1794

1516, febrer, 11. Barcelona.
Clàusula de l’herència universal del testament d’Isabel, vídua del difunt Jaume Antoni, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, filla dels difunts Guillem Martí, mercader, ciutadà de la mateixa ciutat, i de la seva
muller homònima. Nomena hereu universal de tots els seus béns Joan Antoni, fill comú dels dits cònjuges,
amb la condició que, quan atorgui testament, només pugui disposar lliurement de la meitat de l’heretat,
designant hereva universal de la meitat restant la seva filla Elionor Salgueda, amb la mateixa restricció.
Miquel Sumes, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Guerau Joan Coromina, notari públic de Barcelona.
1A-1756
254 x 388
Al dors, en lletra i xifres coetànies: “+ Translat auctèntic de la clàusula de la herència del testament
de la senyora Ysabel, muller de micer Jaume Anthoni. 1516”.

1795

1516, març, 5. Barcelona.
Joan Bastida, ciutadà i clavari, síndic i procurador de la ciutat de Barcelona, en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, ven amb carta de gràcia a Donat
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Ponç, mercader, ciutadà de la dita ciutat, un censal mort de 12 lliures de pensió anual, cobrador el dia 5
de març sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret de dos
diners sobre cada quintar de llenya darrerament imposat, per la quantitat de 300 lliures, a for o raó de
25.000 sous per mil sous de pensió anual. Aquesta venda s’efectua per disposar del numerari necessari
per abonar els 8 sous exigits a cada foc o cap de família a les darreres corts de Montsó, per pagar el
salari dels 200 homes d’armes i 200 genets, i per fer front a les despeses derivades de la defensa de la
ciutat de Barcelona i dels seus habitants (construcció de la muralla, adquisició d’artilleria, armar naus
contra els atacs de corsaris). Segueix àpoca de la mateixa data.
[Pere] Gener, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania de Miquel Sumes,
notari públic de la dita ciutat, li dóna forma pública el 1560, juliol, 25.
1A-1757
653 x 580
Regular. Hi manquen fragments al llarg de tota la part esquerra del pergamí.
Les deliberacions del Consell de Cent Jurats pròpiament dites estan en català.

1796

1516, març, 6. Barcelona.
Clàusula de l’herència universal del testament de Gabriel Parera, abans teixidor de lli, ara verguer dels
consellers de la ciutat de Barcelona, en la qual nomena la seva muller Elionor hereva universal de tots
els seus béns mobles i immobles, els drets, la fortuna i les accions que li pertanyen, amb plena llibertat
per disposar dels dits béns.
Pere Martí, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Joan Vilar, notari públic de Barcelona, de 1519, agost, 12.
1A-1758
147 x 319
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1797

1516, abril, 29. Barcelona.
Testament d’Elionor de Santcliment i Carbona, muller de Galceran Salzet Ombau i Carbó (Galceran
Carbó), ciutadà de Barcelona, filla del difunt Guillem de Santcliment, cavaller, ciutadà de la dita ciutat, i
de Joana Bastida de Santcliment, vivent. Elegeix marmessors la seva mare, el seu marit i els seus germans: Joan de Santcliment i de Requesens i Caterina de Santcliment i Sarriera, vídua de Perot Sarriera.
Demana ser enterrada a l’església de Santa Maria del Mar, al vas del seu marit, fa deixes a aquesta
església, a l’Hospital de la Santa Creu, i als monestirs de Santa Maria dels Àngels extramurs i de les
monges de Sant Jeroni per a la celebració de misses per al salvament de la seva ànima. Llega a la seva
filla Joana Anna Carbona la quantitat de 20.000 sous en contemplació de matrimoni, a cadascuna de
les altres dues filles, Àngela i Beatriu Carbona, 100 lliures per ser invertides en censals morts i entrar en
un monestir, i al seu marit i usufructuari vitalici dels seus béns 300 lliures. Nomena hereu universal el
seu fill Galceran Carbó, i, en substitució, per aquest ordre, les seves filles Joana Anna, Àngela i Beatriu, si
no han entrat en religió, la seva mare, els citats seus germans, i, en darrer terme, els altres dos germans:
Guillem i Frederic de Santcliment, donzells. En general, si no es compleixen les expectatives sobre les
filles o entren en religió, les quantitats llegades han de retornar a l’hereu universal o als seus successors.
Francesc Martí, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Jeroni Planes, notari públic, absent,
tinent les escriptures del seu difunt pare Jaume Planes, notari públic de Barcelona, li dóna forma
pública el 1551, abril, 30.
1A-1759
517 x 619
Al dors, en lletra coetània: “Testament de la senyora Alionor de Santcliment y Carbona”. En lletra
posterior: “Per luyció dels censals luyts a don Guillem de Santcliment (...) a la senyora Joana (...)”.
Català.
Pergamí irregular en la seva part inferior.

1798

1516, maig, 23. Barcelona.
Eulàlia, vídua de Dídac Navarro, moliner, ciutadà de Barcelona, el fill comú Jaume Navarro de la Carrera,
forner, ciutadà de la dita ciutat, i la seva muller Miquela venen a Jaume Mollet, també ciutadà de
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Barcelona, unes cases que el citat Jaume Navarro posseeix en aquesta ciutat, prop de la ribera del mar
i del monestir de la Mercè dels Captius, les quals té per la Pia Almoina dels pobres de la catedral de
Barcelona i pels seus procuradors i administradors, que n’és la propietària alodial, per la quantitat de
260 lliures. Mollet reté 120 lliures, preu de la venda d’un censal mort de 120 sous de pensió anual que
els esmentats mare i fill van fer a Francina, muller de Jaume Salelles, botiguer, ciutadà de Barcelona, i a
Jaume, Isabel i Bartomeu, fills de Bartomeu Bolet, també botiguer, ciutadà de la dita ciutat, i de la seva
difunta muller Elisabet, en el qual censal les cases predites estaven obligades especialment (1505,
agost, 8). Segueix àpoca del preu de la venda, on s’especifica que les restants 140 lliures, de voluntat
dels venedors, es paguen a Jaume Navarro. Salva el cens de l’Almoina, 27 sous anuals, pagadors en dos
terminis: 9 sous per Sant Miquel de setembre i 18 sous per Santa Maria de març.
Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania de Lluís Carles
Mir, connotari seu, li dóna forma pública el 1551, agost, 17.
1A-1760
542 x 599
Al dors, en xifres coetànies: “1516”.
L’àpoca està datada aquest dia del mes de maig. El document de compravenda diu clarament vicesima tercia mensis augusti, però segurament l’escrivà que li donà forma pública el 1551 es va equivocar
i inadvertidament va datar el document el mateix mes en què realitzà el dit trasllat, ja que la signatura d’Eulàlia, tant al document de compravenda com a l’àpoca corresponent, porta la data de quarta
die mensis junii. La data de la signatura no pot ser anterior a la del contracte de compravenda.

1799

1516, maig, 24. Barcelona.
Benet Ponç, mercader, fill i hereu universal del seu pare Sebastià Ponç, també mercader (1501, juliol,
31), ambdós ciutadans de Barcelona, ven amb carta de gràcia a Violant Desllor, sotsprioressa i administradora del monestir de Santa Maria de Jonqueres, de l’orde de Sant Jaume de l’Espasa, a causa de la
mort de la prioressa Francina de Vilanova, i al convent del dit monestir, un censal mort de 16 lliures de
pensió anual cobrador el dia 13 de maig sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona
més les pensions prorrata degudes des d’aquest dia fins al dia present, que pugen a 9 sous i 9 diners,
per la quantitat de 400 lliures. Aquest censal és part d’un censal mort de 50 lliures de pensió anual i
1250 lliures de preu, a for o raó de 25.000 sous per mil de pensió, que el seu oncle patern Donat Ponç
i la seva mare Eufrasina, vídua del dit Sebastià, tutors i curadors de la persona i dels béns del citat
Benet, havien comprat del peculi de l’esmentada curadoria a Guerau Dusai, cavaller, domiciliat a
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Barcelona, clavari de la dita ciutat (1502, maig, 13). Hi consta el consentiment exprés de Donat Ponç,
de Francesc, germà del venedor, per raó dels seus drets en la llegítima paterna i el complement, ambdós mercaders, ciutadans de Barcelona, i de la citada Eufrasina.
Pere Fitor, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Joan Lunes, connotari seu, absent, tinent
les escriptures de l’escrivania del difunt Lluís Jorba, connotari de l’anterior, li dóna forma pública, el
1551, octubre, 5.
1A-1761
366 x 546

1800

1516, juliol, 1. Barcelona.
Francesc Maimó, cavaller, habitant de Barcelona, la seva muller Elionor, i el fill comú Onofre Maimó, donzell, amb el consentiment exprés d’Elisabet, muller d’aquest darrer, venen amb carta de gràcia a
Aldonça de Palou, abadessa del monestir de Sant Pere de les Puelles, i al convent del dit monestir, un
censal mort de 8 lliures de pensió anual, més les pensions prorrata degudes des del dia 16 de desembre passat fins al dia d’avui, per la quantitat de 200 lliures. El dit Francesc rebia la citada pensió l’1 de
juliol sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, la qual havia comprat a Bernat Dusai,
ciutadà de Barcelona, aleshores clavari, procurador i síndic de la ciutat de Barcelona (1505, desembre,
16). Segueix àpoca de la mateixa data, on consta que Macià Noguers, prevere beneficiat de la catedral
de Barcelona, procurador i ecònom del dit monestir, intervingué en el pagament del dit censal. El producte de la venda, amb el consentiment dels pares, s’ingressa a la Taula de Canvi a nom del dit Onofre,
que tenia urgents necessitats pecuniàries.
Guerau Joan Coromina, notari públic de Barcelona.
1A-1762
493 x 483
Al dors, en lletra coetània: “+ Venda feta per mossèn Francesch Maymó, cavaller, y per la senyora
Elienor, muller sua, y per mossèn Onofre Maymó, fill llur, ab consentiment de la senyora Elizabet, muller
sua, a [la] reverent senyora Aldonsa Dezpalou, abadessa del monestir de Sanct Pere de les Puelles, y al
convent de dit monestir, de tot aquell censall de pençió de VIII lliures e de preu de CC lliures que reb
cascun any sobre la ciutat de Barcelona a XVI de dehembre. És lavador de Sant Pere (...) 28”. En lletra
posterior: “Novembre, VII: Carta de censal de pensió de VIII lliures fa la ciutat de Barcelona a XVI de
dese[mbre] venut per mossèn Maymó. És conti[nuat en] lo cabbreu, en carta XXXIII”.
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1800. Francesc Maimó, cavaller, habitant de Barcelona, la
seva muller Elionor i el fill
comú, Onofre Maimó, donzell, venen amb carta de gràcia a Aldonça de Palou, abadessa del monestir de Sant
Pere de les Puelles, i al convent del dit monestir un cen-

sal mort de 8 lliures de pensió
anual, cobrador l’1 de juliol
sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona,
per la quantitat de 200 lliures.
La venda es realitza perquè el
dit Onofre tenia urgents
necessitats pecuniàries.
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1801

1516, agost, 21. Barcelona.
Joan Ribes, mercader, ciutadà de Barcelona, dóna, cedeix i transfereix a Jaume Mollet, també mercader,
ciutadà de la dita ciutat, tots els drets i els poders que el dit Joan té en la compra que havia efectuat a
Galceran de Torrent, cavaller, clavari, procurador i síndic de la ciutat de Barcelona, d’un censal mort de
240 sous de pensió anual cobrador sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona el dia 9
de juny, per la quantitat de 300 lliures, a raó de 25.000 sous per mil de pensió anual (1515, juny, 9),
juntament amb la darrera pensió prorrata deguda des del dia 9 de juny de l’any anterior fins al dia
actual. Així mateix, reconeix que havia realitzat aquesta transacció en el nom i amb els diners pertanyents al mencionat Jaume Mollet, sense esmentar-ho però en el contracte de compravenda i en l’àpoca
subsegüent.
Pere Ponç Casademunt, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Jaume Planes, connotari
seu, absent, li dóna forma pública, el 1516, agost, 25.
1A-1763
240 x 476
Al dors, en lletra coetània: “Carta de regonexença feta per lo honorable en Joan Ribes, mercader, a
l’honorable mossèn Jacme Mollet, mercader, ciutedà de Barcelona, de tot aquell censal de pensió
de XII lliures e de preu de CCC lliures, a raó de XXVM per mil quiscun any, pagadora a VIIIIº de
juny sobre la ciutat de Barcelona, lo qual ell havia comprat del clavari de la dita ciutat”.

1802

1516, setembre, 3. Barcelona.
Joan Gilabert de Malla Iscla i de Torrella, donzell, domiciliat a Barcelona, i la seva muller Elisabet Antònia,
venen amb carta de gràcia a Tomàs Canet, prevere, rector de la parròquia de Sant Miquel, com a laica i
privada persona, un censal mort de 120 sous de pensió anual, cobrador el dia 3 de setembre sobre tots
els seus béns haguts i per haver, per la quantitat de 120 lliures, a raó o for de 20.000 sous per mil de
pensió. En garantia de compliment, obliguen un censal mort de 400 sous de pensió anual i 500 lliures
de preu, a raó de 25.000 per mil, que rebien anualment el dia 23 d’agost sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, i que els pertanyia perquè figurava en els capítols matrimonials dels
dits cònjuges en concepte del dot de la dita Elisabet. Aquest censal l’havien heretat la citada Elisabet i
la seva germana Elionor Antònia, muller de Miquel Mai, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona,
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com a cohereves universals del difunt Francesc Setantí, ciutadà de la dita ciutat. Segueix àpoca de la
mateixa data, on s’especifica que, de voluntat dels venedors, les 120 lliures s’abonen en numerari a la
citada Elisabet Antònia.
Bartomeu Torrent, notari públic de Barcelona.
1A-1764
767 x 553
Al dors, en lletra coetània: “Venda de cent e vint sous, fermada per mossèn Gilabert de Malla o
per la senyora sa muller, censals en nuda percepció quiscun any a tres de [setem]bre, ab special
obligació en cas de paga [pas]sada de censal sobre la [ciutat] de Barcelona. Venda fermada per
mossèn Gilabert Malla a mossèn Thomàs Canet, rector de Sant Miquel, de 120 sous. XXXIIII
Àngels. Per Sent Miquell”. Hi ha altres notes molt esborrades.
Aquest document està cosit al document núm. 1832.

1803

1516, octubre, 4. Barcelona.
Antic Pau, clergue, fill de Dionís Pau, ciutadà de Barcelona, i de la difunta Angelina de la Geltrú, emancipat, dóna entre vius al dit Dionís la part que li pertanyi en l’heretat i els béns de la seva difunta mare,
morta intestada, el que li correspongui de la llegítima materna i paterna i l’augment en la donació
“propter nupcias”, qualsevulla altres drets que té o li poguessin pervenir en el futur en els béns dels
seus pares i els béns o els drets que li puguin correspondre en el futur del citat pare, germans, consanguinis o altres persones, amb la condició que pugui disposar lliurement de 25 lliures de tot allò que li
dóna i dels béns que no estan compresos en aquesta donació, de manera que pugui fer-ne testament
amb plena llibertat. Atès que aquesta donació excedeix la quantitat de 500 auris la insinua a Onofre
Pou, regent la vegueria de Barcelona, tràmit per al qual nomena procuradors Nicolau Safont i Bartomeu
Miquel, notaris, ciutadans de Barcelona.
Joan Vilana, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Francesc Martí, notari públic de Barcelona, de 1551, octubre, 22.
1A-1765
349 x 573
Petit cosit a l’angle inferior esquerre.
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1804

1516, octubre, 29. Barcelona.
Acta notarial per la qual Jeroni Dalmau, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner d’Onofre
Pou, cavaller, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, en presència de testimonis pregats, emet sentència en el litigi entre Pere o Perot Vila, cavaller, habitant de Barcelona, d’una part,
i la seva àvia paterna Violant, vídua de Pere Vila, mercader, ciutadà de Barcelona, de l’altra, a causa de
la donació feta per la dita Violant al seu nét en els capítols matrimonials entre aquest i la seva muller
Jerònima de tots els censals, els censos, els morabatins i la totalitat dels seus béns (1508, desembre,
13). Declara que la dita Violant, aleshores tutora del litigant, no podia disposar dels dits béns, els quals
havia donat al seu difunt fill Joan Vila, pare del dit Perot, i segons les condicions establertes en el testament i el codicil del dit Joan, només podia decidir sobre la quantitat de 150 lliures, motiu pel qual la
condemna a pagar les costes del judici. Hi intervenen Bartomeu Miquel, notari i escrivà jurat de la cort
del veguer, i Joan Lunes, notari públic de Barcelona, com a procurador de la dita Violant Vila.
Pere Martí, notari públic de Barcelona i escrivà major de la cort de la vegueria de la dita ciutat per
Bernat Terré, cavaller, senyor útil de l’escrivania de la dita cort, amb la intervenció de Bartomeu
Miquel, notari i escrivà jurat de la citada cort, que li dóna forma pública.
1A-1766
373 x 586
Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Sentència donada en favor del magnífich mossèn Parot Vila, cavaller, contra la senyora Yolant Vila, vídua. Sunt in inventario. 1516”. Hi ha altres notes molt esborrades.

1805

1516, novembre, 22. Barcelona.
Francesc Muntaner, prevere beneficiat de l’església parroquial del monestir de Sant Pere de les Puelles, i
Miquel Puig, hortolà, ciutadà de Barcelona, marmessors subrogats, per mort dels anteriors, del testament
d’Eulàlia (1511, desembre, 14), que fou muller del difunt Pere Ferrer, hortolà i taverner, ciutadà de la
mateixa ciutat, reconeixen que Miquel Benet, paraire de draps de llana, també ciutadà de Barcelona, els
ha abonat la totalitat de 89 lliures, 10 sous corresponents a les següents compravendes: 65 lliures i 10
sous, preu de la venda en pública subhasta d’unes cases amb obrador i corral al darrere, situades a
Barcelona, al carrer de Jaume Girart, que li havien fet Amador Bes i Miquel Puig, els marmessors anteriors,
que les tenien per Joan de Mitjavila, ciutadà de Barcelona, a cens de 6 diners anuals per Santa Maria de
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febrer, el qual, al seu torn, les tenia pel dit monestir de Sant Pere de les Puelles, el propietari alodial (1513,
juliol, 12); 10 lliures que ha pagat després de signar el contracte de compravenda de les dites cases segons
que havien pactat (1513, octubre, 16); 9 lliures, preu de la venda d’una casa, al burg de la ciutat de
Barcelona, al carrer de Vernet, que li havien fet els marmessors anteriors, i que les tenien pels successors de
Miquel Savall, de la parròquia de Sant Iscle de les Feixes, a cens de 4 sous i 6 diners per Sant Miquel de
setembre, que inclou també el corresponent al corral amb la meitat d’un pou i una bassa, contigu a la dita
casa, el qual li han venut separadament per 5 lliures (1513, setembre, 13), essent els dits casa i corral propietat alodial del citat monestir. L’esmentada quantitat s’ha pagat d’aquesta manera: 5 lliures, 15 sous i 9
diners, les ha pagat a Joan de Mitjavila per lluïsme de la casa i el corral, més 4 sous que li devia del cens
esmentat; 18 sous i 6 diners a Joan Savall, de la citada parròquia de Sant Iscle, per lluïsme; 4 lliures, 5 sous
i 10 diners a l’abadessa del monestir de Sant de Pere de les Puelles, i, en el seu nom, a Pere Soler, prevere
beneficiat de l’església del citat monestir, també per lluïsme; 28 sous a Joan Calvet, corredor públic i jurat
de Barcelona; certa quantitat a Francesc de Luna, pregó reial. A més a més, ingressa, d’una part, 31 lliures,
7 sous i 9 diners (1513, juliol, 19) i, d’altra part, 16 lliures, 4 sous i 2 diners (1515, febrer, 19) a la Taula de
Canvi a nom dels antics marmessors; 4 lliures i 7 sous els abona en numerari per pagar els llegats fets per
Eulàlia, i els restants 24 lliures i 16 sous, en complement dels dits 89 lliures i 10 sous, els ingressa també a
la Taula de Canvi (1516, maig, 6), juntament amb 14 sous de més per error de càlcul.
Gaspar Safranquesa, notari públic de Barcelona.
1A-1721
848 x 633
Al dors, en lletra coetània: “Compra feta per Miquel Benet, perayre, dels mermessors de dona na
Eulàlia, quòndam, que fou muller d’en Pere Ferrer, ortolà, de un alberg scituat en lo carrer d’en
[Jaume] Girart, de la present ciutat, per preu de se[xan]ta sinc lliures, deu sous. Empcio [Mi]caelis
Benet, paratoris, civis Barchinone. In posse Gasparis Çafranquesa, notarii publici Barchinone”. Hi ha
altres notes molt esborrades.
Regular. Hi manquen fragments al llarg de la part dreta, la qual cosa en dificulta la lectura.
Aquest documents es troba en el mateix pergamí que el document núm. 1759.
Confer. els documents núm. 1761 i 1762. Comprèn compravendes de documents posteriors a la
del document núm. 1759.
1806

1516, desembre, 6. Barcelona.
Testament de Violant, vídua de Pere Vila, mercader, ciutadà de Barcelona, filla dels difunts Joan Manuel
Bru, apotecari, i de la seva muller Francina, ciutadans de la ciutat de Vic. Nomena marmessors Pere
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Copons, prevere, vicari perpetu de l’església de Santa Maria del Mar, confessor de la testadora, i Perot
Vila, cavaller, nét de la dita Violant. Ordena ser enterrada al vas familiar situat davant de la capella de
Santa Magdalena, a l’església de Santa Maria del Mar, de la qual és parroquiana. Realiza deixes per a
la celebració de misses de rèquiem per la salvació de la seva ànima en la dita església, i les dels monestirs de Santa Maria de Jesús i de Sant Jeroni de la Murtra. Fa llegats a l’Hospital de la Santa Creu i a la
citada parròquia. Deixa a la seva fillola Violant, filla del difunt Gabriel Escardó, argenter, i de Joana, la
quantitat de 25 lliures, amb certs termes, i una quantia a la comunitat de preveres de la seva parròquia
de Santa Maria del Mar, amb la condició de celebrar una missa anual perpètua d’aniversari a l’altar de
Santa Maria del Pilar. Deshereta la seva filla Isabel, vídua d’Antoni Elies, mercader, ciutadà de Barcelona,
manant, a més a més, que pagui el lloguer de les cases propietat de la testadora on ha viscut amb la
seva família al seu hereu universal, el citat nét Perot Vila, primogènit del seu difunt fill Joan Vila, mercader, ciutadà de Barcelona. Violant tingué un altre fill ja difunt: Bernadí Vila. La testadora havia fet donació
de tots els seus béns, amb efectivitat després de la seva mort, al seu dit fill Joan (1498, maig, 2), amb la
reserva de 150 lliures de les quals poder-ne disposar lliurement, el qual, al seu torn, la nomenà hereva
vitalícia en el seu testament (1493, abril, 3), i en substitució, el fill primogènit.
Pere Gener, notari públic de Barcelona.
1A-1767
284 x 551
Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Testament de la honorable senyora Yolant Vila. En aquest testament exhereda Violant Vila a Ysabel Elias, sa hija. Sunt in inventario. 1516. Fan per los censals luyts
a·n micer Pere Vila en l’any 1569”.
Català.

1807

1516, desembre, 6. Barcelona.
Clàusula de l’herència universal del testament de Violant, muller de Pere Vila, mercader, ciutadà de
Barcelona, difunt. Nomena hereu universal el seu nét Perot Vila amb plena llibertat per disposar de la totalitat dels béns mobles i immobles i dels drets universals haguts i per haver que hereti de la citada Violant.
Pere Gener, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona, de 1540, agost, 27.
1A-1768
170 x 304

203

Catàleg dels pergamins

Al dors, en xifres coetànies: “1516”.
La clàusula pròpiament dita està en català.

1808

1517, gener, 14. Barcelona.
Miquel Peres, hostaler, ciutadà de Barcelona, i la seva muller Elisabet, venen a Mateu Soluja, esparter,
ciutadà de la dita ciutat, i a Margarida Pedrola, filla del difunt Joan Pedrol, bidell de la Seu de Lleida,
unes cases situades a la plaça del Vi, prop de la ribera del mar, per la quantitat de 24 lliures, les quals
posseeix per Bernat Joan de Tamarit, donzell, domiciliat a Barcelona, a canvi d’un cens de 45 sous
anuals per Nadal. Aquest, al seu torn, les té pels hereus del difunt Miquel de Pla, ciutadà de Barcelona,
a cens d’un morabatí i mig en la mateixa data, essent els senyors alodials els beneficiats del benefici i
altar de Sant Silvestre de la Seu de Barcelona. Les cases les havia comprat el dit Miquel Peres a Lluís
Joan, verguer, ciutadà de Barcelona (1508, gener, 28). Segueix àpoca de la mateixa data.
Benet Joan, notari públic de Barcelona.
1A-1769
527 x 569
Al dors, en lletra coetània: “Carta de venda fermada per en Miquel Peres, hostaler, ciutadà de
Barcelona, y la dona Elizabet, muller sua, feta an en Mateu Soluja, sparter, ciutedà de la ciutat, y a la
dona na Margarida Pedrola, de unes cases situades a la plassa del Vi per preu de XXIIII lliures
moneda de Barcelona”.

1809

1517, febrer, 27. Barcelona.
Pere Miquel Onofre de Malla, ciutadà de Barcelona, com a usufructuari, i la seva muller Isabel, com a
propietària, donen en emfiteusi i estableixen a Pere Bofill, mariner, unes cases, per millorar-les, al carrer
de les Polleres, que posseeixen pel monestir i convent de Santa Maria de la Mercè, a canvi d’un cens
anual de 10 sous, pagador el dia 18 de març, i una entrada de 16 sous. Pere Bofill obliga expressament
els seus béns en garantia de compliment.
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Antoni Tàpias, ciutadà de Barcelona, notari públic.
1A-1770
340 x 470
Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Stabliment fet per (...) al sènyer en Pere Bofill (...) al carrer de
les Poleres. Bofilla de Sant Boy. 1517”.
Regular. Lletra molt esborrada.

1810

1517, març, 23. Barcelona.
Clàusula de l’herència universal del testament de Pere Antic Mateu, notari i escrivà major de l’ofici de la
Batllia General de Catalunya, ciutadà de Barcelona, en la qual nomena hereva universal de tots els seus
béns i els seus drets la seva muller Elisabet, amb plena potestat per disposar lliurement de tota la seva
heretat.
Joan Vilana, notari públic de Barcelona.
Trasllat d’Onofre Bou, notari públic de Barcelona, de 1561, gener, 8.
1A- 1771
327 x 504
Aquest document està escrit en el mateix pergamí que el document núm. 1894.

1811

1517, abril, 29. Barcelona.
Acta notarial per la qual Bartomeu Melgar, donzell, cònsol de castellans al regne i l’illa de Sicília, i en
tots els regnes, les ciutats, les viles, els llocs i les terres marítimes de la Corona d’Aragó, en presència del
notari infrascrit i de testimonis pregats, nomena Antoni Planes, mercader, ciutadà de Barcelona, resident
a la ciutat de Palerm, lloctinent seu en el dit consolat del regne i l’illa de Sicília perquè exerceixi totes les
competències inherents al dit càrrec amb plena potestat en totes les ciutats, les viles, els llocs, les terres,
els ports, els carregadors i les platges del citat regne i illa. Aquestes inclouen la designació i la revocació
dels lloctinents i oficials del dit consolat. Tanmateix, Melgar es guarda el dret d’anul·lar a beneplàcit
aquest nomenament.
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Jaume Seguí, notari públic de Barcelona i per tota la terra i la dominació reials.
1A-1772
408 x 600
Al dors, en lletra coetània: “1517”.
Hi manca el segell.

1812

1517, maig, 2.València.
Miquel Pol, argenter, habitant de la ciutat de València, nomena procurador general Bartomeu Maduixer,
també argenter, habitant de la ciutat de Barcelona, absent, amb plena potestat per portar a terme
totes les actuacions inherents a la venda i a l’alienació, per ell i en el seu nom, d’un hospici heretat dels
seus difunts pares, Miquel Pol, sastre, habitant de la dita ciutat, i la seva muller Isabel, el qual està situat
a la plaça anomenada vulgarment d’en Camp-redó.
Onofre Armanyac, notari públic de València, i per tot l’orbe.
1A-1773
274 x 401
Al dors, en lletra coetània: “Procura. XVIII sous. Simon Bennàser”.

1813

1517, maig, 13. Barcelona.
Bartomeu Maduixer, argenter, ciutadà de Barcelona, procurador de Miquel Pol, argenter, habitant de
València, i Joan Pol, estudiant en arts, habitant de Barcelona, venen a Simó Bennàsser, mercader, ciutadà
de Barcelona, la major part d’unes cases amb dos portals a la via pública, al burg de la ciutat de
Barcelona, sota les torres del Temple, al carrer de n’Avinyó, antigament anomenat carrer dels Còdols, per
la quantitat de 18 lliures. Aquestes cases són part de les pertinences dels hereus de la difunta Francina,
vídua d’Arnau d’Avasses, mercader, ciutadà de Barcelona, i filla d’Arnau Restany, candeler, ciutadà de la
dita ciutat, la qual les tenia pels hereus i successors de Guillem Benet de Cabanyelles, donzell, domiciliat
a Barcelona, a cens de 4 morabatins anuals, pagadors la meitat per Nadal i la resta per Sant Joan de
juny, el qual, al seu torn, les posseïa pels successors d’Isabel, muller de Pau de Tamarit, també donzell,
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domiciliat a Barcelona, filla i hereva universal del difunt Joan de Ladernosa, cavaller, també domiciliat a
Barcelona, essent la Casa de Caritat de la Seu de Barcelona la propietària alodial. Les cases pertanyien
al dit Miquel Pol, fill del difunt homònim, sastre, ciutadà de Barcelona, com a successor de la dita
Francina. Segueixen l’acta notarial per la qual els venedors lliuren a Violant, muller i procuradora de Simó
Bennàsser, la possessió corporal d’aquestes cases (1517, agost, 25), i l’àpoca de la dita compravenda
(1517, octubre, 5), en la qual consta que Lluís Pedralbes, mercader, ciutadà de Barcelona, ha ingressat el
preu de la transacció a nom dels venedors a la taula de canvi de Joan Cortès, canviador, ciutadà de la
dita ciutat.
Joan Miquel Artigó, notari públic per tot el Principat de Catalunya, ciutadà de Barcelona.
A la part inferior esquerra: “Ha pagat mossèn Johan Pol, studiant, per lo luysma al caritater de la
Seu decem sous, tres dinés. Guillem Clariana, arxiver”.
1A-1774
813 x 611
Dolent. Hi manquen fragments a la part superior i al llarg de la part dreta del pergamí que en dificulten la lectura.
Aquest pergamí conté tres documents.

1814

1517, maig, 22. Barcelona.
Joan Bastida, ciutadà, clavari, síndic i procurador de la ciutat de Barcelona, ven amb carta de gràcia a
Pere Antic Mateu, notari i escrivà major de la Batllia General del Principat de Catalunya, ciutadà de la
dita ciutat, i a la seva muller Elisabet, un censal mort de 160 sous o 8 lliures de pensió anual, a for de
25.000 sous per milenar, cobradors el dia 22 de maig sobre la universitat i els singulars de la ciutat de
Barcelona, per la quantitat de 200 lliures. Aquest censal es crea per lluir, redimir i quitar els censals
morts que Bernat Dusai, aleshores clavari de Barcelona, i altres clavaris anteriors havien venut amb
carta de gràcia, al dit for de 25.000 sous per milenar de pensió anual, a persones estrangeres, forasteres i no contribuents en les imposicions, els drets i les despeses de la ciutat de Barcelona. Segueix
àpoca de la mateixa data.
Onofre Bou, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Jeroni Planes, notari i doctor en drets,
ciutadà de Barcelona, tinent les escriptures del seu difunt pare Jaume Planes, notari públic de
Barcelona, li dóna forma pública el 1561, gener, 14.
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1A-1775
572 x 662
Al dors, en lletra coetània: “Censal de preu de dos-[centes lliures y pensió de] cent-sexanta sous
(...) la ciutat a XXII de maig sobre [l’ordinari]”. En lletra posterior: “Fan per lo censos (sic.) luït als
administradors de l’Hospital dels pobres capellans de Sanct Sever de la present ciutat (...) de preu
de 200 lliures y pensió de 8 lliures que rebien a XXII de maig. Ordinari, 180 cartes”.
La deliberació del Consell de Cent està en català.
A l’àpoca, hi manca un fragment de la subscripció notarial.

1815

1517, maig, 29. Barcelona.
Salverdenya

Acta notarial per la qual es dóna forma pública i trasllat autèntic del testament hològraf de Jaume
Mollet, nat a Blanes, ciutadà de Barcelona, cavaller a l’època de la seva mort, a instància d’Esteve
Salverdenya, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, curador de Ramon Mollet, fill i hereu del dit Jaume
Mollet, realitzat en compliment de tres preceptes del veguer de la vegueria de Barcelona, i en presència
de testimonis pregats. Nomena marmessores la seva muller i la seva filla Anna Joana, muller d’Esteve
Salverdenya, i destina 100 lliures per al salvament de la seva ànima. Institueix hereu universal el seu fill
Ramon Miquel, i hereus substituts, en aquest ordre, les seves filles Anna Joana, Isabel, resident a Nàpols,
al servei de la comtessa de Capaccio [Elisabet de Cardona-Anglesola i de Requesens], i Joana. Dóna
l’usdefruit a la seva muller fins que l’hereu no compleixi vint anys, si no es casa, i ordena que, en certes
condicions, se li retorni el dot, l’escreix, totes les vestidures i li deixa la quantitat de 5 lliures anuals vitalícies. Llega 1000 lliures a cadascuna de les dues filles solteres, Isabel i Joana, en contemplació de matrimoni, sempre que es realitzi amb el consentiment de la família, en cas contrari, només rebran 100 lliures. També deixa 1000 lliures als parents més propers d’ambdues branques familiars, la paterna i la
materna. Igualment, mana el retorn de les vestidures i la quantitat de 77 ducats que li havia encomanat Alonso de Montón, de Lorca, el qual morí a la ruta de Ravenna, als seus parents més pròxims, ordena deixar en llibertat els seus esclaus Joan i Jaume, quan tinguin vint-i-cinc anys, i mana adreçar-se a
Francesc Prat i a Joan Cisterer pel que fa als seus béns de Nàpols.
Tomàs Costa, notari públic de Barcelona, a qui el dit testador lliurà aquest testament clos i segellat,
el qual signà en poder del dit notari. Després, el citat notari, a petició del testador, l’hi retornà clos i
segellat (1522, setembre). Arran la seva mort, Esteve Salverdenya, curador de Ramon Mollet, fill i
hereu de Jaume Mollet (1526, maig, 3), li lliurà de nou el citat testament obert i dessegellat, assegu-
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rant que ja fou publicat per altres. El dit notari, a instància del citat Salverdenya i obligat per les tres
ordres del veguer de Barcelona, li dóna forma pública el 1526, juny, 8.
1A-1776
610 x 514
Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Testament de l’honorable mossèn Jacme Mollet, quòndam,
cavaller. 1517”.
El testament copiat i els manaments del veguer pròpiament dits estan en català.

1816

1517, juny, 22. Barcelona.
Clàusula de l’herència universal del testament de Salvador Bertran, mercader, ciutadà de Barcelona.
Nomena hereu universal l’Hospital General de Santa Creu de Barcelona, amb la condició que els administradors del dit hospital acabin o facin acabar el seu sepulcre a l’església d’aquest Hospital General.
Així mateix, mana que Francí Oller doni sortida total a Lisboa als coralls i als trenta-sis draps que es
mencionen, i ordena que, per aquesta feina, se li aboni el quatre per cent juntament amb les despeses
de menjar i de beure durant la seva anada i estada a Lisboa i fins a la tornada a Barcelona.
Tomàs Costa, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Pere Saragossa, notari públic de Barcelona, de 1528, octubre, 9. Barcelona.
1A-1777
180 x 287
La clàusula pròpiament dita està en català.

1817

1517, juliol, 13. Barcelona.
Francesc de Conesa, donzell, habitant de Barcelona, ven amb carta de gràcia a Pere Copons, vicari,
Ramon Cavaller i Baltasar Pujol, preveres, procuradors i ecònoms de la comunitat de l’església de Santa
Maria del Mar, un censal mort de 50 sous de pensió anual, cobrador el dia 7 de maig sobre tots els
seus béns mobles i immobles haguts i per haver, principalment sobre el censal mort que els obliga espe-
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cialment amb el prorrateig corresponent des del dia d’avui fins al dia 7 de maig següent. La venda s’efectua per la quantitat de 55 lliures, a for o raó de 22.000 sous per mil sous de pensió. Conesa hipoteca un censal mort de 12 lliures, 9 diners i òbol de pensió anual i 301 lliures de preu, que havia comprat
a Bernat Dusai, clavari de Barcelona (1505, agost, 4), i que rebia el dia 7 de maig sobre la universitat
de Barcelona i els seus singulars. Segueix àpoca de la mateixa data.
Miquel Cellers, notari públic de Barcelona, tinent i regent les escriptures de l’escrivania del seu
difunt sogre i connotari Pere Mas, notari públic de Barcelona, li dóna forma pública el 1530,
novembre, 4.
1A-1778
694 x 683
Al dors, en xifres coetànies: “1517”.

1818

1517, agost, 3. Barcelona.
Clàusula de l’herència universal del testament de Guerau Guardiola, cavaller i doctor en ambdós drets,
habitant de Barcelona. Nomena hereva universal la seva muller Violant, amb la condició, sigui en donació
entre vius o en última voluntat, de dividir els seus béns entre els fills comuns a parts iguals i disposar els
vincles que consideri oportuns. Així mateix, li atorga la quarta vidual vitalícia. Substitueix la seva muller
pels seus fills Miquel i Pau, respectivament, i, finalment, per les filles a parts iguals o equivalents. A més a
més, la seva muller s’ha d’aconsellar de Joan Berenguer Aguilar, amic i marmessor seu, respecte als afers
relatius a la seva heretat.
Joan Vilana, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Miquel Cellers, notari públic de Barcelona, de 1542, setembre, 28.
1A-1779
281 x 229
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1819

1517, agost, 4. Barcelona.
Joan Sabastida, ciutadà de Barcelona, clavari síndic i procurador de la ciutat de Barcelona, en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, ven amb carta de
gràcia a Jeroni Malet, doctor en ambdós drets, ciutadà i ara conseller de la dita ciutat, un censal mort
de 180 sous de pensió, equivalents a 9 lliures, per la quantitat o el preu de 225 lliures, a for de 25.000
per mil sous de pensió, cobrador el dia 4 d’agost sobre la universitat i els singulars de la ciutat de
Barcelona. Aquest censal correspon al que rebia Pere Torrobia, prevere, com a laica i privada persona, el
dia 30 de desembre sobre els citats universitat i singulars, i es crea per lluir, redimir i quitar els censals
morts que Bernat Dusai, aleshores clavari de Barcelona, i altres clavaris anteriors havien venut amb
carta de gràcia, al dit for de 25.000 sous per milenar de pensió anual, a persones estrangeres, forasteres i no contribuents en les imposicions, els drets i les despeses de la ciutat de Barcelona. Segueix
àpoca de la mateixa data.
Galceran Balaguer, notari públic de Barcelona.
1A-1780
460 x 665
Al dors, en lletra coetània: “(...) dells CLXXX sous, valent VIIII lliures barceloneses, de censal mort
quiscun any pagadors a IIII de agost, venut per mossèn Joan Bastida, clavari de la ciutat de
Barcelona, a miser Hyerònim Malet, doctor en quiscun dret, per preu de CCXXV lliures. Censuale
magnifici Hieronimi Malet. In posse Galcerandi Balaguer, notarii”.
Les deliberacions del Consell de Cent Jurats estan en català.

1820

1517, agost, 31. Barcelona.
Clàusula de l’herència universal del testament del difunt Bartomeu Seguer, mercader, ciutadà de
Barcelona. Nomena hereu universal el fill pòstum naixedor, i, en substitució, els seus nebots Pere, Jaume i
Joan Claret, i Caterina Clareta, tots quatre fills de la seva germana homònima, a parts iguals o equivalents. Deixa l’usdefruit dels dits béns a la seva muller Elisabet, però en cas que es casés o no el volgués,
mana que el seu hereu o els hereus li passin anualment la quantitat de 50 lliures vitalícies per a la seva
sustentació, llegant-li també les vestidures, tant de seda com de llana, que li ha confeccionat. En cas que
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els hereus siguin els citats nebots, ordena que el seu també nebot Bernat Gili rebi la quantitat de 1000
lliures, amb lliure disposició.
Miquel Sumes, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Pere Jovells, notari públic de Barcelona, de 1541, octubre, 16.
1A-1781
210 x 389
La clàusula pròpiament dita està en català.

1821

1517, agost, 31. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1820. Afegeix que nomena tutors i curadors del fill o filla naixedors Joan
Berenguer Aguilar, Pau Mas i Pere Claret.
Miquel Sumes, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Miquel Mongai, notari públic de Barcelona, de 1553, octubre, 20.
1A-1654
288 x 458
Al dors, en lletra coetània: “Clàusules testamentàrias”.

1822

1517, octubre, 4. Castell de Sant Marçal.
Acta notarial per la qual Bernat de Marimon, cavaller, ciutadà de Barcelona, nomenat el dia anterior pels
consellers i Consell de Cent cònsol de catalans a la ciutat de Palerm, els seus termes, territoris i districtes,
atès que està ocupat en el servei del rei i de la cosa pública a la ciutat de Barcelona i fent ús de la facultat atorgada d’elegir un o diversos lloctinents per exercir les competències pròpies del dit consolat, en
presència del notari infrascrit i de testimonis pregats, designa Antoni Planes, mercader, ciutadà de
Barcelona, absent, ara resident a Palerm, lloctinent i procurador, actor i factor, gestor del seus negocis i
nunci especial i general. Li atorga plenes facultats per crear, substituir, destituir, revocar i canviar lliurement
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els oficis del dit consolat, per administrar i jutjar les causes i els litigis dels catalans que passen o resideixen a Palerm, tal com estava previst en els privilegis reials atorgats pels reis avantpassats i confirmats pel
rei Ferran. Tanmateix, el dit Bernat es reserva el dret de revocar aquest nomenament quan li plagui.
Jaume Planes, notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.
1A-1782
364 x 543
Al dors, en lletra coetània: ”+ Pro consolatu cathalanorum Antonii Planes”. Hi una altra nota posterior molt esborrada.
Hi manca el segell.

1823

1517, octubre, 4. Castell de Sant Marçal.
Vegeu el document núm. 1822.
Jaume Planes, notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.
Trasllat d’Antonio de Jacono, ciutadà de Palerm, notari públic i jutge ordinari, a petició de Jaume
Roig, mercader català, procurador d’Antoni Planes, de 1522, maig, 17. Palerm. Hi intervé Antonio
de Scarpachio, jutge de Palerm.
1A-1783
673 x 374
Al dors, en xifres coetànies: “1522”.
Regular. Fongs que en dificulten la lectura.
Restes de segell de cera verda.
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1822. Bernat de Marimon,
cavaller, ciutadà de Barcelona,
cònsol de catalans a la ciutat
de Palerm, nomena Antoni
Planes, mercader, ciutadà de
Barcelona resident a Palerm,
lloctinent i procurador seu en
el dit ofici amb plenes facultats per exercir les competències pròpies del dit consolat.
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1824

1517, octubre, 5. Barcelona.
Joan Bastida, ciutadà, clavari, síndic i procurador de la ciutat de Barcelona, en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, ven amb carta de gràcia a Francesc
Franc, doctor en ambdós drets, regent la cancelleria reial, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 240
sous anuals de pensió, cobrador anualment el dia 5 d’octubre sobre les rendes, els béns i els drets de la
universitat de Barcelona i dels seus singulars, especialment sobre el dret de dos diners sobre cada quintar de llenya que entra per mar en la dita ciutat darrerament imposat, per la quantitat de 300 lliures, a
raó de 25.000 sous per mil sous de pensió. La venda es realitza per pagar el fogatge de 8 sous per
cap de família exigit a les corts generals de Montsó, per abonar el sou de 200 homes d’armes i 200
genets durant un període de tres anys per defensar el Principat de Catalunya i els comtats del Rosselló i
de la Cerdanya, per armar barques i naus, construir l’esperó de la muralla de llevant i comptar amb l’artilleria necessària per protegir la ciutat i els seus habitants dels corsaris i els pirates que s’han vist a la
platja de Barcelona. Segueix àpoca de la mateixa data.
Antoni Dou, notari públic, ciutadà de Barcelona, escrivà dels registres reials, en nom i en lloc de
Jeroni Planes, doctor en ambdós drets, notari per autoritat apostòlica, ciutadà de Barcelona, tinent
les escriptures de l’escrivania del seu difunt pare Jaume Planes, també notari públic de Barcelona, el
va cloure el 1572, abril, 10.
1A-1784
900 x 629
Al dors, en lletra coetània: “Creació del censal de preu de tres-centes lliures sobre la ciutat y dret de
la lenya de Barcelona, a V de octubre pagadors tots anys”. Segueixen altres notes força esborrades.
Les deliberacions del Consell de Cent Jurats pròpiament dites estan en català.

1825

1517, octubre, 16. Barcelona.
Clàusula de l’herència universal del testament del difunt Joan Ribes, mercader, ciutadà de Barcelona.
Nomena hereu universal el seu fill Joan Ribes, fill comú amb la seva difunta muller Caterina, però, si
escau, llega 1000 lliures al seu fill Guillem Ribes, i, en substitució, i en aquest ordre, deixa la dita quantitat a la seva filla Francina Prats, a Joan Ribes, de Palamós i a Francesc Almar, de la Bisbal, ambdós
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nebots del testador, i als descendents d’aquests. L’heretat de Gualta, procedent de l’herència de la seva
muller Caterina, la deixa en substitució als seus fills Guillem i Francina, successivament, i, en darrer
terme, a parts iguals o per meitats, al seu cunyat Pere Borrell, de Roses, germà de la dita Caterina,
d’una part, i als germans Joan i Martí Domènec, mercaders de Castelló [d’Empúries], nebots de dits
cònjuges, de l’altra. La casa de Palamós la llega, en substitució, i en aquest ordre, als seus fills Guillem i
Francina i, finalment, al seu nebot Joan Ribes, de Palamós. Igualment, atorga la llibertat a la seva esclava
Eulàlia, a partir de l’any 1530.
Miquel Sumes, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Pere Celitons, notari públic de Barcelona, de 1523, maig, 21.
1A-1785
288 x 401
Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Translat auctèntic de la clàusula de la universal herència del testament de l’honorable en Johan Ribes, quòndam, mercader. 1517”. Segueixen altres notes posteriors.
Català.

1826

1517, novembre, 10. Barcelona.
Joan Bastida, ciutadà, clavari, procurador i síndic de la ciutat de Barcelona, en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, ven amb carta de gràcia a Jeroni
Malet, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 160 sous de pensió anual,
cobrador el dia 10 de novembre sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, per la
quantitat de 200 lliures, a raó de 25.000 sous per mil sous de pensió. Aquest censal mort es crea per
lluir, quitar i redimir els censals morts venuts per Bernat Dusai, clavari, i pels anteriors clavaris de
Barcelona, al mateix for o raó, a forasters, habitants forans i a altres no contribuents en les imposicions,
els drets i les càrregues de l’esmentada ciutat. Segueix àpoca de la mateixa data.
Jeroni Mollet, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Rafael Puig, connotari seu, absent,
tinent les escriptures de l’escrivania del difunt Jaume Planes, connotari dels anteriors, li dóna forma
pública el 1537, juliol, 18.
1A-1786
658 x 691
Les deliberacions del Consell de Cent pròpiament dites estan en català.
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1827

1518, gener, 13. Barcelona.
Clàusula de l’herència universal del testament d’Elionor, muller de Gonçal de la Cambra, notari i escrivà
reial, ciutadà de Barcelona, filla del difunt Francesc Duete, mercader de la ciutat de Tarragona, i de la
seva muller Esperança, vivent. Nomena hereus universals els seus tres fills: Francesc, Magdalena
Jerònima i Joana Anna, pubills, a parts iguals o equivalents, amb la condició de casar-se amb el consentiment del seu pare, i, en substitució, el citat marit.
Bartomeu Miquel, ciutadà de Barcelona, notari públic per tot el Principat de Catalunya i els comtats del Rosselló i de la Cerdanya, tinent les escriptures de l’escrivania del difunt Miquel Vila, connotari seu.
Trasllat de Pere Joan Garau, notari públic de Barcelona, de 1551, novembre, 26.
1A-1787
159 x 429

1828

1518, gener, 13. Barcelona.
Fra Pere Real, conventual del monestir de Santa Maria de la Mercè de la Redempció dels Captius de
Barcelona, Francesc Carbonell, escrivà i arxiver reial, notari públic i ciutadà de Barcelona, juntament amb
el difunt Pere Miquel Carbonell, escrivà i arxiver reial i notari públic de Barcelona, i Antoni Benet Maians,
prevere, abans secretari del bisbe de Girona, tots marmessors del testament de la difunta Eulàlia
Beneta, muller del difunt Pere Miquel Carbonell, i també vicegerents de les pies causes instituïdes hereves universals per la dita Eulàlia després de la mort del citat marit (1517, novembre, 22), venen amb
carta de gràcia a Pere Rossell, batifuller d’or i d’argent, ciutadà de Barcelona, un censal mort, originàriament de 5 lliures i 8 sous de pensió anual i 135 lliures de preu, dividit després en dos censals de 3 lliures de pensió anual i de 75 lliures de preu, cobrador el dia 10 d’abril, que la citada Eulàlia rebia i ells
com a marmessors perceben sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona. La venda s’estipula en 75 lliures més les pensions prorrata degudes des del dia 10 d’abril passat. Realitzen la dita
venda per la manca de numerari per complir allò ordenat en el testament d’Eulàlia, tant per pagar al
dit Maians, clergue de Barcelona, les 50 lliures que li havia llegat la citada Eulàlia en testament com
per abonar altres llegats i deutes. Segueix àpoca de data posterior (1518, gener, 28), on consta que 35
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lliures es paguen directament a l’esmentat Maians i les 40 lliures restants, de voluntat del dit Pere Real,
s’abonen en numerari a Francesc Carbonell.
Francesc Guerau Fogassot, escrivà reial i notari públic de Barcelona.
1A-1788
427 x 628
Al dors, en lletra coetània: “Venda de III lliures de pensió y de preu de LXXV lliures, devallants de
major preu y pensió, rebedores sobre la universitat y singulars de Barcelona quiscun any a X de
abril, venut per los mermessors y executors del testament o derrera voluntat de la dona Eulàlia
Beneta, muller de l’honorable en Pere Miquel Carbonell, quòndam, scrivà y archiver del senyor rey
en (...) de Barcelona, an an Pere Rossell, batiffulla, ciutedà de Barcelona”. En lletra posterior:
“Cen+sals. Carta de censal feta per \lo/ reverent fra Pere Real, conventual de la sglésia de la
Mercè, y altres marmessors axecutors del testament de la dona Eulàlia Beneta, muller de·n Pere
Miquel Carbonell, a Pere Rocell, batifuller. Fa dita carta per la venda del censal fet per Pere Rocell
de penció de tres lliures. Registrat Censals nº IIII. Abril”.

1829

1518, gener, 27. Barcelona.
Acta notarial per la qual Miquel Quintana, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner de la
cort d’Onofre Pou, cavaller, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, a petició de
Joan Berenguer Aguilar i de Pau Mas, doctor en lleis, ambdós ciutadans de Barcelona, tutors i curadors
de la persona i dels béns d’Anna Bernardina Eulàlia, filla comuna del difunt Bartomeu Seguer, mercader,
ciutadà de Barcelona, i de la seva muller Elisabet, declara i sentencia que la dita Anna Bernardina
Eulàlia és la filla pòstuma del citat Bartomeu, i, així mateix, li adjudica i ordena que es girin en el seu
nom els censals i les rendes, tant de la Generalitat com de la universitat de Barcelona, de l’heretat de
l’esmentat Bartomeu, el qual havia designat hereu universal en el seu darrer testament (1517, agost,
31) el fill o la filla pòstums naixedors del seu matrimoni. Aquesta identificació és ratificada per les deposicions de Joan Claret, nebot carnal del citat Bartomeu, Gaspar Seguer i Berenguer Mallol, tots ells mercaders i ciutadans de Barcelona, davant de Bernat Gener, notari i escrivà jurat de la dita cort.
Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major
de la cort de la vegueria de Barcelona per Joanot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania de la dita
cort, li dóna forma pública el 1553, octubre, 20.
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1828. Fra Pere Real, conventual del monestir de Santa
Maria de la Mercè de
Barcelona, Francesc
Carbonell, el seu difunt pare
Pere Miquel Carbonell, ambdós notaris públics de
Barcelona, escrivans i arxivers
reials, i Antoni Benet Maians,
prevere, tots marmessors del
testament i vicegerents de les
pies causes instituïdes hereves
universals per la difunta Eulàlia
Beneta, muller del dit Pere

Miquel, venen amb carta de
gràcia a Pere Rossell, batifuller
d’or i argent, ciutadà de
Barcelona, un censal mort
d’un cert preu que la citada
Eulàlia rebia anualment sobre
la universitat i els singulars de
la ciutat de Barcelona el dia
10 d’abril. La venda s’estipula
en 75 lliures.
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Trasllat de Miquel Mongai, notari públic de Barcelona, de 1553, octubre, 25. Barcelona.
1A-1789
436 x 329
Al dors, amb lletra i xifres coetànies: “+ Adiudicacio. 1553”.
La petició i les deposicions dels testimonis estan en català.

1830

1518, gener, 27. Barcelona.
Testament d’Elisabet, vídua, en primeres noces, de Joan Roig, ciutadà de Barcelona, i, en segones noces,
del noble Jofre de Cruïlles, filla dels difunts Mateu de Soler, ciutadà de Barcelona, i de la seva muller
Elionor. Nomena marmessors del seu testament Joan Busquets, ardiaca de l’església de Santa Maria del
Mar i canonge de la Seu de Barcelona, Bernat Sever Sapila, ciutadà de Barcelona, i la seva filla Elisabet,
vídua de Mateu de Soler, donzell, ciutadà de Barcelona. Ordena ser enterrada al vas del seu gendre
situat darrere de l’església del monestir dels Frares Menors. Mana la celebració de misses en el dit
monestir, en el de Santa Maria de Jesús i en la parròquia de Sant Pere de les Puelles. Realitza deixes a
la citada parròquia, a diverses confraries de la ciutat, a l’Hospital de la Santa Creu, als monestirs de
Santa Maria de Montserrat, de Sant Jeroni (Jerònimes) i dels Àngels, a l’obra de la Seu, a les capelles de
les Ànimes del Purgatori de la Seu i de Nostra Senyora de la Pietat, als pobres mesells i als bacins dels
captius a redimir de Santa Maria de la Mercè i de pobres vergonyants de la dita parròquia de Sant
Pere. Llega al seu fill Nicolau Roig, ciutadà de Barcelona, la quantitat de 7000 sous, procedents de l’heretat del seu difunt pare i de la llegítima del seu difunt fill Francesc, i a la seva nora Elisabet, 40 sous.
Deixa 100 sous i altres quantitats a la seva filla Elisabet, que també ha d’administrar els béns de l’hereu, diverses quanties als seus sis néts, fills de la dita Elisabet: Pere Joan de Soler, l’hereu universal amb
diverses condicions, Mateu, Elisabet, donzella, Violant, Joana Anna i Elionor, així com a la seva parenta
Eulàlia Sirera, vídua, de Solsona. Si escau, l’hereu ha de ser substituït per la citada filla Elisabet i/o el seu
germà Mateu.
Joan Palomeres, notari públic de Barcelona.
1A-1790
392 x 692
Al dors, en lletra i xifres coetànies, notes dorsals molt esborrades: “1518”.
Català.
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1831

1518, febrer, 9. Barcelona.
Acta notarial per la qual Pere Saragossa, notari i ciutadà de Barcelona, síndic i procurador dels consellers, els prohoms, la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona (1517, octubre, 25), en presència del notari infrascrit i de testimonis pregats, nomena Antoni Planes, mercader, ciutadà de Barcelona,
absent, lloctinent del cònsul de catalans a la ciutat de Palerm, síndic i procurador substitut per defensar
els privilegis de Barcelona i dels seus singulars, amb àmplies potestats per iniciar, prosseguir i terminar,
en nom de les autoritats i dels singulars de Barcelona, les causes i els litigis pertinents davant del lloctinent general del regne de Sicília, de les autoritats delegades d’aquest regne i de particulars, tant eclesiàstics com seculars, tant ordinaris com factors i sotsdelegats. El Consell de Cent i la universitat de
Barcelona havien designat síndic el dit Pere Saragossa, amb la facultat de nomenar, si escau, un substitut. Atès que no es pot desplaçar personalment, porta a terme aquesta potestat.
Jaume Planes, notari públic de Barcelona i escrivà del Consell de Cent de la dita ciutat.
1A-1791
288 x 368
Regular. La major part del pergamí presenta les lletres molt esborrades.

1832

1518, febrer, 22. Barcelona.
Tomàs Canet, prevere, rector de la parròquia de Sant Miquel, com a laica i privada persona, assigna a
Déu i als dos obrers majors de l’església de Sant Miquel com a administradors, un censal mort de 120
sous de pensió anual i 120 lliures de preu, cobrador el dia 3 de setembre, que havia comprat i li prestaven Joan Gilabert de Malla Iscla i de Torrella, donzell, domiciliat a Barcelona, i la seva muller Elisabet
Antònia (1516, setembre, 3), amb la finalitat de celebrar tots els dilluns una missa matutina a l’altar
major de la dita parròquia per al salvament de la seva ànima, la dels seus parents, benefactors i la de
tots els fidels difunts i en honor de l’arcàngel sant Miquel, tal com s’acostumava a fer anteriorment. En
garantia de compliment, els dits cònjuges havien obligat un censal mort de 400 sous de pensió anual i
500 lliures de preu, que rebien anualment el dia 23 d’agost sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona. Canet reté l’usdefruit vitalici del citat censal que, a la seva mort, ha de passar a ser
propietat plena dels esmentats obrers.

221

Catàleg dels pergamins

Miquel Cellers, notari públic de Barcelona, tinent i regent les escriptures de l’escrivania del seu difunt
sogre i connotari Pere Mas, notari públic de Barcelona, li dóna forma pública el 1524, maig, 30.
1A-1792
320 x 533
Al dors, en lletra coetània: “Donació y assignació feta per lo venerable mossèn Thomàs Canet, prevere, rector de la sglésia de Sanct Miquel, de un censal de preu de CXX lliures y de pensió de
CXX sous se reb sobre la ciutat de Barcelona als dos obrés maiors de Sanct Miquel per celebració de la missa matinal se celebre los dilluns en dita sglésia”.
Aquest pergamí està cosit al document núm. 1802.

1833

1518, març, 27. Barcelona.
Galceran Fiveller, donzell, domiciliat a la ciutat de Barcelona, clavari de la dita ciutat (1518, gener, 17),
procurador i síndic de la universitat de Barcelona, en aplicació d’antics privilegis reials, ven amb carta de
gràcia a Isabel Elies, vídua d’Antoni Elies, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 6 lliures de
pensió anual, a for o raó de 25.000 sous per milenar, cobrador el dia 27 de març sobre la universitat i
els singulars de la ciutat de Barcelona, pel preu de 150 lliures. Aquest censal es crea per lluir, quitar i
redimir els censals morts venuts amb carta de gràcia per Bernat Dusai, aleshores clavari, i altres clavaris
anteriors, a forasters o persones habitants fora de la ciutat de Barcelona i altres gents no contribuents
en els drets, les imposicions i les càrregues de la citada ciutat, tal com ordenà el Consell de Cent Jurats,
ja que això redunda en benefici dels ciutadans de Barcelona. Segueix àpoca de la mateixa data.
Joan Vilar, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de la notaria del difunt Antoni Miquel,
connotari seu, li dóna forma pública el 1550, febrer, 20.
1A-1793
732 x 529
Al dors, en lletra posterior: “De micer Joan Alies per la luyció [del ce]nsal de pensió CXX sous y
preu CL lliures (...) a XXVII de mars sobre la ciutat de Barcelona”.
Les deliberacions del Consell de Cent estan en català.
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1834

1518, maig, 8. Barcelona.
Clàusula de l’herència universal del testament de Dionís Pau, ciutadà de Barcelona, fill dels difunts
Jaume Pau, doctor en ambdós drets, i de la seva muller Isabel Dezcoll. Designa hereu universal dels seus
béns mobles i immobles i els drets universals el seu fill legítim i natural nomenat Onofre.
Joan Vilana, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Francesc Martí, notari públic de Barcelona, de 1551, octubre, 21.
1A-1794
291 x 314

1835

1518, maig, 26. Barcelona.
Pere Rossell, batifuller d’or i argent, ciutadà de Barcelona, ven amb carta de gràcia a fra Bernat de
Margarit, prior, i al convent del monestir de Santa Maria de Montalegre, orde de la Cartoixa, diòcesi de
Barcelona, un censal mort de 3 lliures de pensió anual i 75 lliures de preu que ell rebia anualment el
dia 10 d’abril sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, per la quantitat de 78 lliures,
7 sous i 6 diners, ja que comprèn una pensió i la prorrata deguda des del dia 10 d’abril passat fins al
dia present. Aquest censal, originàriament de 5 lliures i 8 sous de pensió anual i 135 lliures de preu, el
dit Rossell l’havia comprat a fra Pere Real, conventual del monestir de Santa Maria de la Mercè de la
Redempció dels Captius de Barcelona, Francesc Carbonell, escrivà i arxiver reial, notari públic i ciutadà
de Barcelona, el difunt Pere Miquel Carbonell, escrivà i arxiver reial, notari públic de Barcelona, pare del
dit Francesc, i a Antoni Maians, prevere, marmessors del testament i vicegerents de les pies causes instituïdes hereves universals per la difunta Eulàlia Beneta, muller del difunt Pere Miquel Carbonell (1518,
gener, 13). Segueix àpoca de la mateixa data.
Francesc Guerau Fogassot, escrivà reial i notari públic de Barcelona.
1A-1795
361 x 538
Al dors, en lletra coetània: “Venda feta per en Pere Rossell, batifulla, al reverent prior y convent del
monestir de Montalegre de un censal mort de pensió anual de tres lliures e de preu de LXXV lliu-
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res que·s reb sobre la ciutat de Barcelona a X del mes de abril. XXVI”. En lletra posterior:
“Censals. Carta de venda de censal creat de pensió de tres liures y de preu y propietat de LXXV
lliures, lo qual vent Pere Rossell, batifulla, al reverent prior y convent de Montalegre, lo qual reb dit
monestir sobre la ciutat de Barcelona quiscun any a X de abril etcetera. Van quatre cartes compresa la present fahent per dit censal. Registrades Censals abril. Va ab III cartes. Abril, III lliures”.
Hi manca un tros de pergamí a l’angle inferior dret.

1836

1518, maig, 27. Barcelona.
Antoni Romaguera, apotecari, ciutadà de Barcelona, hereu universal a benefici d’inventari del difunt Joan
de Casanova, cirurgià, ciutadà o habitant de Barcelona, en compliment del testament del citat Casanova
(1505, abril, 5. Perpinyà), amb certes condicions, dóna i transfereix a la seva fillola Margarida Casanova,
donzella, filla de l’esmentat Joan de Casanova, com a propietària, i al seu futur marit Pere Bonavia, mercader, ciutadà de Barcelona, fill dels difunts homònim, mercader, ciutadà de Barcelona, i de la seva
muller Eulàlia, com a usufructuari, un censal mort de 960 sous de pensió anual i 24.000 sous de preu,
a for de 25.000 sous per milenar, que ell cobrava el dia 23 de maig, sobre la universitat de la ciutat de
Barcelona. Casanova havia llegat a la seva filla 1000 ducats d’or per a aliments i el dot en contemplació de matrimoni, pagadors quan aquest es portés a terme, i havia ordenat al seu hereu i a Rafael
Comes que fossin col·locats en lloc segur per a l’esdevenidor de la citada Margarida. El futur matrimoni
accepta expressament aquesta donació.
Joan Vilar, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Joan Vilar, notari públic de Barcelona, de 1550, abril, 30.
A la part inferior dreta: “Recepi ego Joannes Vilar, notarius, pro salario huismodi transumpti tres
ducatos auri facta gracia de residuo hec propria subscribens manu”.
1A-1796
593 x 347
Català.
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1837

1518, juliol, 1. Barcelona.
Clàusula de l’herència universal del testament de Joana Beneta, vídua de Pere Climent Rovira, mercader.
Nomena hereu universal el seu fill Galceran Rovira, i, en substitució, i en aquests ordre, els seus altres fills
Bernat, Gaspar i Gabriel Rovira i, si escau, els seus néts Joanot i Elisabet, fills de Bernat Joan de Tamarit i
de la seva difunta muller Àngela, filla de la testadora, en la meitat dels seus béns, i, en l’altra meitat, la
seva filla Elisabet Anna, muller de Galceran de Rosanes. En darrer lloc, designa el seu fill Perot Rovira,
abat o comanador de l’abadiat de Santa Maria de l’Estany, a la diòcesi de Vic, i canonge de Barcelona.
Joan Vilana, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Jaume Sastre, notari públic de Barcelona, de 1549, maig, 31.
1A-1797
264 x 320

1838

1518, agost, 1. Barcelona.
Clàusules interpolades contingudes en el testament d’Elisabet, muller de Gaspar Serra, doctor en lleis,
ciutadà de Barcelona. Llega a Dionísia, filla de Bernat Ferrer, amb certes condicions i exclusivament en
contemplació de matrimoni, un censal mort de 232 lliures de preu i 9 lliures, 5 sous i 6 diners de pensió
anual, a for de 25.000 sous per milenar, que ella rebia cada any el dia 30 d’abril sobre la universitat de
la ciutat de Barcelona, de manera que, mentrestant no es casi, les pensions siguin percebudes pel citat
Gaspar Serra, el qual en disposarà lliurement. Nomena hereu universal l’esmentat Gaspar, i, en substitució, Déu, la seva ànima i les causes pies. En aquest darrer cas, designa administradors de la seva heretat els obrers de l’església parroquial de Sant Miquel, els quals han de vendre la seva herència en pública subhasta al millor postor i ingressar el producte de la dita venda a la Taula de Canvi de Barcelona
per invertir-lo en censals, de manera que de les rendes se celebri una missa quotidiana a l’altar dels
sants Joan i Magdalena de la citada parròquia per al salvament de la seva ànima i la dels seus predecessors i per dotar donzelles de la seva família. Si escau redimir el o els censals, el seu preu s’ha d’esmerçar exclusivament en pies causes.
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Antoni Anglès, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Joan Saragossa, notari públic de Barcelona.
1A-1798
225 x 431
Al dors, en xifres coetànies: “1518”.

1839

1518, agost, 10. Barcelona.
Acta notarial per la qual el Consell de Cent de Barcelona, a proposta dels consellers de la dita ciutat i
fent ús d’antics privilegis reials, atorga llicència, sindicat i procuració a Galceran Fiveller, clavari de la ciutat de Barcelona, per vendre censals morts amb carta de gràcia a for de 25.000 sous per mil sous de
pensió anual, en les quantitats necessàries i a idèntic o major for, tant per lluir i quitar els censals morts
al dit for o raó carregats especialment sobre el dret extraordinari de la farina com per sufragar les despeses de les festivitats, les cerimònies i el servei de dos-cents marcs d’argent obrat i daurat que la dita
ciutat ha de fer, com és acostumat, per a la propera vinguda del rei Carles, que ara té la cort a la ciutat
de Saragossa. Aquestes solemnitats consistien tradicionalment en lluminàries, dosser, pal·li, castells, entremesos, justes i a comprar les folradures de carmesí o seda per a les gramalles dels consellers. S’atorga
aquesta llicència perquè necessàriament les despeses de la visita reial s’havien de carregar sobre el
citat dret, i atès que s’havia produït una disminució del dit dret de l’ordre de 250 lliures, malgrat les lluïcions i reduccions fetes pel clavari actual dels censals morts que gravitaven sobre l’esmentat dret, els
quals havien estat venuts pels clavaris anteriors a for de 20.000 sous per mil sous de pensió anual, i
ara estaven a raó de 25.000 sous per mil de pensió anual.
Jaume Planes, notari públic de Barcelona i escrivà del Consell de Cent de la dita ciutat.
Trasllat de Jaume Planes, notari públic de Barcelona, de 1520, abril, 13.
1A-1799
769 x 629
Les deliberacions del Consell de Cent pròpiament dites estan en català.
Hi manca la lletra capital inicial.
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1840

1518, agost, 13. Barcelona.
Galceran Fiveller, ciutadà, clavari, síndic i procurador de la universitat de Barcelona, en compliment de les
deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, ven amb carta de gràcia a
Joana, vídua de Bernat Turell, cavaller, domiciliat a la ciutat de Barcelona, un censal mort de 1080 sous
de pensió anual, cobrador el dia 31 de març sobre la universitat i els singulars de la ciutat de
Barcelona, especialment sobre el dret extraordinari de dos diners i òbol sobre cada quintar de farina
darrerament imposat, per la quantitat de 1350 lliures, a for o raó de 25.000 per mil sous de pensió.
Aquest censal es crea per reunir el numerari per lluir i quitar alguns censals morts que diverses persones rebien sobre la dita universitat i els seus singulars a raó de 20.000 per mil sous de pensió anual, i
per obtenir el comptant indispensable per a les lluïcions necessàries. Segueix àpoca de la mateixa data.
Jaume Planes, notari públic de Barcelona.
1A-1800
818 x 656
Al dors, en lletra coetània: “+ 13 augusti 1518. Del censal de pensió de LIIII lliures que la senyora
Joanna, que fou muller de mossèn Bernat Turell, quòndam, cavaller, reeb quiscun any a XXXI de
març sobre la ciutat de Barcelona, ab special obligació del dret extraordinari de la farina. És lo preu
MCCCL lliures, a for de XXVM per mil. E dins és lo translat auctèntic del syndicat del clavari”. En
lletra posterior: “Són del senyor don Miquel Me(...) per la luïció del censal de 1080 lliures (sic.)
sobre farina (...)”.

1841

1518, agost, 13. Barcelona.
Galceran Fiveller, ciutadà, clavari, síndic i procurador de la universitat de Barcelona, en compliment de les
deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, ven amb carta de gràcia a
Carles Brujó, Donat Ponç i Pere Deià, mercaders, tots ciutadans de Barcelona, tutors i curadors de la
persona i dels béns dels fills pubills i hereus del difunt Joan Monegal, també mercader i ciutadà de
Barcelona, un censal mort de 600 sous de pensió anual, cobrador el dia 29 de març, sobre la universitat
i els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret extraordinari de dos diners per quintar de farina darrerament imposat, per la quantitat de 750 lliures, a for de 25.000 sous per milenar de
pensió anual. Aquest censal es crea per lluir i quitar alguns censals morts que diverses persones rebien
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sobre la dita universitat i els seus singulars a for de 20.000 sous per milenar i per obtenir el numerari
indispensable per a les lluïcions necessàries. Segueix àpoca de la mateixa data.
Onofre Bou, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Jeroni Planes, notari i doctor en drets,
ciutadà de Barcelona, tinent les escriptures del seu difunt pare Jaume Planes, també notari públic
de Barcelona, li dóna forma pública el 1561, maig, 20.
1A-1801
781 x 609
Al dors, en lletra coetània: “Censal de pensió de sis-cents sous y preu de set-centas cinquanta liures que los pubills (...) reben quiscun any a XXVIIII de març sobre la ciutat de Barcelona”.

1842

1518, octubre, 25. Barcelona.
Acta notarial per la qual Miquel Xicot, doctor en lleis, jutge setmaner de la cort de Jaume Fiveller, donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, a petició de Joan Vallcebre, mercader, ciutadà de Barcelona, pare i legítim administrador de Pau Onofre, pubill, fill del peticionari i de la
seva difunta primera muller Violant, filla, al seu torn, dels difunts Bernat Boixeda, mercader, de la vila de
Besalú, i de la seva muller Bartomeua, sentencia i declara hereu universal de la citada Violant el dit Pau
Onofre i li adjudica l’heretat i els béns materns. Violant havia nomenat en el seu testament hereus universals Margarida Beneta, filla comuna dels dits cònjuges, i els altres possibles fills pòstums (1501, octubre, 28), però atesa la mort de la citada Margarida abans que la de la seva mare, l’únic fill sobrevivent
és el mencionat Pau Onofre, motiu pel qual Vallcebre realitza aquesta petició. Hi intervé Pere Martí,
notari públic de Barcelona i escrivà major de la cort de la vegueria de la dita ciutat, prenent les deposicions dels testimonis cridats a declarar: Salvador Tenat i Pau Vendrell, ambdós mercaders, i Salvador
Spano, coraller, tots ciutadans de Barcelona.
Pere Martí, notari públic de Barcelona i escrivà major de la cort de la dita vegueria per Pere Terré,
donzell, senyor útil de l’escrivania de la dita cort.
1A-1802
406 x 556
Regular. Petits forats a l’esquerra del pergamí que en dificulten la lectura.
Les deposicions dels testimonis pròpiament dites estan en català.
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1843

1518. Barcelona.
Clàusula de l’herència universal del testament de Joan Vicenç de Terrades, ciutadà de Barcelona i de
Girona, fill del difunt Pere de Terrades, ciutadà de Girona, i de [Lluïsa]. Nomena hereu universal el seu fill
Perot de Terrades, de quatre anys i, en substitució, i en aquest ordre, el fill o els fills pòstums mascles per
ordre de primogenitura, les seves filles Magdalena i Elena, a parts iguals, la filla o les filles pòstumes, així
mateix per ordre de naixement, i, finalment, els seus germans Francesc Sebastià i/o Perot de Terrades,
respectivament.
Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona.
Trasllat d’Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona, de 15?4, agost, 4.
1A-1803
313 x 351
Català.
Forats a la part central que en dificulten la lectura.

1844

1519, gener, 5. Barcelona.
Joan de la Geltrú, donzell, domiciliat a Barcelona, fill dels difunts homònim, també donzell i domiciliat en
aquesta ciutat, i de la seva muller Elionor, ven amb carta de gràcia al seu parent Onofre Pau, ciutadà de
Barcelona, un censal mort de 5 lliures de pensió anual per la quantitat de 100 lliures, a for de 20.000
sous per mil sous de pensió, cobrador el dia 5 d’abril sobre tots els seus béns mobles i immobles haguts
i per haver, especialment sobre un censal mort de 636 lliures, 13 sous i 8 diners de preu i 509 sous i 4
diners de pensió anual que l’obliga expressament. Aquest censal hipotecat és part d’un censal de major
preu i pensió, en el temps de la seva creació, que el dit Joan rebia anualment el citat 5 d’abril sobre la
universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona. Joan de la Geltrú havia heretat el censal objecte de
compravenda de la seva mare, la qual l’havia adquirit a Joan Benet Ros, ciutadà i aleshores clavari de la
ciutat de Barcelona (1490, abril, 5). Segueix àpoca de la mateixa data, on s’especifica que diposita les
100 lliures a la taula de canvi de Joan Cortès, canviador de monedes, ciutadà de Barcelona.
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Pere Joan Calvo, notari públic, ciutadà de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del difunt
Guerau Joan Coromina, notari públic de Barcelona, li dóna forma pública el 1526, febrer, 1.
1A-1804
535 x 587
Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Venda feta per lo magnífic mossèn Joan de la Geltrú, donzell, al
magnífic mossèn Onofre Pau, ciutedà, de pensió annual de cinc lliures y de preu de C lliures. 1519”.

1845

1519, febrer, 4. Barcelona.
Testament de Gràcia Martines, filla dels difunts Joan Agramunt, d’Aitona, i de la seva muller Isabel
Martines. Elegeix marmessors Bernat de Corbera, ardiaca major de Tarragona i canonge de la Seu de
Barcelona, i Pere Puigsec, cirurgià, ciutadà de Barcelona, als quals llega una certa quantitat. Ordena ser
enterrada al convent de la Mercè, a la capella de Sant Llop. Fa deixes a l’Hospital de la Santa Creu, i
per a celebració de misses a la Seu, frares de Jesús, Sant Francesc, la Mercè, Predicadors, Agustins,
Carme, Pi, Montserrat, Montsió (capella de la Verge Maria del Roser i altar de Sant Onofre), i realitza
llegats a Jerusalem, Jerònimes i Santa Magdalena de Corbera. Així mateix, fa deixes per a les obres de
Sant Ponç i Santa Magdalena de Corbera, a les seves dues criades en contemplació de matrimoni, a
Miquel de Corbera, menor, Bartomeu Monsó, clergue, criat de l’ardiaca Corbera, Arnau Berenguer, prevere beneficiat de la Seu de Barcelona, i diverses peces de roba a Caterina Corbera [abans Guardiola],
muller del senyor de Corbera [Benet Miquel de Corbera], i a Magdalena Clasquerina. Finalment, nomena hereu universal Lluís Desplà, canonge i ardiaca de la Seu de Barcelona.
Antoni Benet Joan, notari públic de Barcelona.
Trasllat d’Antoni Benet Joan, notari públic de Barcelona, de 1528, octubre, 30.
1A-1805
296 x 485
Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Translat autèntic del testament de la senyora Gràcia Martines.
1519. Març”.
Català.
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1846

1519, febrer, 7. Barcelona.
Lluís de Pla, ardiaca major de la catedral de Barcelona, hereu universal de Gràcia Martines, filla dels
difunts Joan Agramunt, donzell d’Aitona, i de la seva muller Isabel, fa donació entre vius a Bernat de
Corbera, canonge de la Seu de Barcelona, com a laica i privada persona, de tota l’heretat i els béns de
la citada Gràcia, amb la condició de pagar la seva sepultura, executar els llegats que la testadora havia
fet, tant a persones com a institucions eclesiàstiques, i a abonar tots els deutes en els quals estigués
obligada. Atès que la donació excedeix els 500 auris insinua i notifica aquesta donació a Jaume Fiveller,
donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, mitjançant Arnau Berenguer,
prevere beneficiat de la Seu de Barcelona i procurador del dit ardiaca en aquest afer. Segueix l’acceptació expressa de la donació per part del donatari.
Antoni Benet Joan, notari públic de Barcelona.
Trasllat d’Antoni Benet Joan, notari públic de Barcelona, de 1528, octubre, 30.
1A-1806
266 x 641
Al dors, en lletra coetània: “Translat autèntic de la donació feta per lo magnífic senyor mossèn Luys
Desplà, ardiacha de la Seu de Barcelona, feta al magnífic senyor mossèn Barnat de Corbera, ardiacha de Tarragona”. En xifres i lletra posteriors: “1519. Donación”.

1847

1519, març, 30. Barcelona.
Acta notarial per la qual els consellers i el Consell de Cent de Barcelona, atès que Joan o Joanot de
Torrent o Destorrent, ciutadà de Barcelona, altres principals i/o els seus fiadors havien signat un contracte amb els consellers i la ciutat de Barcelona per abastir la dita ciutat i els seus habitants de carn de
moltó per un període de tres anys, comptadors a partir de la Pasqua de Resurrecció passada del 1518,
davant de l’incompliment de l’esmentat contracte, els donen un termini que finalitza el divendres
següent per executar-lo (l’1 d’abril), i els amenacen amb lluir i quitar els censals que tots aquests individus reben sobre la ciutat de Barcelona amb el numerari procedent dels censals que es venguin a altres
persones al mateix for o raó. La manca d’aquest aliment a la ciutat pot provocar aldarulls, i la presència de Carles I amb la seva cort a Barcelona amb les necessitats extraordinàries que això comporta
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contribueixen a agreujar la situació. Per aquest motiu, basant-se en antics privilegis reials, atorguen
llicència a Galceran Fiveller, clavari de la ciutat, per lluir i quitar els citats censals morts que reben els
dits proveïdors i fiadors de carn de moltó sobre determinats drets, i per vendre censals morts amb carta
de gràcia en les quantitats de diners necessàries per a la provisió de carn de moltó carregats sobre els
drets ordinaris i els drets extraordinaris que considerin oportuns, especialment sobre el dret de dos
diners per quintar de llenya.
Jaume Planes, notari públic i escrivà del Consell [de Cent] de Barcelona.
Trasllat de Pere Ponç Casademunt, notari públic de Barcelona, de 1531, juny, 23.
1A-1807
753 x 588
Les deliberacions del Consell de Cent Jurats són en català.
Aquest pergamí està cosit amb altres dos documents, els núm. 1854 i 1855. Hi ha tres documents.

1848

1519, maig, 10. Barcelona.
Joana i el seu fill primogènit Carles, reis de Castella i d’Aragó, a petició del prior i convent del monestir
de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, situat prop de Barcelona, ratifiquen, confirmen i, si escau, concedeixen
de nou als citats prior i monestir la quantitat de 45 lliures anuals procedents de les cenes d’absència i
de presència cobradores sobre les rendes de les preceptories de Gardeny i la casa antiga de Lleida, de
l’orde de Sant Joan de Jerusalem, de manera que les puguin exigir directament a la dita comanda sense
la intervenció d’oficials reials, tal com els havia atorgat el rei Ferran II (1506, juliol, 20. Saragossa), pare i
avi respectivament dels actuals sobirans. Així mateix, ordena als oficials reials del Principat de Catalunya
l’observança d’aquest privilegi.
A la part inferior esquerra: “Dominus rex mandavit mihi Gaspari Sanchez de Orihuela. Visa per
decanum bis?, Augustinum, vicecancellarium, Ferrer, pro generali thesaurario et conservatorem
generalem. Probatum”.
“Vidit decanus bis?. Vidit Ferrer, pro generali thesaurario. In Diversorum, IIº, folio LXXXXVIº”.
A la part inferior dreta: “Vidit Augustinus, vicecancellarius. Vidit conservator generalis”.
1A-1808
594 x 682
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Al dors, en lletra coetània i posterior: “+ XI. Nº 18. Privilegi de la senyora reyna dona Joana y senyor Carlos quint, reys de Castella y Aragó etcetera, ab lo qual confirmaren lo del senyor rey don
Fernando, dat a 20 de juliol en Zaragosa, any 1506, y manant que [lo] monastir de Vall de Hebron
asolàs, y, sens intervenció de officials reals, cobràs las cenas reals, axís de absència com de presència, y per ellas tots anys 45 lliures barcelonesas, de las comandas de Gardeny y casa antiga de
Lleyda, y fou despatxat per Gaspar Sánchez de Orihuela en Barcelona, a 10 maig, 1519. Caxó I.
XI.18. Està copiat en el llibre intitulat Notícia de la fundació, dotació y augments del real monastir de
Hebron”.
“Confirma vuestra alteza al monesterio de Sanct Hierónimo de Val d’Ebron quarenta y cinco libras
que tienen en cadaun anyo sobre las cenas de absencia y presencia de la encomienda de Guarden
y casa antigua de Lérida, iuxta forma e sus privilegios y segund estan en pocsecsión. Registrata”.
Hi manca el segell.
Signatura autògrafa del rei Carles I.

1849

1519, maig, 25. Barcelona.
Francesc de Conesa, donzell, habitant de la ciutat de Barcelona, ven amb carta de gràcia a Pere
Copons, vicari, Francesc Vilar i Joan Satorra, preveres, procuradors de la comunitat de preveres de l’església de Santa Maria del Mar, un censal mort de 20 sous i 9 diners de pensió anual, cobrador el dia 7 de
maig sobre tots els seus béns haguts i per haver, per la quantitat de 22 lliures. En garantia de compliment obliga especialment un censal mort de 301 lliures de preu i 12 lliures, 9 diners i òbol de pensió
anual que el dit Conesa rebia aquest mateix dia sobre la universitat i els singulars de la ciutat de
Barcelona, el qual havia comprat a Bernat Dusai, clavari, síndic i procurador de la dita ciutat (1505,
agost, 4). Aquest censal mort ja l’havia hipotecat tant a Ramon Cavaller, prevere beneficiat de la citada
església, com a la dita comunitat. Segueix àpoca de la mateixa data.
Pere Mas, notari públic de Barcelona.
1A-1809
672 x 624
Al dors, en lletra coetània, notes dorsals molt esborrades.
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1850

1519, [juny], 10. Barcelona.
Galceran Fiveller, ciutadà, clavari, síndic i procurador de la universitat de Barcelona, en compliment de les
deliberacions de Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, ven amb carta de gràcia a
Carles Brujó, Donat Ponç, Pere Deià i Caterina, vídua de Joan Monegal, mercader, tots tutors i curadors
de la persona i dels béns de Miquel, Felip i Elisabet, pubills, fills dels dits cònjuges i hereus del citat
Monegal, un censal mort de 160 sous de pensió anual, cobrador el 10 de juny sobre la universitat i els
singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret extraordinari de dos diners i òbol per
quintar de farina, per la quantitat de 200 lliures, a for de 25.000 sous per mil sous de pensió. Aquest
censal forma part dels censals morts venuts per lluir i reduir els censals morts cedits pels clavaris anteriors a for de 20.000 sous per mil sous de pensió, i per obtenir el numerari necessari per sufragar les
festivitats i les cerimònies, el servei de 200 marcs d’argent obrats i daurats i les vestidures dels consellers, despeses que aquesta ciutat acostuma a fer en honor dels reis que la visiten, davant de la vinguda
a Barcelona de Carles I.
Francesc Martí, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Jeroni Planes, notari públic per
autoritat apostòlica, tinent les escriptures de l’escrivania del seu difunt pare Jaume Planes, notari
públic de la dita ciutat, li dóna forma pública el 1549, juliol, 29.
1A-1810
699 x 578
Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal de pensió annual de [vuit lliures] quiscun any pagadores a deu del mes de [juny], venut per lo honorable clavari de la ciutat [de Bar]celona als pubills
fills de mossèn Joan M[onegal], quòndam, mercader. En poder d’en Jaume Planes, notari de
[Barcelona]”.
Regular. Hi manquen fragments al llarg de tota la part esquerra del pergamí, cosa que en dificulta
la lectura.

1851

1519, juny, 10. Barcelona.
Galceran Fiveller, ciutadà, clavari, síndic i procurador de la ciutat de Barcelona, reconeix que Carles Brujó,
Donat Ponç, Pere Deià i Caterina, vídua de Joan Monegal, mercader, tots tutors i curadors de la persona i
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els béns de Miquel, Felip i Elisabet, pubills, fills dels dits cònjuges i hereus del citat Monegal, li han pagat
la quantitat de 200 lliures, preu d’un censal mort de 160 sous de pensió anual que els havia venut amb
carta de gràcia, cobrador el dia 10 de juny sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona,
especialment sobre el dret extraordinari de dos diners i òbol per quintar de farina darrerament imposat i
sobre tots i cadascun de les imposicions i els drets de la dita ciutat. Aquest censal s’havia venut en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats per lluir i quitar els censals morts que diverses persones rebien sobre els citats universitat i singulars, a for de 20.000 sous per mil sous de pensió anual.
Francesc Martí, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Jeroni Planes, notari públic per
autoritat apostòlica, tinent les escriptures de l’escrivania del seu difunt pare Jaume Planes, notari
públic de la dita ciutat, li dóna forma pública el 1549, juliol, 29.
1A-1811
261 x 344

1852

1519, octubre, 3. Barcelona.
Galceran Fiveller, ciutadà, clavari, síndic i procurador de la ciutat de Barcelona, en compliment de les
deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, ven amb carta de gràcia a
Romeu d’Ollers, professor de drets, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 640 sous de pensió anual,
cobrador el dia 3 d’octubre sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment
sobre el dret de la llenya, per la quantitat de 800 lliures, a raó o for de 25.000 per mil sous de pensió
anual. Aquest censal es crea per obtenir els diners necessaris per al proveïment de carn de moltó de la
ciutat Barcelona, ja que Joanot Destorrent, ciutadà de Barcelona, altres principals i els seus fiadors han
incomplert el contracte signat la Pasqua passada del 1518 per efectuar aquest servei durant un període de tres anys. El perill d’aldarulls que podia provocar la manca d’aquest producte a la ciutat, agreujat
per la presència de Carles I amb la seva cort a Barcelona a causa de les necessitats addicionals que
comportava, i sobretot la pressura de certa quantitat de numerari per als compradors nomenats directament pel Consell de Cent, (Joan Bargalló, mercader, ciutadà de Barcelona, Domenjó del Cassó i
Sardanya de Sant Boi, o, si de cas manquen, aquells nomenats per Joan Berenguer Aguilar, ciutadà de
Barcelona, acceleren el procés de venda de censals morts amb carta de gràcia.
Onofre Bou, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Jeroni Planes, notari i doctor en drets,
ciutadà de Barcelona, tinent les escriptures del seu difunt pare Jaume Planes, també notari públic
de Barcelona, li dóna forma pública el 1565, abril, 30.
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1A-1812
814 x 632
Al dors, en lletra coetània: “Censal de pensió de sis-cents quaranta sous y de preu de vuyt-centes
liures se reb quiscun any a tres de octubre sobra la [ciut]at de Barcelona”.
Regular. Hi manquen fragments al llarg de la part dreta del pergamí.

1853

1519, octubre, 3. Barcelona.
Galceran Fiveller, ciutadà, clavari, síndic i procurador de la ciutat de Barcelona, reconeix que Romeu
Ollers, professor de drets, ciutadà de Barcelona, li ha pagat la quantitat de 800 lliures, preu d’un censal
mort de 640 sous de pensió anual, que ell, en compliment de les deliberacions del Consell de Cent
Jurats, li havia venut amb carta de gràcia, cobrador el dia 3 d’octubre sobre la ciutat i els singulars de la
ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret de la llenya darrerament imposat, i sobre tots i cadascun de les imposicions i els drets de la dita ciutat.
Onofre Bou, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Jeroni Planes, notari i doctor en drets,
ciutadà de Barcelona, tinent les escriptures del seu difunt pare Jaume Planes, també notari públic
de Barcelona, li dóna forma pública el 1565, abril, 30.
1A-1813
246 x 449

1854

1519, octubre, 24. Barcelona.
Galceran Fiveller, ciutadà, clavari, síndic i procurador de la ciutat de Barcelona, en compliment de les
deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, ven amb carta de gràcia a
Antoni Joan Boi, espaser, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 240 sous de pensió anual, cobrador el
dia 24 d’octubre sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre els
drets extraordinaris de la llenya i del vi i la verema últimament imposats, per la quantitat de 300 lliures,
a for de 25.000 sous per mil sous de pensió. Aquest censal es crea per obtenir els diners necessaris per
al proveïment de carn de moltó de la ciutat Barcelona, ja que Joanot Destorrent, ciutadà de Barcelona,
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altres principals i els seus fiadors han incomplert el contracte signat la Pasqua passada del 1518 per
efectuar aquest servei durant un període de tres anys. El perill d’aldarulls que podia provocar la manca
d’aquest producte a la ciutat, ara agreujat per la presència de Carles I amb la seva cort a Barcelona
per les necessitats addicionals que comportava, i, sobretot, la disponibilitat de numerari per als compradors nomenats pel Consell de Cent: Joan Bargalló, mercader, ciutadà de Barcelona, Domenjó del Cassó i
Sardanya de Sant Boi, o, si de cas manquen, aquells nomenats per Joan Berenguer Aguilar, ciutadà de
Barcelona, acceleren el procés de venda de censals morts amb carta de gràcia.
Pere Ponç Casademunt, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del difunt
Jaume Planes, connotari seu, li dóna forma pública el 1531, juny, 23.
1A-1814
809 x 649
Al dors, en lletra coetània: “De aquelles dotze lliures barceloneses censals e rendals, les quals
Anthoni Joan Boi, spaser, reeb quiscun any, a XXIIII del mes de octubre, sobre la universitat de la
ciutat de Barcelona. Tenentur (...) comunitatibus Sedis Barchinonensis”. En lletra posterior: “Ja·y són
les cartes (...) que sia anat lo calendari en lo capbreu”. Segueixen altres notes molt esborrades.
La part de les deliberacions del Consell de Cent està en català.
Aquest pergamí està cosit als pergamins dels documents núm. 1847 i 1855. Hi ha tres documents.

1855

1519, octubre, 24. Barcelona.
Galceran Fiveller, ciutadà, clavari, síndic i procurador de la ciutat de Barcelona, reconeix que Antoni Joan
Boi, espaser, ciutadà de Barcelona, li ha pagat la quantitat de 300 lliures, preu de la venda amb carta
de gràcia d’un censal mort de 240 sous de pensió anual, cobrador el dia 24 d’octubre sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret de la llenya últimament imposat
i en general sobre totes les imposicions i els drets de la citada ciutat. Fiveller havia efectuat aquesta
venda en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials.
Pere Ponç Casademunt, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del difunt
Jaume Planes, connotari seu, li dóna forma pública el 1531, juny, 23.
1A-1815
295 x 414
Aquest pergamí està cosit als pergamins dels documents núm. 1847 i 1854. Hi ha tres documents.
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1856

1519, octubre, 26. Barcelona.
Joan Miquel Mai, doctor en ambdós drets, abat o comanador perpetu del monestir de Sant Salvador de
la Placa, del regne de Sicília, diòcesi de Messina, i la seva mare Elisabet, ambdós procuradors del seu
germà Miquel Mai, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, venen amb carta de gràcia a
Elisabet, vídua d’Antoni Elies, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 320 sous de pensió
anual, cobrador el dia 26 d’octubre sobre tots els seus béns mobles i immobles, especialment sobre un
censal mort de 1250 lliures de preu i 50 lliures de pensió anual que Miquel Mai rebia el dia 18 de
setembre sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona que l’obliguen expressament, el
qual havia heretat del seu pare Joan Mai, doctor en ambdós drets, conseller reial. El preu de la venda
s’estipula en 400 lliures. Elionor Antònia, filla de Francesc Setantí, muller del dit Miquel Mai, autoritza
expressament aquesta venda. Segueix àpoca de la mateixa data.
Pau Gomar, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del difunt Antoni
Miquel, connotari seu, júnior, a instància de Joan Elies, doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, hereu universal de la seva mare Isabel Elies, li dóna forma pública el 1557, maig, 22.
1A-1816
863 x 670
Al dors, en lletra coetània: “Vendicio censualis precii seu proprietatis quadrigentarum librarum et
pensionis annue tercentorum viginti solidorum venditi per reverendum dominum Joannem
Michaelem May, abbate (sic.) Sancti Salvatoris de la Plassa, ordinis Sancti Basilii, diocesis Massinensis,
procuratorem honorabilis Michaelis May, utriusque juris doctoris, fratris sui, honorabili domine
Isabeli, relicte honorabilis Anthonii Alies, quondam, mercatoris, civis Barcinone, cum speciale hipotheca alterius censualis precii seu proprietatis mille ducentarum quinquaginta librarum et pensionis
annue quinquaginta librarum, quod percipit idem frater suus super universitate Barchinone XVIII
die septembris. Penes Antonium Michaelis, auctoritate regia notarium publicum Barchinone. Et
consensus domine Eleonoris Anthonie, uxoris dicti May”.
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en ambdós drets, abat comanador perpetu del monestir
de Sant Salvador de la Placa,
de l’orde de Sant Basili, al
regne de Sicília, diòcesi de
Messina, i la seva mare
Elisabet, ambdós procuradors
del seu germà i fill Miquel
Mai, també doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, venen amb carta
de gràcia a Elisabet, vídua
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s’estipula en 400 lliures.

Catàleg dels pergamins

239

Catàleg dels pergamins

1857

1519, octubre, 28. Barcelona.
Clàusula de l’herència universal del testament del difunt Rafael Cellers, mercader, ciutadà de Barcelona.
Nomena hereu universal el seu fill i marmessor Joan Cellers, i, en substitució, i en aquest ordre, el seu fill
Bartomeu Cellers i la seva filla Caterina. En certes condicions, la seva heretat seria dividida en dues
parts: una meitat per a Margarida Oliu, muller de Pere Oliu, paraire de la vila de Blanes, i l’altra meitat
per a Caterina Padrona, muller de Carles Padró, de la mateixa vila. Si es produïssin aquests requisits, la
seva germana Isabel Palou, Joan Oliu, també de Blanes, i Joana, donzella, filla de la vídua Puig, rebrien la
quantitat de 250 lliures cadascun. Isabel o, si escau, el seu fill Pere Palou, heretarien aquesta quantitat
amb la condició de renunciar al vincle en favor de la dita Isabel esmentat en el testament del seu difunt
pare Pere Cellers.
Miquel Sumes, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Pere Gener, tinent les escriptures de l’escrivania del difunt Miquel Sumes, connotari, de
1533, febrer, ?
1A-1817
301 x 381
Al dors, en xifres coetànies: “1519”.

1858

1519, desembre, 7. Molins de Rei.
Carles I i la seva mare Joana, reis de Catalunya-Aragó, confirmen als ciutadans honrats de Barcelona el
privilegi donat als esmentats ciutadans pel seu avi el rei Ferran (1510, agost, 31. Montsó), segons el
qual els matriculats en el llibre de matrícula d’aquest estament es podien reunir cada any, lliurement i
sense autorització de ningú, el dia primer de maig a la sala del Consell de Cent amb la intervenció dels
consellers designats aleshores per decidir les noves matriculacions d’altres ciutadans honrats per ingressar en aquest estament. El quòrum per als nous nomenaments s’estableix en la participació d’almenys
les dues terceres parts de ciutadans honrats que els elegiran per unanimitat. Atès que la dita unanimitat
és molt difícil d’assolir perquè la votació havia de ser pública i davant de tots els presents, Carles I estatueix que si el dit dia es reuneixen les citades dues terceres parts dels ciutadans honrats inscrits en el
llibre, poden votar, d’entre aquells proposats pels consellers de Barcelona, els nous ciutadans honrats pel
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vot de les tres quartes parts de tots els ciutadans honrats presents. Els consellers han de proposar la
inscripció en el llibre dels candidats d’un en un i, per evitar sospites, l’escrutini ha de ser secret.
A l’angle inferior esquerre: “Sacra cesarea et catholica maiestas mandavit mihi Michaeli Velasquez
Climent, visa per cancellarium, Augustinum, vicecancellarium, Ludovicum Sanchez, generalem thesaurarium”.
“Vidit cancellarius, Sanchez, generalis thesaurarius. Probatum. In Diversorum, IIIIº. Folio CLVIIII”.
A la part inferior dreta: “Vidit Augustinus, vicecancellarius”.
1A-1818
614 x 395
Al dors, en lletra i xifres coetànies (plica): “Consulatur et communicetur domino protonotario”.
Registrata. La declaración de la cláusula contenida del privilegio militar que el serenissimo? rey don
Ferrando, de gloriosa memoria, otorga a la ciudad de Barcelona. 1519”. En lletra posterior :
“MDXVIIIIº. Que en la matrícula dels ciutedans y sien presents les dues parts de tots los ciutedans,
y fetes de aquell tres yguals parts. És ja en lo libre de la matrícula. Ampliació fa la magestat del dit
emperador don Carles del privilegi del rey don Ferrando de la matrícula dels ciutedans volent que
en la \dita/ matrícula y hagen a ser presents les dues parts de tots los ciutedans fetes de aqueles
tres yguals parts. Est in Tercio Virido”.
Algunes de les notes dorsals estan en castellà i en català.
Hi manca el segell.
Signatura autògrafa de Carles I.
Confer. VICENS, Apèndixs, doc. 219, pàg. 413-417.

1859

1519, desembre, 10. Molins de Rei.
Carles I i la seva mare Joana, reis de Catalunya-Aragó, a súplica dels síndics de la ciutat de Barcelona a
les corts que ara se celebren en aquesta ciutat, atorguen la qualitat de ciutadans de Nàpols a Galceran
Durall, ciutadà de Barcelona, cònsol de catalans a Nàpols, i als seus successors en el dit ofici del consolat, i a Francesc Ramon de Llanes, mercader, resident i casat a Nàpols, el seu substitut, amb totes les
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1858. Carles I i la seva mare
Joana, reis de CatalunyaAragó, confirmen, amb certs
avantatges, als ciutadans honrats de Barcelona el privilegi
d’accés d’aquest estament a la
classe noble que els va atorgar per primera vegada el rei
Ferran II (1510, agost, 31.
Montsó), avi i pare, respectivament, d’aquests sobirans.
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gràcies, les prerrogatives i les llibertats de què gaudeixen els ciutadans de la dita ciutat, ordenant als oficials reials del regne de Sicília deçà el far (regne de Nàpols) i als de la ciutat de Nàpols el compliment
d’aquest privilegi. Els consellers de Barcelona podien nomenar cònsols a les parts orientals segons antics
privilegis atorgats pels reis avantpassats.
A la part inferior esquerra: “Sacra cesarea et catholica maiestas mandavit mihi Joanni Hannart?”.
“Vidit cancellarius et pro magnifico camerlengo. Vidit Ludovicus Sanchez, thesaurarius. In
Privilegiorum, VII, fol. CXXXXVIIIº”.
A la part inferior dreta: “Vidit Augustinus, vicecancellarius, [pro] prothonotario”.
1A-1819
351 x 568
Al dors, en lletra coetània: “Privilegio de ciutedenaje de Nápoles por el cónsol de cathalanes que
es o será y por el substituto que oy es tantum y (...) otro substituto, entendido que si el cónsol
(...). A supplicación de la ciudat de Barcelona, concordado en cortes. Registrata. Satisfaciat? de IIIIor
librarum IIIIor (...) pro taxacio”. En lletra i xifres posteriors: “Que lo cònsol de Nàpols sie tengut y
reputat per ciutedà de dita ciutat. Est in Tercio Virido. 1519. Autógrafo de Carlos 5º”.
Algunes de les notes dorsals estan en castellà i en català.
Hi manca el segell.
Signatura autògrafa de Carles I.

1860

1519, desembre, 10. Molins de Rei.
Carles I i la seva mare Joana, reis de Catalunya-Aragó, concedeixen de nou tots els privilegis, les constitucions, les extensions, les ampliacions i les pràctiques consuetudinàries relatives a l’elecció de cònsols
ultramarins per part dels consellers de la ciutat de Barcelona, privilegi atorgat per primera vegada pel
rei Jaume I (1268, agost, 6. Tarragona) i ratificat, atorgat de nou i ampliat pels seus successors. Aquest
privilegi consistia en l’elecció de cònsols no solament a les ciutats de Nàpols i de Palerm, sinó també en
altres ciutats dels regnes de Sicília deçà i dellà el far, llocs ultramarins, d’orient i de Romania, amb la
facultat donada als elegits pels consellers de poder designar lliurement lloctinent, lloctinents o substituts
i, si escau, remoure’ls a voluntat d’aquest càrrec, amb el coneixement dels consellers de Barcelona.
Tanmateix, determina la responsabilitat dels cònsols principals en els possibles errors dels seus lloctinents o substituts i en els casos que se’n segueixin litigis per la mala administració dels dits substituts o
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d’altres causes. Així mateix, delega en els consellers de Barcelona la resolució d’aquests incidents i ordena als oficials reials on hi hagi persones que tinguin aquest càrrec l’observança d’aquest privilegi.
A la part inferior esquerra: “Sacra cesarea catholica maiestas mandavit mihi Michaeli Velasquez
Climent. Visa per cancellarium, Augustinum, vicecancellarium, et Ludovicum Sanchez, generalem
thesaurarium, et pro conservatore Sicilie. Probatum”.
“Vidit cancellarius. Vidit Ludovicus Sanchez, generalis thesaurarius et pro conservatore Sicilie. In
Diversorum, IIIIº, folio CLVI”.
A la part inferior dreta: “Vidit Augustinus, vicecancellarius”.
1A-1820
402 x 536
Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Consulatur et comunicetur cum domino prothonotario. Registrata.
Per los consolats ultramarins que puguen substituhir. Privilegio que concede vuestra [alteza] a la
ciudat de Barcelona que los cónsoles de la mercaderia que en virtut de sus privilegios ponen en
las partes de Levante que puedan substituyr personas ydóneas a conocimiento de los consegeros
de Barcelona y que de las culpas de los substitutos sean tenidos los cónsules principales. Que los
cònsols ultramarins pugan substituhir puig sien persones ydòneas y que de les culpes dels substituts sien tinguts los cònsols principals en sien jutges los concellers de Barcelona. Est in Tercio Virido.
Que los cònsols ultramarins poden substituir. Karoli, imperatoris. 1519”.
Algunes de les notes dorsals estan en castellà i català.
Hi manca el segell.
Signatura autògrafa de Carles I.
Editat per CAPMANY, doc. 458, pàg. 666-668.
Regestat a Privilegis reials, doc. 447, pàg. 275. Original.
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1860. Carles I i la seva mare
Joana, reis de CatalunyaAragó, concedeixen de nou
tots els privilegis, les constitucions, les extensions, les
ampliacions i les pràctiques
consuetudinàries relatives a
l’elecció de cònsols ultramarins per part dels consellers
de la ciutat de Barcelona, privilegi atorgat inicialment pel
rei Jaume I (1268, agost, 6.
Tarragona), ratificat i ampliat
pels seus successors.

Signatura autògrafa de Carles I.
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1861

1519, desembre, 23. Molins de Rei.
Carles I i la seva mare Joana, reis de Catalunya-Aragó, a súplica dels síndics de la ciutat de Barcelona a
les corts que ara se celebren en aquesta ciutat, donen a Bernat de Marimon, cavaller barcelonès, elegit
cònsol de catalans a la ciutat de Palerm, i a Joan Berenguer Aguilar, nomenat cònsol a la ciutat de
Trapani, i als restants ciutadans de Barcelona designats cònsols d’altres ciutats del regne de Sicília dellà
el far (regne de Sicília insular), com ara la ciutat de Messina, i als seus successors en les ciutats on es
nomenin cònsols de catalans, els privilegis, les gràcies i les prerrogatives inherents als ciutadans de les
ciutats per a les quals han estat designats cònsols, privilegi que ordena observar a tots els oficials reials
de l’esmentat regne i de les citades ciutats.
A la part inferior esquerra: “Sacra cesarea catholica maiestas mandavit mihi Michaeli Velasquez
Climent. Visa per cancellarium, Augustinum, vicecancellarium, et Ludovicum Sanchez, generalem
thesaurarium, et pro conservatore Sicilie. Probatum”.
“Vidit cancellarius. Vidit Ludovicus Sanchez, generalis thesaurarius, et pro conservatore Sicilie.
Satisfaciat? uncias quatuor Vaguer taxator. In Itinerum Sicilie, IIº, folio XXVII”.
A la part inferior dreta: “Vidit Augustinus, vicecancellarius”.
1A-1821
373 x 517
Al dors, en lletra coetània (plica): “El ciudadanaje para los cónsoles de cathalanes en Sicilia.
Registrata”. En lletra i xifres posteriors: “Que los cònsols de cathelans en lo regne de Sicília sien
tenguts per ciutedans de les ciutats de les quals són cònsols. Est in Tercio Virido. 1519”.
Algunes de les notes dorsals estan en castellà i en català.
Hi manca el segell.
Signatura autògrafa de Carles I.
Editat per CAPMANY doc. 459, pàg. 669-670.
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1861. Carles I i la seva mare
Joana, reis de CatalunyaAragó, a súplica dels síndics
de la ciutat de Barcelona,
donen a Bernat de Marimon,
cavaller barcelonès, elegit
cònsol de catalans a la ciutat
de Palerm, i a Joan Berenguer
Aguilar, nomenat cònsol a la
ciutat de Trapani, i als restants
ciutadans de Barcelona designats cònsols d’altres ciutats
del regne de Sicília dellà far i
als seus successors en les ciutats on es nomenin cònsols
de catalans, els privilegis, les
gràcies i les prerrogatives
inherents als ciutadans de les
ciutats per a les quals han
estat designats cònsols.
Privilegi copiat en el Tercer
Llibre Verd, folis 272 r-274 r.
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1862

1520, febrer, 3. Barcelona.
Acta notarial per la qual Pere Miquel Artigó, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner de la
cort de Galceran Dusai, donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, a petició de Francesc i de Joan Ribera, germans, mercaders, fills del difunt Francesc Ribera, mercader, ciutadà
de Barcelona, mort intestat fa uns quinze dies, i de la seva muller Francina, vivent, en presència dels
peticionaris i de testimonis pregats, declara, sentencia i adjudica l’heretat, els drets i els béns que foren
del dit Francesc Ribera al seus esmentats fills, a parts iguals o equivalents. Hi intervé Francesc Narcís
Tries, notari i escrivà jurat de la cort del veguer de Barcelona, prenent les deposicions als testimonis cridats a declarar: Pere Camps, mercader, Antoni Font, calceter, i Jaume Ferrer, paraire de draps de llana,
tots ciutadans de Barcelona.
Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major
de la cort de la vegueria de Barcelona per Joanot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania de la dita
cort, li dóna forma pública el 1549, abril, 11.
1A-1822
449 x 535
Al dors, en lletra coetània: “De mossèn Ribera”.
Regular. Hi manquen alguns fragments.
Les deposicions dels testimonis pròpiament dites estan en català.

1863

1520, febrer, 15. Barcelona.
Clàusula de l’herència universal del testament de Galceran Salzet i Carbó i Ombau, ciutadà de
Barcelona. Nomena hereu universal Galceran Carbó Salzet i Ombau (sic.) també conegut com Galceran
Salzet Carbó, fill del testador i de la seva difunta muller [Elionor de Santcliment], i en substitució, en
aquest mateix ordre, els seus fills Pau Miquel Carbó, sempre que no s’hagi iniciat en els sagrats ordes o
professat en religió, Joana Anna, Àngela i Beatriu, amb els mateixos vincles. Si de cas manquen i en primer lloc, designa el seu germà Jordi Benet de Marimon i, en segon lloc, els fills de la seva difunta germana Elisabet Pujada.
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Jaume Planes, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Francesc Guamis, notari públic de Barcelona, de 1569, maig, 6, realitzat a partir d’un
trasllat anterior de Francesc Martí, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Jeroni Planes,
notari públic per autoritat apostòlica, absent, tinent les escriptures del seu difunt pare Jaume
Planes, notari públic de Barcelona, de 1551, abril, 2.
1A-1823
576 x 403
Al dors, en lletra coetània: “Fan per lo censal (...) per la senyora Carbona ha request stà loat”.
Aquest pergamí conté dos documents (1564, març, 28).

1864

1520, març, 12. Barcelona.
Elionor Antònia, muller de Miquel Mai, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, en compliment
d’allò estipulat en el document de compravenda, promet a Isabel Elies, vídua d’Antoni Elies, mercader,
també ciutadà de Barcelona, que no contradirà en res allò convingut en la dita venda, renuncia als seus
drets en els béns del seu marit per raó del seu dot i de l’esponsalici, ratifica la hipoteca d’un altre censal
mort i l’obligació dels béns que el seu marit li havia fet. Joan Miquel Mai, abat o comanador perpetu de
l’abadiat o monestir de Sant Salvador de la Placa, orde de Sant Basili, diòcesi de Messina, regne de
Sicília, germà i procurador del dit Miquel Mai, havia venut a la citada Isabel un censal mort de 400 lliures de preu i 320 sous de pensió anual, i, en garantia, li havia hipotecat un censal mort de 1250 lliures
de preu i 50 lliures de pensió anual, que el citat Miquel Mai rebia el 18 de setembre sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona i sobre els drets i les imposicions de la dita ciutat (1519,
octubre, 26).
Pau Gomar, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del difunt Antoni
Miquel, connotari seu, júnior, a instància de Joan Elies, doctor en ambdós drets, hereu universal de
la seva mare Isabel Elies, el va cloure el 1557, maig, 22.
1A-1824
262 x 289

249

Catàleg dels pergamins

1865

1520, març, 15. Barcelona.
Esteve Morillo, pintor, ciutadà de Barcelona, amb el consentiment exprés de la seva muller Genissa, ven
a Llorenç Vicenç de Tarba, sabater, de la ciutat de Tarragona, unes cases situades al carrer Major d’aquesta darrera ciutat, les quals té pels aniversaris comuns de la catedral de Tarragona i per la marmessoria del difunt Pere Ramon, prevere de la dita Seu, a cens de 14 sous per Pasqua per cadascun dels
propietaris alodials, per la quantitat de 70 lliures. Aquestes cases les havia comprat a Joan Rocamora,
mercader, ciutadà de Tarragona, i a la seva muller Caterina. Segueix àpoca de la mateixa data, en la
qual s’especifica que 14 lliures i 8 sous els va rebre en numerari en presència del notari infrascrit; 35
lliures i 12 sous, també els ha de percebre en numerari, i les 20 lliures restants s’han de destinar a lluir
les pensions d’un censal mort de 20 sous de pensió anual i 20 lliures de preu que rebia per Santa
Maria de febrer i que havia obligat a Pere Castelló, prevere, com a laica i privada persona.
Nuri Joan Fogassot, escrivà de manament reial i notari públic, habitant de Barcelona, tinent les
escriptures de l’escrivania del seu difunt pare i coescrivà Francesc Guerau Fogassot, escrivà de
manament i notari públic de Barcelona, li dóna forma pública el 1565, setembre, 13.
1A-1825
495 x 635
Al dors, en xifres i lletra coetànies: “1520. Carta de venda feta per Steva Morillo, pintor, a Lorenç
Vicenç de Tarba, sabater, de unes cases o hospici scituades en lo carrer Maior de la ciutat de
Tarragona, per preu de LXX lliures. Apud Franciscum Geraldum Fogassot, regium mandati scribam
et notarium publicum Barchinone”.

1866

1520, juny, 24. Montblanc.
Clàusula de l’herència universal del testament de Miquel Luquès, cavaller, habitant de Barcelona.
Nomena hereu universal de tots els seus béns el seu fill homònim, que substitueix pel fill pòstum mascle i, si neix una filla pòstuma, per aquesta darrera conjuntament amb la seva filla Maria Anna, a parts
iguals o equivalents. Així mateix, designa tutor i curador de la persona i els béns de tots els seus fills el
seu marmessor Jeroni Bernat Bonet, mercader.
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Baltasar Coloma, oriünd de la vila de Montblanc, notari públic i regent l’escrivania pública de la dita
vila pel rector de l’església i notari públic de Montblanc.
Trasllat d’Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona, de 1531, març, 16.
1A-1826
235 x 310
Al dors, en xifres coetànies: “1520”. Hi ha una altra nota molt esborrada.

1867

1520, juny, 28. Territori de Barcelona (prop del monestir de Santa Maria de Jesús).
Antoni Ramon Cornet, mercader, el seu fill Antic Cornet, ambdós ciutadans de Barcelona, en nom propi, i
així mateix com a tutor de la persona i dels béns del seu nét Climent, el primer, i com a procurador del
dit fill Climent, el segon, emancipat del seu pare, venen amb carta de gràcia a Joan Ribes, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 1166 sous i 5 diners de pensió anual, cobradors sobre tots els
seus béns el dia 3 de juliol, especialment sobre els quatre censals morts que el dit Climent Cornet rep
sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, específicament sobre el dret de la llenya,
per la quantitat de 1166 lliures i 7 sous. Efectuen la dita venda perquè el citat Antic tenia deutes i creditors per més de 3000 lliures. Segueix àpoca de data de 30 de juny.
Miquel Cellers, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del seu difunt sogre
i connotari Pere Mas, notari públic de Barcelona, li dóna forma pública el 1526, maig, 16.
1A-1827
911 x 583
Al dors, en lletra coetània: “Charta de censal venut per mossèn Anthoni Ramon Cornet y Antich
Cornet a mossèn Joan Ribes, mercader, de preu de MCLXVI lliures, VII sous y de pensió de (...)”.
Regular. Hi manquen fragments al llarg de la part esquerra del document que en dificulten la lectura.

1868

1520, setembre, 25. Barcelona.
Gaspar Benejam, mercader, ciutadà de Barcelona, reconeix que fra Agustí Galceran de Gualbes, prior del
monestir de Sant Jeroni de la Vall de Betlem, àlies de la Murtra, i el convent del dit monestir, li han pagat
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la quantitat de 80 lliures, preu de la venda amb carta de gràcia que Benejam havia fet als dits prior i
convent, avui mateix, d’un censal mort de 3 lliures i 4 sous de pensió anual, cobrador el dia present
sobre els seus béns mobles i immobles haguts i per haver. Gaspar Fontarnau, prevere, conventual i procurador del dit monestir, de voluntat del venedor, abona aquesta quantitat a la Taula de Canvi a nom de
Magdalena, muller de Pere Puig, coraller, i de Caterina, muller de Joan Bosc, apotecari, i a d’altres com a
hereves universals i marmessors, respectivament, de la difunta Joana, vídua de Joan Ferrer, apotecari, per
a la lluïció i a la redempció d’un censal mort de 75 sous de pensió anual i 75 lliures de preu que
Benejam i altri prestaven anualment a la dita Joana Ferrera el dia 6 de setembre.
Pere Gener, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del difunt Miquel
Sumes, connotari seu, li dóna forma pública el 1523, desembre, 10.
1A-1828
250 x 283

1869

1520, octubre, 15. Barcelona.
Pere o Perot Miquel, ciutadà, clavari, síndic i procurador de la ciutat de Barcelona, en compliment de les
deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials atorgats a la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Jaume de Cardona, cavaller, de l’orde de Sant Jaume de l’Espasa,
com a usufructuari, i a la seva muller Caterina de Cardona i de Rocabertí, com a propietària, un censal
mort de 40 lliures de pensió anual, cobrador el dia 15 d’octubre sobre la universitat i els singulars de la
ciutat de Barcelona, especialment sobre la imposició de la llenya i el dret extraordinari damunt el vi i la
verema últimament imposats, per la quantitat de [1.000 lliures], a for de 25.000 sous per mil sous de
pensió. Aquest censal es crea per tenir els diners necessaris per al proveïment de carn de moltó de la
ciutat Barcelona, ja que Joan Destorrent, ciutadà de Barcelona, altres principals i els seus fiadors havien
incomplert el contracte signat la Pasqua del 1518 per efectuar aquest servei durant tres anys. Els aldarulls que el 1519 podia haver provocat la manca d’aquest producte a la ciutat, agreujat per la presència del rei Carles amb la seva cort a Barcelona per les necessitats addicionals que això comportava, la
proximitat de la Pasqua i de la fira de Bellpuig, on s’havien de realitzar les primeres compres de moltons, la necessitat immediata de comprar moltons a la Llitera i la disponibilitat d’una certa quantitat de
numerari per als compradors nomenats pel Consell de Cent van incidir en la llicència atorgada al dit
clavari (1519, març, 30). Els compradors designats en substitució per la ciutat foren Joan Bargalló, mercader, ciutadà de Barcelona, Domenjó del Cassó i Sardanya de Sant Boi, o, si de cas manquen, aquells
nomenats pels consellers amb la intervenció de Joan Berenguer Aguilar, ciutadà de Barcelona, del dit
Consell de Cent Jurats.
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Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Joan Vilana, notari, ciutadà de
Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del difunt Miquel Puigsec, [notari públic] de
Barcelona, li dóna forma pública el 1556, setembre, 12.
1A-1829
772 x 626
Al dors, en lletra coetània: “Tallar per mossèn Codina”.
Regular. Hi manquen fragments al llarg de tota la part dreta del pergamí que en dificulten la lectura.
Les deliberacions del Consell de Cent són en català.

1870

1521, gener, 5. Barcelona.
Joan Sunyer, doctor en ambdós drets i del Consell Reial, ciutadà de Barcelona, i Francesc Agustí, cavaller, de
l’orde de Calatrava, oriünd de la ciutat de Lleida, venen amb carta de gràcia a Climenta, vídua de Jaume
Mercer, gerrer, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 500 sous de pensió anual, cobrador el dia 5 de
gener sobre la totalitat del seus béns, per la quantitat de 500 lliures. En garantia de compliment presenten
com a fiador Lluís Icart, donzell i batlle general de Catalunya, domiciliat a Barcelona, i Joan Sunyer obliga
especialment tres censals morts: dos de 200 sous de pensió anual i 200 lliures de preu cadascun que ell
mateix havia comprat a Galceran de Torrent, ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona (1515, febrer, 17;
1519, setembre, 5), cobradors els dies 17 de febrer i 5 de setembre sobre la universitat de la dita ciutat,
especialment sobre el dret dels flequers, i un de 100 sous de pensió anual i 100 lliures de preu, part d’un
censal de mort de 200 sous de pensió anual i 200 lliures de preu que el dit Sunyer havia adquirit a
Galceran Fiveller, ciutadà i clavari de Barcelona, cobrador el 30 juliol sobre el dret ja esmentat. Segueix
àpoca de la mateixa data, on consta que les 500 lliures s’ingressen a nom del dit Sunyer.
Joan Canyelles, doctor en ambdós drets, notari públic per tota la terra i la dominació reials, ciutadà
de Barcelona.
1A-1830
674 x 678
Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Venda de D sous censals, pagadors quiscun any a cinc del mes
de janer, feta per los magnífics mossèn Joan Sunyer, doctor en quiscun dret y del real consell, y
mossèn Francesc Agostí, cavaller, de l’orde de Calatrava, principalls, y lo noble don Luys Ycart, fermaran? a la dona na Climenta, que fora muller d’en Jaume Mercer, quòndam, gerrer, per preu de
cinch-centes lliures. 1521”.
La data de l’àpoca està equivocada. Diu any 1520, en lloc de 1521.
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1871

1521, gener, ?. Barcelona.
Testament d’Arnau Roger Dusai, ciutadà de Barcelona, fill de Galceran Dusai, ciutadà de la dita ciutat, i
de la seva muller Beatriu. Nomena marmessors del seu testament el seu germà Bernat Dusai, ciutadà
de Barcelona, i la seva muller Anna, els quals són també curadors dels fills comuns. Ordena ser enterrat
a l’església de Santa Maria del Mar, a la capella de Sant Rafael i de les Onze Mil Verges. Fa deixes a la
dita església, per a les obres que s’hi executin i al bací de pobres vergonyants de Santa Maria del Mar.
Llega una certa quantitat a la seva filla, muller d’Esteve Sapila, ciutadà de Barcelona, pels drets que té
en els seus béns i en contemplació de matrimoni. Nomena hereva universal la seva muller Anna i llega
la llegítima a Eimeric, Ramon, Lluís i Dionís, els fills comuns amb la citada Anna.
[Andreu Miquel] Mir, notari públic de Barcelona.
1A-1831
293 x 298
Al dors, en lletra coetània: “Testament del magnífich mosèn Arnau Roger Dusay, quòndam, ciutedà
de Barchalona, fet en l’any MDXXI”. Segueixen altres notes força esborrades.
Regular. Hi manca un fragment de pergamí al llarg de tota la part esquerra que, juntament amb els
fongs, en dificulten la lectura.

1872

1521, març, 6. Barcelona.
Carles Brujó, Donat Ponç i Pere Deià, mercaders, tots ciutadans de Barcelona, tutors i curadors de la
persona i dels béns de Miquel, Felip i Elisabet, pubills, fills i hereus universals del difunt Joan Monegal,
també mercader i ciutadà de la dita ciutat, atès que han de retornar a Caterina, vídua del dit Monegal i
mare dels citats impúbers, la quantitat de 375 lliures, preu del dot i de l’augment o de la donació
“propter nupcias” de la dita Caterina consignats en els capítols matrimonials amb Joan Monegal, li
donen vitalíciament les pensions de tres censals morts, amb la condició que, a la seva mort, reverteixin
als fills pubills. Això és, un de 8 lliures de pensió anual i 200 lliures de preu, un altre de 4 lliures de pensió anual i 100 lliures de preu, ambdós a raó de 25.000 sous per milenar, cobradors els dies 19 i 30 de
juny, respectivament, i, finalment, un darrer de 5 lliures de pensió anual i 100 lliures de preu, a raó de
20.000 sous per milenar, cobrador el dia 11 de setembre, tots tres carregats sobre la universitat i els
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singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret extraordinari de la farina. Bernat Mas,
prevere, actua de procurador de l’esmentada Caterina en aquest afer.
Joan Savina, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del difunt Joan Castellar, notari públic
per les autoritats reial i de Barcelona, li dóna forma pública, el 1549, juliol, 21?
1A-1832
407 x 673
Regular. Lletra molt esborrada i hi manquen fragments al llarg de la part dreta del pergamí que en
dificulten la lectura.

1873

1521, abril, 13. Barcelona.
Acta notarial per la qual Antoni Riquer, doctor en lleis, jutge setmaner de la cort de Galceran Fiveller,
regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, a petició de Joan Miquel Mai, doctor en
ambdós drets, abat o comanador perpetu del monestir de Sant Salvador de la Placa, orde de Sant Basili,
diòcesi de Messina, procurador del seu germà Miquel Pau Mai, que ara viu a la cort, en presència del
peticionari i de testimonis pregats, sentencia, declara i adjudica l’heretat i els béns que foren dels difunts
Joan Mai, doctor en ambdós drets, regent la cancelleria reial del rei Ferran, i els de la seva muller Elisabet,
al citat Miquel Pau Mai, fill segon dels dits cònjuges. Elisabet, que havia estat nomenada hereva universal
pel seu marit en el testament, marxà de Barcelona a Vallbona del Bosc a causa de la pesta i s’ha comprovat la seva mort en el dit lloc de Vallbona, essent enterrada al monestir de Santa Caterina o dels
Predicadors. Els testimonis cridats a declarar al respecte són: Joan Palomeres, notari públic de Barcelona,
Francesc Ferrer, ciutadà de Barcelona, i Joan Veià, prevere beneficiat de la catedral de Barcelona.
Apareixen inserides les clàusules de l’herència universal dels testaments dels dits Joan Mai i de la seva
muller Elisabet, en les quals figuren citats Climent Miquel, estudiant, i Francesc Miquel, els altres dos fills
mascles dels dit cònjuges, a més d’Elisabet Jerònima Camporrells, l’única filla del citat matrimoni.
Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major
de la cort de la vegueria de Barcelona per Joan Terré, major, donzell, senyor útil de l’escrivania de la
dita cort, li dóna forma pública el 1565, març, 31.
1A-1833
882 x 777
Les clàusules de l’herència universal dels testaments de Joan Mai i de la seva muller Elisabet i les
deposicions dels testimonis cridats a declarar són en català.
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1874

1521, abril, 26. Barcelona.
Donat Ponç, mercader, ciutadà de Barcelona, com a hereu universal de Joana (1512, juny, 7), vídua, en
primeres noces, de Francesc Figueres, doctor en ambdós drets, ciutadà de la dita ciutat, i, en segones
noces, de Miquel Falcó, ciutadà de Barcelona, transfereix i restitueix al seu nebot Benet Ponç, també
mercader, ciutadà de la citada ciutat, fill i hereu universal del seu difunt germà Sebastià Ponç, mercader
de Barcelona, la propietat, les pensions i el prorrateig de les dites pensions de quatre censals morts, dos
d’ells cobradors sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, i els altres dos cobradors
sobre el General del Principat de Catalunya. Sebastià Ponç havia donat entre vius a la seva germana
Joana, en contemplació de matrimoni i en concepte de dot, segons que consta en els capítols matrimonials entre aquesta i Lluís (sic.) Figueres, la quantitat de 1731 lliures, 4 sous i 3 diners, entre numerari i
censals morts, amb la condició que si la dita Joana morís sense successors legítims només podria disposar lliurement de la meitat d’aquesta quantitat, revertint la resta al citat Sebastià o als seus hereus. Atès
que s’ha produït aquesta situació, Donat, hereu de Joana, realitza la restitució pertinent de la meitat del
dot a l’hereu del dit Sebastià.
Pere Gener, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del difunt Miquel
Sumes, connotari seu, el qual va obviar la citació dels testimonis, per sentència d’Antoni Sarrovira,
doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, jutge assignat de la vegueria de Barcelona, consigna els testimonis preceptius, Salvador Ros, mercader, i Bartomeu Mesa, notari, habitants de Barcelona, i li
dóna forma pública el 1541, setembre, 16.
1A-1834
426 x 431

1875

1521, maig, 13. Barcelona.
Pere Sarrovira, ciutadà de Barcelona, i la seva muller Esperança venen amb carta de gràcia a Caterina
Duralla, prioressa del monestir de Santa Maria de Jonqueres, i al convent del dit monestir, un censal
mort de 200 sous de pensió anual, cobrador el dia 6 de febrer sobre la totalitat dels seus béns, per la
quantitat de 250 lliures, a for de 25.000 per mil sous de pensió anual. En garantia de compliment, obliguen un censal mort de 1250 lliures de preu i 1000 sous de pensió anual que el dit matrimoni rebia
aquest mateix dia 6 de febrer sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona. Realitzen la
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venda del dit censal per abonar a Joan Descoll, mercader, ciutadà de Barcelona, la quantitat de 254 lliures que se li devien per l’administració i la tutela de la dita Esperança i la del seu difunt germà Francesc
Esteve. Segueix àpoca de la mateixa data.
Pau Gomar, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania d’Antoni Miquel, connotari seu, júnior, a instància de la dita prioressa i de Tomàs Vallès, procurador i ecònom del
monestir de Santa Maria de Jonqueres, el va cloure el 1572, abril, 11.
1A-1835
749 x 548
Al dors, en lletra coetània: “Per la loïció del censal de pensió de CC sous y preu de CCL lliures
que lo monastir de Jonqueres rebia sobre la ciutat en febrer. Junqueres”.

1876

1521, maig, 28. Barcelona.
Testament de Miquel de Gualbes, donzell, domiciliat a Barcelona, fill dels difunts Ferrer de Gualbes,
cavaller, i de la seva muller Beatriu. Nomena marmessors Pere Mir, mestre en sagrada teologia, de l’orde
dels Frares Menors, els seus nebots Jaume Serra, ciutadà, Bernat Serra, cavaller, i Ferrer de Gualbes, donzell, Galceran Carbó, ciutadà de Barcelona, la seva muller Violant i el fill comú Miquel Àngel de Gualbes.
Demana ser enterrat a l’església de Santa Maria del Mar, a la capella dels Gualbes, sense cap insígnia
de tipus militar. Fa deixes per a la celebració de misses, a la seva parròquia, al bací de captius cristians
a redimir, a l’Hospital de la Santa Creu i als seus fills: Isabel, muller de Gaspar de Llordat, i Diafebus, als
marmessors, als seus nebots i a la seva muller Violant, a qui deixa usufructuària vitalícia de tots els seus
béns, i llega un censal mort de 300 lliures de preu que li havia donat el rei, i que havia estat del difunt
Joan Santjordi, condemnat per heretge, el qual es rebia sobre la ciutat de Barcelona. Nomena hereu universal el seu fill Miquel Àngel, i en substitució Diafebus, els altres fills mascles per ordre de primogenitura, la seva filla Elisabet de Llordat, els fills i les filles d’aquesta, primer per línia masculina i després per la
femenina, les altres filles que pogués tenir, amb les mateixes condicions, i, finalment, el seu citat nebot
Ferrer de Gualbes i els seus successors. En cas que Gaspar sobrevisqui a la seva muller i la succeeixin
els seus fills, mana que tota l’heretat sigui venuda i que l’import s’inverteixi en censals morts en llocs
segurs, les pensions dels quals han de cobrar els marmessors fins a la majoria d’edat de l’hereu o l’hereva. Igualment, nomena tutors i curadors dels seus fills la seva muller Violant, i els seus nebots Jaume
Serra i Ferrer de Gualbes. Això s’ha d’observar sempre que l’hereu o l’hereva no hagi rebut els sagrats
ordes o hagi professat en religió.
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Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona.
1A-1836
342 x 483
Al dors, en lletra coetània: “Testament del magnífic mossèn Miquel de Gualbes, quòndam, donzell,
en Barcelona domiciliat”.
Català.

1877

1521, juny, 15. Barcelona.
Benet Ponç, mercader, ciutadà de Barcelona, dóna i transfereix a Joan Malet, ciutadà de la mateixa ciutat, com a usufructuari, i a la seva muller Paula, com a propietària, germana del donador, dos censals
morts cobradors sobre la universitat de Barcelona, que els havia promès com a dot de Paula en els capítols matrimonials signats entre ambdós cònjuges i els hi devia. Són els següents: a) un de 150 lliures de
preu i 6 lliures de pensió anual, a for de 25.000 per mil sous, cobrador el 17 de març, que posseïa per la
restitució que li havia fet Donat Ponç, també mercader de Barcelona, hereu universal de la seva germana
Joana, vídua, primer, de Francesc Figueres, doctor en lleis, i, després, de Miquel Falcó, ciutadà de Barcelona,
i b) un altre de 470 lliures de preu i 18 lliures, 19 sous i 3 diners de pensió anual, a raó de 25.000 per
mil sous, part d’un censal mort de major preu i pensió (1250 lliures de preu i 1000 sous de pensió
anual), cobrador el 4 de maig, que havia heretat del seu difunt pare Sebastià Ponç, mercader, ciutadà de
Barcelona, el qual l’havia adquirit a Guerau Dusai, clavari i síndic de dita ciutat (1502, maig, 14).
Jaume Benet Miquel, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del seu difunt oncle patern i
connotari Antoni Miquel, que havia escrit aquest document abreujat, sense esmentar l’evicció i
havia omès altres clàusules, motiu pel qual intervé el veguer de Barcelona, i, amb el permís de les
persones concernides en aquest instrument, li dóna forma pública el 1541, agost, 27.
1A-1837
455 x 437
Al dors, en xifres coetànies: “1521”.
Més endavant la data de cobrament del segon censal és el dia14, la mateixa que apareix en el
document de creació del dit censal. Es tracta d’un error de l’escrivà.
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1878

1521, agost, 8. Barcelona.
Francesc Solsona, doctor en ambdós drets, canonge de la catedral de Barcelona, i vicari general i oficial
de Guillem Ramon de Vic, bisbe de Barcelona, prevere cardenal de Sant Marcel, i Bartomeu Ferrer, ciutadà de Barcelona, regent la tresoreria reial al Principat de Catalunya, tots dos procuradors del citat
bisbe, venen i arrenden a Francesc Codines, notari, ciutadà de Barcelona, el dret anomenat vulgarment
dels cóps per un període dels dos anys i els nou mesos esdevenidors, tal com era costum, per la quantitat de 880 lliures de Barcelona, a raó de 320 lliures per any. El pagament s’efectuarà en terminis de
quatre mesos, comptadors a partir de l’1 d’agost, amb un total de 106 lliures, 13 sous i 4 diners per
termini, fins a l’abonament de la totalitat de les citades 880 lliures. Codines presenta fiadors: Macià
Ferragut, canonge de la catedral de Barcelona, i Antoni de la Mata, pellisser i bidell de la dita església,
ciutadà de Barcelona.
Pere Joan Garau, notari públic per tot el Principat de Catalunya i pels comtats del Rosselló i de la
Cerdanya, ciutadà de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del difunt Pere Bellissén, connotari seu, a instància de Jaume Codina, mercader, hereu del seu difunt pare Francesc Codina,
notari, li dóna forma pública el 1545, abril, 20.
1A-1838
493 x 478
Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Carta del l’arendement (sic.) dels cóps que féu, lo quòndam,
mon pare. 1521”.

1879

1521, agost, 17. Barcelona.
Caterina Sala i el seu fill Pere Pau Sala, fill i hereu del difunt Pau Sala, vidrier de Barcelona, donen entre vius
a Paula Beneta, donzella, filla i germana respectivament dels donadors, la quantitat de 1000 lliures en contemplació del seu matrimoni amb Bernabé Segarra, mercader, ciutadà de Barcelona, fill dels difunts
Bartomeu Sagarra, també mercader i ciutadà de Barcelona, i de la seva muller Caterina, de les quals 500
lliures s’abonen en numerari i la resta en un censal mort de 500 lliures de preu i 20 lliures de pensió anual
que la dita Caterina Sala rebia el mes de juliol sobre la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret de
la llenya. Aquesta quantitat comprèn les 150 lliures que li llegà el seu pare, les 100 lliures que li deixà la
seva àvia paterna Beneta, vídua de Vicenç Sala, vidrier, ciutadà de Barcelona, i tots els altres drets que
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pogués al·legar en l’heretat del seus pares. Així mateix, atès que la dita quantitat ultrapassa els 500 florins, insinuen aquesta donació davant del veguer o del regent de la vegueria de Barcelona.
Joan Miquel Artigó, notari, ciutadà de Barcelona.
Trasllat de Joan Miquel Artigó, notari públic per tot el Principat de Catalunya, ciutadà de Barcelona,
a instància de Caterina Sala, de 1523, abril, 27.
1A-1839
446 x 472
Regular. La part dreta del pergamí està força esborrada i hi ha fongs que en dificulten la lectura.
La clàusula dels capítols matrimonials pròpiament dita està en català.

1880

1521, agost, 19. Barcelona.
Clàusula de l’herència universal del testament d’Elionor, vídua de Joan Esteve, mercader, ciutadà de
Barcelona, filla dels difunts Blai Ferrer, també mercader i ciutadà de Barcelona, i de la seva muller
homònima. Nomena hereu universal Joan Ponç, amb la condició que prengui el cognom d’Esteve, i, en
substitució, els seus nebots barons o els fills mascles dels nebots premorts, fills de la seva germana
Constança Agullana, a parts iguals o equivalents, amb excepció d’aquells que hagin entrat en sagrats
ordes o professat en un orde religiós.
Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona.
Trasllat d’Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona, de 1536, agost, 17.
1A-1840
243 x 410
La clàusula de l’herència universal pròpiament dita està en català.

1881

1521, setembre, 17. Barcelona.
Acta notarial per la qual Galceran Fiveller, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i
Moianès, a petició de Bernat Falcó, donzell, germà i procurador d’Elisabet Falcona i de Cruïlles, d’acord
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amb el privilegi atorgat a la ciutat de Barcelona respecte als testaments sacramentals, en presència del
peticionari i de testimonis pregats, publica i autentifica el testament de la difunta Anna Marquesa de
Cruïlles, filla del difunt Miquel Joan de Cruïlles, donzell, i de la dita Elisabet. Anna Marquesa, que morí l’agost passat, havia declarat hereva universal la seva mare Elisabet, en presència de la citada mare, de la
seva àvia i de Bernat Miquel, metge. Intervé en aquest procediment, el qual es realitza amb l’aprovació
de Jaume Roca, prevere, vicari de l’església de Sant Just, Joan del Vilar, doctor en ambdós drets, un dels
advocats ordinaris de la ciutat, prenent les deposicions dels testimonis cridats a declarar: Baldiri Guerau
Cortei, estudiant en arts, del lloc de Calonge, i l’esmentat Bernat Miquel, mestre en arts i en medicina,
ciutadà de Barcelona. L’acte es porta a terme a l’altar de Sant Fèlix Màrtir de l’església de Sant Just.
Macià Joan, notari públic de Barcelona i regent l’escrivania dels testaments sacramentals per
Angelina, vídua de Pere Antoni, mercader, senyora útil d’aquesta escrivania, amb el regent de la
vegueria de Barcelona i Jaume Roca, vicari de l’església de Sant Just, li dóna forma pública.
1A-1841
499 x 492
Al dors, en lletra coetània: “Testament sacramental de la senyora Anna Merquesa Cruïlles, fila de la
muller del senyor Splugues. Est in enventario”.
Regular. La meitat superior del pergamí presenta la lletra molt esborrada.
Les deposicions dels testimonis pròpiament dites estan en català.

1882

1521, octubre, 17. Barcelona.
Acta notarial per la qual Pau Mas, doctor en lleis, jutge setmaner de la cort de Galceran Fiveller, ciutadà,
regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, a petició de Baldiri Guerau Cortei, estudiant en arts, procurador d’Elisabet, vídua de Miquel Joan de Cruïlles, donzell, domiciliat a Barcelona, en
presència del peticionari i de testimonis pregats, declara, sentencia i adjudica l’heretat i els béns que foren
del dit Miquel Joan, mort intestat, a la seva vídua Elisabet Falcó i de Cruïlles, filla del difunt Pere Antoni
Falcó i germana de Bernat Falcó. Miquel Joan havia mort estant la seva muller Isabel o Elisabet embarassada de set mesos, i dels dits cònjuges nasqué Anna Marquesa, hereva universal del seu pare, la qual, al
seu torn, morí l’agost passat al voltant dels catorze anys, i mitjançant testament sacramental nomenà
hereva universal la seva mare Elisabet. Intervé l’infrascrit Pere Martí prenent les deposicions als testimonis
cridats a declarar: Pere Joan Mas, Elionor, vídua de Gaspar Lleida, Jaume Ram, tots tres mercaders i ciutadans de Barcelona, i Margarida Beneta, vídua de Pere Antoni Alòs, també ciutadà de Barcelona.
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Pere Martí, notari públic de Barcelona, i escrivà major de la cort de la vegueria de Barcelona per
Pere Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania de la dita cort.
1A-1842
494 x 681
Al dors, en lletra coetània: “Adiudicació de la heretat de mossèn Miquel Iohan de Cruylles, quòndam, donzell, feta a la senyora Ysabel, muller sua, com a hereva de na Anna Marquesa, quòndam,
filla sua e del dit, quòndam, marit seu. Est in enventario. Són de mossèn Falcó”.

1883

1521, desembre, 22. Barcelona.
Joan Mai, comanador perpetu de l’abadiat de Sant Salvador de la Placa, diòcesi de Messina, regne de
Sicília, en nom propi i com a procurador general del seu germà Miquel Mai, doctor en ambdós drets, ven
amb carta de gràcia a Antoni Roca, Blai Vila, de la Seu, Galceran Orell, de Santa Maria del Mar, i Pau Palau,
de Santa Maria del Pi, preveres beneficiats de les dites esglésies i administradors de l’Hospital de pobres
preveres de la ciutat i diòcesi de Barcelona nomenat de Sant Sever, un censal mort de 234 sous i 9 diners
de pensió anual, cobrador per meitats els dies 25 de setembre i 19 de desembre, respectivament, sobre
els béns dels dits germans Mai, pel preu de 269 lliures, 17 sous i 9 diners, a raó de 25.000 sous per mil
de pensió. Segueix àpoca de la mateixa data, on consta que, de voluntat dels venedors, les 269 lliures, 17
sous i 9 diners, s’ingressen a la Taula de Canvi a nom dels pròcers i administradors de la Confraria de Sant
Marc dels Sabaters per a la lluïció d’un censal mort d’idèntics preu i pensió, que els dits germans prestaven
amb iguals condicions i els mateixos dies als citats administradors de la dita Confraria. A més a més, els
abona 6 lliures, 19 sous i 8 diners, prorrata de les pensions degudes fins al dia de la lluïció del dit censal.
Pere Saragossa, notari públic de Barcelona.
1A-1843
858 x 609
Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal mort feta per micer Joan May (...), en nom seu propi e
com a procurador de micer Miquel May, doctor, ciutedà de Barcelona, als honorables administradors de l’Hospital [de San]t Sever dels preveres de la ciutat e bisbat de Barcelona, de preu de
CCLXVIIII lliures e de pensió de CCXXXIIII sous e nou diners quiscun any pagadors, la meytat a
XXV de setembre ab special obligació de censal del General, e l’altra meytat a XVIIII de desembre
ab special obligació de censal de la ciutat de Barcelona. És continuada en lo capbreu recòndit en lo
archiu de dit Hospital ab (...) en cartes LXXXXVI e CVI, ab senyal de nº XII”. En lletra posterior:
“De l’Hospital de Sant Sever. Per luïció feta per don Hierònym de Pinós”.

263

Catàleg dels pergamins

1884

1521, desembre, 22. Barcelona.
Joan Mai, comanador perpetu de l’abadiat de Sant Salvador de la Placa, orde de Sant Basili, diòcesi de
Messina, regne de Sicília, en nom propi i com a procurador general del seu germà Miquel Mai, doctor en
ambdós drets, ven amb carta de gràcia a Antoni Roca, Blai Vila, ambdós de la Seu, Galceran Orell, de
Santa Maria del Mar i Pau Palau, de Santa Maria del Pi, preveres beneficiats de les dites esglésies i
administradors de l’Hospital de pobres preveres de la ciutat i diòcesi de Barcelona nomenat de Sant
Sever, un censal mort de 360 sous de pensió anual, cobrador per meitats els dies 25 de setembre i 19
de desembre, respectivament, sobre la totalitat dels béns dels dits germans Mai, per la quantitat de
450 lliures, a raó de 25.000 sous per mil sous de pensió. Segueix àpoca de la mateixa data, on consta
que, de voluntat dels venedors, les 450 lliures s’ingressen a la Taula de Canvi de Barcelona a nom
d’Antoni Boi, espaser, ciutadà de Barcelona, per a la lluïció d’un censal mort de pensió i de preu equivalents, cobrador en idèntics dies, que els dits germans Mai li prestaven, més 10 lliures i 14 sous, corresponents a les pensions prorrata degudes des del dia de la redempció del dit censal.
Pere Saragossa, notari públic de Barcelona.
1A-1844
821 x722
Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal mort feta per micer Joan May, abat, en nom seu e
com a procurador de micer Miquel May, doctor, ciutedà de Barcelona, als honorables administradors de l’Hospital de Sant Saver dels capellans de la ciutat e bisbat de Barcelona de preu de
CCCCL lliures e de pensió de CCCLX sous quiscun any pagadors, la huna meytat a XXV de
setembre amb special obligació de censal del General, e l’altra meytat a XVIIII de desembre ab
special obligació de censal de la ciutat. És continuada en lo Capbreu Vell, recòndit en lo archiu de
dit Hospital, cartes LXXXXVIIª e CVII, sots nombre XIII”.

1885

1522, gener, 31. Barcelona.
Antoni Boi, espaser, ciutadà de Barcelona, reconeix que Joan Mai, comanador perpetu de l’abadiat de
Sant Salvador de la Placa, orde de Sant Basili, diòcesi de Messina, regne de Sicília, Miquel Mai, doctor en
ambdós drets, ciutadà de Barcelona, hereu dels béns del seu pare Joan Mai, doctor en ambdós drets,
ciutadà de Barcelona, conseller reial, i successor també de l’heretat de la seva mare Elisabet, [d’una
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banda], i Antoni Roca, Blai Vila, de la Seu, Galceran Orell, de Santa Maria del Mar, i Pau Palau, de Santa
Maria del Pi, preveres beneficiats en les citades esglésies i administradors de l’Hospital de pobres preveres de la ciutat i diòcesi de Barcelona nomenat de Sant Sever, situat en la dita ciutat, [de l’altra], que del
preu de la venda d’un censal mort de preu de 450 lliures i de pensió anual de 360 sous, que Joan Mai,
en nom propi i com a procurador del seu germà Miquel, han venut ara amb carta de gràcia (1521,
desembre, 22) als administradors del dit Hospital, pagador per meitats els dies 25 de setembre i 19 de
desembre, respectivament, amb especial obligació de dos censals de major preu i pensió anual, cobradors aquest dos mateixos dies, que Miquel Mai rebia sobre el General de Catalunya i damunt la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, amb el pacte que els dits administradors escriurien el preu
a nom de Boi a la Taula de Canvi, li han pagat: 1) 450 lliures per a la lluïció d’un censal mort de similar
preu i de pensió anual de 18 lliures, que Elisabet Mai, mare dels dits germans, li havia venut prèviament
(1517, gener, 8), pagador per meitats els dies 25 de setembre i 19 de desembre, amb especial obligació dels dos censals esmentats en què foren fiadors els citats germans Mai. Aquests havien efectuat la
venda per pagar el dot de la seva germana Elisabet, muller de Joan Ramon Marcel·lí de Camporrells,
donzell, domiciliat a Barcelona, i els 40.000 sous que el seu pare Joan Mai, doctor en ambdós drets,
conseller reial, havia llegat a la citada filla; i 2) 10 lliures i 14 sous de les pensions prorrata degudes des
de les esmentades dates de pagament fins al dia de la lluïció del dit censal, cosa que suma un total de
460 lliures i 14 sous. Per això, Antoni Boi, dóna, cedeix i transfereix als citats Antoni Roca, Blai Vila,
Galceran Orell i Pau Palau, administradors de l’Hospital de preveres pobres, els drets que ell té o pugui
tenir contra Elisabet Mai, els seus fills Joan i Miquel Mai, i l’heretat del difunt Joan Mai, obligats en el
censal lluït pels dits administradors, tant pel llegat fet pel dit Joan Mai a la seva filla Elisabet com per la
cessió de drets feta al dit Boi per Pere Costa, doctor en drets, i la seva muller Jerònima (1517, gener,
27), en defensa del censal comprat pels dits administradors, la prorrata pagada i els censals obligats
sobre el General de Catalunya i la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona.
Pere Saragossa, notari públic de Barcelona.
1A-1845
309 x 546
1886

1522, febrer, 22. Barcelona.
Testament de Pere Gorofre, manescal, ciutadà de Barcelona, fill dels difunts Guillem Gorofre, del lloc del
Torell o el Torrell (Monturell -sic.-), al Camp de Tarragona, i de la seva muller Marcona. Nomena marmessors Antoni Romaguera, apotecari, Pere Copons, prevere, vicari de l’església de Santa Maria del Mar,
i la seva muller Caterina, la qual designa també tutora dels fills comuns. Ordena ser enterrat a la seva
parròquia de Santa Maria del Mar, on mana també la celebració de misses per al salvament de la seva
ànima. Realitza deixes a la citada església de Santa Maria del Mar i a la Confraria de Sant Eloi dels
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Ferrers de Barcelona. Fa llegats a la seva muller, a qui, entre d’altres, reconeix el dot, l’esponsalici i l’augment, i a Pere, Elionor i Eulàlia, fills comuns del testador i de la dita muller, esmentant també el fill pòstum naixedor. Finalment, designa hereu universal Esteve Gorofre, germà dels anteriors, i, en substitució, i
en aquest ordre: Pere, el fill naixedor, si es baró, i després les filles, Elionor i Eulàlia.
Miquel Cellers, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del seu difunt sogre
i connotari Pere Mas, li dóna forma pública el 1524, octubre, 17.
1A-1846
374 x 479
Al dors, en lletra coetània: “Testament de mestre Pere Gorofre, quòndam, manescal”.

1887

1522, febrer, 27. Barcelona.
Testament de Beatriu, vídua de Guillem Pere Comes, mercader, ciutadà de Barcelona, filla dels difunts
Antoni Rossell, de la vila de Sant Vicenç dels Horts, i de la seva muller Francina. Nomena marmessors el
seu fill Joan Comes, el seu gendre Antoni Serra, ambdós mercaders, i Pere Rossell, batifuller, tots ciutadans
de Barcelona. Ordena ser enterrada al cementiri de la seva parròquia de Santa Maria del Mar. Realitza
una sèrie de llegats a centres i institucions religioses, i confraries i/o associacions professionals com l’església de Santa Maria del Mar, l’Hospital de la Santa Creu i confraries de Santa Maria i la Santa Creu dels
Peiers, de Sant Nicolau dels Frares Menors i de Sant Miquel i de Santa Maria de l’Esperança, de l’església
de Sant Cugat [del Rec]. Fa deixes per a la celebració de misses per a la seva ànima al monestir de
Santa Maria de Jesús, al territori de Barcelona, i diversos llegats als seus néts, Francesc Comes, fill i hereu
universal del seu difunt fill Guillem Pere Comes, mestre en arts i en medicina, a qui perdona les obligacions del seu pare envers ella, Rafaela, Maria Anna i Cecília, filles del dit Guillem Pere, als seus néts -mascles i fembres-, fills del dit fill Joan i de la seva difunta filla Beatriu, a la seva nora Elisabet, muller de Joan
Comes, al seu gendre Antoni, espòs de Beatriu, i a Pere Puigdeponç, estudiant en arts. Assigna peces de
vestit bones a Joana, criada seva, muller de Pere Pasqual, paraire, i a Beatriu, muller de Joan Feliu, ferrer.
Finalment, nomena hereu universal el citat Joan Comes, i en substitució, tots els seus néts –mascles i fembres–, a parts iguals o equivalents, fills dels citats Guillem Pere i Beatriu Comes.
Pere Gener, notari públic de Barcelona.
1A-1847
219 x 370
Al dors, en lletra coetània: “Testament de la senyora Beatriu, muller de mossèn Guillem Pere
Comes, quòndam, mercader. Maig y juny”.
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1887. Testament de Beatriu,
vídua de Guillem Pere
Comes, mercader, ciutadà de
Barcelona, pares de Joan, l’hereu universal, i dels difunts
Guillem Pere, mestre en arts i
en medicina, i Beatriu, muller
d’Antoni Serra, també mercader i ciutadà de la dita ciutat.
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1888

1522, febrer, 27. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1887.
Pere Gener, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Joan Jeroni Canyelles, notari públic de Barcelona, de 1530, octubre, 19.
1A-1848
268 x 530
Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Treslat autèntich del testament de la senyora Beatriu Comes.
1522”.

1889

1522, febrer, 27. Sant Boi de Llobregat.
Joan Rosselló, agricultor, de la vila de Sant Boi de Llobregat, ven amb carta de gràcia o pacte de retrovenda, per un període màxim de cinc anys, a Salvador Colom, també agricultor, de la mateixa vila, una
peça de terra campa d’una mujada i mitja, plantada amb arbres fruiters de diversos gèneres, entre els
quals magraners, situada en la citada parròquia de Sant Boi, al lloc nomenat Sales, per la quantitat de
4 lliures. Aquesta peça de terra llinda al nord amb una finca del comprador i el dit Rosselló la posseeix
per Guillem Ramon de Soler, senyor de la casa de Fonollar, que n’és el propietari alodial, a canvi d’un
cens anual de 2 sous per Sant Joan de juny.
Jaume Gibert, prevere, regent l’escrivania pública de la vila i de la parròquia de Sant Boi de
Llobregat per Joan de Cardona, vicari perpetu i notari públic de les dites vila i parròquia.
1A-1849
346 x 365
Al dors, en lletra coetània: “És del senyor en Colom per lo capbrevar de mossèn Soler. Carta Roseló”.
En lletra posterior: “Carta de la (...) Roselló a hon de (...) y per [mossèn] Guillem Ramon de Soler”.
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1890

1522, abril, 19. Girona.
Jeroni Roca, doctor en ambdós drets, ciutadà de Girona, fill i hereu del difunt Nicolau Roca, notari públic,
ciutadà de la dita ciutat, nomena conjuntament procuradors amb plena potestat Miquel Xicot, doctor
en ambdós drets, i Jeroni Rupit, notari, tots dos ciutadans de Barcelona, absents, per acceptar les 800
lliures que la universitat de Barcelona devia al seu pare, com a propietari, i a Isabel, vídua, en primeres
noces, de Jaume Guerau Banyills, mercader, ciutadà de Barcelona, i, en segones, de (en blanc) Ollers,
també mercader i ciutadà de la citada ciutat, com a usufructuària, preu de la lluïció d’un censal mort
amb carta de gràcia que els esmentats Nicolau i Isabel rebien sobre el dret de la fleca de la ciutat de
Barcelona, a raó o for de 20.000 per mil sous de pensió anual.
Miquel Garbí, notari públic substitut de l’hereu o successor del difunt Jaume de Campllong, notari
públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.
1A-1850
235 x 328

1891

1522, abril, 25. Barcelona.
Acta notarial per la qual Pere Llull, Francesc Oliver, Galceran de Barberà, Jordi Joan i Bernat Fluvià, consellers enguany de la ciutat de Barcelona, juntament amb el Consell de Cent Jurats de la dita ciutat, fent ús
d’antics privilegis reials i amb el consentiment del regent la vegueria de Barcelona, atorguen procuració i
sindicat a Jaume Pau, ciutadà i clavari de la dita ciutat, per vendre censals morts amb carta de gràcia, al
major preu que podrà, la quantitat de diners necessaris per al tall o proveïment de carn de moltó de la
ciutat de Barcelona per a l’any següent, que comença a comptar el dia de la Pasqua de Resurrecció del
Senyor, cobradors sobre totes les imposicions, els béns i els drets de la dita ciutat, amb especial obligació
del dret de dos diners sobre el quintar de la llenya darrerament imposat. Prèviament, els consellers i el
Consell de Cent Jurats havien intentat arrendar en subhasta el dit tall o proveïment de la carn de moltó
per a la citada ciutat, a for de 18 diners per lliura de carn, juntament amb el dret del cabeçatge, però no
havien trobat comprador. Hi són presents, entre d’altres, Jaume Planes, notari i escrivà del Consell de
Barcelona, Climent Balaguer i Jeroni Poll, verguers dels dits consellers, ciutadans de Barcelona.
Rafael Puig, notari públic de Barcelona i escrivà del Consell de la dita ciutat, que trobà la dita procuració entre les escriptures de l’escrivania de la casa del dit Consell, de temps del difunt Jaume
Planes, connotari i coescrivà, li dóna forma pública el 1532, maig, 23.
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1A-1851
594 x 522
Les deliberacions del Consell de Cent pròpiament dites són en català.

1892

1522, abril, 26. Barcelona.
Jerònima Onofra i Elionor Anna, donzelles, de quinze i catorze anys d’edat, respectivament, filles del difunt
Lluís Jeroni Ballester, ciutadà de Barcelona, i de la seva muller Joana Beneta [Serra], vivent, que resideixen des
de fa un temps al monestir de Santa Maria de Jonqueres, orde de Sant Jaume de l’Espasa, hereves universals del seu pare a parts iguals, amb el consentiment de Pere de Santcliment, donzell, Francesc Ballester,
oncle patern, Jaume Serra, ambdós ciutadans, i Mateu Vidal i Desplà, cavaller, domiciliat a Barcelona, parents
paterns i materns de les dites germanes, donen entre vius, cedeixen i transfereixen a la seva mare Joana
Beneta, els drets que ambdues germanes puguin tenir en l’heretat del seu pare, tant per raó de l’herència
com per la llegítima que els pertoca, a canvi de la quantitat de 7 lliures anuals vitalícies per a cadascuna
d’elles més les despeses necessàries per assolir la creu de l’orde de Sant Jaume de l’Espasa del dit monestir,
ultra les 8 lliures anuals vitalícies que els llegà el seu pare a cada una, amb la condició que, a la mort de
Joana Beneta, aquests drets que li cedeixen passin íntegrament a la seva germana Isabel, donzella, o si la
seva mare ho considera així, siguin dividits a parts iguals entre les tres germanes, la qual cosa és acceptada
expressament per la dita Joana Beneta. Així mateix, atès que allò que li cedeixen excedeix els 500 auris,
nomenen Joan Albert, prevere beneficiat de l’església de Calonge, procurador general per insinuar aquesta
donació davant de Galceran Fiveller, ciutadà, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i
Moianès. Lluís Jeroni Ballester en el seu testament (1509, abril, 22) havia nomenat hereu universal en primer lloc el seu fill Lluís Jeroni Antic Simó, germà de les citades germanes, el qual designà hereva universal la
seva mare Joana Beneta. Com que aquest morí, d’acord amb el testament del pare i en absència d’altres
fills mascles, les seves germanes passaren a ser les hereves universals del citat Lluís Jeroni Ballester. La definició de comptes es fa pels drets que la dita Joana Beneta té en l’heretat del seu marit, tant pel seu dot i l’esponsalici com pel dret d’usdefruit de la dita herència, en certes condicions.
Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona, regent les escriptures del difunt Antoni Anglès, notari
públic de Barcelona, pel seu fill homònim, absent, tinent les dites escriptures del seu pare, a instància de Tomàs Pujades, donzell, li dóna forma pública el 1560, setembre, 28.
Trasllat de Nicolau Lentisclà, notari públic de Barcelona, de 1570, febrer, 21.
1A-1852
492 x 527
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1893

1522, juny, 12. Barcelona.
Damià Guasc, Montserrat Desvalls, Pere Juncar i Antoni Sunyer, sabaters, tots ciutadans de Barcelona, pròcers i administradors l’any present de la Confraria de Sant Marc dels Sabaters de Barcelona, reconeixen
que Joan Mai, comanador perpetu de l’abadiat de Sant Salvador de la Placa, orde de Sant Basili, diòcesi de
Messina, regne de Sicília, i Miquel Mai, hereu dels béns del seu pare Joan Mai, conseller reial, tots dos doctors en ambdós drets, ciutadans de Barcelona, i successors dels de la seva mare Elisabet Mai, d’una banda,
i que Antoni Roca, Blai Vila, de la Seu, Galceran Orell, de Santa Maria del Mar, i Pau Palau, de Santa Maria
del Pi, preveres beneficiats i administradors de l’Hospital de pobres preveres de Sant Sever de la ciutat i
diòcesi de Barcelona, de l’altra, que del preu de la venda d’un censal mort de 269 lliures, 17 sous i 9 diners
de preu i 234 sous i 9 diners (=11 lliures, 14 sous i 9 diners) de pensió anual, que els germans Mai han
venut amb carta de gràcia als administradors del dit Hospital, amb especial obligació de dos censals de
major preu i pensió cobradors el 25 de setembre i el 19 de desembre sobre el General de Catalunya i la
universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, respectivament, amb el pacte que els dits administradors en farien cessió i ho inscriurien a la Taula de Canvi a nom de la dita Confraria, els han pagat, d’una
part, 269 lliures, 17 sous i 9 diners per a la lluïció i redempció d’un censal mort de preu i pensió similars
que la seva mare Elisabet havia venut als dits administradors, cobradors els mateixos dies amb especial
obligació dels censals ja esmentats, dels quals eren fiadors ambdós germans, i d’altra part les pensions
prorrata degudes del censal lluït des dels dies 25 de setembre i 19 de desembre passats, que sumen 6
lliures, 19 sous i 8 diners. Elisabet Mai havia efectuat aquesta venda per pagar el dot i el llegat de 40.000
sous que el dit Joan Mai, pare dels tres germans citats, havia llegat a la filla i germana homònima, muller
de Joan Ramon Marcel·lí de Camporrells, donzell, domiciliat a Barcelona. Així mateix, es comprometen a no
reclamar res a Pere Costa, doctor en drets, i a la seva muller Jerònima (1517, juny, 27).
Pere Saragossa, notari públic de Barcelona.
1A-1853
346 x 519

1894

1522, juliol, 4. Barcelona.
Clàusula de l’herència universal del testament d’Elisabet, vídua de Pere [Antic] Mateu, notari i escrivà
[major] de la Batllia General de Catalunya, ciutadà de Barcelona, filla dels difunts Marc Vidal, de Sarrià,
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ciutadà de Barcelona, i de la seva muller Bartomeua. Nomena hereu universal Francesc Planes, impúber,
fill de Jaume Planes, marmessor de la testadora, i de la seva muller Magdalena, neboda de la dita
Elisabet, i en substitució, i en aquest ordre, Esteve i Magdalena Planes, impúbers, germans de l’anterior.
En darrer terme, designa les germanes Francina, vídua de Marturià Gual, Caterina i Nestorina, així
mateix nebodes de la testadora, a parts iguals o equivalents.
Joan Vilana, notari públic de Barcelona.
Trasllat d’Onofre Bou, notari públic de Barcelona, de 1561, gener, 8.
1A-1771
327 x 504
Aquest document està escrit en el mateix pergamí que el document núm. 1810.

1895

1522, agost, 18. Barcelona.
Pere Bonavia, mercader, ciutadà de Barcelona, ven amb carta de gràcia a Francesc Ferrer, Eulàlia, vídua i
usufructuària de Miquel Ferrer, i Pere Joan Roser, mercader, ciutadans de la dita ciutat, tutors i curadors
dels fills pubills i hereus del citat Miquel Ferrer, un censal mort de 12 lliures de pensió anual que
Bonavia rebia cada 30 d’abril sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, per la quantitat de 300 lliures, a raó de 25.000 sous per mil de pensió. Bonavia havia heretat aquest censal del seu
difunt pare homònim, que l’havia comprat a Bernat Dusai, clavari i síndic de la ciutat de Barcelona
(1505, abril, 30). Margarida, muller del dit Pere Bonavia, aprova i ratifica expressament aquesta venda.
Segueix àpoca de la mateixa data, on s’especifica que, a més a més, els compradors abonen 3 lliures i
12 sous, corresponents a les pensions prorrata degudes des del 30 d’abril passat fins al dia d’aquesta
compravenda, cosa que fa un total de 303 lliures i 12 sous.
Pere Joan Reig, notari públic de Barcelona.
1A-1854
541 x 562
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1896

1522, octubre, 10. Barcelona.
Jaume Pau, ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona, procurador i síndic de la universitat de la dita ciutat, fent ús d’antics privilegis reials i en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats, ven
amb carta de gràcia a Àngela Beneta, vídua de Guillem Ramon de Ganer, donzell, domiciliat a la vegueria de Cervera, després habitant i ciutadà de Barcelona, filla del difunt Pere Safont, ciutadà de la dita
ciutat, un censal mort de 400 sous de pensió anual, cobrador el dia 10 d’octubre sobre la universitat i
els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret de dos diners sobre cada quintar de
llenya darrerament imposat, per la quantitat de 500 lliures, a raó de 25.000 sous per mil sous de pensió anual. Aquest censal es crea per obtenir els diners necessaris per a les despeses generades pel tall o
la provisió de carn de moltó d’aquest any i de l’any vinent per als ciutadans i habitants de Barcelona, i
s’adquireix amb els diners procedents de la lluïció d’un altre censal mort d’iguals preu i pensió que
Miquel Safont, ciutadà de Barcelona, germà de la citada Àngela, li havia donat en contemplació de
matrimoni, i que ella cobrava anualment el dia 12 de març sobre la universitat i els singulars de l’esmentada ciutat. Isabel Pallarès, vídua de Jaume Pallarès, cavaller, domiciliat a Barcelona, actua de procuradora del dit Miquel en aquest afer i hi dóna el seu consentiment. Segueix àpoca de la mateixa data.
Rafael Puig, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de la notaria del difunt Jaume Planes,
connotari seu, li dóna forma pública el 1536, novembre, 13.
1A-1855
760 x 454
Al dors, en lletra coetània: “Fa per lo censal luyt de la senyora Àngela [Beneta] de Ganer”.
Les deliberacions del Consell de Cent Jurats al respecte són en català.

1897

1522, octubre, 10. Barcelona.
Jaume Pau, ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona, procurador i síndic de la universitat de la dita ciutat,
fent ús d’antics privilegis reials i en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats, ven amb
carta de gràcia a Elisabet, muller de Berenguer Ortigó, beiner, ciutadà de Barcelona, un censal mort de
264 sous de pensió anual, cobrador el dia 10 d’octubre sobre les imposicions i els béns de la universitat i
els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret de dos diners per quintar de llenya
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darrerament imposat, per la quantitat de 330 lliures, a for o raó de 25.000 sous per mil sous de pensió
anual. Aquest censal es crea per obtenir els diners necessaris per a les despeses generades, tant per les
compres de moltons com pel tall o la provisió d’aquest tipus de carn per a l’any vinent, per als ciutadans i
habitants de Barcelona. La dita Elisabet adquireix aquest censal amb els diners procedents dels seus béns
parafernals, els quals li pervingueren de la successió dels seus pares. Segueix àpoca de la mateixa data.
Onofre Bou, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Jeroni Planes, notari i doctor en drets,
ciutadà de Barcelona, tinent les escriptures del seu difunt pare Jaume Planes, notari públic de
Barcelona, li dóna forma pública el 1569, octubre, 13.
1A-1856
747 x 643
Al dors, en lletra coetània: “Fa per la luyció del censal de [preu] de CCCXXX lliures y de pensió
XIII lliures, IIII sous que rebia [mossèn Pau] Sala a X de octubre sobre la lenya. Diffinit”.
Les deliberacions del Consell del Cent Jurats estan en català.

1898

1522, octubre, 25. Barcelona.
Jaume Pau, ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona, procurador i síndic de la universitat de la dita ciutat,
fent ús d’antics privilegis reials i en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats, ven amb
carta de gràcia a Caterina, vídua de Pere Gorofre, manescal, ciutadà de Barcelona, com a tutora i curadora
de la persona i els béns d’Esteve Gorofre, el fill comú pubill i hereu universal del seu pare, un censal mort
de 800 sous de pensió anual, per la quantitat de 1000 lliures, a for de 25.000 sous per mil sous de pensió anual, cobrador el 25 d’octubre sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret de dos diners per quintar de llenya darrerament imposat. Aquest censal es crea per
obtenir els diners necessaris per a les despeses generades pel tall o la provisió de carn de moltó per a
l’any vinent per al proveïment dels ciutadans i habitants de Barcelona. Segueix àpoca de la mateixa data.
Pere Ponç Casademunt, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del difunt
Jaume Planes, connotari seu, li dóna forma pública el 1531, agost, 5.
1A-1857
684 x 631
Al dors, en lletra coetània: “ Del senyor prior (Corb...). Falta una transacció y ob(...) y res metre”.
Les deliberacions del Consell del Cent Jurats són en català.
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1899

1522, octubre, 29. Barcelona.
Jaume Pau, ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona, procurador i síndic de la universitat de la dita ciutat, fent ús d’antics privilegis reials i en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats, ven
amb carta de gràcia a Magdalena, vídua de Joan de Casadevall, botiguer, ciutadà de Barcelona, i al seu
fill homònim, també botiguer i ciutadà de Barcelona, hereu universal del seu difunt pare, un censal mort
de 1020 sous de pensió anual, cobrador el dia 29 d’octubre sobre totes les imposicions, els drets i els
béns de la dita universitat de Barcelona i dels seus singulars, especialment sobre el dret de dos diners
sobre cada quintar de llenya darrerament imposat, per la quantitat de 1275 lliures, a raó de 25.000
sous per mil sous de pensió. Aquest censal es crea per obtenir els diners necessaris per a les despeses
generades pel tall o la provisió de carn de moltó per a l’any vinent per al proveïment dels ciutadans i
habitants de Barcelona. Segueix àpoca de la mateixa data.
Antoni Dou, notari públic per les autoritats apostòlica i reial, ciutadà de Barcelona, i escrivà dels
registres reials, en nom i en lloc de Jeroni Planes, notari públic per autoritat apostòlica, ciutadà de
Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del seu difunt pare Jaume Planes, notari públic de
Barcelona, li dóna forma pública el 1573, juny, 13.
1A-1858
737 x 664
Al dors, en lletra coetània: “Fa la present carta per lo censal vuy en dia de pensió de XXXI lliures que
la causa pia del quòndam mossèn Joan Riembau, prevere, reb sobre la ciutat de Barcelona a XXVIIIIº
de octubre, y és del censal especificat assí: Censal de preu de mil dos-centes setanta y sinch lliures y
de [pensió] de mil y vint sous quiscun any, pagadós a XXVIIIIº de octubre, a [raó] de XXVM per mil,
venut per mossèn Jaume Pau, [clavari y síndic?] de Barcelona, a Magdalena Casadevall, viuda, muller
que [fou de Joan] Casadevall, quòndam, botiguer, ciutedà de dita ciutat, comprant en nom i a ops y
(...) [de Joan] Casadevall, fill seu, [ab special obligació del] dret de la llenya”.

1900

1522, novembre, 13. Barcelona.
Acta notarial per la qual Bernat de Marimon, cavaller, ciutadà de Barcelona, cònsol de catalans a la ciutat de Palerm, al regne de Sicília, en presència del notari infrascrit i de testimonis pregats, nomena Antoni
Planes, mercader, ciutadà de Barcelona, absent, ara resident en la dita ciutat de Palerm, procurador gene-
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ral i especial amb plena potestat per tractar totes les causes, les accions i les controvèrsies, tan principals
com apel·lacions, entre el dit Bernat de Marimon, d’una part, i els sagristans de la capella de Santa
Eulàlia de la ciutat de Palerm, els catalans residents en la dita ciutat i Arnau Pasqual, mercader, habitant
de Palerm, de l’altra part. Així mateix, li dóna atribucions per comparèixer per aquesta causa, tant davant
de tribunals eclesiàstics com reials, i/o davant del virrei o del lloctinent general del regne de Sicília.
Galceran Balaguer, notari públic de Barcelona.
1A-1859
355 x 317

1901

1522, novembre, 13. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1900.
Galceran Balaguer, notari públic de Barcelona.
1A-1860
345 x 355

1902

1522, novembre, 24. Barcelona.
Capítol de la divisió d’un censal, feta en compliment d’una sentència arbitral, entre els germans Joan
Nadal, Pere Nadal, ambdós paraires de draps de llana, ciutadans de Barcelona, i Gabriel Nadal, argenter, habitant de la dita ciutat, fills i hereus universals del difunt Pere Nadal, també paraire de draps de
llana de la citada ciutat, d’una part, i Eulàlia, filla i hereva del difunt Joan Nadal, muller de Pere Gener,
notari, ciutadà de Barcelona, de l’altra. Eulàlia pren les 535 lliures en preu i les 21 lliures i 8 sous en
pensió anual que se li deuen des del 30 d’abril passat endavant, part que li ha estat adjudicada i li pertoca d’aquell censal mort de pensió anual de 25 lliures i preu de 625 lliures que ambdues parts rebien
conjuntament proindivís sobre la universitat de la ciutat de Barcelona i els seus singulars.
Antoni Anglès, notari públic de Barcelona.
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Trasllat de Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona, regent les escriptures del difunt Antoni
Anglès, notari públic de la dita ciutat, pel seu fill homònim, notari, absent, a instància de Jaume Joan
Gener, mercader, de 1557, octubre, 8.
1A-1861
243 x 304
Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Lo capítol de la divisió entre Joan Nadal, Pere Nadal, parayres,
e Gabriel Nadal, de una part, y (...) [Eu]làlia, muller de Pere Janer, notari (...). Fa per lo censal de la
ciutat de 535 lliures. 15[22]”.

1903

1522, novembre, 24. Barcelona.
Jaume Pau, ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona, procurador i síndic de la universitat de la dita ciutat, fent ús d’antics privilegis reials i en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats, ven
amb carta de gràcia a Francesc Franc, doctor en ambdós drets, conseller i regent la cancelleria reial, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 800 sous de pensió anual, cobradors el dia 24 de novembre
sobre les rendes i els béns de la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre
el dret o la imposició de dos diners per quintar de llenya darrerament exigit, per la quantitat de 1000
lliures, a for de 25.000 mil sous de preu per mil sous de pensió anual. Aquest censal es crea per obtenir
els diners necessaris per a les despeses generades pel tall o la provisió de carn de moltó per a l’any
vinent i el següent, producte bàsic per a l’alimentació dels ciutadans i habitants de Barcelona.
Onofre Bou, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Jeroni Planes, notari i doctor en drets,
ciutadà de Barcelona, tinent les escriptures del seu difunt pare Jaume Planes, notari públic de
Barcelona, li dóna forma pública el 1569, desembre, 12.
1A-1862
726 x 593
Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal de pensió XXXX lliures y preu de 1M lliures que lo
clavari vené a mossèn Francesc Franc sobre la lenya, a XXIIII de nohembre. Fan per la luyció del
censual que rebia mossèn Planella”.
Les deliberacions del Consell de Cent Jurats són en català.
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1904

1522, novembre, 24. Barcelona.
Jaume Pau, ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona, procurador i síndic de la universitat de la dita ciutat, reconeix haver rebut de Francesc Franc, doctor en ambdós drets, conseller i regent la cancelleria
reial, ciutadà de Barcelona, la quantitat de 1000 lliures, preu de la venda amb carta de gràcia que li ha
efectuat d’un censal mort de 800 sous de pensió anual, cobrador el dia 24 de novembre sobre les
imposicions i els drets de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret de dos diners per quintar de
llenya novament imposat. La venda s’havia portat a terme perquè la ciutat disposés dels diners necessaris per al tall o proveïment de la carn de moltó d’enguany i de l’any vinent, producte indispensable per
als ciutadans i habitants de Barcelona.
Onofre Bou, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Jeroni Planes, notari i doctor en drets,
ciutadà de Barcelona, tinent les escriptures del seu difunt pare Jaume Planes, notari públic de
Barcelona, li dóna forma pública el 1569, desembre, 12.
1A-1863
304 x 599

1905

1523, maig, 11. Barcelona.
Angelina Figueres, vídua de Pere Figueres, peller, i Pere Francesc Figueres, mercader, fill comú dels dits
cònjuges, ambdós ciutadans de Barcelona, venen amb carta de gràcia a Pere Copons, prevere, vicari
perpetu, Ramon Cavaller, prevere beneficiat, i Pere Guitard, capellà perpetu, tots preveres de l’església
de Santa Maria del Mar, administradors conjuntament de la causa pia de les sis lliures, recentment instituïda en la citada església per la dita comunitat, un censal mort de 200 sous de pensió anual més les
pensions prorrata degudes fins al dia d’avui, pel preu 200 lliures, que els dits mare i fill havien de rebre
anualment, el dia 10 de març, sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona. Aquest censal
Angelina l’havia comprat a Jaume Pau, clavari i síndic de la ciutat de Barcelona, el dia 10 de març passat. La compravenda és aprovada expressament per Anna, muller, per paraules de present, del dit Pere
Francesc. Segueix àpoca de la mateixa data.
Joan Castellar, notari públic de Barcelona.
1A-1864
494 x 584
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Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal creat de preu de CC lliures e de pensió de CC sous,
qui·s rep quiscun any a X de març, sobre la ciutat de Barcelona, venut per na Angelina Figueres e
son fill als administradors de Sancta Maria de la Mar (...) [del dret de] sis lliures. Marçs, 20: Causa
Pia de sis lliures”.

1906

1523, juny, 13. Barcelona.
Acta notarial per la qual Francesc Montaner, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner de
Galceran Fiveller, ciutadà, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, a petició de
Joan Rafael Terré, donzell, domiciliat a Barcelona, fill del difunt Bernat Terré, cavaller, domiciliat a la mateixa ciutat, conseller reial, i d’Aldonça, declara, sentencia i adjudica, en presència del peticionari i de testimonis pregats, l’heretat i els béns que foren del dit Bernat al citat Joanot o Janot Rafael Terré. Així mateix,
li assigna els 1000 florins, equivalents a 850 lliures, que el rei Carles i, en el seu nom, Lluís Sánchez, cavaller, conseller, tresorer general i procurador reial per aquest afer, havia consignat a Perot Terré, com a fill i
hereu universal de Bernat, sobre la diputació del General de Catalunya durant la recent i darrera cort
celebrada a Barcelona, al convent de Sant Francesc, ja que aquesta quantitat també formava part de
l’heretat. El rei Ferran havia atorgat la dita quantia a Bernat Terré per a la col·locació en matrimoni de la
seva filla Aldonça, que s’havia de casar amb Alfons de Cardona. Bernat Terré, en el seu testament (1517,
setembre, 28), havia nomenat hereu universal el seu fill Perot, el qual morí de pesta a Perpinyà cap al
mes de març de l’any passat, i, en substitució, el dit Joan Rafael, la qual cosa és ratificada per les deposicions dels testimonis cridats a declarar davant d’Agustí Balmes, notari i escrivà jurat de la cort del veguer
de Barcelona: Francesc Safont, mercader, ciutadà de Barcelona, Francesc Alonso, escuder, habitant de
Barcelona, al servei de la vídua de Bernat Terré, i Jaume Salbà, donzell, domiciliat a Barcelona. Inclou la
clàusula completa de l’herència universal del testament i els vincles corresponents.
Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major
de la cort de la vegueria de Barcelona per Joan Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania de la dita
cort, li dóna forma pública el 1569, juny, 21.
1A-1865
529 x 628
Al dors, en lletra coetània: “Adiudicacio hereditatis et bonorum que fuerunt magnifici Bernardi
Terre, quondam”.
Les deposicions dels testimonis pròpiament dites estan en català.
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1907

1523, juliol, 22. Barcelona.
Clàusula del testament de Violant, vídua de Guillem Benet de Cabanyelles, cavaller, habitant de
Barcelona, en la qual llega a Jaume de Montornès la quantitat de 100 lliures en preu i la pensió corresponent, d’aquell censal mort de 250 lliures de preu que ella rebia anualment en certa data sobre la
universitat de la ciutat de Barcelona, amb especial obligació del dret de la fleca.
Galceran Balaguer, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Joan Jeroni Canyelles, notari públic de Barcelona, de 1527, maig, 10.
1A-1866
182 x 300
La clàusula pròpiament dita està en català.

1908

1523, juliol, 28. Barcelona.
Pere Serraclara, candeler de cera, ciutadà de Barcelona, a causa dels molts serveis que li presta quotidianament en la seva vellesa, dóna entre vius a la seva filla Rafaela Serra, vídua, tots els seus béns, de
qualsevol tipus, haguts i per haver, amb la condició que mentre ell visqui sigui l’usufructuari de tot allò
que li dóna i rebi també tots els fruits i les rendes que produeixin els dits béns, retenint però la quantitat de 25 lliures, de les quals ha de poder disposar lliurement. La donació s’ha de fer efectiva a la seva
mort, de manera que aleshores cessi l’usdefruit i s’iniciï la propietat plena per part de la dita Rafaela.
Com que l’import de la donació excedeix la quantitat de 500 auris, ha de ser autoritzada pel veguer de
Barcelona, actuant Joan Mitjans, prevere beneficiat de l’església de Santa Maria del Mar, com a procurador del citat Serraclara en aquest tràmit. Rafaela accepta expressament la donació del seu pare.
Joan Savina, notari públic de Barcelona per les autoritats apostòlica i reial.
Trasllat de Pere Ripoll, notari públic de Barcelona, de 1529, juny, 17.
1A-1867
306 x 583
Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Translat auctèntic de una donació feta per lo senyor en Pere
Serraclara a la senyora Serra, vídua, filla sua. 1523”.
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1909

1523, setembre, 22. Barcelona.
Acta notarial per la qual Martí Joan Terré, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner de la
cort de Galceran Fiveller, ciutadà, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, a
petició de Carles Brujó, Donat Ponç i Pere Deià, mercaders, ciutadans de Barcelona, designats pel difunt
Joan Monegal, mercader de Barcelona (1516, novembre, 7), tutors i curadors de la persona i els béns de
Miquel, Felip i Elisabet, fills del testador i de la seva muller Caterina, els quals són els hereus universals
del dit Monegal a parts iguals, amb la facultat de substituir-se entre ells, en presència dels peticionaris i
de testimonis pregats, sentencia, declara i adjudica tots els béns de l’heretat del dit Joan Monegal a
Elisabet, l’única sobrevivent dels tres germans, ja que Miquel i Felip moriren tots dos de pestilència el
mateix dia dels mesos de juny o juliol de l’estiu passat. Hi intervé Bartomeu Miquel, notari i escrivà jurat
de la cort de la citada vegueria, prenent les deposicions als testimonis i veïns cridats a declarar:
Miquela, vídua de Bartomeu Torrens, agricultor, de la vila d’Igualada, Bernat Fiveller, donzell, domiciliat a
Barcelona, i Francina, muller de Pere Ollers, matalasser, ciutadà de Barcelona.
Pere Martí, notari públic de Barcelona i escrivà major de la cort de la vegueria de la dita ciutat per
Joanot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania de dita cort.
Trasllat de Pere Gener, notari públic de Barcelona, de 1551, desembre, 10.
1A-1868
465 x 531
Al dors, en lletra coetània: “Translatum adjudicacionis facte de hereditate Joannis Monagal, quondam”.
Les deposicions dels testimonis pròpiament dites són en català.

1910

1523, novembre, 20. Barcelona.
Lluís Desplà, ardiaca, i Guillem Clariana, beneficiat, ambdós preveres de la catedral de Barcelona, com a
marmessors del testament del difunt Pere de Vinyes, canonge de Barcelona, i en compliment de les
seves darreres voluntats, consignen, assignen i transfereixen a Martí Salbà, àlies Vinyes, donzell, domiciliat
a la ciutat de Barcelona i a l’Aragó, un censal mort de 7 lliures i 10 sous de pensió anual i 150 lliures
de preu més les pensions prorrata degudes, cobrador el dia 15 de novembre sobre la universitat de la
ciutat de Barcelona i els seus singulars, especialment sobre el dret de la fleca. Tanmateix, tal com consta
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en una clàusula del dit testament, si aquests censals es redimeixen s’han d’emprar en causes pies, el
preu dels lluïts al regne d’Aragó s’ha de dipositar a la sagristia de la catedral de Saragossa o en un altre
lloc segur, i només s’han d’esmerçar en les causes pies a les quals els dits censals fossin assignats, amb
el coneixement dels administradors de les causes pies instituïdes per Pere de Vinyes a la vila de Luna.
Joan Vilana, notari públic de Barcelona.
1A-1869
423 x 294
Al dors, en xifres coetànies: “1523”.

1911

1524, agost, 20.Vinçà.
Joan Bosom, menor de dies, del lloc de Rigardà, de la terra del Conflent, diòcesi d’Elna, nomena procurador i gestor del seus negocis Julià Perpinyà, doctor en ambdós drets, de la vila de Perpinyà, absent, per
portar a terme, tractar, prosseguir i terminar qualssevol litigis o causes entre ell, d’una part, i altres persones, de l’altra, en la defensa dels seus drets, tant a la cort reial de Barcelona com en qualsevulla altre
tribunal eclesiàstic o secular, i, en conseqüència, si escau, efectuar les al·legacions, apel·lacions, suplicacions, demandes, recusacions, provacions, impugnacions i l’elecció dels àrbitres pertinents per a la finalitat de què es tracti.
Vicenç Gahell, notari públic del lloc de Vinçà, de la terra del Conflent, diòcesi d’Elna.
1A-1870
182 x 356
Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Joannis Bosom, loci de Rigarda. 1524”.

1912

1524, setembre, 31. Barcelona.
Andrés Sánchez, de l’orde de Santa Maria del Carmel, del convent de Barcelona, Pere Monsó i Bernat
Folguera, preveres beneficiats i sotsobrers de la catedral de Barcelona, Rafaela Camps, vídua de Melcior
Gener, de la ciutat de Tortosa, Pere Garriga, prevere, vicari de l’església del Pi, i Martí Ivarra, clergue i
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mestre en arts, ciutadà de Barcelona, tots marmessors del testament de Constança de Porres, filla dels
difunts Joan de Porres, donzell, habitant de Valladolid, regne de Castella, i de l’homònima, en compliment
del testament de la dita Constança (1524, agost, 14), transfereixen als dits dos sotsobrers un censal
mort de 300 lliures de preu i 12 lliures de pensió anual, a raó de 25.000 sous per mil sous de pensió,
cobrador sobre la ciutat de Barcelona el dia 20 de desembre, de manera que, de la citada renda, se
celebrin dues misses de rèquiem setmanals a les capelles de la Concepció de Santa Maria i de Sant Iu
del Capítol de la Seu de Barcelona, i una missa solemne d’aniversari per la seva ànima, oficiada cada
26 de juny, amb les vestidures i els missals necessaris per a aquesta celebració, causa pia de la qual
són administradors els esmentats sotsobrers de la Seu i els seus successors. Aquest censal l’havia comprat la mateixa Constança, la qual havia nomenat hereus universals dels seus béns Déu, la seva ànima
i les pies causes.
Joan Vilana, notari públic de Barcelona.
1A-1871
444 x 509
Al dors, en lletra coetània: “La consignació dels marmessós de la senyora Constansa de Porres feta
als sotsobrés de la Seu de Barcelona de XII lliures pensió de censal sobre la ciutat, a raó de XXVM
per M[il], és a terme a XX de desembre. Per la luyció del censal de la marmessoria de na
Constança de Porros (sic.)”.

1913

1524, octubre, 17. Barcelona.
Acta notarial per la qual Andreu Riquer, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner
de la cort de Segimon de Barberà, donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i
Moianès, a petició de Pere Ponç Casademunt, notari, procurador dels obrers i administradors de les pies
causes de l’església parroquial de Sant Miquel, entre les quals les instituïdes per la difunta Elisabet
Serra, muller del difunt Gaspar Serra, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, en presència del peticionari i
de testimonis pregats, declara, sentencia i adjudica als dits obrers i administradors un censal mort de
232 lliures de preu i 9 lliures, 5 sous i 6 diners de pensió anual, a raó de 25.000 per mil sous de pensió, que la dita Elisabet rebia sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona i que havia llegat en contemplació del matrimoni a Dionísia, filla de Bernat Ferrer, donzell, domiciliat a la vegueria del
Penedès. Aquest censal l’havia deixat a la dita Dionísia, amb la condició que Gaspar Serra, l’hereu universal vitalici, rebés les pensions anuals fins que es realitzés el casament, i nomenà hereu universal
substitut Déu, la seva ànima i certes causes pies. Atès que els esmentats Dionísia i Gaspar moriren de
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pesta amb pocs dies de diferència, que Dionísia només tenia al voltant d’onze anys i, per tant, no s’arribà a casar mai, aquest censal anà a parar a l’heretat de Gaspar i en substitució a les citades causes
pies. Hi intervé Joan Martí, notari públic de Barcelona, i escrivà jurat de la cort de la vegueria de
Barcelona, el qual pren les deposicions dels tres testimonis cridats a declarar, entre els quals Caterina,
muller de Bernat Comes.
Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major
de la cort de la vegueria de Barcelona per Joan[ot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania de la
dita cort], el va cloure el 1536, novembre, 23.
1A-1872
287 x 516
Al dors, en xifres coetànies: “1524”.
Regular. Hi manquen fragments al llarg de tota la part dreta del pergamí i presenta fongs, la qual
cosa n’impedeix la lectura completa.
Les deposicions dels testimonis estan en català.

1914

1524, octubre, 19. Barcelona.
Anna, vídua en primeres noces del difunt Miquel Antic Sampsó, ciutadà de Barcelona, mort intestat, ara
muller de Francesc de Blanes, donzell, domiciliat a Barcelona, i el seu cunyat Francesc Bonaventura
Sampsó, ciutadà de Barcelona, hereu universal del dit difunt, donen i transfereixen a Jaume Alòs Colom,
ciutadà de Barcelona, fill i hereu del difunt Perot Colom, donzell, i als altres fills i hereus del dit Perot, per
meitats, un censal mort de 484 lliures de preu i 387 sous i 1 diner de pensió anual cobrador sobre la
universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona el dia 27 de maig més les pensions degudes fins al
dia d’avui, quantitats que sumen un total de 484 lliures, 13 sous i 3 diners de preu i 387 sous i 9 diners
de pensió anual. Aquest censal és part d’un censal major de 650 lliures de preu i 520 sous de pensió
anual, a for de 25.000 per mil sous de pensió, que Gabriel Sampsó, ciutadà de Barcelona, pare del dit
Miquel Antic, rebia anualment el dia 16 d’agost sobre els citats universitat i singulars, el qual havia comprat a Bernat Dusai, ciutadà, clavari i síndic de la ciutat de Barcelona (1505, agost, 16). La donació es
fa en compliment de la sentència règia donada per Joan de Cardona, canceller i conseller reial, en nom
d’Antonio de Zúñiga, prior a Castella de l’orde de Sant Joan de Jerusalem, conseller, lloctinent i capità
general del rei al Principat de Catalunya i els comtats del Rosselló i de la Cerdanya, llegida i publicada
per Francesc Guerau Fogassot, notari públic de Barcelona i escrivà reial (1524, maig, 27). Hi figura el
consentiment exprés de l’actual marit de la dita Anna.
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Pau Gomar, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del difunt Antoni
Miquel, connotari seu, després d’esmenar alguns defectes formals i de procediment i desenvolupar
el document, a instància de Pere Antoni Colom, ciutadà de Barcelona, li dóna forma pública el
1555, agost, 2.
1A-1873
632 x 395
Al dors, en lletra i xifres coetànies: “In solutum dacio facta per magnificam dominam Annam, que in
primis nupciis [fuit uxorem] honorabilis Michaelis Anthici Sampso, quondam, civis Barchinone, (...)
et Franciscum Bonaventuram Sampso, civem dicte civitatis, heredem universalem eiusdem fratris
sui, ab intestato defuncti, honorabili Jacobo Alos Colom, civi Barchinone, et filiis et heredibus Peroti
Colom, quondam, domicello, pro medietate, de quadringentis octuaginta quatuor libris, terdecim
solidis et tribus denariis in precio et CCCLXXXVII solidis, VIIII denariis in pensione ex quodam
censuali precii DCL librarum et pensionis annue DXX solidorum quod recipi anno quolibet sextadecima augusti super universitate Barchinone. Penes quondam discretum Anthonium Michaelis,
notarium publicum Barchinone. 1524”.

1915

1524, octubre, 25. Barcelona.
Francesc Solzina, doctor en lleis, ciutadà i clavari, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, ven amb carta de gràcia a Jeroni Malet, també doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 800 sous de pensió anual, a raó de 25.000 sous per milenar, cobrador cada any el dia 24
d’octubre sobre les imposicions i els drets de la dita universitat i dels seus singulars, especialment sobre
el dret de la llenya, darrerament imposat, per la quantitat de 1000 lliures. Aquest censal es crea per
lluir, quitar i redimir els censals morts que Bernat Dusai, ciutadà i aleshores clavari de la dita ciutat, i
altres clavaris posteriors van vendre a forasters, habitants forans i altres persones no contribuents en les
imposicions, els drets i les càrregues de la ciutat de Barcelona, al mateix for o raó. Segueix àpoca de la
mateixa data.
Onofre Bou, notari públic de Barcelona, en lloc i en nom de Jeroni Planes, notari i doctor en drets,
ciutadà de Barcelona, tinent les escriptures del seu difunt pare Jaume Planes, notari públic de
Barcelona, li dóna forma pública el 1570, febrer, 15.
1A-1874
760 x 663
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Al dors, en lletra coetània: “Censal de preu de mil lliures venut `[a?] Hierònym Malet. Fan per luyció del sensal (...) en la (...) per lo qual tenia per (....) obligació de don Gaspar de Josa”.
Regular. Hi manquen fragments al llarg de tota la part dreta del pergamí, la qual cosa en dificulta la
lectura.

1916

1524, novembre, 15. Barcelona.
Segimon de Barberà, cavaller, veguer de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, nomena Pere Marí,
de la parròquia de Sant Cebrià de Tiana, i Bartomeu de Reixac, de la parròquia de Sant Vicenç de
Mollet, administradors generals i curadors de la persona i dels béns de Bernat de Reixac, germà del dit
Bartomeu, de la dita parròquia de Mollet, i cunyat del citat Pere, perquè ha perdut l’enteniment i dilapida els seus béns. Els administradors, en garantia de compliment, obliguen tots els seus béns i presenten
fiadors: Joan Colomer, ferrer, de la dita parròquia de Mollet, i Francesc Armengol, de la citada parròquia
de Tiana. Caterina, muller del curat, havia sol·licitat al veguer aquesta intervenció, el qual havia delegat
la investigació en Jeroni Guinard, doctor en lleis, jutge setmaner de la cort del citat veguer.
Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major
de la cort de la vegueria de Barcelona per Joanot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania de la dita
cort. El clou Joan Martí, notari i escrivà jurat de la dita cort.
1A-1875
256 x 383

1917

1524, novembre, 23. Barcelona.
Jaume Ric, abat del monestir de Santa Maria de Ripoll, de l’orde de Sant Benet, vicari general de
Guillem Ramon de Vic, prevere cardenal de Sant Marcel, bisbe de Barcelona, dóna i assigna a Francesc
Prat, àlies Muntalt, clergue de la diòcesi de Barcelona, abans beneficiat del benefici dit de Santa Maria
a l’església del monestir de Sant Joan de l’Erm, diòcesi de Barcelona, el tercer benefici sota la invocació
de sant Silvestre a la catedral de Barcelona, vacant per la renúncia, feta avui mateix, de Nicolau Safont,
clergue, que l’havia permutat amb el citat benefici de Santa Maria del monestir de Sant Joan de l’Erm
que pertanyia al dit Francesc. L’assignació es fa en la persona de Bernat Mas, prevere beneficiat de la
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1916. Segimon de Barberà,
cavaller, veguer de Barcelona,
Igualada, Vallès, Moià i
Moianès, a petició de
Caterina, muller de Bernat de
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administradors generals i
curadors de la persona i dels

béns del citat Bernat, perquè
ha perdut l’enteniment i dilapida els seus béns.
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catedral de Barcelona, curador de la persona i dels beneficis de Francesc Prat, amb el consentiment de
Joan Camps i de Macià Farragut, canonges, hebdomadaris i patrons del cor de Sant Pere de la dita Seu,
amb la intervenció de Bartomeu de Moles, prevere, sotsexecutor electe de la capella, altar, corporals,
canadelles i bossa de la dita capella.
Jaume Sastre, notari públic de Barcelona per autoritat apostòlica i reial, tinent les escriptures del
seu difunt pare homònim i connotari, li dóna forma pública el 1553, agost, 2.
Trasllat de Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona, de 1553, agost, 7.
1A-1876
373 x 245

1918

1525, febrer, 18. Barcelona.
Anna, donzella, filla dels difunts Francesc Roig, teixidor de draps de lli, ciutadà de Barcelona, i de la seva
muller Elionor, ven amb carta de gràcia a Pere de Clariana i de Serra, doctor en lleis, donzell, domiciliat a
Barcelona, un censal mort de 100 sous de pensió anual, més les pensions prorrata degudes fins al proper
16 d’abril, que ella rebia anualment sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona el dit dia
16 d’abril, especialment sobre el dret dels flequers. La venda s’estipula en la quantitat de 100 lliures, i, en
garantia de compliment, obliga els seus béns. Aquest censal l’havien comprat els seus pares o ella mateixa a Galceran Fiveller, ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona. Segueix àpoca de la mateixa data.
Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona.
1A-1877
555 x 407
Regular. Hi manquen fragments i presenta grans taques d’humitat, principalment sobre tota la meitat dreta del pergamí, que en dificulten la lectura.
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1919

1525, febrer, 24. Barcelona.
Miquel de Ribes, donzell, senyor de la torre o casa de Cornellà, al Llobregat, diòcesi de Barcelona, ven
amb carta de gràcia a Joan Baptista Martí, com a rector de la parròquia de Sant Miquel, i a la comunitat de preveres de la dita església, un censal mort de 100 sous de pensió anual, a raó de 20.000 sous
de preu o propietat per mil sous de pensió anual, cobrador cada any el dia 5 de setembre sobre els
seus béns, per la quantitat de 100 lliures, de manera que 50 sous s’apliquin a la celebració, a l’altar
major de la dita església, d’una missa quotidiana pel difunt Sanç de Tovia, donzell, domiciliat a
Barcelona, i els 50 sous restants es destinin a una missa setmanal, cada divendres, per a la difunta
Constança de Guimerà, vídua de Francesc Benet de Guimerà, varvassor, domiciliat a Barcelona. Elisabet
Torres, donzella, ciutadana de Barcelona, actua de fiadora, motiu pel qual obliga un censal mort de 500
lliures de preu i 25 lliures de pensió anual, ara reduïda a 20 lliures anuals, que ella cobrava sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona el dia 5 de setembre, el qual li provenia com a legatària
d’Aldonça Torres, vídua d’Antoni Joan Torres, cavaller, habitant de Barcelona (1516, gener, 15).
Antoni Joan Ferran, notari públic de Barcelona.
1A-1878
751 x 540
Al dors, en lletra coetània: “Charta de venda de censal mort de pensió de C sous feta per lo magnífic mossèn Miquel de Ribes al rector y comunitat de la església de Sanct Miquel de Barcelona,
rebedors a sinch de setembre, sobre un censal de pensió de XX lliures que la senyora Helisabet
Torres reb quiscun any, a dit terme, sobre la universitat de la ciutat de Barcelona, per virtut de special obligació per dita senyora de dit censal feta, com largament en la present venda se conté. En
poder d’en Antoni Joan Ferran, notari de Barcelona”.

1920

1525, març, 11. Barcelona.
Joan Puigvert, àlies Blanc, sabater, fill dels difunts Antoni Benet Puigvert, àlies Blanc, fuster, de la vila de
Granollers, i de la seva muller Margarida Blanca, dóna entre vius a Jaume Record, fuster i mercer, de la
mateixa vila, tots els drets que ell pogués tenir en els béns que van ser propietat de la seva mare, això
és, una casa al carrer del Portal de Barcelona, de la vila de Granollers, un tros de terra al lloc anomenat
la Creu de l’hostal de Sant Pere, al terme de Granollers, confrontant el camí que va de Granollers a la
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ciutat de Vic, i un altre tros de terra situat al Pla de les Vinyes de Granollers. Jaume Record accepta
expressament la dita donació, la qual ha efectuat el donador en agraïment dels molts serveis que li ha
prestat i que li presta actualment l’esmentat Jaume.
Joan Rovira, ciutadà de Barcelona, escrivà de manament reial i notari per tota la terra i la dominació reials, tinent les escriptures del difunt Gabriel Bells, connotari, a instància d’Andreu Domenge,
teixidor de draps de llana, de la vila de Granollers, un dels tutors dels fills pubills del difunt Jaume
Record, fuster, de la dita vila, li dóna forma pública el 1548, gener, 30.
1A-1879
340 x 486
Al dors, restes d’una nota dorsal molt esborrada.
Podem observar, a la part inferior, les puntades per on aquest pergamí estava cosit a un altre.

1921

1525, març, 15. Barcelona.
Bernat Miquel, cavaller, doctor en arts i en medicina, ven a Joan Padrosa, apotecari, ambdós ciutadans de
Barcelona, un censal mort de 5 lliures de pensió anual més les pensions prorrata degudes, que el dit
Bernat Miquel rebia anualment el dia 15 d’octubre sobre la universitat de Barcelona, especialment sobre
el dret dels flequers, per la quantitat de 100 lliures. Aquest censal és la tercera part d’un censal mort de
15 lliures de pensió anual i 300 lliures de preu, a raó o for de 20.000 sous de preu per mil sous de pensió anual, que Bernat Miquel havia heretat de Bernat de Fluvià, notari públic de Barcelona, el qual, al seu
torn, l’havia comprat al clavari de la dita ciutat (1520, octubre, 15). Segueix àpoca de la mateixa data,
on s’especifica que el comprador va retenir 60 lliures del dit preu, a causa d’un préstec que havia fet
“gratis et bono amore” a Bernat Miquel (1523), i les restants 40 lliures les va pagar en numerari.
Joan Vilar, notari públic de Barcelona.
1A-1880
489 x 525
Al dors, en lletra coetània: ”Venda feta per lo magnífic mestre Bernat Miquel, cavaller e doctor en
arts e [medicina, a] mossèn Johan Padrossa, apothecari de [Barcelona, d’un] censal creat, ço és de
preu de C lliures [e de] pensió de V lliures, que quiscun any se [reb] sobre la ciutat a XV d’octubre, ab special obligació del dret de la flequa, segons (...)”.
Regular. Fongs a l’angle superior dret que en dificulten la lectura.
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1922

1525, setembre, 2. Barcelona.
Francesc Solzina, doctor en lleis, ciutadà, clavari, síndic i procurador de la ciutat de Barcelona, ven amb
carta de gràcia a Francina, vídua de Francesc Ribera, mercader, ciutadà de Barcelona, com a usufructuària vitalícia, i a Francesc i a Joan Ribera, també mercaders, ciutadans de la mateixa ciutat, fills i hereus
universals del seu difunt pare com a propietaris, un censal mort de 360 sous de pensió anual, cobrador
sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona el dia 31 d’agost, especialment sobre el dret
de la llenya darrerament imposat, pel preu de 450 lliures, a for de 25.000 sous per milenar. Aquesta
venda es realitza per lluir, redimir i quitar els censals morts venuts, a idèntics for o raó, per Bernat Dusai,
aleshores clavari de la ciutat de Barcelona, i els clavaris posteriors a forasters, habitants de fora de la
ciutat de Barcelona i a altres persones no contribuents en les imposicions, els drets i les càrregues de la
dita ciutat. Segueix àpoca de la mateixa data.
Francesc Martí, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Jeroni Planes, notari públic per
autoritat apostòlica, absent, tinent les escriptures del seu difunt pare Jaume Planes, notari públic de
Barcelona, li dóna forma pública el 1549, agost, 23.
1A-1881
769 x 664
Al dors, en lletra coetània: “Ribera”.
Les deliberacions del Consell de Cent Jurats estan en català.

1923

1525, setembre, 14. Barcelona.
Pere Puigsec, cirurgià, ciutadà de Barcelona, dóna entre vius vitalíciament, amb certes condicions, a
Àngela Font, vídua de Benet Font, mercader, ciutadà de Barcelona, com a usufructuària, als seus tres fills
Dimes Benet, Miquel Pere i Jaume Andreu, pubills, i al futur fill naixedor, com a propietaris a la mort de
la mare, un censal mort de 380 lliures de preu i 370 sous de pensió anual, que el dit Pere rebia cada
dia 5 de setembre del prior i del convent de Santa Maria del Carmel, amb especial obligació de dos
censals morts que els dits prior i convent rebien del General de Catalunya i de la universitat de la ciutat
de Barcelona, respectivament. Efectua aquesta donació a causa dels serveis que li ha prestat i li presta
la dita Àngela, la qual bàsicament ha d’alimentar els seus fills amb les pensions anuals del dit censal.
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En cas de mort dels fills, aquest censal l’ha de rebre fra Jaume Salmoi, del dit orde, fill de l’homònim,
agricultor, ciutadà de Barcelona, i si escau, dos terços han de ser per a fra Antic Romeu, fill del difunt
Joan Romeu, fuster, i nebot del citat Salmoi, i un terç ha de correspondre a fra Joan Font, també del
Carmel, fill del difunt Miquel Font i d’Àngela.
Jeroni Mollet, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del difunt Joan Modolell, connotari, li
dóna forma pública el 1550, desembre, 3.
Trasllat de Macià Castelló, notari públic per tot el Principat de Catalunya i els comtats del Rosselló
i de la Cerdanya, ciutadà de Barcelona, de 1551, maig, 15.
1A-1882
461 x 495
En xifres coetànies: “1525”.
Hi ha certa confusió amb el nom dels fills de la donatària al llarg del document.

1924

1525, octubre, 20. Barcelona.
Joan Miquel Mai, doctor en ambdós drets, abat o comanador perpetu de l’abadiat o monestir de Sant
Salvador de la Placa, diòcesi de Messina, al regne de Sicília, i la seva mare Elisabet, ambdós procuradors
generals del seu germà Miquel Mai, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, en nom propi i com
a procuradors, amb el consentiment de Joan Elies, doctor en lleis, fill i hereu d’Elisabet, vídua d’Antoni
Elies, mercader, ciutadà de Barcelona, permuten un censal mort de 1250 lliures de preu i 50 lliures de
pensió anual, a raó de 25.000 sous de preu per mil sous de pensió, que Miquel Mai rebia el dia 28 de
març sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, el qual havia heretat del seu pare
Joan Mai, doctor en ambdós drets, conseller reial, que l’havia comprat a Bernat Dusai, ciutadà i clavari
de la ciutat de Barcelona (1505, març, 28), per un altre censal mort de 400 lliures de preu i 320 sous
de pensió anual, cobrador el dia 26 d’octubre sobre tots els seus béns mobles i immobles, el qual havien
venut anteriorment amb carta de gràcia a la dita Elisabet Elies (1519, octubre, 26). Aquest censal estava esmentat en els capítols matrimonials d’Elionor Antònia, donzella, filla del difunt Francesc Setantí, ciutadà de Barcelona, muller de dit Miquel Mai, a causa de la hipoteca feta per la dita Elisabet Elies.
Pau Gomar, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del difunt Antoni Miquel, júnior, connotari seu, a instància de Joan Elies, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, hereu universal
de la seva mare Isabel Elies, li dóna forma pública el 1557, maig, 22.
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1A-1883
567 x 662
Al dors, en lletra coetània: “Commutacio facta per reverendum dominum Joannem Michaelem
May, procuratorem magnifici Michaelis Mai, fratris sui, honorabili Joanni Alies, legum doctori, civi
Barchinone, heredi domine Elisabethe Alies, matris sue, de quodam censuali perpetui mille ducentarum quinquaginta librarum et pensionis annue quinquaginta librarum que percipiatur super civitate Barchinone XXVIII die mensis marcii per (...) de alterius censualis perpetui CCCC librarum et
pensionis annue CCCXX solidorum quod per ipsum eidem domine Elisabethe Alies, fuit alias venditum. Penes discretum Anthonium Michaelis, auctoritate regia notarium publicum Barchinone”. En
lletra posterior: “Són de don Hierònym de Pinós, per luïció”.

1925

1526, gener, 7. Barcelona.
Capítol de donació en contemplació de matrimoni contingut en els capítols matrimonials entre Tomàs
Pujada, donzell, fill de Joan Pujada, cavaller, domiciliat a Barcelona, i de la seva muller Elisabet Àngela
Marimona, d’una part, i Isabel, donzella, filla del difunt Lluís Jeroni de Ballester, ciutadà de Barcelona, i de
la seva muller Joana Beneta Serra, de l’altra. Joana Beneta, vídua de Lluís Jeroni de Ballester, en nom
propi, i com a hereva universal del seu difunt fill homònim, hereu universal del pare, dóna entre vius en
franc alou a la seva filla Isabel el seu dot i tots els altres drets i els béns procedents de l’heretat del dit
fill i de la donació prèvia efectuada per Jerònima Onofra i Elionor Anna, donzelles, filles comunes de la
donadora i del seu difunt marit, i hereves universals substitutes del pare, monges del monestir de
Jonqueres, tant dels censals morts i d’altres rendes com de la torre i de les terres situades a la parròquia de Sant Feliu de Llobregat. Tanmateix, es reserva la quantitat de 200 lliures, de les quals en pugui
disposar lliurement, el dret de donar i consignar sobre qualsevol de les rendes la quantitat de 30 lliures
anuals vitalícies per a les seves filles monges (15 lliures anuals per cadascuna d’elles), tal com havia
pactat amb elles i havia fet fins ara, i ordena que si la dita Isabel mor sense fills només pot disposar lliurement de la meitat de l’heretat, retornant la resta a la donadora o als seus hereus. Atès que el valor
d’allò donat excedeix el valor de 500 florins, nomena procurador el seu germà Bernat Serra, per representar-la davant del veguer i insinuar la dita donació.
Antoni Anglès, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona, regent les escriptures del difunt Antoni
Anglès, també notari públic de Barcelona, en nom i en lloc del fill homònim, també notari, absent, a
instància de Tomàs Pujada, donzell, li dóna forma pública el 1561, març, 29.
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1925. Capítol de donació en
contemplació de matrimoni
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1A-1884
384 x 316
Al dors, en lletra coetània: “Exemplum auctenticum donacionis contemplacione matrimonii facta
per dominam Joannam Benedictam, que fuit uxor magnifici Ludovici Hieronymi Ballester, quondam,
civis Barchinone, domine Ysabeli, filie sue uxorique magnifici Thome Pujades, domicelli, Barchinone
domiciliati”.
El capítol de donació en contemplació de matrimoni pròpiament dit està en català.

1926

1526, gener, 25. Puigcerdà.
Ramon de Planella, donzell, veguer de la Cerdanya i batlle de la vila de Puigcerdà, i Onofre Móra, procurador fiscal de la cúria règia a la mateixa vila, nomenen procuradors generals i especials amb plens
poders (en blanc) Geltrú, donzell, domiciliat a la ciutat de Barcelona, i Pere d’Ortet, doctor en lleis, jutge
ordinari de la vila de Puigcerdà i de la terra de la Cerdanya, ambdós absents, per portar a terme certes
accions judicials, tant principals com secundàries.
Pere Joan Guerau, notari públic de la vila de Puigcerdà i de la Cerdanya per les autoritats reial i del
cònsols de la dita vila.
1A-1885
327 x 370
Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Procura fermada per lo magnífic mossèn Ramon de Planella,
veguer de Cerdanya, y per lo discret procurador fiscal de sa cort. 1526”. Hi ha una altra nota força
esborrada.
Probablement es tracta de Joan de la Geltrú, donzell, domiciliat a Barcelona, fill de l’homònim.

1927

1526, març, 7. Barcelona.
Rafaela, vídua de Bernat Serra, mercader, ciutadà de Barcelona, d’una part, i Àngela, muller de Francesc
Botxer, mercader, ciutadà de la mateixa ciutat, de l’altra, ambdues filles de Pere Serraclara i de la seva
muller Isabel, d’acord amb la sentència arbitral donada el dia 9 d’octubre passat per Rafael Sala, apotecari, ciutadà de Barcelona, i Sanç Navarro, mercader, resident a Barcelona, procedeixen a la divisió, en
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parts iguals o equivalents, de l’heretat dels seus difunts pares. Entre aquests béns hi ha censals morts
de diferents preus i pensions anuals, cobradors sobre la universitat i els singulars de la ciutat de
Barcelona, especialment sobre els drets dels flequers i de la llenya, i la propietat emfitèutica de cases i/o
un edifici situats a prop de l’església de Santa Maria del Mar, concretament als carrers dels Banys Vells i
del Mar, sota el carrer anomenat de Basilia. Les citades germanes tingueren un germà anomenat
Miquel Serraclara, ja difunt.
[Andreu] Miquel Mir, notari públic de Barcelona.
1A-1886
584 x 304
Al dors, en lletra coetània: “Divisió feta entre la dona Rafela, muller d’en Bernat Serra, e Àngela,
muller de Francesch Botxer, sobre la heretat d’en Pere Serraclara, pare llur”.
Regular. Hi manca un fragment al llarg de tota la part esquerra del pergamí que en dificulta la lectura.

1928

1526, març, 11. Barcelona.
Benet de l’Orde, donzell, domiciliat a Barcelona, permuta amb carta de gràcia a Francesc Guerau Fogassot,
escrivà reial, notari públic i ciutadà de Barcelona, un censal mort de 500 lliures de preu i 20 lliures de pensió
anual que ell rebia anualment el dia 19 d’octubre sobre la universitat de la ciutat de Barcelona, per un altre
censal mort amb carta de gràcia d’idèntics preu i pensió, cobrador el dia 19 de febrer sobre les citades universitat i ciutat, motiu pel qual es transfereixen mútuament els drets que tenen en cadascun dels dits censals. Benet de l’Orde havia rebut el censal que permuta en els capítols matrimonials de la seva futura muller
Marquesa, donzella, filla del difunt Joan Faner, notari públic i escrivà del Consell de Cent de Barcelona, i li
havia donat en els dits capítols Joan Cristòfol Faner, [fill de Joan Faner], doctor en lleis, ciutadà de Barcelona.
Anna Fogassot, muller de dit Fogassot aprova la permuta feta pel seu marit.
Pere Fitor, notari públic de Barcelona, tinent i regent les escriptures del difunt Antoni Anglès, notari
públic de Barcelona, li dóna forma pública el 1587, maig, 11.
1A-1887
591 x 417
Al dors, en lletra posterior: “Per la luyció del censal rebian lo senyor Pere de Tamerit sobre la ciutat a XVIIII de febrer, MDCCXXXVI. És vinclat. Soltat”.
Regular. Hi manquen fragments, lletra força esborrada i fongs a la meitat superior esquerra que en
dificulten la lectura.
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1929

1526, abril, 27. Barcelona.
Clàusula de l’herència universal del testament de Francesc Maimó, cavaller, domiciliat a Barcelona, lloctinent del batlle general de Catalunya. Institueix hereu universal de tots els seus béns mobles i immobles i
drets universals el seu fill Onofre Maimó, amb plena llibertat de disposar.
Rafael Puig, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Rafael Puig, notari públic de Barcelona, de 1534, octubre, 31.
1A-1888
151 x 394
Al dors, en lletra coetània: “Clàusula del testament de mossèn Fransesc Maymó”.

1930

1526, juny, 12. Barcelona.
Clàusules de l’usdefruit i de l’herència universal del testament hològraf tancat de Joan Vilana, notari
públic i ciutadà de Barcelona, publicat a la seva mort. Nomena usufructuària vitalícia dels seus béns la
seva muller Àngela, amb certes condicions, i hereu universal Lluís Vilana, fill primogènit dels dits cònjuges,
i, en substitució i en aquest ordre, els altres fills comuns, privilegiant la línia masculina sobre la femenina:
Guerau, Joan, Adrià, Serena, muller de Joan de Vilafranca i de Bastida, Anna, muller de Pere Puigdeponç, i
Elionor, muller de Quirze Pere Roger. En darrer terme, el seu nebot Francesc Vilana de Mont-rodon, i
Joan Martirià de Mont-rodon, fill de l’anterior. Qualsevol dels hipotètics hereus ha de ser exclòs de l’heretat si ha professat en religió o pres els sagrats ordes, excepte en el cas que l’eliminat sigui clergue secular, podent aleshores usufructuar només les cases que el testador posseeix a Barcelona, davant de l’església de Sant Joan de Jerusalem.
Joan Palomeres, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Joan Palomeres, notari públic de Barcelona, de 1529, febrer, 25.
1A-1889
476 x 304
Al dors, en xifres coetànies: “1526”.
Les clàusules pròpiament dites estan en català.
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1931

1526, octubre, 5. Barcelona.
Jaume de Montornès, donzell, que ara té domicili a Barcelona, ven amb carta de gràcia a Lluís de
Boixadors, donzell, domiciliat a la dita ciutat, amb el consentiment de Francesc Jovells, notari públic de
Barcelona, procurador del seu germà Joanot de Boixadors i Desvalls, varvassor, un censal mort de 80 sous
de pensió anual i 100 lliures de preu, a for de 25.000 per mil, cobrador el dia 5 de juny sobre el censal
mort que obliga especialment i la totalitat dels seus béns, per la quantitat de 100 lliures. En garantia, el
dit Jaume compromet 80 sous de pensió anual d’aquells 100 sous que rebia cada 5 de juny sobre la universitat de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret de la fleca, els quals eren la pensió d’un
censal mort de 100 lliures de preu, part, al seu torn, d’un censal de 250 sous de pensió anual i 250 lliures de preu, cobrador sobre els dits universitat i dret, que li havia llegat Violant de Cabanyelles (1523,
juliol, 22), vídua de Guillem Benet de Cabanyelles, ciutadà de Barcelona, la qual l’havia comprat a Perot
Miquel, ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona (1521, juny, 5). Segueix àpoca de la mateixa data, on
s’especifica que, de voluntat del venedor, el dit Lluís i la seva muller Anna ingressaren 80 lliures a la Taula
de Canvi a nom de Climenta Mercera, vídua de Jaume Mercer, gerrer, ciutadà de Barcelona, per lluïció
d’un censal mort de 4 lliures de pensió anual i 80 lliures de preu, que ell prestava a la dita Climenta
cada 5 de juny, i les 20 lliures restants les dipositaren a la mateixa Taula a nom del dit Jaume.
Joan Jeroni Canyelles, notari públic de Barcelona.
1A-1890
648 x 548
Al dors, en lletra coetània: “Venda de LXXX sous censals, pagadors quiscun any a V de juny, feta
per mossèn Jacme de Montornès a mossèn Luís de Boixadors per preu de cent lliures, a raó de
XXVM per mil, ab special obligació de un censal de C sous de penció y C lliures en preu reeb
sobre lo dret de la fleca de la ciutat [de Barcelona]”. Segueix una altra nota il·legible.

1932

1526, desembre, 7. Barcelona.
Simó Bennàsser, mercader, ciutadà de Barcelona, estableix en emfiteusi a Macià Gilabert, pintor, ciutadà
de la mateixa ciutat, la major part d’unes cases amb dos portals a la via pública, situades al burg de la
ciutat de Barcelona, sota les torres del Temple, al lloc anomenat antigament Còdols, al carrer d’Avinyó,
part de les quals són dels hereus de la difunta Francesca, vídua d’Arnau Avasses, mercader, ciutadà de
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Barcelona, filla del difunt Arnau Restany, candeler, ciutadà de Barcelona, que les tenen pels hereus de
Guillem Benet de Cabanyelles, donzell, domiciliat a Barcelona, a cens de 4 morabatins anuals, pagadors
la meitat per Nadal i la resta per Sant Joan de juny, els quals, al seu torn, les posseïen pels hereus
d’Isabel, muller de Pau de Tamarit, també donzell, domiciliat a Barcelona, filla i hereva universal del
difunt Joan de Ladernosa, cavaller, domiciliat a la mateixa ciutat, que les tenia per la Casa de Caritat de
la Seu de Barcelona, que n’és la propietària alodial. Bennàsser estableix aquestes cases amb la condició
d’invertir 15 lliures en el termini de cinc anys en la seva rehabilitació, a raó de 3 lliures per any, a canvi
d’un cens anual de 4 lliures i 7 sous, pagador per meitats en les dues festes ja esmentades, és a dir 2
lliures, 3 sous i 6 diners en cadascuna d’elles, i l’entrada d’un parell de polls. L’estabilient havia comprat
les dites cases a Bartomeu Maduixer, argenter, ciutadà de Barcelona, procurador de Miquel Pol, també
argenter, habitant de València, que les havia heretat del seu pare homònim, sastre, ciutadà de
Barcelona. Bernat Sever Sapila, ciutadà de Barcelona, nebot de Cabanyelles, Bernat Joan de Tamarit i de
Ladernosa, i Antoni Sibil, canonge de la catedral de Barcelona, i caritater d’aquesta, salven els seus drets
de senyoria i alodials.
Joan Saragossa, notari públic, ciutadà de Barcelona, tinent les escriptures del difunt Pere Joan Reig,
notari públic de Barcelona, per donació de Francesc Benet Reig, notari i fill del dit Pere Joan, li
dóna forma pública el 1532, abril, 8.
1A-1891
471 x 649

1933

1527, febrer, 12. Girona.
Clàusula de l’herència universal del testament de Francesc Sebastià Terrades, ciutadà de Girona.
Nomena hereu universal Francesc Benet de Terrades, pubill, fill comú del testador i de la seva muller
Elisabet, i, en substitució, designa els fills o fills barons pòstums per ordre de primogenitura i els seus
successors, la seva filla Margarida Beneta i, si escau, les altres filla o filles pòstumes, en el mateix ordre,
el seu nebot Perot de Terrades, fill del seu difunt germà Joan Vicenç de Terrades i de la seva muller
Lluïsa, vivent, i Magdalena, germana del dit Perot. Si escau que els predits Perot o Magdalena siguin els
hereus universals han de rebre també els béns que ell ha heretat del seu difunt pare Pere de Terrades.
Tanmateix, les heretats procedents de la seva mare i de la seva tia Santdionísia les llega vitalíciament a
la seva muller Elisabet com a usufructuària, sempre que resti vídua, de manera que quan aquesta mori
aqueixos béns passin també als dits Perot o Magdalena de Terrades. Així mateix, nomena la seva muller
tutora dels fills pubills.
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Joan Benet Pasqual, notari públic substitut de l’hereu o successor del difunt Jaume de Campllong,
notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona, tinent les notes i els protocols del difunt Joan
Vilana, notari públic substitut.
Trasllat de Francesc Solsona, notari públic de Barcelona, de 1551, gener, 28.
1A-1892
382 x 534
Català.

1934

1527, febrer, 20. Barcelona.
Esteve Sapila, ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona, procurador i síndic de la universitat de la dita
ciutat, s’autoven un censal mort amb carta de gràcia de 36 lliures, 14 sous i 8 diners de pensió anual,
cobrador el dia 20 de febrer, assignat sobre els drets i les imposicions de la ciutat de Barcelona, pel
preu de 918 lliures, 7 sous de preu, a raó o for de 25.000 sous per mil. Aquest censal es crea per lluir,
quitar i redimir els censals morts venuts per Bernat Dusai, aleshores clavari de la ciutat de Barcelona, i
altres clavaris posteriors de la dita ciutat, al mateix for o raó, a estrangers, forasters i persones no contribuents en els drets i les imposicions de la ciutat de Barcelona. Segueix àpoca de la mateixa data.
Montserrat Móra, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc d’Onofre Rialp, connotari seu,
malalt, regent les escriptures del difunt Jaume Planes, connotari dels dos i escrivà del Consell de la
dita ciutat, li dóna forma pública, a instància de Gaspar Navarro, procurador de Jerònima Junyent i
Sapila, el 1587, abril, 20.
1A-1893
985 x 712
Al dors, en lletra posterior: “Hierònyma Junyent”.
Regular. Hi manquen fragments en gran part de l’angle superior esquerre i la lletra apareix força
esborrada.
Les deliberacions del Consell de Cent estan en català.
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1935

1527, març, 4. Barcelona.
Acta notarial per la qual Pere Puigdeponç, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner de la
cort de Segimon de Barberà, cavaller, veguer de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, a petició de
Perot Miquel, ciutadà de Barcelona, tutor d’Anna i de Perot Miquel Agulló, fills pubills comuns dels difunts
Felip Agulló, donzell, senyor del lloc de les Oluges Baixes, domiciliat a la vegueria de Cervera, i de la seva
filla Caterina, juntament amb Miquel Joan Agulló, donzell, senyor del castell i lloc de Bellveí, germà de dit
Felip, sentencia, declara i adjudica certes quantitats al dit Perot Miquel per haver cuidat de la seva néta
Anna, primer mitjançant pagament al monestir de Montsió, i després, ja malalta, directament a casa
seva, fins a la seva mort, durant un període d’uns set anys i mig (146 lliures), i continuar amb la cura i
l’educació del seu nét Perot (40 lliures anuals després de la mort de la mare i 8 lliures anuals addicionals). Així mateix, taxa en 30 lliures anuals el salari per a la tutoria i curadoria dels dits germans. Hi
intervé Agustí Balmes, notari i escrivà jurat de la cort de la vegueria de Barcelona, prenent les deposicions dels testimonis cridats a declarar: Jaume Salbà, buidador, ciutadà de Barcelona, Gaspar d’Ivorra,
cavaller, senyor del castell de Claravalls, diputat del Principat de Catalunya, Pere Freixenet, clergue de la
diòcesi de Lleida, habitant de Barcelona, Elionor, filla del dit Perot Miquel i muller de Fernando Ramírez,
comanador de Sant Jaume de l’Espasa, habitant de Barcelona, Caterina, vídua d’Antic Vinyet, mercader,
ciutadà de Barcelona, parenta del peticionari, i Marquesa Bertrana, filla del difunt Jaume Bertran, mercader, ciutadà de Barcelona.
Pere Martí, notari públic i escrivà major de la cort de la vegueria de Barcelona, per Joanot Terré,
donzell, senyor útil de l’escrivania d’aquesta cort.
1A-1894
752 x 536
Al dors, en lletra coetània: “Sentència de la tutela dels fills de mossèn Falip Agulló, quòndam, judicant salari hi altres co\ses/. Fon declarat a IIII de mars, DXXVII (sic.)”.

1936

1527, març, 13. Barcelona.
La comunitat de preveres beneficiats i clergues de l’església parroquial de Sant Pere de les Puelles,
d’una part, i Miquel Joan de Gralla, cavaller, conseller reial i mestre racional de la cort, de l’altra, reconeixen que ja fa temps s’havia realitzat una permuta entre la dita comunitat de preveres i el difunt
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Nicolau de Llabià, mercader, ciutadà de Barcelona, aleshores senyor útil de les cases consignades més
avall, de les quals és successor el dit Miquel Joan (1482, abril, 11). Per això, la dita comunitat de preveres absol el dit Miquel Joan del pagament del cens d’1 morabatí que la dita església i el seu hebdomadari rebien anualment per Sant Bartomeu d’agost sobre aquelles cases amb un portal obert a la via
pública, ara tancat, que el dit Nicolau tenia a Barcelona, al carrer d’en Simó Oller, les quals posseïa pels
aniversaris comuns de la dita església i els seus hebdomadaris, administradors dels dits aniversaris, i que
el dit Miquel Joan té en franc alou, a causa d’aquesta permuta. Així mateix, el citat Miquel Joan de
Gralla permuta i confirma el cens de 6 morabatins que el dit Nicolau, tenia i rebia sobre aquelles cases
situades a Barcelona, al carrer de Sant Pere Més Baix, prop del Rec comtal, propietat alodial del
monestir de Sant Pere de les Puelles, que posseïa Francesc Duran, apotecari, ciutadà de Barcelona, pare
i administrador de Francina, filla seva i d’Elisabet, filla, al seu torn, de Joan Montaner.
Joan Vilana, notari públic de Barcelona.
1A-1895
341 x 313
Al dors, en xifres coetànies: “1527”.
1937

1527, març, 16. Barcelona.
Miquel Joan Gralla i el seu fill Francesc Desplà i Gralla, mestres racionals de la cort reial, venen en franc
alou a Simó Bennàser, mercader, ciutadà de Barcelona, aquelles cases amb un portal a la via pública,
ara tancat, que el dit Miquel Joan Gralla posseeix al carrer anomenat d’en Simó Oller, per la quantitat
de 40 lliures. Les dites cases li pertanyien per donació de Jaume de la Ran i d’Arenes, receptor a la ciutat i diòcesi de Barcelona dels béns pertanyents a la cambra del fisc del rei d’Aragó i Castella pel crim
d’heretgia i apostasia, les quals s’havien confiscat a Nicolau de Llabià, condemnat pels dits crims (1489,
febrer, 9). Anna, muller del citat Miquel Joan, aprova expressament la dita venda.
Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona.
1A-1896
526 x 597
Al dors, en lletra coetània: “+ Carta de venda feta per mossèn Miquel Johan Gralla y Francesc
Gralla y Dezplà, fill seu, a mossèn Simon Bennàsser, mercader, de unes cases scituades en la ciutat
de Barcelona, en lo carrer d’en Simon Oller, en franch alou, per preu de XXXX lliures. Nº 3 en
alou. En poder d’en An[d]reu Miquel Mir, notari de Barcelona”.
Taques de fongs a la part superior dreta del pergamí.
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1938

1527, març, 16. Barcelona.
Miquel Joan Gralla i el seu fill Francesc Desplà i Gralla, mestres racionals de la cort reial, venen a Simó
Bennàser, mercader, ciutadà de Barcelona, un edifici amb obradors que el dit Miquel Joan posseïa en
alou al burg de la ciutat de Barcelona, al lloc dit Viladalls, al carrer abans anomenat d’en Buades i ara
dit d’en Gimnàs, per la quantitat de 490 lliures. El dit edifici li havia donat Jaume de la Ran i d’Arenes
(1490, gener, 15), receptor a la ciutat i diòcesi de Barcelona del béns pertanyents a la cambra del fisc
del rei d’Aragó i Castella pel crim d’heretgia i apostasia, que l’havia confiscat a Nicolau de Llabià, condemnat pels dits crims (1489, febrer, 9). Anna, muller del citat Miquel Joan, aprova expressament la dita
venda. Segueix àpoca de data posterior (1527, juliol, 20), per un total de 725 lliures, ja que comprèn
aquesta venda de 490 lliures més altres vendes emfitèutiques menors fetes al mateix Bennàsser: 20
lliures per unes casetes sota les Torres del Temple, a la parròquia de Sant Just; 40 lliures per unes cases
amb portal a la via pública al carrer d’en Simó Oller; 50 lliures per unes cases amb dos portals situades
al mateix carrer que les anteriors, i 125 lliures per un edifici situat al lloc de Viladalls, al principi del
carrer d’en Buades, ara anomenat de Guillermines, prop del citat carrer d’en Simó Oller.
Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona.
1A-1897
715 x 533
Al dors, en lletra coetània: “Carta de venda feta per mossèn Miquel Johan Gralla i Francesc Gralla
y Dezplà, fill seu, a mossèn Simon Bennàsser, mercader de [Barcelona, de] hun alberch scituat en la
ciutat de Barcelona, en lo loch anomenat Viladelsalls, en la carrera d’en Buada, ara d’en Gimnàs, en
franch alou, per preu de CCCCLXXXX lliures. En poder d’en Andreu Miquel Mir, notari de
Barcelona”.

1939

1527, abril, 8. Barcelona.
Testament de Joan Castellet, pagès, de la parròquia de Santa Fe del Penedès, fill dels difunts Bartomeu
Castellet, senyor del mas Botins, de la dita parròquia, i de la seva muller Eulàlia. Nomena marmessors
Bernadí Bagà, prevere beneficiat de la Seu de Barcelona, Francesc Santjust i de Guixar, cavaller, domiciliat a Barcelona, Àngela, la muller d’aquest darrer, i, finalment, la seva esposa Elionor, a la qual llega 50
lliures. Ordena ser enterrat a l’església del monestir dels Frares Menors, si mor a Barcelona, o al mones-
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tir de Sant Francesc de Vilafranca del Penedès. Fa deixes per a la celebració de misses per al salvament
de la seva ànima i la dels seus familiars difunts, llega certes quantitats a la família del seu cunyat Antoni
Ram, especialment a les seves tres filles, en contemplació de matrimoni, a la seva sogra Clareta, i a les
fadrines solteres pobres del seu llinatge, també en contemplació de matrimoni. Nomena hereu universal,
sempre que no tingui fills legítims, Francesc Santjust i de Guixar, a qui està molt agraït per diversos
motius, i, en substitució, el fill d’aquest, Miquel Montserrat Santjust i de Guixar, amb la condició que es
casi amb una donzella a elegir entre les diferents branques del seu llinatge, amb el consell del guardià
dels Frares Menors i del prior dels Predicadors de Barcelona. En darrer terme, designa hereu universal
Joan Ros de les Canals, el seu germà Damià Ros i, si escau, els hereus del dit Joan Ros. Si té fills legítims,
aquests han de ser-ne els hereus universals a parts iguals.
Miquel Cellers, notari públic de Barcelona.
1A-1898
351 x 380
Al dors, en lletra coetània molt esborrada: “Testamentum Johannis Castellet”.
Català.

1940

1527, abril, 9. Barcelona.
Fra Pere Joan Pahull, mestre en sagrada pàgina, de l’orde dels Predicadors, Miquel Benet de Vilatorta,
donzell, domiciliat a Barcelona, i Joan Serra, mercader, ciutadà de Barcelona, marmessors i vicegerents
de les pies causes instituïdes en el testament per la difunta Elisabet, muller, en segones noces, de Joan
Ribera, batlle de la vila de Sitges, amb el consentiment del regent de la vegueria de Barcelona, donen i
transfereixen a fra Jaume Molera, prior del monestir de Santa Caterina, i al convent dit monestir, un censal mort amb carta de gràcia de 20 lliures de preu i 20 sous de pensió anual, cobrador el dia 28 de
febrer, part d’un censal originàriament de 100 lliures de preu i 100 sous de pensió anual, que la citada
Elisabet i ara ells com a marmessors seus reben de la universitat i dels singulars de la ciutat de
Barcelona, especialment sobre el dret de la fleca. Elisabet, vídua, en primeres noces, de Bartomeu
Gener, cotoner, ciutadà de Barcelona, havia deixat hereus universals Déu, la seva ànima i certes causes
pies, i havia fundat un aniversari perpetu en el dit monestir per a la seva ànima i la del seu difunt
marit. Atès que no hi ha numerari ni propietats mobles o immobles per executar el seu testament en
aquest aspecte, realitzen la donació de part del citat censal, el qual Elisabet havia comprat a Jaume
Pau, clavari de la ciutat de Barcelona (1523, febrer, 28).
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Joan Vilar, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del difunt Antoni Miquel,
connotari seu, li dóna forma pública el 1552, gener, 18.
1A-1899
421 x 425
Al dors, en lletra coetània: “Carta de in solutum dacio feta per los marmessors de madona Elizabet,
muller qui era, en les segones núpcies, d’en [Joan] Ribera, balla de Sitges, al reverent fra Jaume
Molera, prior del monestir de Sancta Catherina e covent de aquell, de un censal de XX lliures en
preu e XX sous en annua pensió, lo qual la dita Elizabet rebia tots anys sobre la universitat de
Barcelona e singulars de aquella, a XXVIII de fabrer, per un aniversari, lo qual la dita madona
Elisabet ha fundant (sic.) en lo dit monestir de Sancta Caterina. Per la luyció de un censal de preu
XX lliures que lo monastir de Predicadors rebia sobre la flecha”.

1941

1527, maig, 21. Barcelona.
Elionor Beneta, vídua, en primeres noces, de Joan Julià Morell, mercader, ciutadà de Barcelona, i, en segones noces, de Jaume Mollet, cavaller, habitant de Barcelona, Joan Morell i Joan Cellers, mercaders, ambdós ciutadans de la dita ciutat, venen amb carta de gràcia a Joan Gomis, cavaller i doctor en ambdós
drets, habitant de Barcelona, un censal mort de 400 sous de pensió anual, cobrador el dia 21 de maig
sobre tots els seus béns mobles i immobles, i especialment sobre el censal mort que hipoteca el citat
Joan Cellers, pel preu de 400 lliures, a raó o for de 20.000 sous de preu per mil sous de pensió anual.
Joan Cellers obliga expressament un censal mort de 20 lliures de pensió anual i 400 o 500 lliures de
preu, que rebia sobre la universitat de Barcelona, el qual havia heretat del seu pare Rafael Cellers, mercader, ciutadà de Barcelona. Segueix àpoca de la mateixa data, on costa que les 400 lliures s’ingressaren a la Taula de Canvi a nom de Joan Morell. Hom pot seguir tots els antecedents del citat censal des
del moment de la seva creació.
Pau Renard, notari públic de Barcelona.
1A-1900
614 x 597
Regular. Forats a la part superior dreta del pergamí que afecten l’escriptura.
Hi ha oscil·lacions en el preu del censal obligat, entre 400 o 500 lliures, amb vàries correccions al
llarg del document.
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1942

1527, juliol, 4. Barcelona.
Acta notarial per la qual Pere Miquel Carbonell, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner de
la cort de Francesc Blanes, donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, a
petició de Joan Comes, mercader, ciutadà de Barcelona, fill dels difunts Guillem Pere Comes, també mercader, ciutadà de la dita ciutat, i de la seva muller Beatriu Comes, i germà del també difunt Miquel
Comes, sentencia, declara i adjudica els béns que foren del citat Miquel Comes al seu germà Joan, l’únic
sobrevivent de tots els germans. Miquel Comes havia deixat hereva universal vitalícia, sense possibilitat
però d’alienar res, la seva mare Beatriu, amb la condició que, a la seva mort, la seva heretat fos dividida
entre els seus tres germans: Pere Guillem, metge o mestre en medicina (+ el 1515), Beatriu Serrana,
muller d’Antoni Serra, mercader (+ el 1522), i Joan, també mercader. Atès que moriren dos dels germans, i, recentment, la mare Beatriu, un cop verificades les deposicions dels testimonis cridats a declarar
per Joan Martí, notari i escrivà jurat de la cort de la vegueria de Barcelona, el jutge setmaner dicta
aquesta sentència, en presència del peticionari, dos testimonis pregats i del dit Joan Martí. Testimonis:
Beatriu, vídua de Joan Feliu, ferrer, Úrsula, muller de Jaume Huguet, forner, criada i veïna, respectivament,
del dit Joan Comes, i Pere Mateu, apotecari, amic de la família, tots ciutadans de Barcelona.
Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major de
la cort de la vegueria de Barcelona per Joanot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania de la dita cort.
Trasllat de Joan Jeroni Canyelles, notari públic de Barcelona, de 1527, novembre, 29.
1A-1901
451 x 417
Al dors, nota dorsal molt esborrada.
La clàusula de l’herència universal i les deposicions dels testimonis pròpiament dites estan en català.
1943

1527, juliol, 4. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1942.
Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i regent l’escrivania de la cort de la vegueria de Barcelona per Joanot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania de
la dita cort.
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Trasllat de Joan Jeroni Canyelles, notari públic de Barcelona, de 1530, novembre, 10.
1A-1902
501 x 652
Al dors, en xifres coetànies: “1527”. Segueixen notes dorsals molt esborrades.
La clàusula de l’herència universal i les deposicions dels testimonis pròpiament dites estan en català.

1944

1527, juliol, 8. Palerm.
Clàusula de l’herència universal del testament de Nicolau Viastrosa, mercader català resident a Palerm,
ciutat del regne i de l’illa de Sicília. Nomena hereva universal de tots els seus béns mobles, immobles i
semovents, els drets i les accions, la seva mare Noressa Viastrosa.
Trasllat d’Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona, a partir del trasllat de Giovanni Tommaso
di Seta, ciutadà de Palerm, notari públic i jutge ordinari (1529, setembre, 28), de 1551, desembre,
15. Barcelona.
1A-1903
218 x 279

1945

1527, juliol, 24. Barcelona.
Esteve Sapila, ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la dita
ciutat, ven amb carta de gràcia a Francesc Cassador, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de
2000 sous de pensió anual, cobrador el dia 24 de juliol sobre la universitat i els singulars de ciutat de
Barcelona, assignat sobre les imposicions i els drets de la dita ciutat, especialment sobre l’ordinari, pel
preu de 2500 lliures, a for o raó de 25.000 sous per milenar. Aquest censal es crea, en compliment
d’allò ordenat pel Consell de Cent Jurats, per lluir, quitar i redimir els censals morts venuts per Bernat
Dusai, aleshores clavari de la ciutat de Barcelona, i altres clavaris i síndics posteriors, a la dita raó, a
forasters o persones habitant fora de la dita ciutat i a altres no contribuents en les imposicions, els drets
i les càrregues de la ciutat de Barcelona. Segueix àpoca de la mateixa data.
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Onofre Bou, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Jeroni Planes, notari i doctor en drets,
ciutadà de Barcelona, tinent les escriptures del seu difunt pare Jaume Planes, connotari seu, li dóna
forma pública el 1557, juny, 10.
1A-1904
774 x 549
Al dors, en xifres i lletra coetànies: “+1527. Censal de pensió annual de dos milia sous y de preu
de dos milia y sinc-centes liures venut per mossèn Steve Capila, clavari y síndich de la universitat
de Barcelona, a l’honorable mossèn Francesch Cassador, pagador quiscun any a XXIIII de juliol”. En
lletra posterior: “Fan per la luyció del censal de pensió de C lliures rebia mossèn Gabriel Cassador
sobre lo ordinari a XXIIII de juliol, luyt a XXVIII de janer, MDLXVIIII”.
Hi manquen alguns fragments al llarg de part esquerra del pergamí i també hi ha taques que en
dificulten la lectura.
Les deliberacions del Consell de Cent estan en català.

1946

1527, novembre, 29. Barcelona.
Joan Comes, mercader, ciutadà de Barcelona, i la seva muller Cecília, venen amb carta de gràcia a
Climenta Mercera, vídua de Jaume Mercer, gerrer, també ciutadà de Barcelona, un censal mort de 400
sous de pensió anual per la quantitat de 400 lliures, a for de 20.000 per mil sous, cobrador el dia 29
de novembre sobre els béns dels venedors, especialment sobre els censals que l’obliga expressament: a)
un de 280 sous de pensió i 350 lliures de preu, a raó de 25.000 per mil sous de pensió, cobrador el dia
25 d’octubre sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre les imposicions, i b) un de 6 lliures, 4 sous i 9 diners de pensió i 155 lliures, 18 sous i 3 diners de preu, a raó de
25.000 sous per mil de pensió, cobrador sobre els dits universitat i singulars el dia 5 de maig, els quals
havia heretat de la seva mare Beatriu Comes (1522, febrer, 27), a qui havien pervingut per mort dels
seus germans Pere Joan i Miquel Comes. Segueix àpoca de la mateixa data.
Joan Jeroni Canyelles, notari públic de Barcelona.
1A-1905
620 x 556
Al dors, en lletra coetània: “Venda feta per mossèn Johan Comes y sa muller dona na Climenta
Mercera de CCCC sous de pensió per preu de CCCC lliures, ab special obligació sobre la ciutat”.
L’àpoca està cosida al document de compravenda.
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1947

1527. [Barcelona].
Antoni Joan Ferran, notari, ciutadà de Barcelona, abans tutor i ara procurador d’Esteve Bellsolei, adult, fill
del difunt Bartomeu Bellsolei, notari, ciutadà de Barcelona, i de la seva muller Àngela, vivent, ara muller
de l’esmentat Antoni, i el dit Esteve, tant en nom propi com a hereu universal del seu difunt pare (1513,
juny, 3), el qual, al seu torn, fou hereu de la seva mare Gràcia, absolen, donen i transfereixen als seus
oncles paterns [Esteve Solei], senyor i propietari del mas Solei, de la parròquia de [Sant Esteve de
Vilanova del Vallès], terme del castell de la Roca [del Vallès], i a Amador Solei, de la parròquia de Santa
Maria de Mataró, successors de l’heretat i els béns dels difunts Esteve Solei, de la dita parròquia, després ciutadà de Barcelona, i de la seva muller Gràcia, pares dels oncles i avis del dit Esteve, els drets
que Esteve Bellsolei pugui tenir en l’herència de la seva àvia Gràcia, i en la part del seu oncle patern
Narcís Joan Solei, mort intestat, a canvi de la quantitat de 50 lliures, pagadores fins a la propera festa
de Santa Maria d’agost.
Pere Gener, notari públic de Barcelona.
1A-1906
283 x 436
Regular. Hi manquen fragments al llarg de tota la part dreta del pergamí, que en dificulten molt la
comprensió i lectura.

1948

1528, gener, 8. Barcelona.
Llorenç Matines i Rafael Ubac, canonges de la catedral de Barcelona, comissaris, oïdors i definidors de
comptes dels testaments i de les pies causes dels difunts a la ciutat i diòcesi de Barcelona, pel Capítol
administrador de la dita catedral “sede vacante”, comuniquen a Joan Escolà, mercader, ciutadà de
Barcelona, i el seu germà Jaume, clergue, el seu nomenament com a marmessors subrogats del testament de Jaume Escolà, prevere beneficiat de la catedral de Barcelona, amb la mateixa potestat que els
marmessors primitius. El dit Jaume havia designat marmessors del seu testament Guillem Ferrer, canonge de Barcelona, Guillem Clariana, prevere beneficiat en la dita Seu, Francesc Jofre, mercader, Joana
Barut i Antoni Escolà, nebot del dit Jaume (1506, agost, 24). Atesa la mort de tots els marmessors, els
dits Matines i Ubac comprometen ambdós germans a acceptar la subrogació pertinent. Joan Calvet,
canonge de la catedral de Barcelona, i Pere Pesquer, prevere beneficiat de la dita església, els actuals
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comissaris, oïdors i definidors de comptes dels testaments i de les pies causes dels difunts a la ciutat i
diòcesi de Barcelona, per Joan de Cardona, electe de Barcelona, donen fe de la dita nota de subrogació
dels seus predecessors en la dita comissaria i auditoria.
Trasllat de 1535, juliol, 29. Barcelona. “Vidit de Joannes Calvet, auditor”.
1A-1907
387 x 312

1949

1528, gener, 12. Barcelona.
Clàusules del testament d’Antoni Romaguera, apotecari, ciutadà de Barcelona, fill dels difunts Pere
Romaguera, fuster, ciutadà de Barcelona, i de la seva muller Antònia. Nomena marmessors del seu testament Pere Porraça, Pere Bonavia i Pau Puigjaner, tots mercaders, ciutadans de Barcelona, el seu nebot
Bartomeu Bertran, pagès, de Sant Genís d’Horta, i la seva muller Elionor, amb plena llibertat i potestat
d’obrar. Llega vitalíciament a Perot i Elisabet Bonavia, fillola seva, fills del dit Pere i de la seva muller
Margarida, les pensions esdevenidores, a parts iguals, d’un censal mort de 40 lliures de pensió anual i
1000 lliures de preu, cobrador el dia 31 de març sobre la universitat i els singulars de la ciutat de
Barcelona, que ell havia comprat directament a la dita universitat (1523, març, 31). A la mort dels dits
germans, 30 lliures d’aquesta pensió han de passar a les filles donzelles, nades o naixedores, del seu
nebot, les quals han de rebre allò que considerin oportú els marmessors per a aliments, vestit i casar, o,
si escau, al dit nebot, quedant sempre dins la família del citat nebot, i les 10 lliures restants han de ser
per a les filles donzelles d’Agustí Planes, pagès de Badalona, compare del testador, o, si escau, per al
mateix Agustí. En cas de lluïció del dit censal s’escriurà a la Taula de Canvi a nom dels seus marmessors, sempre per esmerçar en les dites donzelles.
Joan Vilar, notari públic de Barcelona.
Trasllat sense data ni subscripció notarial.
1A-1908
224 x 581
Al dors, en lletra coetània: “Translat auctèntic del testament, ço és clàusulas, d’en Antoni
Romaguera, quòndam, apotecari”.
Regular. La lletra apareix molt esborrada.
Les clàusules pròpiament dites estan en català.
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1950

1528, gener, 22. Barcelona.
Clàusula de l’herència universal de la nota original del testament de Caterina, vídua de Francesc Solzina,
doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, filla dels difunts Pere Joan d’Olorda, mercader, ciutadà de la
dita ciutat, i de la seva segona muller Violant. Nomena hereva universal la seva filla comuna Jerònima, i en
substitució el seu germà i marmessor Benet d’Olorda i/o els seus successors, amb plena llibertat de disposar.
Mateu Carbonell, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Jeroni Planes, doctor en ambdós
drets, notari per autoritat apostòlica, ciutadà de Barcelona, ocupat en altres negocis, tinent les
escriptures de l’escrivania del seu difunt pare Jaume Planes, notari públic de Barcelona, li dóna
forma pública.
1A-1909
238 x 258
La clàusula pròpiament dita està en català.

1951

1528, maig, 30. Barcelona.
Testament de Miquel Àngel de Gualbes, donzell, domiciliat a Barcelona, fill del difunt Miquel de Gualbes,
també donzell, domiciliat en la dita ciutat, i de la seva muller Violant. Nomena vuit marmessors del seu
testament, entre els quals Ferrer de Gualbes, el seu germà Diafebus de Gualbes, ambdós donzells, ciutadans de Barcelona, la seva mare Violant de Gualbes i la seva muller Guiomar de Madrigal i de
Cervelló, els quals exerceixen també com a tutors i curadors dels seus fills. Ordena ser enterrat a l’església de Santa Maria del Mar, a la capella dels Gualbes, si mor a Barcelona o a prop de la dita ciutat, i
deixa una certa quantitat a Lluís, fill natural. Nomena hereu universal el seu fill Miquel Agustí de
Gualbes, i, si de cas manca, estableix les substitucions pertinents en el seu fill Àlvar de Gualbes, el fill o
fills pòstums barons per ordre de primogenitura, la seva filla Violant, sempre que no hagi professat en
religió, la filla o filles pòstumes en el dit ordre, el seu germà Diafebus, la seva neboda Violant de Llordat,
filla de Gaspar de Llordat i de la seva germana Isabel de Llordat, sempre que es casi amb el consentiment de la seva àvia Violant, de la seva mare Isabel i del dit Ferrer de Gualbes, les germanes d’aquesta
neboda i/o els seus descendents, primer per via masculina i després per la femenina, el citat Ferrer de
Gualbes i els fills d’aquest darrer, Miquel i Ferrer de Gualbes i, finalment, Isabel, Elionor i Anna, filles del
difunt Bernat Serra, cavaller, a parts equivalents. Mana la restitució del dot i de l’augment a la seva
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muller sempre que resti vídua, de manera que a la seva mort retorni a l’heretat, i que a la mort de la
seva mare Violant, usufructuària vitalícia de tota la seva heretat, tots els seus béns siguin venuts en
encant públic i que el producte obtingut en la venda s’inverteixi en censals morts o altres rendes en lloc
segur. Si els seus béns anessin a parar a la seva neboda, prohibeix expressament que siguin administrats pel citat Gaspar de Llordat, nomenant el dit Ferrer de Gualbes per exercir aquesta funció mentre
Violant no contragui matrimoni. Així mateix, prohibeix que el pugui heretar qualsevol dels esmentats que
hagi professat en religió.
Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona.
1A-1910
423 x 564
Al dors, en lletra coetània: “+ Testament del magnífic mossèn Miquel Àngel de Gualbes, quòndam,
donzell, en Barcelona domiciliat”. Segueixen altres notes posteriors de difícil lectura.
Català.

1952

1528, agost, 24. Barcelona.
Capítol de donació entre vius, contingut en els capítols en contemplació de matrimoni, entre Joan Ferrer,
notari i ciutadà de Barcelona, fill de Carmini Ferrer, llibreter, ciutadà de la dita ciutat, i de la seva muller
Elisabet, d’una part, i Àngela, donzella, filla de Francesc Jovells, també notari i ciutadà de Barcelona, i de
la seva muller Elionor, de l’altra. Carmini Ferrer dóna entre vius al citat fill Joan la quantitat de 4000 florins en sis censals morts que el dit Carmini havia comprat directament i cobrava entre els mesos de
març i agost sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret dels
flequers. El preu dels sis censals puja a un total de 2190 lliures i el de les pensions a 87 lliures i 12
sous, totes a for o raó de 25.000 per mil sous. La donació comprèn tant el preu o la propietat dels dits
censals morts com les pensions prorrata degudes fins al dia d’avui i les esdevenidores. Atès que la donació és superior als 500 florins, el donador promet insinuar-la al regent la vegueria de Barcelona perquè
adquireixi plena fermesa. Joan accepta expressament la donació del seu pare amb agraïment.
Gaspar Safranquesa, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Gaspar Safranquesa, notari públic de Barcelona, de 1529, juny, 19.
1A-1911
288 x 433
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Al dors, en lletra coetània: “Traslat auctèntic de la donació de certs censals feta per en Carmini
Ferrer, libreter, ane Joan Ferrer, notari, fill seu”. Hi ha una altra nota molt esborrada.
El capítol de la donació pròpiament dita està en català.

1953

1528, novembre, 24. Barcelona.
Clàusula de l’herència universal del testament de Baltasara, vídua de Lluís Folgués o Folguer, mercader,
ciutadà de Barcelona, en la qual nomena hereu universal el seu esmentat marit Lluís Folgués.
Francesc Jovells, notari de Barcelona.
Trasllat sense data ni subscripció notarial.
1A-1912
246 x 335
Al dors, en xifres coetànies: “1528”.
La clàusula pròpiament dita està en català.

1954

1528, desembre, 23. Barcelona.
Clàusula de llegat del testament del difunt Donat Ponç, mercader, ciutadà de Barcelona. Demana que
els seus marmessors facin celebrar el dissabte de cada setmana una missa a l’altar major del monestir
de la Verge Maria de Montserrat, amb l’objecte de la qual deixa la quantitat de 55 lliures. Aquesta
quantitat s’ha d’invertir en censals o altres rendes per pagar i assegurar la celebració perpètua de la
dita missa, i si escau la lluïció del dit censal, l’import s’ha de dipositar a la Taula de Canvi de Barcelona a
nom de l’abat i convent del dit monestir, de manera que la quantitat consignada només es pugui utilitzar per a aquesta finalitat.
Pere Gener, notari públic de Barcelona.
Trasllat sense data de Pere Gener, notari públic de Barcelona.
1A-1913
231 x 354
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Al dors, en lletra coetània: “+ Clàusula del testament de mossèn Donat Pons, mercader de
Barcelona”.
La clàusula pròpiament dita està en català.

1955

1529, gener, 11. Barcelona.
Bernat de Corbera, ardiaca major de la Seu de Tarragona i canonge de la de Barcelona, dóna i assigna
a Déu, als aniversaris comuns de la catedral de Tarragona i als canonges de la dita Seu, com a administradors dels aniversaris comuns de la citada catedral, absents, i a Joan Llàtzer, canonge de la dita església, en representació del Capítol, un censal mort de 3 lliures, 1 sou i 4 diners de pensió anual i 76 lliures, 13 sous i 4 diners de preu, cobrador cada 15 de març sobre la universitat i els singulars de la ciutat
de Barcelona, que ell havia rebut de Lluís de Pla, ardiaca major de la Seu de Barcelona (1519, febrer, 7),
el qual, al seu torn, l’havia heretat de la difunta Gràcia Martines, filla del difunt Joan d’Agramunt, donzell,
de la vila d’Aitona (1519, febrer, 4). La donació del dit censal la fa amb la condició de celebrar anualment, el primer dia després de la propera festa de Santa Magdalena, un aniversari perpetu per la seva
ànima, la dels seus pares, la família, els benefactors de la capella de Santa Magdalena del castell de
Corbera, i tots els fidels difunts. Hom pot seguir els antecedents del dit censal des del 1470.
Antoni Benet Joan, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Pau Gomar, notari públic de Barcelona, de 1553, setembre, 16.
1A-1914
553 x 419
Al dors, en lletra coetània: “Consignació feta per mossèn Barnat de Corbera, ardiaca major, al reverent Capítol de la Seu de Tarragona, de hun sensal de propiatat LXXVI lliures, XIII sous, IIII, pensió
LXI sous, IIII, lo qual quiscun any li feyen la ciutat y cingulars de Barcalona, pagador a XV de mars”.

1956

1529, abril, 15. Barcelona.
Acta notarial per la qual Pere Julià, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner de la cort de
Francesc de Blanes, donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, a petició de

317

Catàleg dels pergamins

1955. Bernat de Corbera,
ardiaca major de la Seu de
Tarragona i canonge de la de
Barcelona, dóna als administradors dels aniversaris
comuns de la dita Seu un
censal mort i la pensió anual
corresponent, cobrador sobre
la universitat i els singulars de
la ciutat de Barcelona, que ell
havia rebut de Lluís Desplà,
ardiaca major de la Seu de
Barcelona (1519, febrer, 7.
Barcelona).

318

Catàleg dels pergamins

Jerònima i d’Anna Sorts, menors, donzelles, filles del difunt Rafael Sorts, doctor o mestre en arts i en medicina, ciutadà de Barcelona, mort intestat en aquesta ciutat, sentencia, declara i adjudica l’heretat i els
béns que foren del dit Rafael a les seves dues filles legítimes, per parts iguals o equivalents. Els testimonis
cridats a declarar davant de Joan Dot, notari i escrivà major de la mencionada cort del veguer de
Barcelona, són: Pere Perejoan, apotecari, Lluís Llorenç, cirurgià, compare del difunt, i Genís Tallada, mercader, tots ciutadans de Barcelona. Tallada, la muller del qual era parenta de la muller de Sorts, actua de
representant d’ambdues germanes en el moment en què el jutge dicta aquesta sentència en presència
de testimonis pregats.
Miquel Baltasar Dot, notari públic de Barcelona i escrivà major de la cort de la vegueria de la dita
ciutat, per Joan Terré, senyor útil de l’escrivania de la dita cort, a instància dels tutors i curadors
dels fills i hereus del difunt Jaume Llop, mercader, ciutadà de Barcelona, li dóna forma pública el
1573, juny, 13.
Trasllat d’Esteve Companys i Gispert, notari públic de Barcelona, de 1573, juny, 25.
1A-1915
581 x 341
Al dors, en lletra i xifres coetànies: “La adjudicació de la cort del veguer de Hierònima y Anna
Sors, filles de Rafell Sors, quòndam, mort intestat. 1573”.
Les deposicions dels testimonis pròpiament dites estan en català.

1957

1529, abril, 26. Barcelona.
Elisabet, vídua de Jeroni Malet, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, filla i hereva universal del
difunt Joan Fuster, mercader, ciutadà de la citada ciutat, mort intestat, ven a Jaume Diego, forner, ciutadà
de Barcelona, unes cases situades a la dita ciutat, prop del monestir de Santa Maria de la Mercè i de la
ribera de la mar, al carrer anomenat de les Polleres, les quals posseïa pel benefici o la capellania sota la
invocació de Santa Maria instituït a l’església del monestir de les germanes Predicadores de Santa
Maria de Montsió, que n’era el propietari alodial, a canvi d’un cens anual de 3 lliures i 3 sous, pagador
per Santa Maria de març. Elisabet havia heretat aquestes cases del seu pare, el qual les havia comprat
a Jaume Setantí, clergue de Barcelona (1502, febrer, 28). La venda es realitza per la quantitat de 60
lliures. Segueix acta notarial per la qual Jeroni Malet, cavaller, habitant de Barcelona, com a procurador
de la seva mare Elisabet, lliura la possessió corporal de les dites cases al comprador (1529, juny, 9) i, a
continuació, àpoca de data posterior (1529, juliol, 1), on s’especifica que les 60 lliures es van abonar de
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la manera següent: 30 lliures se li van pagar en numerari el 15 de maig passat, el comprador retingué
3 lliures per la meitat del lluïsme que li corresponia abonar, tal com s’havia pactat, 3 lliures i 3 sous
corresponen al darrer cens degut fins al dia de la venda i 3 lliures es paguen per les 4 lliures degudes a
Pere Vidal, abans contractista d’aquestes cases. Les restants 20 lliures i 17 sous s’abonen a la dita
Elisabet també en numerari.
Joan Vilar, notari públic de Barcelona.
1A-1916
802 x 558
Al dors, en lletra coetània: “Venda feta per la senyora Elizabet Maleta, muller relicta del magnífich
(...) Hierònim Malet, doctor en quiscun dret, a l’honrat sènyer en Jaume Diego, forner, de unes
cases situades dins la present ciutat de Barcelona, en lo carrer vulgarment dit de les Pulleres, per
preu de LX lliures, segons dins la present se conté”.

1958

1529, juliol, 20. Barcelona.
Acta notarial per la qual Pere Miquel Carbonell, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner de
la cort de Francesc de Blanes, donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès,
a petició de Pere Gener, notari públic de Barcelona, com a pare i legítim administrador de Caterina,
Elisabet i Jerònima, impúbers, filles comunes del dit Pere Gener i de la seva difunta muller Eulàlia, morta
intestada fa uns quatre o cinc mesos, i enterrada al monestir de Sant Agustí, sentencia declara i adjudica l’heretat i els béns que foren de la citada Eulàlia a les tres mencionades filles, de manera que sigui
dividida en parts iguals o equivalents. Els testimonis cridats a declarar davant d’Agustí Balmes, notari i
escrivà jurat de la citada cort, són: Bartomeu i Jaume Pasqual, ambdós mercaders, i Francesc Sols, assaonador de pells, tots ciutadans de Barcelona.
Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major
de la cort de la vegueria de Barcelona, per Joanot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania de la
dita cort. El va cloure Agustí Balmes, notari i escrivà jurat de la citada cort.
1A-1917
347 x 605
Al dors, en lletra coetània: “Adiudicacio hereditatis et bonorum domine Eulalie, quondam, uxoris discreti Petri Janer, notarii Barchinone, in favorem Caterine, Elisabet (sic.) et Hieronime, filiarum suarum”.
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1959

1529, agost, 2. Barcelona.
Benet de Peralta, donzell, domiciliat a Barcelona, ven amb carta de gràcia a Joana, muller de Jeroni
Cortit, donzell, domiciliat a la vegueria d’Agramunt, filla i hereva universal del difunt Jaume Pau, ciutadà
de Barcelona (1525, abril, 3), un censal mort de 26 lliures, 5 sous i 2 diners de pensió anual i 656 lliures, 9 sous i 2 diners de preu, part d’un censal mort major de 72 lliures i 10 sous de pensió i 1812 lliures i 10 sous de preu, en el temps de la seva creació, que ell percebia cada 28 d’abril sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona. El preu de la venda és dels dits 656 lliures, 9 sous i 2
diners. Benet havia rebut el citat censal de la seva mare Gràcia Ramon de Peralta (1506, agost, 26), la
qual l’havia comprat a Gaspar Lleida, ciutadà, clavari i síndic de ciutat de Barcelona (1501, abril, 28).
Caterina, muller de Benet de Peralta, aprova expressament la dita compravenda. Aquest censal havia
estat prèviament venut a Jaume Pau, pare de la citada Joana, amb la intervenció de Miquel Puigsec,
notari públic de Barcelona (1527, juliol, 1), però no es va poder trobar l’instrument de compravenda.
Lluís Vilana, notari públic, ciutadà de Barcelona.
1A-1918
377 x 416
Al dors, en lletra coetània: “Tenentur pro domino Petro Joanne, notario, secretario et scriba domini
regis”. Hi ha una altra nota molt esborrada i raspada en part.

1960

1529, agost, 2. Barcelona.
Benet de Peralta, donzell, domiciliat a Barcelona, reconeix que Joana, muller de Jeroni Cortit, donzell,
domiciliat a la vegueria d’Agramunt, filla i hereva universal del difunt Jaume Pau, ciutadà de Barcelona, li
ha pagat la quantitat de 656 lliures, 9 sous i 2 diners, preu de la venda amb carta de gràcia d’un censal mort de 26 lliures, 5 sous i 2 diners de pensió anual que el dit Benet li havia fet, i que ell cobrava
cada 28 d’abril sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona. Aquest censal mort, en el
temps de la seva creació, retia una pensió anual de 72 lliures, 10 sous i tenia un preu de 1812 lliures i
10 sous. La venda s’havia realitzat i abonat anteriorment amb la intervenció del difunt Miquel Puigsec,
notari públic de Barcelona (1527, juliol, 1), però el document no es va poder trobar, motiu pel qual es
repeteix l’instrument de la dita venda el dia d’avui davant del notari infrascrit.
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Lluís Vilana, ciutadà de Barcelona, notari públic.
1A-1919
314 x 258

1961

1529, novembre, 11. Barcelona.
Capítol de constitució dotal contingut en els capítols matrimonials signats entre Joan Lluís Lluc de
Miralles, mercader, ciutadà de Barcelona, fill dels difunts Ramon de Miralles, mercader de la vila de Tremp,
i de la seva muller Margarida, d’una part, i Jerònima, donzella, filla dels difunts Rafael Sorts, mestre en arts
i en medicina, i de la seva muller Elisabet, de l’altra. Jerònima aporta en dot al seu futur marit la quantitat
de 1241 lliures, de les quals 800 lliures s’abonen en numerari immediatament després de la signatura
dels capítols matrimonials i les 441 lliures restants es paguen en sis pensions anuals de certs censals
morts pertanyents a la dita Jerònima i a la seva germana Anna, entre els quals un de 4 lliures de pensió
anual i 100 lliures de preu, a raó de 25.000 per mil sous de pensió, cobrador el 16 de novembre sobre la
ciutat de Barcelona, i en el cens anyal que paga en dos terminis Antoni Sofet, blanquer, ciutadà de
Barcelona, per les cases del carrer de la Blanqueria, perceptors a partir del dia de la celebració eclesiàstica del matrimoni. Les 800 lliures comprenen les 30 lliures que han d’abonar els administradors de la pia
causa instituïda pels difunts Pere Ramon Loteres, canonge, i Pere Loteres, prevere beneficiat de la Seu de
Barcelona, ja que els dits difunts les consignaren en ajuda de matrimoni de donzelles del seu llinatge.
Rafael Sorts morí intestat, i foren declarades cohereves universals pel veguer de Barcelona Jerònima i
Anna, les seves dues filles (1529, abril, 15), i per això la constitució dotal es fa amb el consentiment principal i exprés de la dita Anna, Bernat Loteres, paborde d’octubre de la Seu de Barcelona, i Genís
Satallada, droguer, ciutadà de Barcelona, parents de les dites germanes.
Antoni Anglès, notari públic de Barcelona.
Trasllat d’Esteve Companys i Gispert, notari públic de Barcelona, de 1573, juliol, 12, a partir del
trasllat de Pere Fitor, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc d’Antoni Anglès, escrivà de
manament reial i notari públic, ciutadà de Barcelona, tinent i regent les escriptures de l’escrivania
del difunt Antoni Anglès, notari públic de Barcelona, el va cloure el 1573, juliol, 7.
1A-1920
354 x 575
Al dors, en lletra coetània:“Constitució dotal dels capítols de mossèn Ramon de Miralles”. En lletra posterior: “Fan per la luyció del censal rebia mossèn Onofre Cardona, en nohembre, de IIII lliures. Soltat”.
Els capítols pròpiament dits estan en català.
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1962

1529, novembre, 17. Barcelona.
Clàusula de l’herència universal del testament de Joan Ferrer, notari públic de Barcelona. Nomena hereu
universal el seu pare Carmini Ferrer, perquè distribueixi lliurement, entre vius o en última voluntat, els
seus béns i l’heretat entre tots els seus néts, els fills i les filles del testador. A més a més, ordenarà allò
que consideri oportú en obres de pietat i en la celebració de misses quotidianes. En substitució, i amb
certes condicions de formació, designa hereu universal el fill baró primogènit i successivament els altres
fills barons per ordre de primogenitura, i, si escau, les filles també per aquest ordre, sempre que contraguin matrimoni honestament i amb l’acord dels parents agnats per via paterna, dels cunyats i dels
amics. Segons certes disposicions, poden posseir lliurement l’heretat que els pertoqui, i, en d’altres, la
meitat de l’herència ha de retornar a l’hereu universal.
Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona, de 1531, març, 2.
1A-1921
245 x 402
Al dors, en xifres coetànies: “1529”.

1963

1529, desembre, 24. Barcelona.
Acta notarial per la qual Joan Quintana, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner de la cort
de Jeroni Orriols, donzell, sotsveguer i regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès,
per mort de Francesc de Blanes, regent la dita vegueria, a petició de Joan Barril, baster, ciutadà de
Barcelona, tutor i en cert temps curador de Pau Antic Benet Miró, botiguer de ferro, ciutadà de la dita
ciutat, i del dit Pau Antic Benet, adult, menor de vint-i-cinc anys, fill i hereu universal del difunt Francesc
Miró, botiguer de ferro, ciutadà de Barcelona, casat amb una filla d’Andreu Miquel Mir, notari de
Barcelona [Anna], dóna llicència al citat Pau Antic Benet Miró per vendre el censal o els censals més
adients de l’heretat del seu difunt pare de manera que els pugui invertir en ferro o altres mercaderies
que li rendeixin molt més que les minses pensions anuals del dit o els dits censals. Agustí Balmes, notari
i escrivà jurat de la cort del veguer de Barcelona, intervé prenent les deposicions dels testimonis cridats
a declarar: Pere Folcrà, botiguer de teles, Joan Casadevall, mercader, i Lluís Pere, corredor d’orella, tots
ciutadans de Barcelona.
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Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major
de la cort de la vegueria de Barcelona, per Joanot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania de dita
cort.
1A-1922
406 x 619

1964

1529, desembre, 24. Barcelona.
Antic Pau Miró, botiguer de ferro, ciutadà de Barcelona, major de vint i menor de vint-i-cinc anys, amb
llicència de Jeroni Orriols, donzell, sotsveguer i regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i
Moianès, ven amb carta de gràcia a Joan Casadevall, mercader, ciutadà de la dita ciutat, abans també
botiguer de ferro, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 240 sous de pensió anual i 300 lliures de
preu, que ell rebia anualment cada 15 de maig sobre la universitat i els singulars de la ciutat de
Barcelona, pel preu de 307 lliures, 5 sous i 4 diners, ja que inclou les pensions meritades pel dit censal
fins al dia de la venda. Aquest censal mort l’havien obligat Frederic de Santcliment, donzell, governador de
l’illa de Menorca, i la seva muller Caterina (1527, abril, 27), i és part d’un censal major de 80 lliures de
pensió anual i 2000 lliures de preu, a for de 25.000 per mil sous de pensió, que Bernat Dusai, ciutadà,
aleshores clavari de Barcelona, havia venut a Caterina, vídua de Perot Sarriera, donzell, domiciliat a la ciutat de Girona (1505, juny, 4). A continuació, hi figura el consentiment exprés de Joan Barril, baster, ciutadà
de Barcelona, que fou el tutor nomenat pel seu difunt pare Francesc Miró, botiguer de ferro, ciutadà de
Barcelona, d’Eulàlia Mir, àlies Mirona, ara muller d’Andreu Mir, notari de Barcelona, i d’Anna Mirona, mare
i muller respectivament del dit Pau Miró. Segueix àpoca de la mateixa data, on s’especifica que 272 lliures, 8 sous i 4 diners els reté el comprador en pagament de mercaderies de quincalleria que el venedor li
havia comprat amb la intervenció de Joan Roger, corredor d’orella públic de Barcelona, i els restants 34
lliures i 17 sous els ha rebut en numerari en presència del notari infrascrit i de testimonis pregats.
Pere Ripoll, notari públic de Barcelona.
1A-1923
433 x 702

324

Catàleg dels pergamins

1965

1530, febrer, 10. Barcelona.
Elionor de Senesterra, vídua de Bernat de Senesterra, reconeix que Bernat Jeroni Bonet, mercader, ciutadà i clavari de Barcelona, el dia 10 de setembre passat li ha pagat 150 sous, preu de la pensió anual
d’aquell censal mort que ella percebia en el dit dia sobre la universitat de la ciutat de Barcelona, amb
especial obligació del dret de la llenya.
Jaume Planes, notari públic i escrivà del Consell de Barcelona.
1A-1924
116 x 183
A la part central inferior: “Lenya”.

1966

1530, febrer, 26. Barcelona.
Clàusula de l’herència universal del testament del difunt Francesc Benet Franc, doctor en ambdós drets,
ciutadà de Barcelona, regent la cancelleria reial al Principat de Catalunya. Nomena hereus universals a
parts iguals els seus dos néts: Bernat Joan de Marimon, fill de Plegamans de Marimon i de la seva
difunta filla Àngela Jerònima Beneta, amb la condició que els seus descendents barons prenguin el cognom de Franc i les seves armes, i Jaume Franc, fill de Bernat Joan de Planella i de Talamanca i de
Jerònima Beneta, amb condicions similars. Jaume Franc pot ser substituït, si fos el cas, amb les mateixes
condicions i en l’ordre expressat, per Manuel, Magí i Francesc de Planella, germans mascles del dit
Jaume i els seus descendents, i finalment, per Bernat Joan de Marimon, l’altre hereu universal. Si l’heretat es transmetés per la via femenina, les descendents dels anteriors compartirien l’herència a parts
iguals amb les seves nétes Elisabet i Paula, també filles de Bernat Joan de Planella i de Talamanca i de
Jerònima Beneta, germanes dels dits Jaume Franc i de Manuel, Magí i Francesc, i si no hi hagués descendents femenines per via masculina, les hereves serien les esmentades nétes. En darrer terme, l’heretat passaria al seu nebot Galceran Rovira, amb les condicions ja expressades pels hereus universals
principals. Si de cas manca, designa hereu universal l’Hospital General, conegut vulgarment com de
Santa Creu. Només Bernat Joan de Marimon queda exempt de cognominar-se Franc.
Rafael Puig, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Rafael Puig, notari públic de Barcelona, de 1537, abril, 12.
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1A-1925
391 x 605
Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Faciunt pro luicione censualis Bernardi Joannis de Marimon.
1530”.
Regular. La part esquerra del pergamí apareix tacada i amb certa dificultat de lectura.
La clàusula pròpiament dita està en català.

1967

1530, febrer, 26. Barcelona.
Vegeu el document núm. 1966.
Rafael Puig, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Rafael Puig, notari públic de Barcelona, de 1538, juny, 7.
1A-1926
560 x 566
Al dors, en lletra coetània: “Clausula herencie universalis Franciscii (sic.) Franc, regentis cancelleriam”.
La clàusula pròpiament dita està en català.

1968

1530, març, 1. Barcelona.
Clàusula de l’herència universal del testament de Francesc Antoni de Ballester, ciutadà de Barcelona, fill
dels difunts Jaume Ballester, ciutadà de Barcelona, i de la seva muller Elionor. Nomena hereva universal
vitalícia la seva esposa Isabel, amb prohibició de la detracció de la quarta trebel·liànica, i estableix les
substitucions pertinents en la seva neboda Joana d’Erill i de Cardona, muller de Perot Lluís d’Erill, i els
seus fills o filles, sigui un o uns en particular designats per la seva mare o l’herència dividida en parts
iguals entre tots. La seva muller té plena capacitat d’obrar i de disposar respecte als seus béns, censals i
violaris mentre visqui, tant per usufructuar com per vendre en subhasta o invertir. Tanmateix, entretant
visqui, ha de donar anualment la quantitat de 10 lliures a Ausiàs Marc, donzell, domiciliat a la vila
d’Esparreguera, i ha de pagar 10 ducats d’or cada any a Mateu Vidal i Desplà, fins a satisfer la totalitat
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1967. Clàusula de l’herència
universal del testament del
difunt Francesc Benet Franc,
doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, regent la
cancelleria reial al Principat de
Catalunya, en la qual nomena
cohereus universals a parts
iguals els seus dos néts, amb
certes condicions: Bernat Joan
de Marimon, fill de Plegamans
de Marimon i de la seva
difunta filla Àngela Jerònima
Beneta, i Jaume Franc, fill de
Bernat Joan de Planella i de
Talamanca i de la seva filla
Jerònima Beneta.
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del dot que se li deu de la seva muller Jerònima Bastida. La dita neboda i els seus fills poden ser apartats de l’herència si mouen qualsevol judici contra la seva esposa o ell mateix per l’administració dels
diners i dels béns parafernals de la citada Joana que dit Francesc Antoni ha portat a terme.
Antoni Anglès, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Joan Monjo, notari públic de Barcelona, de 1544, maig, 13.
1A-1927
251 x 571
Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Clausula universalis hereditatis magnifici Francisci Antoni (sic.)
de Ballester. 1530”.
La clàusula pròpiament dita està en català.

1969

1530, març, 11. Barcelona.
Testament de Gaspar Pujada, ciutadà de Barcelona. Nomena nou marmessors del seu testament, entre
els quals el seu cunyat Donat Ponç, mercader, la seva sogra Eufrasina Ponça, vídua del seu difunt sogre
Sebastià Ponç, també mercader, i la seva muller Jerònima. Mana ser enterrat al sepulcre dels Pujades a
la Seu de Barcelona. Designa llegats per a la seva parròquia de Sant Just, l’Hospital de la Santa Creu,
obres pies i celebració de misses per a la seva ànima. Així mateix, deixa certes quantitats a parents i
amics, concedeix la llibertat, amb certes condicions, a tres esclaus, i, finalment, nomena hereva universal
vitalícia la seva muller Jerònima, amb prohibició de la detracció de la quarta trebel·liànica, designant-la
també tutora i curadora d’Anna, donzella, la filla comuna de catorze anys d’edat. La dita filla és l’hereva
universal de substitució, i l’hereva unipersonal a la mort de la seva mare.
Antoni Anglès, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Miquel Benet Gilabert, notari públic de Barcelona, de 1550, gener, 13.
1A-1928
511 x 519
Al dors, en lletra coetània: “Testament de Gaspar Pujada”.
Les clàusules del testament pròpiament dites estan en català.
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1970

1530, març, 17. Barcelona.
Clàusula de l’herència universal del testament de Caterina, donzella, filla del difunt Jaume Valls, sastre,
ciutadà de Barcelona, i de la seva muller Agneta, vivent. Nomena hereva universal vitalícia la seva mare
i, en substitució, els seus germans Ramon i Francesc Valls, a parts iguals o equivalents, i, finalment, els
parents més propers del seu llinatge.
Climent Raspall, notari públic, ciutadà de Barcelona.
Trasllat de Climent Raspall, notari públic, ciutadà de Barcelona, de 1533, novembre, 25.
1A-1929
139 x 347
Al dors, en lletra i xifres coetànies: “(...) en la cort del vaguer ( ) Benet Ferret? y Agnès Valls. En
poder de mossèn Bartomeu Miquel, notari, 12 novembris, 1524. Per a (...) notari, lo 5? augusti,
1533. 1530”.

1971

1530, abril, 7. Barcelona.
La germana Violant Torres, de l’orde de Santa Clara, òlim monja del monestir de Pedralbes, malalta de
pesta, fent ús de la llicència atorgada per Llorenç, prevere cardenal, de disposar lliurement del seus béns
privats (15??, gener, 30. Roma) dóna per causa de mort a Isabel Aguilara, donzella, absent, amb motiu
dels serveis que li ha prestat i li presta en la seva malaltia i en ajut per contraure matrimoni, un censal
mort de 18 lliures de pensió anual i 450 lliures de preu, que ella rep cada any el dia 3 de setembre
sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret del vi i la verema. La donació s’efectua amb certes condicions, entre les quals que la donadora pugui revocar aquesta
donació en qualsevol moment, que el censal reverteixi, si escau, a Francesc Aguilar, germà de la dita
Isabel, o a Anna Caterina, muller de Joan Miquel Pol, ciutadà de Barcelona, que ha de ser l’administradora del citat censal fins que la dita Isabel no es casi.
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Joan Saragossa, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del seu difunt pare i
connotari Pere Saragossa, també notari públic de Barcelona, li dóna forma pública el 1533, febrer, 27.
1A-1930
416 x 603
Al dors, en lletra coetània: “Donació feta per la senyora Yolant Torrent (sic.) a la senyora Ysabel
Aguilara de un censal de propietat de CCCCL lliures y XVIII lliures de penció sobre la ciutat, pagadores a III de setembre. És donat en dot a la senyora Stephania Felippa (...)”. Segueix una altra
nota molt esborrada.

1972

1530, abril, 12. Barcelona.
Clàusula de l’herència universal del testament de Margarida, filla dels difunts Joan Casanoves, mercader,
ciutadà de Barcelona, i de la seva muller Elisabet, i esposa de Pere Bonavia, mercader, ciutadà de
Barcelona. Nomena hereu universal Pere Jaume Bernadí Bonavia, fill comú dels dits cònjuges, i estableix
la substitució pertinent en el seu marit Pere Bonavia. En darrer cas, ordena que de tots els seus béns i
del dot de 1300 lliures, 500 lliures s’inverteixin pels seus marmessors, o, si de cas manquen, pel conseller en cap de Barcelona i el cònsol en cap de la Llotja de la mar de la dita ciutat conjuntament, en un
o diversos censals morts, de les pensions dels quals se celebri una missa quotidiana, amb certes cerimònies, per la seva ànima, la dels seus pares i la d’altres parents difunts a la capella de Sant Iu de l’església de Santa Maria del Mar, on ha de ser enterrada. Així mateix, les dites pensions s’han d’invertir en
una missa setmanal dedicada a Antoni Romaguera, en maridar fadrines del seu llinatge i en casar donzelles pobres de la seva parròquia de Santa Maria del Mar.
Climent Raspall, notari, ciutadà de Barcelona.
Trasllat de Francesc Desclergue, notari públic de Barcelona, de 1550, febrer, 1.
1A-1931
249 x 531
Les clàusules pròpiament dites estan en català.
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1973

1530, maig, 8. Barcelona.
Margarida Pedrola, vídua, ara habitant de la ciutat de Barcelona, dóna entre vius i transfereix a Mateu
Soluja, mariner, ciutadà de la dita ciutat, una casa o unes cases situades dins de la ciutat de Barcelona,
a la plaça coneguda vulgarment com la plaça del Vi. Efectua aquesta donació per l’amor que li té i pels
serveis que li ha prestat i li presta el citat Mateu, el qual, al seu torn, accepta expressament aquesta
donació. Constata que el dit Mateu li havia fet donació prèviament de les dites cases.
Miquel Llor, vicari de l’església del palau del rei de la ciutat de Barcelona.
1A-1932
395 x 386
Al dors, en lletra coetània: “[Donació] que fa madona Margarida Pedrola, vídua, (...) Mateu Soluja,
[mariner], ciutadà de Barcelona, (...)”. Nota molt esborrada.

1974

1530, juny, 2. Barcelona.
Capítols de donació en contemplació de matrimoni i de constitució dotal continguts en els capítols matrimonials entre Jeroni Dalmau, doctor en ambdós drets, del Consell Reial, ciutadà de Barcelona, d’una part, i
Elisabet Montmanya, filla dels difunts Berenguer Montmany, ciutadà de Barcelona, i de la seva muller
Violant, de l’altra. Guillem Jordà, ciutadà de Barcelona, oncle matern d’Elisabet, li dóna 20 lliures de pensió
anual i 200 lliures de preu, sobre aquell censal mort de 12 lliures (sic.) de pensió anual i 300 lliures de preu,
a for de 25.000 sous per mil sous de pensió, que el dit Jordà rep anualment el dia 21 de gener sobre la ciutat de Barcelona, amb especial obligació del dret dels flequers. Jordà efectua aquesta donació per l’amor
que li té i en paga i satisfacció dels aliments que la difunta Violant Montmanya i Perot Montmany, ciutadà
de Barcelona, germans de la dita Elisabet, han prestat a Marquesa Jordana, també neboda seva. Elisabet
aporta en dot aquest censal al seu futur marit, amb el consentiment dels dits germà i oncle.
Joan Vilar, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Joan Vilar, notari públic de Barcelona, de 1536, octubre, 17.
1A-1933
360 x 315
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Al dors, en xifres coetànies: “1530”.
Els capítols pròpiament dits estan en català.

1975

1530, juliol, 15. Barcelona.
Testament d’Antoni Benet, paraire de draps de llana, ciutadà de Barcelona, fill dels difunts Miquel Benet,
també paraire de draps de llana, ciutadà de la mateixa ciutat, i de la seva muller Isabel. Nomena marmessors del seu testament Amador Bes, mercader, Antoni Tintorer, blanquer, ambdós ciutadans de
Barcelona, i la seva muller Elisabet, els quals designa també curadors d’Elionor i de Caterina, les filles
comunes. Demana ser enterrat a l’església parroquial de Sant Pere de les Puelles, al sepulcres dels Bes,
on també ordena la celebració de misses, en certes dates, per a la salvació de la seva ànima. Reconeix
el dot i l’esponsalici a la seva muller, el qual puja a 140 lliures. Finalment, nomena hereva universal la
seva muller Elisabet.
Onofre Bernat Navarro, notari públic de Barcelona.
1A-1934
278 x 399
Al dors, en lletra coetània: “+ Tastament de Toni Banet”.

1976

1530, agost, 4. Barcelona.
Pere Pau Sumes, orfebre, ciutadà de Barcelona, i Caterina Sumes, vídua de Pere Sumes, també orfebre
de Barcelona, ambdós marmessors del testament de Climenta Mercera, vídua de Jaume Mercer, oller,
ciutadà de Barcelona, i Jaume Mercer, fill dels dits cònjuges i hereu universal de la seva mare Climenta,
venen a Miquel Feliu, prevere beneficiat a la catedral de Barcelona, com a laica i privada persona, 300
sous de pensió anual d’un censal mort de 300 lliures de preu o propietat, d’aquell censal mort de 400
sous de pensió anual i 400 lliures de propietat que Joan Comes, mercader, ciutadà de Barcelona, i la
seva muller Cecília havien venut amb carta de gràcia a la dita Climenta (1527, novembre, 29), per la
quantitat de 300 lliures. Joan Comes havia obligat la dita Climenta per la dita venda dos censals morts:
l’un de 280 sous de pensió anual i 350 lliures de preu que ell rebia cada 25 d’octubre, i l’altre de 6 lliu-
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res, 4 sous i 9 diners de pensió anual i 155 lliures, 18 sous i 3 diners de preu, a for de 25.000 sous per
mil sous de pensió, que el dit Comes cobrava el dia 5 de maig, ambdós assignats sobre la universitat i
els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre les imposicions.
Joan Jeroni Canyelles, notari públic de Barcelona.
1A-1935
529 x 667
Al dors, en lletra coetània: “Venda de CCC sous en pensió y CCC lliures en preu, del censal de
pensió de CCCC sous y de preu de CCCC lliures que Joan Comes, mercader, y sa muller havien
venut a na Climenta Mercera, ab special obligació sobre la ciutat, feta per los marmessors de dita
Mercera a mossèn [Miquel] Feliu, prevere”.
Per altres documents, sembla que la muller de Joan Comes es deia Elisabet. Aquí el nom estaria
equivocat, es tractaria d’una segona muller i/o aquesta tenia un nom de pila compost i utilitzava
indistintament el primer o el segon.

1977

1530, agost, 4. Barcelona.
Pere Pau Sumes, orfebre, ciutadà de Barcelona, i Caterina Sumes, vídua de Pere Sumes, també orfebre de
Barcelona, ambdós marmessors del testament de la difunta Climenta Mercera, vídua de Jaume Mercer,
oller de Barcelona, i Jaume Mercer, fill dels dits cònjuges i hereu universal de la seva mare Climenta, reconeixen que Miquel Feliu, prevere beneficiat de la catedral de Barcelona, com a laica i privada persona, els
ha pagat la quantitat de 300 lliures, preu de la venda de 300 sous de pensió anual que els dits marmessors i Jaume Mercer li havien fet. Aquesta pensió és part d’aquell censal mort de 400 sous de pensió anual
i de 400 lliures de preu, que Joan Comes, mercader, ciutadà de Barcelona, i la seva muller Elisabet havien
venut amb carta de gràcia a la dita Climenta (1527, novembre, 29), cobrador cada 29 de novembre. Les
300 lliures s’abonen així: 84 lliures es paguen a Pere Pau Sumes per a despeses de la dita marmessoria, i
216 lliures s’abonen a Jaume Oliver i a la seva muller Eulàlia, de la parròquia de Santa Maria i Sant
Bartomeu de Sants, en complement de les 280 lliures que els devia aquesta marmessoria per restitució
del dot de la seva difunta filla Eulàlia, muller del citat Jaume Mercer. Segueixen les àpoques corresponents
als dits pagaments de data posterior, tant de Pere Pau Sumes com dels dits cònjuges (1530, octubre, 14).
Joan Jeroni Canyelles, notari públic de Barcelona.
1A-1936
710 x 587
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Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Àpocha de les CCC lliures del preu de la compra del censal
de mossèn Miquel Feliu, prevere, cobrant dels marmessors de na Climenta Mercera e altres àpoches (...) loch y cessió faents per dita compra. 1530”.
Aquests pergamí conté tres documents.

1978

1530, agost, 7. Barcelona.
Acta notarial per la qual Francesc Jovells, notari públic de Barcelona, a petició de Jeroni Bonet, mercader,
ciutadà de Barcelona, procurador de Caterina de Cardona i de Rocabertí, vídua de Jaume Cardona, cavaller, de l’orde de Sant Jaume de l’Espasa, i de Rafaela, filla comuna del dit matrimoni, en presència de testimonis pregats, realitza l’obertura i publicació del testament de Jaume de Cardona, cavaller, de l’orde de
Sant Jaume de l’Espasa. Jaume de Cardona havia lliurat a Francesc Jovells, notari de Barcelona, en
presència de testimonis, una plica de paper tancada amb una cinta de pergamí segellada amb els segell
dels Rocs (sic.) en cera vermella, dient que es tractava de la seva darrera voluntat, la qual havia signat
(1529, juliol, 28). En el dit testament, el finat nomena marmessors fra Pere Joan, de l’orde de Predicadors,
del convent de Barcelona, la seva muller Caterina de Rocabertí i de Cardona, el seu fill i hereu universal
Lluís de Cardona i de Rocabertí, i el seu gendre Guerau de Queralt, marit de la seva filla Cecília, parents
que, a més a més, designa tutors i curadors dels fills menors: Joan, Maria i Isabel, donzelles. Llega als seus
fills Jaume de Cardona, menor, i Rafaela la quantitat de 2000 lliures a cadascun, amb la condició que si
no tenen successors directes aquests llegats retornin en gran part a l’heretat, així com altres quantitats
menors, amb certes condicions, als altres fills i als néts de part de Lluís i de Cecília. Demana ser enterrat
a l’església parroquial de Sant Mori, fa deixes per a la celebració de misses als monestirs de Santa Clara
de Girona i al de Castelló d’Empúries a canvi d’oracions per la seva ànima, i llega certa quantitat a dividir
entre els bacins acostumats a captar a l’església parroquial de Sant Mori.
Pere Jovells, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del seu difunt pare i
connotari Francesc Jovells, al qual el testador havia lliurat el seu testament clos i segellat, a instància
de Jaume Oms, prevere, procurador de Ponç Descallar, li dóna forma pública el 1556, abril, 20.
1A-1937
451 x 561
Al dors, en lletra coetània: “(...) per mossèn Codina”.
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1979

1530, agost, 8. Barcelona.
Acta notarial per la qual Pau Valls, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner de la cort de
Galceran de Barberà, donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, a petició
de Pau Renard, notari, ciutadà de la dita ciutat, procurador substitut de Lluís Vilana, notari, ciutadà de
Barcelona, procurador, al seu torn, de la seva mare Àngela Antiga, vídua del difunt Joan Vilana, notari
públic de Barcelona, sentencia, declara i adjudica, en presència del procurador i de testimonis pregats,
l’heretat i els béns que foren del difunt Andreu Castera, cirurgià, ciutadà de Barcelona, fill dels difunts
Pere Castera i de la seva muller Mateua, de la vila i parròquia de Moià, a la dita Àngela Antiga, filla legítima del citat Andreu i la seva segona muller Elionor. Andreu Castera havia nomenat en el seu testament hereus universals per meitats Lluís Castera, canonge de la catedral de Barcelona, i Jeroni Castera,
fills legítims del testador i de Paula i d’Elionor, les seves mullers successives, en primeres i segones noces,
respectivament, establint les substitucions pertinents i prioritzant la línia masculina sobre la femenina.
Atès que Lluís, Jeroni i l’únic fill d’aquest darrer, Joaquim, pubill, moriren a causa de la última pesta,
només quedava Àngela Antiga, germana del dit Jeroni, la qual també era esmentada en el testament
després dels descendents mascles, així com el seu fill Lluís Vilana, nét del testador, els altres fills i, en
segon terme, les filles de la dita Àngela. Pere Martí, notari i escrivà jurat de la cort del veguer, pren les
deposicions dels testimonis cridats a declarar: Joan Comes, mercader de Barcelona, nebot d’Elionor, la
segona muller d’Andreu, Pere Monclús, causídic, ciutadà de Barcelona, i Elisabet, muller de Pere Joan
Garau, paraire de draps de llana, de l’abadiat de Solsona.
Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major
de la cort de la vegueria de Barcelona, per Joanot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania de la
dita cort, li dóna forma pública el 1551, desembre, 2.
1A-1938
421 x 644
Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Cartes per la luyció del censal de (...) Luys Vilana. 1530”.
Regular.
La clàusula del testament i les deposicions dels testimonis estan en català.
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1980

1530, setembre, 2. Barcelona.
Acta notarial per la qual Pere Comte, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner de la cort de
Segimon de Barberà, cavaller, veguer de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, a petició de Joan
Rovira, notari, ciutadà de Barcelona, procurador d’Anna Joana, muller d’Esteve Salverdenya, doctor en
ambdós drets, ciutadà de Barcelona, regent l’assessoria de la cort del vicegerent general del governador
del Principat de Catalunya, sentencia, declara i adjudica a la dita Anna Joana Salverdenya, en presència
del peticionari i de testimonis pregats, l’heretat i els béns del difunt Jaume Mollet, nat a Blanes, ciutadà
de Barcelona, la qual havia estat nomenada hereva substituta pel seu difunt pare en el testament.
Jaume Mollet havia nomenat hereu universal el seu fill Ramon Miquel Mollet, el qual havia mort de pestilència el darrer mes de juliol sense fills, segons que testimonien Joan de Costabella, cavaller, habitant
de Barcelona, Jaume Moragues, mercader, i Salvador Rovira, notari, ambdós ciutadans de la dita ciutat,
davant de Bartomeu Miquel, notari i escrivà jurat de la cort del veguer de Barcelona. Jaume Mollet tenia
altres dues filles, que esmenta en el testament: Isabel, que ara està a Nàpols en servei de la comtessa
de Capaccio, i Joana.
Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major
de la cort de la vegueria de Barcelona, per Joanot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania de la
dita cort.
Trasllat de Joan Escoda, ciutadà de Barcelona, notari públic, li dóna forma pública el 1546, agost, 7.
Segueixen lletres testimonials respecte al trasllat de Miquel de Vallseca, ciutadà i regent la vegueria
de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, de 1546, agost, 9.
1A-1939
421 x 602
Al dors, en xifres i lletra coetànies: “1530. Adiudicatio facta in favorem Anne Salverdenya”.
La clàusula del testament i les deposicions dels testimonis estan en català.
Hi manca el segell.
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1980. Pere Comte, doctor en
lleis, ciutadà de Barcelona,
jutge setmaner de la cort de
Segimon de Barberà, cavaller,
veguer de Barcelona, Igualada,
Vallès, Moià i Moianès, a petició de Joan Rovira, notari, ciutadà de Barcelona, procurador d’Anna Joana, muller
d’Esteve Salverdenya, doctor
en ambdós drets, ciutadà de
la dita ciutat, després dels tràmits pertinents, adjudica a la
dita Anna Joana l’heretat i els
béns del seu difunt pare
Jaume Mollet, ciutadà de
Barcelona, a causa de la
recent mort per pesta de
Ramon Miquel, l’hereu universal primitiu del dit Mollet.
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1981

1530, setembre, 20. Sant Boi de Llobregat.
Testament de Bernat Colom, agricultor, de la vila de Sant Boi de Llobregat. Elegeix marmessors del seu
testament Joan Pineda, prevere beneficiat en l’església de la dita vila, i Salvador Colom, fill del testador,
de la mateixa vila. Ordena ser enterrat al cementiri de la parròquia de Sant Boi. Realitza llegats a la
dita parròquia per dret de parroquianatge, i a cadascun dels bacins i altars de la citada església, per a
la celebració de misses per a la salvació de la seva ànima i la dels seus avantpassats, i també als citats
marmessors. Nomena hereu universal l’esmentat fill i marmessor Salvador Colom.
Jaume Gibert, prevere i regent l’escrivania pública de la vila i parròquia de Sant Boi de Llobregat,
per Joan Cardona, vicari perpetu i notari públic de les dites vila i parròquia.
1A-1940
224 x 388
Al dors, restes de notes dorsals molt esborrades.

1982

1530, setembre, 28. Barcelona.
Acta notarial per la qual Pere Onofre Font, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner
de la cort de Segimon de Barberà, cavaller, veguer de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, a petició
de Pere Bonavia, mercader, ciutadà de Barcelona, sentencia, declara i adjudica al dit Pere, en presència del
peticionari i de testimonis pregats, els béns que foren de la seva difunta muller Margarida, la qual morí
després de la Pasqua passada. Margarida havia nomenat en el seu testament hereu universal el citat
marit en substitució de Pere Jaume Bernadí Bonavia, impúber, fill comú dels dits cònjuges (1530, abril, 12),
el qual, al seu torn, morí de pesta poc després de la seva mare i fou enterrat al cementiri de Santa Maria
del Mar. Bartomeu Sabadia, sastre, i Joan Duran, corredor de pelfa, ambdós ciutadans de Barcelona, els testimonis cridats a declarar, ratifiquen les circumstàncies que al·lega el dit Pere Bonavia, i realitzen les seves
deposicions davant de Joan Dot, notari i escrivà major de l’escrivania de la cort de la dita vegueria.
Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major
de la cort de la vegueria de Barcelona, per Joanot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania de la
dita cort.
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Trasllat de Francesc Desclergue, notari públic de Barcelona, de 1550, gener, 31.
1A-1941
388 x 530
El trasllat de la clàusula testamentària i les deposicions dels testimonis són en català.

1983

1530, desembre, 5. Barcelona.
Antoni Joan Boi, espaser, ciutadà de Barcelona, ven a Miquel Fuster, mestre en sagrada escriptura,
canonge de la catedral de Barcelona, i a Pere Bassa, prevere beneficiat de la dita església, protector i
procurador major, respectivament, dels aniversaris comuns de la catedral de Barcelona, un censal mort
de 240 sous de pensió anual i 300 lliures de preu, a for de 25.000 per mil sous de pensió, juntament
amb una pensió íntegra deguda, que el dit Boi rebia el dia 24 d’octubre sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret de la llenya. El preu de la venda del dit censal
i de la pensió citada s’estipula en 313 lliures, 7 sous i 4 diners. Boi havia comprat aquest censal a
Galceran Fiveller, ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona (1519, octubre, 24). Segueix àpoca de la
mateixa data.
Gaspar Safranquesa, notari públic de Barcelona.
1A-1942
540 x 531
Al dors, en lletra coetània: “Compra feta per los protector e procurador dels anniversaris comuns
de la Seu de Barcelona de un censal mort creat de pensió anual de XII lliures e de preu de CCC
lliures, a for de XXVM per mil, lo qual se reeb sobre la universitat de la ciutat de Barçelona a XXIIII
del mes de octubre. Ciutat”.
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i de matèries

341

Índex onomàstic i de matèries

En aquest índex s’han inclòs els topònims en majúscules (BARCELONA), les veus onomàstiques en
versaleta (FERRAN II) i les matèries en rodona (mercaders). Els noms propis s’han entrat en la forma
actual, i s’ha fet constar al costat de la veu principal, si escau, les variants del nom, tant catalanes com
llatines, que apareixen a les notes dorsals. Les xifres remeten sempre al número dels regests.
Els noms de persona entren generalment pel cognom, si el sabem, excepte en el cas de reis, infants,
papes i algunes dignitats eclesiàstiques, que entren pel nom. Per escurçar l’índex, hem posat tots els
individus amb un mateix nom o cognom seguits i separats l’un de l’altre per doble barra ( // ). Els
noms o els cognoms idèntics als que encapçalen l’entrada se substitueixen per un guió llarg ( — ).
En cas de dubte sobre la coincidència de la identitat de dos personatges o més amb el mateix nom,
s’ha optat per repetir l’entrada o les entrades. Els noms de persona, si escau, van seguits de les
dades d’identificació pertinents, l’ofici o el càrrec, la condició jurídica i/o social i, si hi consten, les
dades familiars. Si una mateixa persona desenvolupa al llarg del temps diferents càrrecs o funcions,
els hem separat per coma ( , ).
Volem assenyalar que moltes de les dones que surten en els regests porten el cognom del pare o
del marit feminitzat, sempre que sigui possible, és a dir sempre que el dit cognom no finalitzi
amb –a, terminació susceptible de ser considerada femenina, cas en el qual restaria invariable (Sala,
Salgueda, Serra, Vila...) o que acabi en consonant i la feminització resultés estranya (Figueres, Font,
Llordat, Oliu, Pallarès, Sumes, Torres...). Tanmateix, no hi ha gaire sistemàtica en tot això, perquè, per
exemple, el cognom Serra, que podria restar igual aplicat a una dona, es converteix de vegades en
Serrana, i Ganer i Fogassot, els quals podrien transformar-se sense cap problema en Ganera i
Fogassota, romanen invariables, potser perquè, sobretot aquest darrer, es podria considerar una
mica despectiu. Així, els cognoms masculins Aguilar, Anglès, Barut, Bertran, Carbó, Clasquerí, Durall,
Ferrer, Gener, Jordà, Juliol, Malet, Mercer, Mir, Montmany, Niubò, Padró, Pardo de la Casta, Ponç,
Puig, Romeu, Vidal, donarien lloc a la forma femenina Aguilara, Anglesa, Baruta, Bertrana, Carbona,
Clasquerina, Duralla, Ferrera, Genera, Jordana, Juliola, Maleta, Mercera, Mirona, Montmanya,
Niubona, Padrona, Parda de la Casta, Ponça, Pujada, Romeua, Vidala, etc. També, en ocasions, quan
aquestes dones són de famílies eminents socialment o nobles conserven el cognom familiar seguit
del del marit o a la inversa, primer apareix el nom del marit i després segueix el que tenien de solteres, és a dir, el del pare. Potser influïa en què utilitzés primer aquell que tenia un major rang
social, o aquell que imposés el prestigi o el costum d’una de les dues famílies. A més a més, generalment no hi havia modificacions del cognom original (Guimerà). Excepcionalment, trobem una
dona que utilitza el cognom de la seva mare (Gràcia Martines, filla d’Isabel Martines). El mateix
succeeix amb l’àlies. Així, l’àlies Blanc dóna lloc a Blanca, i Comià, a causa a la seva terminació en –a
resta invariable.
En cas d’un encapçalament idèntic, els topònims precedeixen els antropònims. Si hi ha topònims
coincidents en part, hem substituït la veu similar també per un guió llarg. En alguns topònims hem
hagut de distingir conceptes com ciutat, illa i/o regne. Quan ha estat útil per a la recerca, s’han fet
les remissions pertinents.
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La part de matèries, conceptes o assumptes no és exhaustiva, ja que només s’hi han inclòs aquelles relatives a la ciutat de BARCELONA ordenades alfabèticament. La separació entre matèries
s’ha fet també amb punt i guió curt ( .– ). L’ordenació interna de cada matèria normalment també
és alfabètica. Quan hi ha subdivisions o concrecions respecte a una mateixa matèria, s’ha substituït
la veu principal per un guió curt ( – ). Així mateix, quan hem fet una agrupació de matèries o conceptes, el títol que les reuneix va amb lletra rodona subratllada (Esglésies, parròquies i capelles:). La
separació dels conceptes agrupats i/o unitats o tipus d’aquests conceptes s’ha fet normalment
amb coma ( , ).
S’hi han inclòs les referències als autors més usuals de la història de Barcelona que han editat
aquests documents, a l’edició de Cortes de la Reial Acadèmia de la Història i al catàleg de Privilegis
reials de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, i s’ha expressat si el pergamí allí regestat es tracta d’un original o un trasllat.
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A
ABADÍA, municipi de la província de Càceres, a
Extremadura, 1791.
A DRIÀ , fill de Joan Vilana, notari públic de
Barcelona, i d’Àngela Antiga, germà de Lluís,
Guerau, Joan, Serena, muller de Joan de
Vilafranca i de Bastida, Anna, muller de Pere
Puigdeponç, i Elionor, muller de Quirze Pere
Roger, 1930.
ÀGER (Caterina, Catharina), potser vídua de Joan
Monegal, mercader, ciutadà de Barcelona, 1793.
vegeu CATERINA.
AGNÈS, Agneta. Vegeu PASQUAL (Agnès). // —
BENETA. Vegeu VIDALA (Agnès Beneta).
AGNETA, muller de Pere Pasqual, mare de Pere,
prevere beneficiat de la catedral de Barcelona,
Jeroni, notari públic de Barcelona, i Agnès, muller
d’Antic d’Òdena, notari públic de Barcelona,
1787. // —, vídua de Jaume Valls, sastre, ciutadà
de Barcelona, mare i hereva universal de Caterina,
i mare de Ramon i de Francesc Valls, 1970. // —,
Agneta Anna Honorada, Agnès, filla de Francesc
Jeroni Marc, donzell, domiciliat a Barcelona, senyor del castell d’Eramprunyà, i d’Anna, germana
de Maria Anna, 1713, 1738, 1754.
AGRAMUNT, vegueria, centrada en el municipi
d’aquest nom, comarca de l’Urgell, domiciliat,
1718, 1959, 1960.
A GRAMUNT (Joan), d’Aitona, espòs d’Isabel
Martines, pare de Gràcia Martines, difunt, 1845,
1846, 1955.

Bernardina Eulàlia, filla del difunt Bartomeu
Seguer, mercader, ciutadà de Barcelona, i
d’Elisabet, 1820, 1829, cònsol de catalans a la ciutat de Trapani, 1861, membre del Consell de
Cent, 1852, 1854, 1869. // —, òlim. Vegeu DUSAI
(Gaspar).
AGUILARA (Isabel, Ysabel), germana de Francesc
Aguilar, hereva de Violant Torres, òlim monja del
monestir de Pedralbes, 1971.
A GULLANA (Constança), filla dels difunts Blai
Ferrer i d’Elionor, germana d’Elionor, vídua de
Joan Esteve, ambdós mercaders, ciutadans de
Barcelona, 1880.
AGULLÓ (Anna), filla del difunt Felip Agulló, senyor
de les Oluges Baixes, domiciliat a la vegueria de
Cervera, i de Caterina, germana de Perot Miquel,
1935. // — (Felip, Falip), senyor de les Oluges
Baixes, domiciliat a la vegueria de Cervera, espòs
de Caterina, pare d’Anna i de Perot Miquel,
germà de Miquel Joan Agulló, difunt, 1935. // —
(Miquel), espòs de Paula, 1768. // — (Miquel
Joan), donzell, senyor del castell i lloc de Bellveí,
germà de Felip Agulló, donzell, senyor de les
Oluges Baixes, domiciliat a la vegueria de Cervera,
tutor dels nebots fills del dit Felip i de Caterina,
Anna i Perot Miquel Agulló, 1935. // — (Perot
Miquel), fill del difunt Felip Agulló, senyor de les
Oluges Baixes, domiciliat a la vegueria de Cervera,
i de Caterina, germà d’Anna, 1935.
AGUSTÍ, Agostí, Augustinus (Antoni), vicecanceller
de Carles I, 1736, 1848, 1858-1861. // —, Agostí
(Francesc), cavaller, oriünd de Lleida, de l’orde de
Calatrava, 1870.
AITONA, municipi del Segrià, 1845, 1846, 1955.

A GUILAR (Francesc), germà d’Isabel Aguilara,
1971. // — (Jaume), mercader, ciutadà de
Barcelona, 1562. // — (Joan Berenguer), doctor
en lleis, ciutadà de Barcelona, 1623, 1852, 1854,
amic i marmessor de Guerau Guardiola, cavaller,
doctor en ambdós drets, ciutadà i habitant de
Barcelona, respectivament, 1818, tutor d’Anna

ALANES, 1553.
ALAVERS (Constança), 1553, 1554.
ALBANELL (Galceran), doctor en decrets, canonge
xantre de Barcelona, 1660, 1725, 1744. // —
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(Galceran), fill de Jeroni Albanell, regent la cancelleria reial, i d’Aldonça, germà de Jeroni, 1725,
adult, 1744. // —, Albanel (Jeroni, Hierònim,
Hieroni), doctor en quiscun dret, regent la cancelleria reial, ciutadà de Barcelona, espòs d’Aldonça,
pares de Jeroni i de Galceran, 1660, 1725, 1744.
// — (Jeroni), fill de Jeroni Albanell, regent la cancelleria reial, i d’Aldonça, germà de Galceran,
1725, 1744.
ALBANELLA (Jerònima), monja de Santa Maria de
Jerusalem, 1744.
ALBERC (Pere), paraire de draps de llana, ciutadà
de Vic, 1685.
ALBERT (Joan), prevere beneficiat de l’església de
Calonge, procurador general de Jerònima Onofra
i d’Elionor Anna, filles del difunt Lluís Jeroni
Ballester, ciutadà de Barcelona, i de Joana Beneta
Serra, 1892.
ALDONÇA, filla del difunt Bernat Terré, cavaller,
domiciliat a Barcelona, i de l’homònima, germana
de Perot, difunt, i de Joan Rafael Terré, futura
muller d’Alfons de Cardona, 1906. // —, muller
de Joan Guerau de Cruïlles, donzell, domiciliat a
Barcelona, 1630. // —, Aldonza, muller de Jeroni
Albanell, doctor en quiscun dret, regent la cancelleria reial, ciutadà de Barcelona, 1660, 1725,
1744. // —, vídua de Bernat Terré, cavaller, mare
de Joan Rafael Terré, donzell, l’hereu universal,
ambdós domiciliats a Barcelona, Perot, difunt, i
Aldonça, futura muller d’Alfons de Cardona,
1906. Vegeu TORRES (Aldonça)
ALEGRE (Gabriel), ferrer, ciutadà de Barcelona,
prohom i administrador de la confraria de Sant
Eloi dels Ferrers de Barcelona, 1589.
ALFONS IV, rei de Catalunya-Aragó, 1639.
ALMAR (Francesc), de la Bisbal, nebot i hereu universal substitut de Joan Ribes, mercader, ciutadà
de Barcelona, 1825.

A LONSO (Francesc), escuder, habitant de
Barcelona, testimoni, 1906. // — (Onofre), notari
públic de Barcelona, 1631.
ALÒS (Pere Antoni), ciutadà de Barcelona, espòs
de Margarida Beneta, difunt, 1882.
AMAT (fra Joan), monjo de Sant Cugat del Vallès,
paborde del Penedès, 1587.
AMIGUET (Antoni), mestre en arts i medicina, ciutadà de Barcelona, espòs d’Elionor Amigueta,
1684, 1710.
AMIGUETA (Elionor), muller d’Antoni Amiguet,
mestre en arts i medicina, ciutadà de Barcelona,
1684.
ANDOR (Bernat, Bernad), notari i escrivà reial, ciutadà de Barcelona, espòs de Constança, pares
d’Elisabet, 1599, 1663, 1708. Vegeu CONSTANÇA.
ÀNGELA, filla de Francesc Jovells i d’Elionor, germana de Pere Jovells, futura muller de Joan Ferrer,
tots notaris, ciutadans de Barcelona, 1952. Vegeu
JOVELLS (Francesc). // —, filla de Pere Serraclara,
candeler de cera, i d’Isabel, muller de Francesc
Botxer, mercader, ambdós ciutadans de
Barcelona, 1927. Vegeu SERRACLARA (Pere). // —,
filla del difunt Pere Climent Rovira, mercader, ciutadà, i de Joana Beneta, muller de Bernat Joan de
Tamarit, donzell, domiciliat, mare de Joanot i
d’Elisabet, germana de Galceran, Bernat, Gaspar,
Gabriel, Perot i Elisabet Anna, muller de Galceran
de Rosanes, difunta, 1837. // —, muller d’Antoni
Creus, mariner, ciutadà de Barcelona, 1755. // —,
muller de Francesc Santjust i de Guixar, cavaller,
domiciliat a Barcelona, marmessora de Joan
Castellet, pagès de la parròquia de Santa Fe del
Penedès, 1939. // —, muller del difunt Miquel
Font, mare de fra Joan Font, del convent de Santa
Maria del Carmel, 1923. // —, vídua de Bartomeu
Bellsolei, mare d’Esteve Bellsolei, muller d’Antoni
Joan Ferran, notari, ciutadà de Barcelona, 1947. //
— ANTIGA, ângela, filla d’Andreu Castera, cirurgià,
ciutadà de Barcelona, i de la seva segona muller
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Elionor, germana de Jeroni, vídua de Joan Vilana,
notari públic de Barcelona, 1979. Vegeu CASTERA
(Andreu) i VILANA (Joan). // — BENETA, Àngela sa
Pila, muller en primeres noces de Ramon Pinaller,
i en segones noces de Francesc Setantí, ciutadà de
Barcelona, pares d’Elisabet Antònia i d’Elionor
Antònia, 1688, 1702. // —, Àngela Beneta. Vegeu
GELTRÚ (Angelina de la). // — JERÒNIMA BENETA,
filla de Francesc Benet Franc, doctor en ambdós
drets, ciutadà de Barcelona, regent la cancelleria
reial al Principat de Catalunya, muller de
Plegamans de Marimon, mare de Bernat Joan de
Marimon, difunta, 1966, 1967.
ANGELINA, filla del difunt Antoni Guàrdia, mercader, potser muller de Nicolau Bret, mare de
Francí Bret, 1758. // —, muller de Bartomeu
Malonda, teixidor de draps de llana, ciutadà de
Barcelona, pares d’Antoni Esteve, 1734, 1735,
1741. // —, muller de Jofre de Sentmenat, 1588.
// —, muller de Joan Vilella, mercader, ciutadà de
Barcelona, pares de Violant i d’Asbert, 1718. //
—, vídua de Pere Antoni, mercader, senyora útil
de l’escrivania dels testaments sacramentals de la
ciutat de Barcelona, 1881. // — FIGUERES (na).
Vegeu FIGUERES (Angelina).
ANGLÈS (Antoni), escrivà de manament reial i
notari públic de Barcelona, fill de l’homònim,
1961, 1968, 1969, connotari de Francesc Sunyer,
1892, 1925.// — (Antoni, Anthonius), notari
públic de Barcelona, pare de l’homònim, 1636,
1771, 1838, difunt,1892, 1902, 1925, 1928.
A NGLESA (Elionor), abadessa del monestir de
Santa Maria de Valldonzella, 1769.
A NNA , filla de Gaspar Pujada, ciutadà de
Barcelona, i de Jerònima, 1969. // —, filla de Joan
Vilana, notari públic de Barcelona, i d’Àngela
Antiga, muller de Pere Puigdeponç, germana de
Lluís, Guerau, Joan, Adrià, Serena, muller de Joan
de Vilafranca i de Bastida, i Elionor, muller de
Quirze Pere Roger, 1930. // —, filla del difunt
Bernat Serra, cavaller, 1951. // —, filla dels difunts
Francesc Roig, teixidor de draps de lli, ciutadà de

Barcelona, i d’Elionor, 1918. // —, muller, marmessora i hereva universal d’Arnau Roger Dusai,
fill de Galceran Dusai i de Beatriu, tutora
d’Eimeric, Ramon, Lluís i Dionís, els fills comuns,
1871. // —, muller de Lluís de Boixadors, donzell,
domiciliat a Barcelona, 1931. // —, muller de
Miquel Joan Gralla, conseller reial, mare de
Francesc Gralla i Desplà, ambdós mestres racionals de la cort, 1937, 1938. // —, muller de Pere
Francesc Figueres, mercader, ciutadà de
Barcelona, 1905. // —, vídua de Miquel Antic
Sampsó, ciutadà de Barcelona, muller de Francesc
de Blanes, donzell, domiciliat a la dita ciutat,
1914. Vegeu BLANES (Francesc de). // —. Vegeu
SEGURIOLES (Anna de). // — BERNARDINA EULÀLIA,
filla pòstuma i hereva universal del difunt
Bartomeu Seguer, mercader, ciutadà de
Barcelona, i d’Elisabet, 1829. // — C ATERINA ,
muller de Joan Miquel Pol, ciutadà de Barcelona,
administradora del censal heretat per Isabel
Aguilara, 1971. // — JOANA. Vegeu SALVERDENYA
(Anna Joana). // — M ARQUESA (na). Vegeu
CRUÏLLES (Anna Marquesa de).
ANTIC. Vegeu PAU (Antic). // — (Pere), mercader,
ciutadà de Barcelona, espòs de Beatriu, 1697.
ANTIGA, filla de Pere Berenguer Barutell, cavaller,
domiciliat a Barcelona, i d’Elionor, 1703.
ANTONI, Anthoni (Jaume), doctor en lleis, ciutadà
de Barcelona, espòs d’Isabel, pare de Joan Antoni,
l’hereu universal, i d’Elionor Salgueda, difunt,
1794. // — (Joan), fill i hereu universal d’Isabel,
vídua de Jaume Antoni, doctor en lleis, ciutadà de
Barcelona, germà d’Elionor Salgueda, 1794. // —
(Pere), mercader, espòs d’Angelina, senyora útil
de l’escrivania dels testaments sacramentals de la
ciutat de Barcelona, difunt, 1881.
ANTÒNIA, muller de Pere Nadal, paraire de draps
de llana, ciutadà de Barcelona, pares de Gabriel,
Joan i Pere, 1618, 1619. // —, muller de Francesc
Font de Gaià, pagès, de la parròquia de Sant Pere
de la vila de Terrassa, 1665. // —, muller de
Nicolau Riera, de la vila de Granollers, pares de
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Miquel, 1712. // —, muller de Pere Romaguera,
fuster, mare d’Antoni Romaguera, apotecari,
ambdós ciutadans de Barcelona, difunta, 1949. //
—, servidora, 1584.

AVASSES (Arnau, Arnau d’), mercader, espòs de
Francesca o Francina, filla del difunt Arnau
Restany, candeler, ambdós ciutadans de
Barcelona, difunt, 1813, 1932.

ARAGÓ, Aragón, regne, reyno , rei, rei catòlic,
1562, 1572, 1582, 1647, 1676, 1733, 1847, 1848,
1858-1861, rei de Castella i Aragó, 1630, 1673,
1937, 1938, almirall, 1736, domiciliat, 1910, privilegis dels jurats de Saragossa, 1791. Vegeu
ALFONS IV, CARLES I, FELIP I, FERRAN II, JAUME I,
JOAN I, JOANA I, PERE III, rei de Catalunya-Aragó.

AYBRÍ (Joan), doctor en quiscun dret, del Consell
Reial, ciutadà de Barcelona, espòs d’Elisabet, 1671.

ARBOÇAR (Joan), corredor públic i jurat de la ciutat de Barcelona, 1759, 1761, 1762.

BADIA (Pere, Pera), secretari reial i receptor de la
Santa Inquisició dels béns confiscats pel rei pel
crim d’heretgia, pare d’Anna, muller de Miquel de
Segurioles, donzell, domiciliat a Barcelona, l’hereva universal, 1700, difunt, 1780, 1783. Vegeu
SABADIA.

A RMANYAC (Onofre), en nom de Joan Esteve
Gilabert, ambdós notaris públics de València,
1772, i per tot l’orbe, 1812.
ARMENGOL (Francesc), de la parròquia de Sant
Cebrià de Tiana, fiador, 1916.
ARRAONA, castell d’, en el terme de Sabadell,
municipi del Vallès Occidental, 1671.
A RTIGÓ (Joan), notari de Barcelona, espòs de
Francina, pare de Pere Miquel Artigó, àlies Miró,
senyor del castell de Vilar, terme de Gospí,
vegueria de Cervera, difunt, 1776. // — (Joan
Miquel), notari públic per tot el Principat de
Catalunya, ciutadà de Barcelona, 1813, 1879. //
— (Pere), beiner, ciutadà de Barcelona, 1584. //
—, Artigo (Pere Miquel, Petrus Michael), àlies
Miró, doctor en ambdós drets, senyor del castell
de Vilar, terme de Gospí, vegueria de Cervera, fill
del difunts Joan Artigó, notari de Barcelona, i de
Francina, futur marit, en segones noces, d’Elisabet,
filla del difunt Cebrià Falcó, mercader, ciutadà de
Barcelona, i de l’homònima, 1776. // — (Pere
Miquel), doctor en lleis, ciutadà de Barcelona,
jutge setmaner de la cort de Galceran Dusai,
donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada,
Vallès, Moià i Moianès, 1862.
AUGUSTINUS. Vegeu AGUSTÍ (Antoni).

B
BADALONA, municipi del Barcelonès, parròquia
de Santa Maria, 1692, 1949.

BAGÀ (Bernadí), prevere beneficiat de la Seu de
Barcelona, marmessor de Joan Castellet, pagès,
de la parròquia de Santa Fe del Penedès, 1939.
B ALAGUER (Climent), verguer, ciutadà de
Barcelona, 1891. // — (Galceran, Galcerandus),
notari públic de Barcelona, ciutadà de Barcelona,
1556, 1579, 1605, 1645, 1646, 1684, 1726, 1819,
1900, 1901, 1907.
B ALLESTER (Francesc, Francesc Antoni de,
Franciscus Antoni de), fill dels difunts Jaume
Ballester i d’Elionor, espòs d’Isabel, l’hereva universal, oncle patern de Jerònima Onofra,
d’Elionor Anna, monges del monestir de
Jonqueres, i d’Isabel, futura muller de Tomàs
Pujada, filles del difunt germà Lluís Jeroni de
Ballester i de Joana Beneta Serra, tots ciutadans
de Barcelona, 1892, 1925, testador, 1968. // —
(Jaume), ciutadà de Barcelona, espòs d’Elionor,
pare de Francesc Antoni i de Lluís Jeroni, ambdós
ciutadans de Barcelona, difunt, 1968. // — (Lluís
Jeroni, Ludovicus Hieronymus), ciutadà de
Barcelona, fill dels difunts Jaume Ballester, ciutadà
de Barcelona, i d’Elionor, germà de Francesc
Antoni, espòs de Joana Beneta Serra, pare del
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difunt Lluís Jeroni Antic Simó, l’hereu universal,
de Jerònima Onofra, d’Elionor Anna, monges del
monestir de Jonqueres, i d’Isabel, futura muller de
Tomàs Pujada, difunt, 1892, 1925. // — (Lluís
Jeroni Antic Simó), fill i hereu universal de Lluís
Jeroni de Ballester i de Joana Beneta Serra, hereva universal del dit fill, germà de Jerònima
Onofra, d’Elionor Anna, monges del monestir de
Jonqueres, i d’Isabel, futura muller de Tomàs
Pujada, difunt, 1892, 1925.
BALMES (Agustí), notari i escrivà jurat de la cort de
la vegueria de Barcelona, 1906, 1935, 1958, 1963.
BALTASARA, vídua de Lluís Folgués o Folguer, mercader, ciutadà de Barcelona, testadora, 1953.
BANYILLS (Jaume Guerau), primer espòs d’Isabel,
desprès vídua de (en blanc) Ollers, ambdós mercaders, ciutadans de Barcelona, difunt, 1890.
BARBERÀ (Galceran de), conseller de la ciutat de
Barcelona, 1891, donzell, regent la vegueria de
Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 1978.
// — (Segimon de), donzell, regent la vegueria de
Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 1913,
cavaller, veguer de la dita vegueria, 1916, 1935,
1980, 1982.
BARCELONA, Barcalona, Barçelona, Barchalona,
Barchelona, Barsalona, Barchinona, ciutat del
Barcelonès, capital de Catalunya, 1541-1571,
1573-1575, 1577-1686, 1688-1715, 1718-1768,
1770, 1771, 1773-1782, 1785-1788, 1790-1811,
1813-1821, 1824-1857, 1862-1865, 1868-1888,
1891-1910, 1912-1925, 1927-1932, 1934-1980,
1982-1983.– Arxiu municipal: 1591, 1599, 1709,
1767, 1828, 1835, 1854, 1891. Vegeu Privilegis:
Tercer Llibre Verd.– Carrers i places: Ample,
1588, Avinyó, d’en, 1813, 1932. Vegeu Còdols,
Banys Vells, 1927, Basilia, 1927, Blanqueria, 1961,
Blat, plaça del, 1662, 1663, Buada, carrera d’en,
Buades, d’en, 1938. Vegeu Gimnàs, d’en, Campredó, plaça d’en, 1812, Còdols, dels, 1813, 1932,
Cornellà, d’en. Vegeu Voltres, d’en, Cornellana,
de na, rere el monestir de la Mercè, 1596,

Corróbia, de la, 1752, Dormidor dels Frares
Menors, 1566, Font de Sant Honorat, 1705,
Gimnàs, d’en, ara Gignàs, 1938, Guillermines, de
les. Vegeu Buada, carrera d’en, Buades, d’en,
Hospital, de l’, 1689, 1750, Jaume Girard o Girart,
ara Jaume Giralt, 1759, 1805, Mar, 1927, Nou,
1755, Palau, dessota el, 1714, 1715, Polleres,
Poleres, Pulleres, de les, 1786, 1809, 1957,
Robador, d’en, 1694, Sant Pere Més Baix, 1936,
Simó Oller, d’en, Simon Oller, d’en, 1936-1938,
Vernet, de, d’en, 1761, 1762, 1805, Vi, plaça del,
plassa del, 1755, 1808, 1973, Voltres, d’en, àlies
d’en Cornellà, 1763.– Confraries: 1830, professionals: Sant Eloi dels Argenters, 1542, 1608, Sant
Eloi dels Ferrers, 1589, 1886, Sant Julià dels
Mercers, 1584, Sant Marc dels Sabaters, 1883,
1893, Santa Maria i la Santa Creu dels Peiers,
1712, 1887, 1888; religioses: Concepció de la
Verge Maria de la Seu, Concepció, de la, 1579,
Sant Miquel i Santa Maria de l’Esperança de l’església de Sant Cugat [del Rec], 1887, 1888, Sant
Nicolau, 1588, Sant Nicolau dels Frares Menors,
1887, 1888, Sant Sebastià, 1680, Santa Eulàlia,
1712, Trinitat, 1588.– Corts, cortes, 1859, 1861
[1519], 1906 [1523].– Defensa. Vegeu Obres
públiques:.– Esglésies, parròquies i capelles:
Catedral-Seu, Sedis Barchinonensis, 1778, 1830,
1854, 1883-1885, 1898, 1910, 1969; altars i
capelles: Ànimes del Purgatori, 1830, Concepció
de Santa Maria i de Sant Iu, 1579, 1912, Onze
Mil Verges, 1564, Sant Benet, 1729, Sant Josep,
Sanct Joseph,1667, Sants Sebastià i Roc, 1579,
Sant Sever, Sanct Sever, 1583, 1593, 1648, 1738,
1754, Sant Silvestre, 1723, 1808, 1917, Santa
Anna, 1574, Santa Margarida, 1571; bisbe, bisbe
electe, ardiaca, ardiaca major, ardiacha, arxiver,
auditor, benefici, beneficiat, bidell, canonge, caritater, clergue, comissari dels testaments i de les
pies causes dels difunts, correu de la cúria, diòcesi, dret de cóps, obra, obrers, sotsobrers, sotsobrés, paborde, prevere, protector i procurador
majors dels aniversaris comuns, vicari, xantre,
1549, 1563-1565, 1571, 1582, 1583, 1586, 1588,
1593, 1596, 1638, 1660, 1665-1667, 1672, 1685,
1691, 1694, 1696, 1713, 1723, 1725, 1727, 1729,
1739, 1744, 1745, 1750, 1752, 1753, 1779, 1780,
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1782-1784, 1787, 1788, 1800, 1813, 1835, 1845,
1846, 1854, 1873, 1878, 1883-1885, 1893, 1910,
1912, 1916, 1917, 1919, 1932, 1937-1939, 1948,
1955, 1956, 1961, 1976, 1979, 1983; Pia
Almoina, Pia Almoina dels Pobres de la catedral
de Barcelona, Almoina dels Pobres de la Seu de
Barcelona, 1763, 1786, 1798, Casa de Caritat de
la Seu de Barcelona, 1813, 1932; parròquies: Sant
Cugat del Rec, 1887, 1888, Sant Jaume, 1562,
1584, 1586, 1778, Sants Just i Pastor, 1562, 1563,
1778, 1938, 1969, altar de Santa Maria, 1595,
altar de Sant Fèlix Màrtir, vicari, 1778, 1881, Sant
Miquel, Sanct Miquel, Sent Miquell, església de
Sant Miquel, altar dels sants Joan i Magdalena,
preveres, rector, 1562, 1584, 1586, 1745, 1778,
1802, 1832, 1838, 1913, 1919, Sant Pere de les
Puelles, bací dels pobres vergonyants, 1830,
1936, 1975, Santa Maria del Mar, Sancta Maria de
la Mar, altars i capelles: Gualbes, 1951, Sant Iu,
1972, Sant Rafael i de les Onze Mil Verges, 1871,
Santa Magdalena, 1806, Santa Maria del Pilar,
1806, ardiaca, bací dels pobres vergonyants,
beneficiats, capellà, cementiri, preveres, vicari,
1584, 1594, 1685, 1694, 1712, 1739, 1778, 1781,
1790, 1797, 1806, 1817, 1830, 1849, 1871, 1876,
1883-1888, 1893, 1905, 1908, 1951, 1972, 1982,
Santa Maria del Pi, església del Pi, Pi, 1603, 1731,
1778, 1845, 1883-1885, 1887, 1893, 1912, almoina dels pobres vergonyants, bací dels pobres vergonyants, 1548, 1584, altar de Sant Bartomeu i
Santa Bàrbara, 1557, benefici de Sant Joan i de
Sant Miquel Arcàngel, 1594, cementiri, 1566;
capelles i altres esglésies: Nostra Senyora de la
Pietat, 1830, Palau reial, 1973, Sant Joan, 1740,
Sant Roc, 1790, Sant Sebastià, 1680, Santa Maria
del Port, 1778, Santa Eulàlia de Mérida, 1778,
Trinitat, la, 1588.– Estaments: ciutadans, domiciliats, habitants, veïns, 1652, 1680, 1737, 17561768, 1770, 1772-1781, 1783-1788, 1790, 17921795, 1797-1830, 1832-1836, 1838-1845, 1847,
1849, 1852-1855, 1861-1867, 1869-1879, 18821888, 1892, 1893, 1895-1910, 1912-1915, 1918,
1919, 1921-1932, 1934-1943, 1945, 1947, 19491953, 1956-1963, 1965-1976, 1979, 1980, 1982,
ciutadans honrats, 1858, artistes i menestrals,
1778. Vegeu oficis: militar, donzells (domiciliats o

habitants), 1551, 1552, 1566, 1570, 1576, 1611,
1630, 1631, 1641, 1647, 1650, 1655, 1668, 1675,
1702, 1705, 1709, 1713, 1718, 1723, 1727, 1728,
1738, 1754, 1777, 1780, 1781, 1783, 1787, 1792,
1797, 1802, 1813, 1817, 1830, 1832, 1833, 1862,
1870, 1873, 1881, 1882, 1885, 1892, 1896, 1906,
1909, 1910, 1913, 1914, 1918, 1919, 1925, 1926,
1928, 1931, 1932, 1935, 1940, 1942, 1954, 1956,
1959, 1960, 1963, 1979; cavallers (domiciliats o
habitants), 1548, 1567-1569, 1572-1576, 1578,
1580, 1581, 1583, 1586, 1590, 1598, 1602, 1610,
1623, 1652, 1655, 1657, 1668, 1671, 1673, 1675,
1695, 1701, 1703-1705, 1710, 1713, 1721, 1723,
1724, 1727, 1730-1732, 1737, 1745, 1760, 1767,
1770, 1773-1775, 1777, 1779, 1787, 1790, 1792,
1793, 1797, 1799-1801, 1804, 1806, 1813, 1815,
1818, 1822, 1823, 1840, 1844, 1849, 1861, 1866,
1869, 1876, 1892, 1896, 1900, 1901, 1906, 1907,
1916, 1921, 1925, 1929, 1935, 1936, 1939, 1941,
1951, 1957, 1981, varvassor, 1919, 1931.–
Finances: Censals, creació, àpoques, compravendes, donacions, transferències, 1541-1557, 15591561, 1563, 1564, 1567-1569, 1571, 1573-1575,
1577, 1578, 1580, 1581, 1583, 1589, 1591-1593,
1595, 1597-1621, 1623, 1624, 1626-1643, 16451652, 1655-1663, 1666, 1667, 1673-1677, 1680,
1686, 1690, 1698, 1700, 1703, 1707, 1709-1711,
1718, 1721, 1724, 1726, 1728-1732, 1737, 1744,
1746, 1747, 1749, 1753, 1757, 1758, 1760,
1764-1770, 1773-1776, 1778-1781, 1783, 1784,
1787, 1788, 1792, 1793, 1798-1802, 1814, 1817,
1819, 1824, 1826, 1828, 1829, 1832, 1833, 1835,
1836, 1838, 1841, 1844, 1847, 1849-1853, 1855,
1856, 1864, 1865, 1867-1870, 1872, 1874-1877,
1879, 1883-1885, 1890, 1891, 1893, 1895-1899,
1902, 1905, 1907, 1910, 1912-1915, 1918, 1919,
1921-1923, 1927, 1928, 1931, 1934, 1940, 1941,
1945, 1946, 1949, 1952, 1954, 1955, 1959-1961,
1963-1965, 1968, 1971, 1974, 1976, 1977, 1983.
Violaris, 1704. Vegeu Imposicions.– Govern i oficis de la ciutat: Casa del Consell, Consell de Cent
Jurats, conseller en cap, consellers, concellers,
consellers, consellers quart i cinquè de la ciutat
de Barcelona, universitat, 1560, 1652, 1680,
1736, 1737, 1746, 1756-1758, 1760, 1764-1768,
1770, 1773-1776, 1778-1781, 1787, 1788, 1791-
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1793, 1795, 1819, 1822, 1824, 1826, 1831, 1833,
1839-1841, 1844, 1847, 1849-1856, 1859, 1860,
1869, 1891, 1896-1899, 1903, 1945, 1972, oficis,
1772: advocat ordinari, 1881; clavari, 1541-1557,
1559-1561, 1563, 1564, 1567-1569, 1571, 15731575, 1578, 1580, 1581, 1583, 1589, 1591-1595,
1597-1636, 1638-1643, 1645-1650, 1652, 1653,
1656-1662, 1673, 1674, 1680, 1686, 1690, 1698,
1703, 1707, 1721, 1724, 1726, 1728, 1730-1732,
1737, 1746, 1747, 1749, 1760, 1764-1768, 1770,
1773-1775, 1779, 1781, 1787, 1788, 1791-1793,
1795, 1799-1801, 1814, 1817, 1819, 1824, 1826,
1833, 1839-1841, 1844, 1847, 1849-1855, 1869,
1870, 1873, 1877, 1891, 1895-1899, 1903-1905,
1914, 1915, 1918, 1921, 1922, 1924, 1931, 1934,
1945, 1959, 1964, 1965; cònsols de la Llotja,
cònsols de mar, 1736, 1792, 1972; cònsols de
catalans, cònsols ultramarins, 1859-1861; escrivà,
escrivà del Consell, 1546, 1624, 1631, 1652,
1674, 1680, 1706, 1715, 1724, 1729, 1737,
1764-1767, 1771, 1822-1824, 1831, 1839, 1847,
1891, 1928, 1934, 1965, síndic i procurador,
1632, 1756, 1831. Vegeu clavari; síndics a corts,
1721, 1859, 1861, verguer, 1796, 1808, 1891.–
Hospitals: Hospital de la Santa Creu, Hospital
general, conegut vulgarment com Santa Creu,
Hospital General de Santa Creu, capella del
Crucifix, 1586, 1588, 1684, 1712, 1745, 1778,
1785, 1790, 1797, 1806, 1816, 1830, 1845, 1876,
1887, 1888, 1966, 1967, 1969, Hospital de
Mesells, pobres mesells, 1778, 1830, Hospital de
Sant Sever, Hospital dels capellans pobres de
Sanct Sever, Hospital de pobres preveres de la
ciutat i diòcesi de Barcelona, nomenat de Sant
Sever o Sant Saver, 1814, 1883-1885, 1893,
arxiu, archiu, 1883, 1884.– Imposicions: 1976,
1915, dret del cabeçatge, 1891, dret de l’ordinari,
1618, 1624, 1631, 1667, 1709, 1729, 1730, 1743,
1793, 1814, 1847, 1945, dret de la fleca, dret de
la flecha, dret de la flequa, dret dels flequers,
1787, 1870, 1890, 1898, 1907, 1910, 1918, 1921,
1927, 1931, 1940, 1952, 1974, dret de la llenya,
dret de la lenya, dret de dos diners per quintar
de llenya que entra per mar a la ciutat de
Barcelona, dret de dos diners per quintar de llenya, dret de dos diners imposat sobre quiscun

quintar de lenya, dret extraordinari de la llenya,
lenya, 1760, 1764-1767, 1773-1775, 1779, 1792,
1795, 1824, 1847, 1852-1855, 1869, 1879, 1891,
1896-1899, 1903, 1904, 1915, 1922, 1927, 1965,
1983, dret del vi i de la verema, dret extraordinari del vi y verema, 1737, 1746, 1749, 1768, 1854,
1869, 1971, dret extraordinari de la farina, dret
extraordinari de dos diners i òbol sobre cada
quintar de farina, dret extraordinari de dos diners
i òbol per quintar de farina, 1680, 1839-1841,
1850, 1851, fogatge de 8 sous imposat a la cort
de Montsó, 1760, 1764, 1766, 1767, 1773, 1774,
1792, 1795, 1824.– Indrets: burg de la ciutat,
1761, 1762, 1805, 1813, 1932, 1938, Còdols.
Vegeu Torres del Temple, Drassana Vella, 1723,
illa d’en Sitges, vora la Drassana Vella, 1755,
Mercè dels Captius, prop del monestir de la,
1763, Montjuïc, 1778, palau reial i vora la catedral, sota el, 1734, 1735, 1741, 1742, Portal de la
Boqueria, Portal de la Bocaria, fora i prop del,
1750, Portal Nou, fora i prop del, 1790, Rec
comtal, prop del, 1936, ribera de la mar, ribera
de la mar, prop de la, 1763, 1786, 1957, ribera
de la mar i dels monestirs dels Frares Menors i
de la Mercè dels Captius, prop de la, 1763, 1798,
1808, 1957, Sant Joan de Jerusalem, davant l’església, 1930, Santa Maria del Mar, prop de l’església de, 1927, Simó Oller, prop del carrer d’en,
1938, Torres del Temple, sota les, Torres del
Temple, sota les, al lloc dit antigament dels
Còdols, a la parròquia de Sant Just, 1813, 1932,
1938, Viladalls, Viladelsalls, 1938.– Inquisició:
1780, 1783.– Llotja de la mar: 1680, 1736, 1972,
defenedor de la mercaderia, 1756.– Maells: maell
de la Boqueria, carnisseria major, 1582, 1584,
1697, 1714, 1715, 1750.– Monestirs i convents:
Frares Menors, Sant Francesc, 1575, 1584, 1585,
1588, 1745, 1763, 1830, 1845, 1876, 1887, 1888,
1906, 1939, Montalegre, Santa Maria de
Montalegre, 1544, 1591, 1835, Sant Agustí,
Agustins, capella de la Verge de la Pietat, 1562,
1580, 1584, 1585, 1712, 1726, 1778, 1845, 1958,
Sant Jeroni, monges de, Jerònimes, 1830, 1845,
Sant Jeroni, Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, Sanct
Hierónimo de Val d’Ebron, monastir de Vall de
Hebron, monastir de Hebron, 1714, 1715, 1797,
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1848, Sant Joan de Jerusalem, Jerusalem, 1778,
1845, 1930, Sant Pere de les Puelles, Sanct Pere
de les Puelles, 1759, 1761, 1762, 1800, 1805,
1936, Santa Anna, 1709, Santa Caterina, Sancta
Caterina, Sancta Catherina, Predicadors, capella
de Sant Domènec, 1562, 1586, 1639, 1643,
1645, 1646, 1714, 1715, 1726, 1845, 1939, 1940,
1978, Santa Maria de Jesús, monestir de Santa
Maria del territori de Barcelona, Frares de Jesús,
1586, 1712, 1778, 1806, 1830, 1845, 1867, 1887,
1888, Santa Maria de Jonqueres, Jonqueres,
Junqueres, 1586, 1758, 1799, 1892, 1925, Santa
Maria de la Mercè de la Redempció dels Captius,
convent de la Mercè, la Mercè, Mercè dels
Captius, Santa Maria de la Mercè, sglésia de la
Mercè, capella de Sant Llop, bací dels captius a
redimir, 1565, 1569, 1581, 1584-1586, 1592,
1596, 1726, 1734, 1741, 1742, 1786, 1809, 1828,
1830, 1835, 1845, Santa Maria del Carmel,
Carme, 1684, 1712, 1845, 1912, 1923, Santa
Maria de Jerusalem, Jerusalem, 1744, 1778, Santa
Maria de les Magdalenes, 1543, 1607, Santa Maria
de Montsió, Montsió, Montesion, Montession,
monges Predicadores, capella de la Verge Maria
del Roser i altar de Sant Onofre, 1556, 1565,
1584, 1605, 1695, 1711, 1745, 1845, 1935, 1957,
benefici de Santa Maria, 1957, Santa Maria de
Natzaret, 1703, Santa Maria de Pedralbes, 1638,
1971, Santa Maria de Valldonzella, 1769, Santa
Maria dels Àngels, 1778, 1797.– Obres públiques:
muralla, construcció de l’esperó de llevant, 1760,
1764-1767, 1773, 1774, 1792, 1795, 1824.–
Oficials reials: arxiver reial, 1828, 1835, batlle,
lloctinent, 1772, camarlenc, 1767, 1859, canceller,
vicecanceller, regent la cancelleria, 1660, 1674,
1725, 1736, 1744, 1746, 1747, 1749, 1791, 1848,
1856, 1858-1861, 1873, 1883-1885, 1893, 1914,
1924, 1966, 1967, Consell Reial, consellers, 1639,
1671, 1674, 1717, 1736, 1746, 1747, 1749, 1756,
1767, 1780, 1783, 1784, 1856, 1870, 1873, 1885,
1893, 1903, 1904, 1906, 1914, 1924, 1936, 1974,
conservador general, 1791, 1848, degà, 1848,
conservador de Sicília, 1860, 1861, escrivà reial,
escrivà de manament, 1546, 1547, 1557, 1568,
1586, 1589, 1594, 1597, 1638, 1651, 1657,
1660-1663, 1686, 1708, 1716, 1717, 1724, 1733,

1736, 1750, 1754, 1764-1767, 1824, 1827, 1828,
1835, 1865, 1899, 1914, 1920, 1928, 1959, 1961,
mestres racionals, 1936-1938, notari, 1959, pregó
reial, 1805, procurador reial, 1906, procurador
fiscal, 1736, protonotari, 1639, 1791, 1858, 1860,
receptor de la cambra del fisc, 1937, 1938, secretari reial, 1693, 1700, 1780, 1783, 1784, 1791,
1959, tresorer general, regent la tresoreria reial,
1791, 1848, 1858-1861, 1878, 1906, veguer,
regent la vegueria, cort del veguer, sotsveguer,
senyor útil de l’escrivania, testimonis, vegueria,
1592, 1618, 1619, 1652, 1662, 1665, 1666, 1680,
1688, 1701, 1705, 1727, 1738, 1777, 1804, 1815,
1829, 1842, 1846, 1862, 1873, 1877, 1879, 1881,
1882, 1891, 1892, 1906, 1908, 1909, 1913, 1916,
1925, 1935-1937, 1940, 1942, 1943, 1951, 1956,
1958, 1961, 1963, 1964, 1979, 1980, 1982.–
Oficis: apotecari, apothecari, 1548, 1566, 1613,
1633, 1642, 1686, 1724, 1766, 1778, 1790, 1836,
1868, 1886, 1921, 1927, 1936, 1942, 1943, 1949,
1956, agricultor, 1923. Vegeu pagès, argenter,
1542, 1608, 1750, 1806, 1812, 1902, 1932, assaonador de pells, 1958, barber, 1642, barquer,
1763, barreter, 1696, baster, 1548, 1712, 1766,
1963, 1964, batifuller, batifuller d’or i argent,
batiffulla, 1828, 1835, 1887, 1888, beiner, 1584,
1897, blanquer, 1961, 1975, botiguer, 1798,
1899, botiguer de ferro, 1963, 1964, botiguer de
teles, 1663, 1963, buidador, 1935, calceter, 1596,
1712, 1760, 1862, candeler, 1813, 1932, candeler
de cera, 1694, 1705, 1729, 1757, 1908, canviador, canviador de monedes, 1751, 1813, 1844,
carder, 1786, carnisser, 1582, 1697, 1712, cirurgià, 1836, 1845, 1923, 1956, 1979, cofrer, 1595,
contractista de cases, 1957, coraller, 1842, 1868,
corredor de pelfa, 1982, corredor d’orella, 1963,
1964, corredor públic i jurat, 1759, 1761, 1762,
1805, corretger, 1584, 1585, correu, 1752, 1753,
cotoner, 1940, doctor en arts i en medicina, mestre en arts i en medicina, metge, batxiller en arts i
en medicina, 1684, 1686, 1710, 1881, 1887,
1888, 1921, 1942, 1956, 1961, droguer, 1961,
escrivà. Vegeu notari, esparter, sparter, 1808,
espaser, spaser, 1734, 1735, 1739-1742, 1752,
1753, 1763, 1854, 1855, 1884, 1885, 1983, estudiant, 1781, 1873, estudiant d’arts, 1813, 1881,
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1882, 1887, 1888, ferrer, 1589, 1595, 1705,
1887, 1888, 1942, 1943. Vegeu operari, forner,
1798, 1942, 1943, 1957, fuster, fustarius, 1689,
1750, 1949, gerrer. Vegeu oller, hortolà, ortolà,
1759, 1761, 1762, 1805, hostaler, 1694, 1808,
legistes: batxiller en dret, 1733, causídic, 1734,
1735, 1741, 1979, doctor en drets, doctor en
ambdós drets, doctor en quiscun dret, 1567,
1614, 1660, 1671, 1674, 1698, 1710, 1744, 1746,
1747, 1749, 1768, 1774, 1775, 1780, 1783, 1784,
1802, 1814, 1818, 1819, 1824, 1826, 1841, 1852,
1853, 1856, 1864, 1870, 1873, 1874, 1878, 1881,
1883-1885, 1890, 1892, 1897, 1903, 1904, 1913,
1924, 1941, 1945, 1950, 1957, 1966, 1967, 1974,
1980, 1982, doctor en lleis, doctor en decrets,
1579, 1583, 1593, 1597, 1620, 1627, 1636, 1660,
1661, 1701, 1705, 1706, 1709, 1725, 1726, 1738,
1751, 1764, 1765, 1777, 1794, 1804, 1815, 1829,
1838, 1842, 1872-1874, 1877, 1882, 1906, 1909,
1913, 1915, 1916, 1918, 1922, 1924, 1928, 1935,
1942, 1956, 1958, 1963, 1979, 1980, estudiant
de dret civil, 1719, 1723, professor de drets, professor de lleis, 1586, 1754, 1852, 1853, llibreter,
libreter, 1952, 1962, manescal, 1694, 1886, 1898,
mariner, 1596, 1755, 1763, 1786, 1809, 1973,
matalasser, 1909, mercader, 1549, 1550, 1558,
1562, 1565, 1568, 1579, 1584, 1588, 1600, 1601,
1604, 1609, 1611, 1612, 1617-1619, 1621, 1628,
1629, 1634-1637, 1640, 1648, 1651, 1662, 1663,
1672, 1678, 1681-1683, 1690-1693, 1697-1700,
1705, 1715, 1718, 1721, 1728, 1737, 1748, 1753,
1756, 1758-1763, 1773, 1776, 1778, 1780, 17831785, 1788, 1790, 1793-1795, 1799, 1801, 1804,
1806, 1807, 1811, 1813, 1816, 1820-1823, 1825,
1829, 1833, 1836, 1837, 1841, 1842, 1850-1852,
1854, 1856, 1857, 1862, 1864, 1866-1869, 1872,
1874, 1875, 1877-1884, 1887, 1888, 1890, 1895,
1900-1902, 1905, 1906, 1909, 1922-1924, 1927,
1932, 1935-1938, 1940-1943, 1945, 1946, 19481950, 1952, 1953, 1956-1958, 1961-1965, 1972,
1975-1980, 1982, mestre d’aixa, 1763, mestre en
arts, 1912, mestre en sagrada escriptura, 1983,
mestre en sagrada pàgina, 1940, mestre en sagrada teologia, 1876, moliner, 1798, notari, notarius,
1541-1571, 1573-1575, 1577-1589, 1591-1608,
1610-1629, 1631, 1632, 1634-1656, 1657-1671,

1673-1686, 1688-1691, 1693-1732, 1734-1737,
1739-1755, 1757-1771, 1773-1788, 1790, 17921811, 1814-1827, 1828, 1830-1847, 1849-1857,
1863-1869, 1871-1888, 1891-1905, 1907-1910,
1912, 1914, 1915, 1917-1919, 1921-1925, 19271941, 1944-1947, 1949-1957, 1959-1962, 19641972, 1973-1978, 1980, 1982, 1983, oller, 1870,
1931, 1946, 1976, 1977, operari, 1757. Vegeu
ferrer, orfebre, 1976, 1977, pagès, 1548, 1594,
1732. Vegeu agricultor, paraire, 1887, 1888,
paraire de draps de llana, 1595, 1618, 1619,
1685, 1705, 1759, 1761, 1762, 1805, 1862, 1902,
1975, patró de trirrem o de galera, 1606, 1737,
1746, peller, 1712, 1905, pellisser, 1878, pintor,
1865, 1932, sabater, 1582, 1712, 1753, 1893,
saliner, 1689, 1750, sastre, 1566, 1689, 1812,
1813, 1932, 1970, 1982, taverner, 1759, 1761,
1762, 1805, teixidor de draps de llana, 1734,
1735, 1741, 1742, teixidor de draps de lli, 1689,
1796, 1918, vidrier, 1778, 1879.– Privilegis: 1733,
1736, 1760, 1764-1768, 1770, 1773-1775, 1779,
1791-1795, 1819, 1824, 1826, 1833, 1839, 1847,
1848, 1854, 1859, 1869, 1891, 1896-1899, 1903,
Llibre Vert nou, 1733, Tercer Llibre Verd, In Tercio
Virido, 1858-1861, accés a l’estament militar dels
ciutadans honrats, 1858, ciutadania als cònsols
ultramarins al regne de les dues Sicílies, 1859,
1861, elecció de cònsols ultramarins, 1860, elecció de lloctinents per part dels cònsols ultramarins, 1822, 1823, 1831, exempció de les lleudes
de Cotlliure i Perpinyà, 1756, pau amb França,
1733, tractament atorgat als consellers a
Catalunya, 1791.– Proveïments: carn de moltó,
1847, 1852, 1854, 1869, 1891, 1896-1899, 1903,
1904.– Sanitat: 1680, 1781, 1873, 1909, 1913,
1971, 1979, 1980, 1982.– Taula de Canvi: 1550,
1552, 1554, 1601, 1616, 1619, 1646, 1731, 1800,
1805, 1838, 1868, 1883-1885, 1893, 1931, 1941,
1949, 1954.– Territori: 1664, 1666, 1689, 1694,
1696, 1703, 1769, 1867, 1887.– Testaments,
clàusules testamentàries, definicions d’herències,
donacions entre vius i mortis causa: 1558, 1570,
1585, 1588, 1637, 1668, 1672, 1678, 1681-1685,
1669, 1713, 1719, 1720, 1751, 1771, 1778, 1782,
1785, 1789, 1790, 1794, 1796, 1797, 1806, 1807,
1810, 1815, 1816, 1818, 1825, 1830, 1834, 1837,
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1838, 1863, 1866, 1871, 1876, 1880, 1881,
1886-1888, 1892, 1894, 1907, 1929, 1930, 19491951, 1953, 1954, 1962, 1966-1972, 1975, 1978.

BASTAT (Joan Miquel), prevere, beneficiat a la Seu
de Barcelona, prior de la capella de les Onze Mil
Verges, 1564.

BARGALLÓ (Joan), mercader, ciutadà de Barcelona,
proveïdor de carn de moltó de la dita ciutat,
1852, 1854, 1869. // — (Pere), carnisser, ciutadà
de Barcelona, 1582, 1697.

BASTIDA (Àngel), 1711, 1745. // — (Jerònima),
muller de Mateu Vidal i Desplà, cavaller, domiciliat a Barcelona, 1968. // —, Sabastida (Joan, Joan
sa), ciutadà, clavari, síndic i procurador de la ciutat de Barcelona, espòs d’Elionor, 1695, 1745,
1795, 1814, 1819, 1824, 1826. // — DE
S ANTCLIMENT (Joana), vídua de Guillem de
Santcliment, cavaller, ciutadà de Barcelona, mare,
marmessora i hereva universal substituta
d’Elionor de Santcliment i Carbona, i mare de
Joan de Santcliment i de Requesens, Caterina de
Santcliment i Sarriera, vídua de Perot Sarriera,
Guillem i Frederic de Santcliment, donzells, 1797.
Vegeu S ABASTIDA i S ANTCLIMENT I C ARBONA
(Elionor de).

BARRIL (Antoni), baster, ciutadà de Barcelona,
baciner i administrador del bací dels pobres vergonyants de la parròquia de Santa Maria del Pi,
1548. // — (Joan), baster, tutor de Pau Antic
Benet Miró, fill i hereu del difunt Francesc Miró,
ambdós botiguers de ferro, tots ciutadans de
Barcelona, 1963, 1964.
BARTOMEU, fill de Bartomeu Bolet, botiguer, ciutadà de Barcelona, i d’Elisabet, germà de Jaume i
d’Isabel, 1798.
BARTOMEUA, muller de Bernat Boixeda, mercader
de Besalú, pares de Violant, primera muller de
Joan Vallcebre, mercader, ciutadà de Barcelona,
1562, 1842. // —, muller de Berenguer Riba,
mare del fill homònim, apotecari, ciutadà de
Barcelona, difunta, 1778. // —, muller de Marc
Vidal, de Sarrià, mare d’Elisabet, muller de Pere
Antic Mateu, notari i escrivà major de la Batllia
General de Catalunya, ciutadà de Barcelona,
difunta, 1894.
B ARUTA , Barut (Joana), marmessora de Jaume
Escolà, prevere beneficiat de la catedral de
Barcelona, 1672, 1948.
BARUTELL (Pere Berenguer), cavaller, domiciliat a
Barcelona, espòs d’Elionor, pares d’Antiga, 1703.

BEATRIU, muller d’Antoni Mitjans, doctor en lleis,
ciutadà de Barcelona, 1579. // —, muller de
Guillem Pere Comes, mercader, ciutadà de
Barcelona, pares de Pere Joan Comes, 1600,
1601. // —, muller de Guillem Pere Comes, mercader, ciutadà de Barcelona, pares de Miquel
Comes, 1621, 1622, 1637, 1719. // —, muller de
Pere Antic, mercader, ciutadà de Barcelona,
1697. // —, muller de Ferrer de Gualbes, cavaller,
ciutadà de Barcelona, mare de Miquel de
Gualbes, donzell, domiciliat a Barcelona, difunta,
1876. // —, muller de Galceran Dusai, mare de
Bernat i d’Arnau Roger Dusai, tots ciutadans de
Barcelona, 1871. // —, muller de Joan Feliu,
ferrer, ciutadà de Barcelona, 1887, 1888, vídua,
criada de Joan Comes, testimoni, 1942, 1943. //
—. Vegeu COMES (Beatriu) i SERRANA (Beatriu).
BELLERA, baronia, en el Pallars Sobirà, 1572.

BAS (Bernat de), mercader, ciutadà de Barcelona,
pare de Jerònima, 1648.
BASSA (Pere), prevere beneficiat de la catedral de
Barcelona, procurador major dels aniversaris
comuns de la dita Seu, 1983.

BELLERA (Guillem Ramon de), major de dies, cavaller, senyor de les baronies de Bellera, en el Pallars,
i de Cervelló, en el Llobregat, espòs de Violant de
Bellera, pares de Guillem Ramon de Bellera, 1572.
// — (Guillem Ramon de), fill de Guillem Ramon
de Bellera, major de dies, cavaller, i de Violant de
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Bellera, espòs d’Agnès de Bellera i de Luna, 1572.
// — (Violant de), muller de Guillem Ramon de
Bellera, major de dies, cavaller, pares de Guillem
Ramon de Bellera, 1572. // — I DE LUNA (Agnès
de), muller de Guillem Ramon de Bellera, 1572.
BELLISSÉN (Pere), connotari de Pere Joan Garau,
notari públic per tot el Principat de Catalunya i els
comtats del Rosselló i de la Cerdanya, difunt, 1878.
BELLIT (Pere), mercader, ciutadà de Barcelona,
difunt, successors, 1759, 1761, 1762.
BELLPUIG, municipi de l’Urgell, fira ramadera,
1869.
BELLS (Gabriel), notari, connotari de Joan Rovira,
escrivà de manament i notari públic per tota la
terra i la dominació reials, difunt, 1920.

ciutadà de Barcelona, pares de Ramon Cristòfol,
1597, 1701. // —, filla de Joan Nadal, paraire de
draps de llana, ciutadà de Barcelona, i de Joana,
germana d’Eulàlia, 1618, 1619. // —, filla de Pere
Torroella i de Margarida, germana de Joan, 16641666, 1691, 1696. // —, Benedicta, muller de
Joan Ginot, manescal, ciutadà de Barcelona, 1694.
// —, muller de Pere Ponç, canviador, ciutadà de
Barcelona, pares de Donat, Joana i Sebastià,
1751. // —, segona muller de Cosme Calbó,
correu de la cúria del bisbe de Barcelona, ciutadà
de Barcelona, 1752, 1753. // —, vídua de Vicenç
Sala, vidrier, mare de Pau Sala, àvia paterna de
Paula Beneta, futura muller de Bernabé Segarra,
mercader, i de Pere Pau Sala, tots ciutadans de
Barcelona, 1879. //—. Vegeu GELTRÚ (Angelina
de la), LLOBETA (Beneta) i POU (Beneta).
BENNÀSSER (Simó, Simon), mercader, ciutadà de
Barcelona, espòs de Violant, 1812, 1813, 1932,
1937, 1938.

B ELLSOLEI (Bartomeu), notari, ciutadà de
Barcelona, fill i hereu universal de Gràcia, espòs
d’Àngela, pare d’Esteve Solei, difunt, 1947. // —
(Esteve), fill i hereu universal del difunt Bartomeu
Bellsolei, notari, ciutadà de Barcelona, i d’Àngela,
1947. Vegeu SOLEI.

BERENGUER (Arnau), prevere beneficiat de la Seu
de Barcelona, legatari de Gràcia Martines, 1845,
procurador de Lluís Desplà, ardiaca major de la
catedral de Barcelona, 1846.

BELLVEÍ, en el municipi de Torrefeta i Florejacs,
comarca de la Segarra, 1935.

BERTINORO, bisbat d’Itàlia, sufragani de
Ravenna, a l’Emília-Romanya, 1716.

B ENEJAM (Gaspar), mercader, ciutadà de
Barcelona, 1868.

B ERTRAN (Bartomeu), pagès, de Sant Genís
d’Horta, nebot i marmessor d’Antoni Romaguera,
apotecari, ciutadà de Barcelona, 1949. // —
(Jaume), mercader, ciutadà de Barcelona, pare de
Marquesa Bertrana, difunt, 1935. // — (Salvador),
mercader, ciutadà de Barcelona, testador, 1816.

B ENET , Banet (Antoni, Toni), fill dels difunts
Miquel Benet i d’Isabel, ambdós paraires de draps
de llana, ciutadans de Barcelona, espòs d’Elisabet,
marmessora, hereva universal i curadora
d’Elionor i de Caterina, les filles comunes, testador, 1975. // —, (Francesc Gerony), 1628. // —
(Miquel, Micael, Michael), espòs d’Isabel, pare
d’Antoni Benet, ambdós paraires de draps de
llana, ciutadans de Barcelona, 1759, 1761, 1762,
1805, difunt, 1975.
BENETA, filla de Joan Oliba, doctor en lleis, i de
Joana, muller de Ramon sa Rovira, doctor en lleis,

B ERTRANA (Marquesa), filla del difunt Jaume
Bertran, mercader, ciutadà de Barcelona, testimoni, 1935.
BES (Amador), hortolà, marmessor i vicegerent
de les pies causes d’Eulàlia, vídua de Pere Ferrer,
hortolà i taverner, ambdós ciutadans de
Barcelona, 1759, 1761, 1762, 1805. // —
(Amador), mercader, marmessor d’Antoni Benet,
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paraire de draps de llana, ambdós ciutadans de
Barcelona, curador d’Elionor i de Caterina, filles
del dit Antoni i d’Elisabet, 1975.

BOCER (Joan), notari públic de Barcelona, 1655.

BESALÚ, municipi de la Garrotxa, mercader, vila,
1562, 1842.

BOFILL (Joan), de la parròquia de Santa Maria de
Badalona, 1692. // —, Boffill (Miquel), argenter,
ciutadà de Barcelona, 1542, 1608. // — (Pere),
mariner, ciutadà de Barcelona, 1596, 1809.

BIOSCA, municipi de la Segarra, a la vegueria
d’Agramunt, senyor del castell, 1718.

BOFILLA DE SANT BOY (sic.), veu relacionada amb
Pere Bofill, mariner, 1809.

BIOSCA (Jeroni), estudiant, habitant de Barcelona,
1781.

BOHIGUES (Guerau Joan), de Barcelona, batxiller
en dret, escrivà reial, notari públic, 1733.

BISBAL, la, municipi del Baix Empordà, a la diòcesi de Girona, burgès, 1661, 1825.

BOI, Boy (Antoni, Anthoni, Antoni Joan, Anthoni
Joan), espaser, ciutadà de Barcelona, 1734, 1735,
1739-1742, 1752, 1753, 1854, 1855, 1884, 1885,
1983.

BISBE (Joan), prevere, beneficiat a la parròquia de
Santa Maria del Mar, 1594. // — (Sebastià),
pagès, abans de la vila d’Olesa de Montserrat, ara
ciutadà de Barcelona, espòs de Joana, 1594.
BIURE (Elisabet), muller de Joan Benet Biure, donzell, senyor del casal de Sant Jordi Desvalls, a la
diòcesi de Girona, germana de Francesc Jeroni
Marc, donzell, 1754. // — (Joan Benet), donzell,
senyor del casal de Sant Jordi Desvalls, a la diòcesi de Girona, espòs d’Elisabet, 1754.
BLANC (àlies). Vegeu PUIGVERT (Antoni Benet) i
PUIGVERT (Joan).
B LANCA (Margarida), muller d’Antoni Benet
Puigvert, àlies Blanc, fuster, mare de Joan
Puigvert, àlies Blanc, sabater, ambdós de la vila de
Granollers, difunta, 1920.
BLANES, municipi de la Selva, habitants, vila,
1712, 1815, 1857, 1980.
BLANES (Francesc, Francesc de), donzell, espòs, en
segones noces, d’Anna, vídua de Miquel Antic
Sampsó, regent la vegueria de Barcelona,
Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 1914, 1942,
1943, 1956, 1958, difunt, 1963. // — (Pere de),
donzell, habitant de Barcelona, espòs d’Isabel de
Conesa i de Blanes, difunt, 1781.

BOIXADORS (Bernat Guerau de), pare de Joanot
de Boixadors, 1668. // — (Joanot de), fill de
Bernat Guerau de Boixadors, 1668. // — (Lluís
de, Luís de), donzell, domiciliat a Barcelona,
espòs d’Anna, germà de Joanot de Boixadors i
Desvalls, varvassor, 1931. // — I DESVALLS (Joanot
de), varvassor, germà de Lluís de Boixadors, donzell, domiciliat a Barcelona, 1931.
BOIXEDA (Bernat), mercader, de la vila de Besalú,
espòs de Bartomeua, pares de Violant, primera
muller de Joan Vallcebre, mercader, ciutadà de
Barcelona, difunt, 1562, 1842. // — (Dalmau),
mercader, ciutadà de Barcelona, espòs de
Margarida, 1562.
BÓIXOLS, Bóxols, Búxols (Nicolau de, Nicholau
de), donzell, domiciliat a Barcelona i Girona,
1641, 1728.
B OLET (Bartomeu), botiguer, ciutadà de
Barcelona, vidu d’Elisabet, pare de Jaume, d’Isabel
i de Bartomeu, 1798.
BONAVIA (Benet), apotecari, ciutadà de Barcelona,
espòs d’Elionor, 1633. // — (Elisabet), filla de
Pere Bonavia, mercader, i de Margarida, germana
de Perot, cohereva d’Antoni Romaguera, apote-

355

Índex onomàstic i de matèries

cari, tots ciutadans de Barcelona, 1949. // —
(Joan Benet), fill de Pere Bonavia, mercader, ciutadà de Barcelona, i d’Eulàlia, germà de Pere,
1699. // — (Pere, Pera), espòs d’Eulàlia, pares de
Joan Benet i de l’homònim, futur marit de
Margarida Casanova, ambdós mercaders, ciutadans de Barcelona, 1617, difunt, 1699, 1836. //
— (Pere), mercader, fill del difunt homònim i
d’Eulàlia, germà de Joan Benet, 1642, 1699,
espòs de Margarida, 1836, 1895, 1972, 1982,
pare del difunt Pere Jaume Bernadí, Pere o Perot
i d’Elisabet Bonavia, marmessor del testament
d’Antoni Romaguera, apotecari, ambdós ciutadans de Barcelona, 1949. Vegeu C ASANOVA
(Margarida) i ROMAGUERA (Antoni). // — (Pere
Jaume Bernadí, Pere, Perot), fill de Pere Bonavia,
mercader, i de Margarida Casanova, germà
d’Elisabet, cohereu d’Antoni Romaguera, apotecari, ambdós ciutadans de Barcelona, 1949, hereu
universal de la mare, 1972, difunt, 1982.
BONET (Bernat Jeroni), mercader, ciutadà i clavari
de Barcelona, 1965. // — (Jeroni), mercader, ciutadà de Barcelona, procurador de Caterina de
Cardona i de Rocabertí, vídua de Jaume de
Cardona, cavaller, de l’orde de Sant Jaume de
l’Espasa, baró de Sant Mori, i de Rafaela, filla del
dit matrimoni, 1978. Vegeu CARDONA (Jaume
de). // — (Jeroni Bernat), mercader, marmessor
de Miquel Luquès, cavaller, habitant de Barcelona,
tutor de Miquel i Maria Anna, fills del dit cavaller,
1866.
BORRELL (Pere), de Roses, germà de la difunta
Caterina, muller de Joan Ribes, mercader, ciutadà
de Barcelona, 1825.
BOSC (Joan), apotecari, espòs de Caterina, hereva
universal de la difunta Joana, vídua de Joan Ferrer,
apotecari, 1868.

BOSSER (Antoni), paraire de draps de llana, ciutadà de Barcelona, espòs d’Isabel Bossera, pares
de Caterina Solà, Beneta Pou, Joan Bosser i
Isabel, 1705. // — (Jeroni), candeler de cera, ciutadà de Barcelona, fill de Joan Bosser, 1705, 1757.
// — (Joan), fill d’Antoni Bosser, paraire de draps
de llana, ciutadà de Barcelona, i d’Isabel, germà
de Caterina Solà, Beneta Pou i Isabel, pare de
Jeroni, 1705. // — (àlies). Vegeu V ILORBINA
(Miquel de).
BOSSERA (Isabel), muller d’Antoni Bosser, paraire
de draps de llana, ciutadà de Barcelona, pares de
Caterina Solà, Beneta Pou, Joan Bosser i Isabel,
1705.
BOTINS, mas de la parròquia de Santa Fe del
Penedès, 1939. Vegeu SANTA FE DEL
PENEDÈS, parròquia.
BOTXER (Francesc, Francesch), mercader, espòs
d’Àngela, filla de Pere Serraclara, candeler de
cera, i d’Isabel, cunyat de Rafaela Serra, vídua de
Bernat Serra, mercader, tots ciutadans de
Barcelona, 1927. Vegeu SERRACLARA (Pere).
BOU (Onofre), notari públic de Barcelona, 1810,
1894, en nom de Jeroni Planes, notari i doctor en
drets, ciutadà de Barcelona, 1773, 1814, 1841,
1852, 1853, 1898, 1903, 1904, 1915, 1945.
BREÇÓ (Agustí), 1684. // — (Pere), 1684.
B RET (Francesc, Francí), fill de Nicolau Bret i
d’Angelina, ambdós mercaders, ciutadans de
Barcelona, hereu universal de la mare, 1648,
1758. // — (Nicolau), conseller de Barcelona,
espòs d’Angelina, pare de Francesc Bret, ambdós
mercaders, ciutadans de Barcelona, 1680, 1758.

BOSCÀ (Bertran), 1745.

BRÍGIDA, muller de Joan Palomeres, notari, ciutadà
de Barcelona, 1703.

B OSOM (Joan, Joannes), menor de dies, de
Rigardà, terra del Conflent, diòcesi d’Elna, 1911.

BRU (Joan Manuel), apotecari, ciutadà de Vic, espòs
de Francina, pare de Violant Vila, difunt, 1806.
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BRUJÓ, Bruió (Carles), tutor de Miquel, Felip i
Elisabet, fills del difunt Joan Monegal i de
Caterina, ambdós mercaders, ciutadans de
Barcelona, 1634, 1841, 1850, 1851, 1872, 1909.
B UADA (Nicolau), mercader, ciutadà de
Barcelona, espòs d’Eufrasina, difunt, 1790.
BURGOS, ciutat de Castella i Lleó, 1733, 1749.
BURGUÈS (Francesc), sabater, de la vila de Granollers, 1712.
BUSQUETS (Antic), notari públic de Barcelona, fill
de Marc Busquets, notari, 1673. // — (Esteve),
prevere, 1571. // — (Joan), ardiaca de l’església
de Santa Maria del Mar i canonge de la Seu de
Barcelona, oncle de Marc Busquets, notari, 1685,
marmessor d’Elisabet, filla dels difunts Mateu de
Soler, ciutadà de Barcelona, i d’Elionor, vídua de
Joan Roig, ciutadà de Barcelona, i de Jofre de
Cruïlles, 1830. // — (Joana), priora del monestir
de Santa Maria de les Magdalenes, 1543, 1607. //
—, Buschets (Marc, Marchus), notari públic i ciutadà de Barcelona, espòs de Joana, pares d’Antic
Busquets, notari, Marc Antoni Cristòfol, Jaume
Jeroni i Elisabet Joana, nebot de Joan Busquets,
canonge de Barcelona, 1621, 1667, 1673, 1685,
1694, 1719. // — (Marc Antic Cristòfol, Marc
Antich), fill de Marc Busquets, notari, i de Joana,
germà d’Elisabet Joana i de Jaume Jeroni, 1685.
C
CABANYELLES (Benet Guillem de), cavaller, 1695.
// — (Guillem Benet de), donzell i/o cavaller,
domiciliat, habitant i/o ciutadà de Barcelona,
espòs de Violant, difunt, hereus, 1813, 1907,
1931, 1932. // — (Violant de), vídua de Guillem
Benet de Cabanyelles, cavaller, habitant de
Barcelona, testadora, 1907, 1931.

Joana, pares de Margarida, i en segones de
Beneta, ciutadans de Barcelona, 1752, 1753.
CALDES (Matheu de), senyor del castell o mas del
Vilar, parròquia de Veciana, terme de Gospí,
1776.
CÀLLER, ciutat i castell, a la província homònima
de Sardenya, habitant, notari públic, 1687, 1700,
1780.
CALONGE [DE MAR], municipi del Baix Empordà, 1892.
CALOPA (Pau), notari públic de Barcelona i escrivà
del monestir de Santa Maria de Valldonzella, connotari del difunt Joan Vilana, escrivà del dit
monestir, 1769. // — DE SARRIÀ, 1557.
C ALVET (Joan), canonge de la catedral de
Barcelona, comissari, oïdor i definidor de comptes dels testaments i de les pies causes dels
difunts a la ciutat i diòcesi de Barcelona, per
Jaume Cardona, electe de Barcelona, 1948. // —
(Joan), corredor públic i jurat de la ciutat de
Barcelona, 1759, 1761, 1762, 1805.
C ALVO (Pere Joan), notari públic, ciutadà de
Barcelona, en nom del difunt Guerau Joan
Coromina, notari públic de Barcelona, 1844.
CAMBRA (Gonçal de la), notari i escrivà reial, ciutadà de Barcelona, fill de Joan de la Cambra, mercader, ciutadà de Tortosa, i de Caterina, espòs
d’Elionor, filla del difunt Francesc Duete, mercader de Tarragona, i d’Esperança, pare de
Francesc, Magdalena Jerònima i Joana Anna,
1651, 1827. // — (Joan de la), mercader, ciutadà
de Tortosa, espòs de Caterina, pares de Gonçal
de la Cambra, 1651.
CAMP DE TARRAGONA. Vegeu TARRAGONA.

CALATRAVA, orde, 1870.
CALBÓ, Calbús (Cosme), correu de la cúria del
bisbe de Barcelona, espòs en primeres noces de

CAMPLLONG (Jaume de), notari públic de la ciutat,
batllia i vegueria de Girona, difunt, 1789, 1890,
1933.
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C AMPORRELLS (Elisabet Jerònima). Vegeu M AI
(Elisabet). // — (Joan Ramon Marcel·lí de), donzell, domiciliat a Barcelona, espòs d’Elisabet Mai,
filla de Joan Mai, i de l’homònima, 1873, 1885,
1893. // — (Pere Ramon de), donzell, senyor del
castell de Biosca, a la vegueria d’Agramunt, espòs
d’Elisabet, pares de Pere Ramon de Camporrells,
donzell, domiciliat a la vegueria d’Agramunt,
1718. // — (Pere Ramon de), donzell, domiciliat
a la vegueria d’Agramunt, fill de Pere Ramon de
Camporrells, donzell, senyor del castell de Biosca,
i d’Elisabet, espòs de Violant, 1718.
CAMPOS (Caterina), vídua, 1790.
CAMPS (Joan), canonge i hebdomadari del cor de
Sant Pere de la catedral de Barcelona, 1917. // —
(Pere), apotecari, marmessor i vicegerent de les
pies causes de Bartomeu Ponç, baster, ambdós
ciutadans de Barcelona, 1766. // — (Pere), mercader, ciutadà de Barcelona, testimoni, 1862. //
— (Rafaela), vídua de Melcior Gener, de la ciutat
de Tortosa, marmessora de Constança de
Porres, 1912. Vegeu PORRES (Constança de).
CANET (Tomàs, Thomàs), prevere, rector de la
parròquia de Sant Miquel, 1745, 1802, 1832.
C ANYELLES (Jeroni Antic), notari públic de
Barcelona, connotari del difunt Bartomeu Torrent,
1734, 1735, 1739-1742, 1752, 1753. // — (Joan),
doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona,
notari públic per tota la terra i la dominació reials,
1870. // — (Joan Jeroni), notari públic de
Barcelona, 1622, 1688, 1719, 1720, 1778, 1888,
1907, 1931, 1942, 1943, 1946, 1976, 1977.
CAPACCIO, localitat italiana de la província de
Salern, a la Campània, comtessa, 1815, 1980.
Vegeu C ARDONA -A NGLESOLA I DE R EQUESENS
(Elisabet de) i MOLLET (Jaume).
CAPMANY I DE MONTPALAU (Antoni de), historiador, 1860, 1861.

CARBÓ (Galceran), prior del monestir de Santa
Maria de Montalegre, 1591. // — (Galceran,
Galceran Carbó Salzet i Ombau), ciutadà de
Barcelona, fill i hereu universal de Galceran Salzet
i Carbó i Ombau/Galceran Salzet Ombau i
Carbó, i d’Elionor de Santcliment, germà de Pau
Miquel, Joana Anna, Àngela i Beatriu, 1797, 1863,
marmessor de Miquel de Gualbes, donzell, domiciliat a Barcelona, 1876. // — (Galceran, Galceran
Salzet i Carbó i Ombau/ Galceran Salzet Ombau
i Carbó), ciutadà de Barcelona, espòs d’Elionor
de Santcliment i Carbona, pare de Galceran, l’hereu universal, Pau Miquel, Joana Anna, Àngela i
Beatriu, marmessor de la dita Elionor, 1797,
germà de Jordi Benet de Marimon i d’Elisabet
Pujada, testador, 1863. Vegeu S ANTCLIMENT I
CARBONA (Elionor de). // — (Pau Miquel), fill de
Galceran Salzet i Carbó i Ombau, ciutadà de
Barcelona, i d’Elionor de Santcliment, germà de
Galceran, Joana Anna, Àngela i Beatriu, 1863.
C ARBONA (Àngela), filla de Galceran Salzet i
Carbó i Ombau, ciutadà de Barcelona, i d’Elionor
de Santcliment, germana de Galceran, Pau
Miquel, Joana Anna i Beatriu, 1797, 1863. // —
(Beatriu), filla de Galceran Salzet i Carbó i
Ombau, ciutadà de Barcelona, i d’Elionor de
Santcliment, germana de Galceran, Pau Miquel,
Joana Anna i Àngela, 1797, 1863. // — (Joana
Anna), filla de Galceran Salzet i Carbó i Ombau,
ciutadà de Barcelona, i d’Elionor de Santcliment,
germana de Galceran, Pau Miquel, Àngela i
Beatriu, 1797, 1863. // — (senyora). Vegeu
SANTCLIMENT I CARBONA (Elionor de).
CARBONELL (Francesc), ciutadà de Barcelona, fill
de Pere Miquel Carbonell i d’Eulàlia Beneta, ambdós escrivans, arxivers reials i notaris públics de
Barcelona, marmessor i vicegerent de les pies
causes de la dita Eulàlia Beneta, 1586, 1589,
1750, 1828, 1835. // — (Mateu), doctor en lleis,
ciutadà i notari públic de Barcelona, en nom de
Jeroni Planes, doctor en ambdós drets, notari,
ciutadà de Barcelona, 1705, 1950. // — (Pere
Miquel), doctor en lleis, ciutadà de Barcelona,
jutge setmaner de la cort de Francesc de Blanes,
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donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada,
Vallès, Moià i Moianès, 1942, 1943, 1958. // —
(Pere Miquel), espòs d’Eulàlia Beneta, pare de
Francesc Carbonell, ambdós escrivans, arxivers
reials i notaris públics de Barcelona, marmessor i
vicegerent de les pies causes de la dita Eulàlia
Beneta, 1754, difunt, 1828, 1835.
CARDONA, municipi del Bages, rector i comunitat de l’església de Cardona i la Pinya, 1604.
CARDONA (Alfons de), futur marit d’Aldonça, filla
del difunt Bernat Terré, cavaller, conseller reial,
domiciliat a Barcelona, i de l’homònima, germana
de Perot i de Joan Rafael, 1906. // — (Enric de),
bisbe de Barcelona, 1727. // — (Ferran de) marquès de Pallars, almirall d’Aragó, 1736. // —
(Jaume de), cavaller, de l’orde de Sant Jaume de
l’Espasa, baró de Sant Mori, espòs de Caterina de
Rocabertí i de Cardona, pare de Cecília, muller
de Guerau de Queralt, Rafaela, Lluís, l’hereu universal, Jaume, Joan, Maria i Isabel, 1869, testador,
1978. // — (Jaume de), menor, fill de Jaume de
Cardona, cavaller de l’orde de Sant Jaume de
l’Espasa, baró de Sant Mori, i de Caterina de
Rocabertí i de Cardona, germà de Cecília, muller
de Guerau de Queralt, Lluís, l’hereu universal,
Rafaela, Joan, Maria i Isabel, 1978. // — (Joan de),
canceller i conseller reial, 1914, electe de
Barcelona, 1948. // — (Joan), vicari perpetu i
notari públic de la vila i de la parròquia de Sant
Boi de Llobregat, 1889, 1981. // — (Onofre),
1961. // — (Salvador), prevere, oncle i marmessor de Berenguer Riba, apotecari, ciutadà de
Barcelona, 1778. // — I DE ROCABERTÍ (Caterina
de), muller i marmessora de Jaume de Cardona,
cavaller, de l’orde de Sant Jaume de l’Espasa, baró
de Sant Mori, mare de Cecília, muller de Guerau
de Queralt, Rafaela, Lluís, l’hereu universal, Jaume,
Joan, Maria i Isabel, 1869, vídua, 1978. // — I DE
ROCABERTÍ (Lluís de), fill, marmessor i hereu universal de Jaume de Cardona, cavaller, de l’orde
de Sant Jaume de l’Espasa, baró de Sant Mori, i
de Caterina de Cardona i de Rocabertí, germà
de Cecília, muller de Guerau de Queralt, Rafaela,
Jaume, i germà i tutor de Joan, Maria i Isabel,

1978. // — BUSSOT I DE SITGES (Francesc), ciutadà
de Barcelona, nebot de Pere Joan de Santcliment,
ciutadà de Barcelona, 1723. // —-ANGLESOLA I DE
REQUESENS (Elisabet de), segona muller de Bernat
de Vilamarí, almirall i capità general de l’armada,
germana de Ramon de Cardona-Anglesola i de
Requesens, virrei de Nàpols, comtessa de
Capaccio, 1815, 1980. Vegeu CAPACCIO, comtessa.
CARLES I, Carlos quint, Carlos 5º, Karolus imperatoris, rei de Catalunya-Aragó, dit l’Emperador,
1839, 1847, 1848, 1850, 1852, 1854, 1858-1861,
1869, 1906.
CARNER (Joan), successor del difunt Pere Bellit,
ambdós mercaders, ciutadans de Barcelona,
1759, 1761, 1762.
CASADEMUNT (Pere Ponç), notari públic de Barcelona, 1847, connotari de Jaume Planes, 1774,
1775, 1801, 1854, 1855, 1898, procurador dels
obrers i administradors de les pies causes de l’església parroquial de Sant Miquel, 1913.
CASADEVALL (Joan de), espòs de Magdalena, pare
de l’homònim, ambdós botiguers, ciutadans de
Barcelona, difunt, 1899. // — (Joan), fill i hereu
universal del difunt homònim i de Magdalena,
ambdós botiguers, ciutadans de Barcelona, 1899.
// — (Joan, Joan de), mercader, abans botiguer
de ferro, ciutadà de Barcelona, 1964, testimoni,
1963. // — (Magdalena), vídua de Joan de
Casadevall, mare del fill homònim, ambdós botiguers, ciutadans de Barcelona, 1899.
C ASALS (Benet), ciutadà i notari públic de
Barcelona, 1684. // — (Joan), cònsol de l’ofici dels
argenters de la ciutat de Barcelona, 1542. // —
(Pere), ferrer, ciutadà de Barcelona, prohom i
administrador de la confraria de Sant Eloi dels
Ferrers de la ciutat de Barcelona, 1589.
CASANOVA, Casanoves (Joan de, Joan), barber,
cirurgià i mercader, habitant de Barcelona, espòs
d’Elisabet, pare de Margarida, muller de Pere
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Bonavia, mercader, ambdós ciutadans de
Barcelona, 1642, difunt, 1836, 1972. // —
(Margarida), filla del difunt Joan de Casanova, barber, cirurgià i mercader, i d’Elisabet, fillola
d’Antoni Romaguera, apotecari, muller de Pere
Bonavia, mercader, tots ciutadans de Barcelona,
mare de Pere Jaume Bernadí Bonavia, l’hereu universal, i d’Elisabet, 1895, 1949, testadora, 1972,
1982. Vegeu B ONAVIA (Pere) i R OMAGUERA
(Antoni).
CASA-SAJA, Casasage (Francesc de, Francesch),
doctor en decrets, prevere, beneficiat a la Seu de
Barcelona, administrador de la capella de Sant
Sever, 1583, 1593.
CASELLES (Bernat), baster, de la vila de Blanes,
1712. // — (Joan, Johan), cofrer, ciutadà de
Barcelona, 1595.
CASES (Bernat), de la parròquia de Sant Iscle de
les Feixes, 1761, 1762. // — (Elisabet Anna ces),
1573.
CASSADOR (Francesc, Francesch), mercader, ciutadà de Barcelona, 1945. // — (Gabriel), 1945.
C ASSÓ (Domenjó del), proveïdor de carn de
moltó de la ciutat de Barcelona, 1852, 1854,
1869.
CASTCLARINA (Magdalena). Vegeu CLASQUERINA
(Magdalena).
CASTELL DE SANT MARÇAL, en el municipi de
Cerdanyola del Vallès, comarca del Vallès
Occidental, 1822, 1823.
CASTELLA, regne, rei, reina, reis, 1630, 1673,
1716, 1848, 1912, 1937, 1938, cònsol de castellans, 1811, prior de l’orde de Sant Joan de
Jerusalem, 1914. Vegeu CARLES I, FELIP I, FERRAN II,
JOANA I, reis de Catalunya-Aragó.
CASTELLAR, senyor del castell de Castellar i de
la domus de Clasquerí, 1727.

C ASTELLAR (Joan), notari públic de Barcelona,
1872, 1905.
CASTELLDEFELS, municipi del Baix Llobregat,
senyor del castell, 1709.
CASTELLET (Bartomeu), senyor del mas Botins, de
la parròquia de Santa Fe del Penedès, espòs
d’Eulàlia, pare de Joan Castellet, pagès, de la dita
parròquia, difunt, 1939. // — (Joan, Johannes),
pagès, de la parròquia de Santa Fe del Penedès,
fill dels difunts Bartomeu Castellet, senyor del
mas Botins, de la dita parròquia, i d’Eulàlia, espòs
d’Elionor, 1939. // — (Perot de), 1738.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES, municipi de l’Alt
Empordà, 1825, monestir de Santa Clara, 1978.
CASTELLÓ (Francesc), doctor en lleis, ciutadà de
Barcelona, jutge setmaner de la cort de Jaume
Salbà, donzell, regent la vegueria de Barcelona,
Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 1777. // —
(Macià), notari públic per tot el Principat de
Catalunya i els comtats del Rosselló i de la
Cerdanya, ciutadà de Barcelona, 1923. // —
(Pere), prevere, 1865. // — QUINTANA (Onofre),
espòs de Paula Beneta, filla del difunt Pau Sala,
vidrier, ciutadà de Barcelona, i de Caterina, 1779.
CASTELLONA, òlim. Vegeu TORALLA (Marianna).
CASTERA (Andreu), cirurgià, ciutadà de Barcelona,
fill dels difunts Pere Castera i de Mateua, de la
vila de Moià, pare de Lluís Castera, canonge de la
catedral de Barcelona, fill de Paula, la seva primera muller, i pare de Jeroni Castera i d’Àngela
Antiga, ambdós fills d’Elionor, la seva segona
muller, difunt, 1979. Vegeu VILANA (Lluís). // —
(Jeroni), fill i hereu universal d’Andreu Castera,
cirurgià, ciutadà de Barcelona, i de la seva segona
muller Elionor, germà d’Àngela Antiga, pare de
Joaquim, difunt, 1979. // — (Lluís), canonge de la
catedral de Barcelona, fill i hereu universal
d’Andreu Castera, cirurgià, ciutadà de Barcelona, i
de la seva primera muller Paula, difunt, 1979. //
— (Pere), de la vila de Moià, espòs de Mateua,
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pare d’Andreu Castera, cirurgià, ciutadà de
Barcelona, difunt, 1979.
CATALUNYA, PRINCIPAT, Cathalunya, Cataluña,
Cathaluña, 1699, 1717, 1791.– Batllia General,
1894, batlle, lloctinent, 1631, 1639, 1655, 1870,
1929, escrivà major, 1810, 1814, 1894.– Diputació
del General, General, Generalitat, 1711, 1744,
censals, 1776, 1828, 1874, 1883-1885, 1893, 1923,
consignacions, 1906, diputat, 1935, escrivà major,
1693, guarda, 1780, 1783, 1784.– Governació,
lloctinent i capità general al Principat de Catalunya
i els comtats del Rosselló i la Cerdanya, palau del
Governador, 1736, 1738, 1914, regent l’assessoria
de la cort del vicegerent general del governador
del Principat de Catalunya, 1980.– defensa, 1774,
1792, 1824.– estaments, 1792.– fires ramaderes.
Vegeu BELLPUIG.– receptor de la Inquisició, 1780,
1783.– notari, 1813, 1827, 1878, 1923, al Principat
de Catalunya, 1878, 1879, i els comtats del
Rosselló i la Cerdanya, 1878, 1923.– Privilegis als
barcelonesos, 1756, 1791.– rei. Vegeu ALFONS IV,
CARLES I, FELIP I, FERRAN II, JAUME I, JOAN I, JOANA I,
PERE III.
CATERINA, filla del difunt Jaume Valls, sastre, ciutadà
de Barcelona, i d’Agneta, germana de Ramon i de
Francesc Valls, testadora, 1970. // —, filla d’Antoni
Benet, ciutadà de Barcelona, fill dels difunts Miquel
Benet, ambdós paraires de draps de llana, i
d’Isabel, i d’Elisabet, germana d’Elionor, 1975. // —,
filla de Berenguer Riba, apotecari, i de l’homònima,
muller de Joan Totosaus, mercader, ambdós ciutadans de Barcelona, mare de Joan Pau Totosaus,
difunta, 1778. // —, filla de Pere Gener, notari
públic de Barcelona, i de la difunta Eulàlia, 1958.
Vegeu GENER (Pere). // —, filla de Perot Miquel,
ciutadà de Barcelona, muller de Felip Agulló, donzell, senyor de les Oluges Baixes, mare d’Anna i de
Perot Miquel, difunta, 1935. // —, filla de Rafael
Cellers, mercader, ciutadà de Barcelona, germana
de Joan i de Bartomeu Cellers, 1857. // —, filla
dels difunts Pere Joan d’Olorda, mercader, i de la
seva segona muller Violant, germana de Benet
d’Olorda, muller de Francesc Solzina, doctor en
ambdós drets, ambdós ciutadans de Barcelona,

mare de Jerònima, 1567, vídua, testadora, 1950. //
—, germana de Bartomeu i Pere Seguer, i de
Narcisa i Eulàlia, 1682. // —, germana de Francina,
vídua de Marturià Gual, i de Nestorina, neboda
d’Elisabet, vídua de Pere Antic Mateu, notari i
escrivà major de la Batllia General de Catalunya,
1894. Vegeu MATEU (Pere Antic) i PLANES (Jaume).
//—, muller d’Antoni Ramon Cornet, mercader,
ciutadà de Barcelona, pares d’Antic Cornet, 1612,
1693. // —, muller de Joan de la Cambra, mercader, ciutadà de Tortosa, pares de Gonçal de la
Cambra, 1651. // —, muller de Bartomeu Segarra,
mare de Bernabé Segarra, ambdós mercaders,
futur marit de Paula Beneta, filla del difunt Pau
Sala, vidrier, tots ciutadans de Barcelona, i de
Caterina, 1879. // —, muller de Benet de Peralta,
donzell, domiciliat a Barcelona, 1959. // —, muller
de Bernat Comes, testimoni, 1913. // —, muller de
Bernat de Reixac, de la parròquia de Sant Vicenç
de Mollet, 1916. //—, muller de Frederic de
Santcliment, donzell, governador de l’illa de
Menorca, 1964. // —, muller de Joan Bosc, hereva
universal de Joana, vídua de Joan Ferrer, ambdós
apotecaris, 1868. // —, muller de Joan Ribes, mercader, ciutadà de Barcelona, mare de Joan, Guillem
i Francina Prats, difunta, 1825. // —, muller de Joan
Rocamora, mercader, ciutadà de Tarragona, 1865.
// —, muller de Marc Solà, operari, ciutadà de
Barcelona, 1757. // —, muller i hereva universal
vitalícia de Berenguer Riba, apotecari, mare de la
difunta homònima, muller de Joan Totosaus, mercader, tots ciutadans de Barcelona, àvia de Joan
Pau Totosaus, 1778. // —, muller i marmessora de
Pere Gorofre, manescal, ciutadà de Barcelona,
mare i tutora d’Esteve, Pere, Elionor i Eulàlia, 1886,
vídua, 1898. // —, serventa, 1586. // —, vídua
d’Antic Vinyet, mercader, parenta de Perot Miquel,
ambdós ciutadans de Barcelona, testimoni, 1935. //
—, vídua de Bernat de Senesterra, domiciliat a la
vegueria de Girona, 1792. // —, vídua de Joan
Monegal, mercader, ciutadà de Barcelona, mare i
tutora de Miquel, Felip i Elisabet, els fills comuns,
1841, 1850, 1851, 1872, 1909. Vegeu À GER
(Caterina) i MONEGAL (Joan). // —. Vegeu SALA
(Caterina) i SANTCLIMENT I SARRIERA (Caterina de).
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Ç ATORRA (Galceran -sic.- ). Vegeu S ATORRA
(Guerau).
CAVALLER (Bernat), prevere beneficiat de l’església
de Santa Maria del Mar, 1781. // — (Ramon),
prevere beneficiat, procurador i ecònom de la
comunitat de preveres de l’església de Santa
Maria del Mar, 1817, 1849, administrador de la
pia causa de les sis lliures de la dita església, 1905.
CECÍLIA, filla del difunt Guillem Pere Comes, mestre en arts i en medicina, néta de Beatriu Comes,
germana de Francesc, Rafaela i Maria Anna, 1885,
1887. // —, filla de Jaume de Cardona, cavaller,
de l’orde de Sant Jaume de l’Espasa, baró de Sant
Mori, i de Caterina de Cardona i de Rocabertí,
muller de Guerau de Queralt, germana de Lluís,
Jaume, Joan, Rafaela, Maria i Isabel, 1978. // —,
potser segona muller de Joan Comes, mercader,
ciutadà de Barcelona, 1946, 1976.
C ELITONS (Pere), notari públic de Barcelona,
1557, 1825.
CELLERS (Bartomeu), fill de Rafael Cellers, mercader, ciutadà de Barcelona, germà de Joan i de
Caterina, 1857. // — (Joan), fill, marmessor i
hereu universal de Rafael Cellers, ambdós mercaders, ciutadans de Barcelona, germà de Bartomeu
i de Caterina, 1857, 1941. // — (Miquel), pare de
Miquel Joan Cellers, gendre i connotari del difunt
Pere Mas, tots notaris públics de Barcelona,
escrivà major del Consell, 1781, 1792, 1817,
1818, 1832, 1867, 1886, 1939. // — (Miquel
Joan), fill de Miquel Cellers, nét i connotari del
difunt Pere Mas, tots notaris públics de
Barcelona, escrivà major del Consell, 1644, 1715,
1788. // — (Pere), pare de Rafael Cellers, mercader, ciutadà de Barcelona, i d’Isabel Palou, difunt,
1857. // —, Cellés (Rafael), fill de Pere Cellers,
pare de Joan, ambdós mercaders, ciutadans de
Barcelona, de Bartomeu i de Caterina, germà
d’Isabel Palou, 1728, 1941, testador, 1857.
CERDANYA, la, comtat de, regió natural i històrica de Catalunya, als Pirineus, defensa, 1699,

1774, 1824, notaris, 1827, 1878, 1923, 1926,
procurador reial, 1756, vicegerent del governador general, 1767, privilegis als consellers barcelonesos, 1756, 1791. Vegeu ROSSELLÓ, el.
CERVELLÓ, municipi del Baix Llobregat, baronia,
en el Llobregat, 1572.
CERVERA (vegueria), demarcació del Principat
de Catalunya que comprenia fonamentalment les
comarques del Solsonès i de la Segarra, 1776,
1896, 1935.
CERVERA (Rafael, Raphel), ciutadà i notari públic
de Barcelona, procurador i síndic del Consell de
Cent Jurats, 1541, 1542, 1551, 1552, 1573, 1599,
1624-1626, 1632, 1662, 1663, 1668-1670, 1756.
CERVERÓ (Onofre), de Lleida, 1743.
CIRERA (Galceran sa), cavaller, espòs de Joana,
1745.
CISTERER (Joan), potser factor a Nàpols de Jaume
Mollet, cavaller, habitant de Barcelona, 1815.
Vegeu MOLLET (Jaume).
C LAPERS (Gabriel), pagès, de la parròquia de
Santa Maria de Sants, 1664-1666, 1691, 1696.
CLARAVALLS, castell, en el dit poble del municipi de Tàrrega, comarca de l’Urgell, 1935.
CLARET (Jaume), fill de Caterina Clareta, germà de
Pere, Joan i Caterina, nebot carnal i hereu universal substitut del difunt Bartomeu Seguer, mercader, ciutadà de Barcelona, 1820, 1821. // —
(Joan), fill de Caterina Clareta, germà de Pere,
Jaume i Caterina, nebot carnal i hereu universal
substitut del difunt Bartomeu Seguer, ambdós
mercaders, ciutadans de Barcelona, 1820, 1821,
testimoni, 1829. // — (Pere), fill de Caterina
Clareta, germà de Jaume, Joan i Caterina, nebot
carnal, hereu universal substitut i tutor del fill naixedor del difunt Bartomeu Seguer, mercader, ciutadà de Barcelona, 1820, 1821. Vegeu CLARETA.
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CLARETA, sogra de Joan Castellet, pagès, de la
parròquia de Santa Fe del Penedès, 1939. Vegeu
CASTELLET (Joan). // — (Caterina), filla de l’homònima, germana del difunt Bartomeu Seguer, mercader, ciutadà de Barcelona, germana, al seu torn,
de Pere, Jaume i Joan, neboda carnal i hereva universal substituta del dit Bartomeu, 1820, 1821. //
— (Caterina), germana de Bartomeu Seguer,
mare de Joan, mercader, ciutadà de Barcelona,
Pere, Jaume, i Caterina, nebots i hereus universals
substituts del dit oncle, 1820, 1821.
CLARIANA (Guillem), major de dies, prevere beneficiat i arxiver de la catedral de Barcelona, administrador de la capella de Sant Sever, germà de Jaume
Clariana, pagès de Vilanova de Geltrú, oncle de
Jaume, Pere i Guillem, 1583, 1596, 1813, marmessor
de Pere de Vinyes, canonge de Barcelona, 1910,
marmessor de Jaume Escolà, prevere beneficiat de la
dita catedral, 1672, 1948. // — (Guillem), estudiant
en arts, fill de Jaume Clariana, pagès de Vilanova de
Geltrú, germà de Jaume i Pere, nebot de Guillem
Clariana, prevere, 1596. // — (Jaume), pagès de
Vilanova de Geltrú, germà de Guillem Clariana,
major de dies, prevere, pare de Jaume, Pere i
Guillem, 1596. // — (Jaume), pagès, fill de Jaume
Clariana, pagès de Vilanova de Geltrú, germà de
Pere i Guillem, nebot de Guillem Clariana, prevere,
1596. // — (Pere), calceter, fill de Jaume Clariana,
pagès de Vilanova de Geltrú, germà de Jaume i
Guillem, nebot de Guillem Clariana, prevere, 1596.
// — I DE SERRA (Pere de), donzell, doctor en lleis,
domiciliat a Barcelona, 1918.
CLASQUERÍ, domus, senyor del castell de
Castellar i de la dita domus, 1727.
CLASQUERÍ (Francesc de), donzell, senyor del castell
de Castellar i de la domus de Clasquerí, germà de
Lluïsa, 1727.
C LASQUERINA (Magdalena), legatària de Gràcia
Martines, 1845.
CLIMENT MIQUEL, estudiant, fill del difunt Joan Mai,
doctor en ambdós drets, conseller reial, regent la

cancelleria reial, i d’Elisabet, germà de Joan Miquel,
Miquel Pau, Francesc Miquel i Elisabet Jerònima,
muller de Joan Marcel·lí de Camporrells, donzell,
domiciliat a Barcelona, 1873.
CLIMENTA MERCERA (na). Vegeu MERCERA (Climenta).
CODINA, Codines (Francesc), notari, ciutadà de
Barcelona, pare de Jaume Codina, mercader,
1878. // — (Jaume), mercader, fill i hereu del
difunt Francesc Codina, notari, ciutadà de
Barcelona, 1878. // — (Petrus Bernardus), ciutadà
de Barcelona, 1602. // — (mossèn), 1978.
CODÓ (Antoni, Toni o Tonió), canonge de la
catedral de Barcelona i inquisidor de l’Ofici de la
Santa Inquisició a la ciutat de Barcelona i el
Principat de Catalunya, difunt, 1780, 1783, 1784.
C OLOM (en). Vegeu C OLOM (Salvador). // —
(Bernat), pare de Salvador Colom, ambdós agricultors, de la vila de Sant Boi de Llobregat, testador, 1981. // — (Guillem Joan), cavaller, domiciliat a Barcelona, 1578. // — (Jaume Alòs, Jacobus
Alos), ciutadà de Barcelona, fill i hereu del difunt
Perot Colom, donzell, 1914. // — (Pere Antoni),
ciutadà de Barcelona, 1914. // — (Perot,
Perotus), donzell, pare de Jaume Alòs Colom,
ciutadà de Barcelona, difunt, 1914. // —
(Salvador), fill, marmessor i hereu universal de
Bernat Colom, ambdós agricultors, de la vila de
Sant Boi de Llobregat, 1889, 1981.
COLOMA (Baltasar), oriünd de la vila de Montblanc, notari públic i regent l’escrivania pública de
la dita vila pel rector de l’església i notari públic
de Montblanc, 1866.
COLOMER (Joan), ferrer, de la parròquia de Sant
Vicenç de Mollet, fiador, 1916.
COMES, canonge, 1553. // — (Beatriu), filla dels
difunts Antoni Rossell, de la vila de Sant Vicenç
dels Horts, i de Francina, vídua de Guillem Pere
Comes, mercader, ciutadà de Barcelona, mare
dels difunts homònim, mestre en arts i en medici-
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na, Beatriu, muller d’Antoni Serra, Miquel i Pere
Joan, i mare de Joan, mercader, ciutadà de
Barcelona, 1600, 1601, 1637, testadora, 1887,
1888, difunta, 1942, 1943, 1946. // — (Bernat),
espòs de Caterina, 1913. // — (Francesc), fill i
hereu universal del difunt Guillem Pere Comes,
mestre en arts i en medicina, germà de Rafaela,
Maria Anna i Cecília, nét de Beatriu Comes, 1887,
1888. // — (Guillem Pere), mercader, ciutadà de
Barcelona, espòs de Beatriu, pares de Guillem
Pere, mestre en arts i en medicina, Beatriu, muller
d’Antoni Serra, Miquel, Joan, mercader, ciutadà de
Barcelona, i Pere Joan, 1600, 1601, 1621, 1637,
1887, 1888, 1942, 1943. // — (Guillem Pere, Pere
Guillem), mestre en arts i en medicina, fill de
l’homònim, mercader, ciutadà de Barcelona, i de
Beatriu, pare de Francesc, Rafaela, Maria Anna i
Cecília, difunt, 1887, 1888. // — (Joan, Johan), fill
del difunt Guillem Pere Comes, ambdós mercaders, ciutadans de Barcelona, i de Beatriu, espòs
d’Elisabet i/o Cecília, germà dels difunts Pere
Guillem, metge o mestre en medicina, Miquel i
Beatriu, muller d’Antoni Serra, 1887, 1888, 1942,
1943, 1946, 1976, 1977, marmessor i hereu universal de la mare, 1887, 1888, nebot d’Elionor,
segona muller d’Andreu Castera, testimoni, 1979.
Vegeu MERCER. // — (Miquel), estudiant de dret
civil, fill de Guillem Pere Comes, mercader, ciutadà de Barcelona, i de Beatriu, germà de la difunta homònima, muller d’Antoni Serra, i dels difunts
Guillem Pere, metge, i Pere Joan, i de Joan
Comes, mercader, ciutadà de Barcelona, 1621,
1719, difunt, 1942, 1943, 1946. // — (Pere, Pere
Joan), fill del difunt Guillem Pere Comes, mercader, ciutadà de Barcelona, i de Beatriu, germà dels
difunts Pere Guillem, metge o mestre en medicina, Miquel, Beatriu, muller d’Antoni Serra, i germà
de Joan, 1600, 1601, testador, 1637, difunt, 1946.
// — (Rafael), marmessor del testament de Joan
de Casanova, cirurgià, ciutadà de Barcelona, 1836.
COMIÀ (àlies). Vegeu NIUBONA (Caterina). // —
(Pere Joan de), habitant de la ciutat i castell de
Càller, espòs de Caterina Niubona, difunt, 1687,
1700, 1780.

COMPANYS I GISPERT (Esteve), notari públic de
Barcelona, 1956, 1961.
COMPTE (Baldiri, Baudilius), cavaller, ciutadà de
Barcelona, 1704.
C OMTE (Pere), doctor en lleis, ciutadà de
Barcelona, jutge setmaner de la cort de Segimon
de Barberà, cavaller, veguer de Barcelona,
Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 1980.
CONESA (en). Vegeu CONESA (Francesc de). // —
(Francesc de), donzell, habitant de Barcelona,
germà i fiador d’Isabel Conesa de Blanes, 1781,
1817, 1849. // — DE BLANES (Isabel), vídua de
Pere de Blanes, germana de Francesc de Conesa,
ambdós donzells, habitants de Barcelona, 1781.
CONFLENT, el, comarca, a la regió de Perpinyà,
constituïda per l’alta i la mitjana vall de la Tet,
1911.
CONJUNTA (Nicolaua), monja del monestir de
Santa Maria de Jonqueres, difunta, 1758.
C ONSTANÇA , Costança, Costança Andora,
Costansa Andor, muller de Bernat Andor, notari i
escrivà reial, ciutadà de Barcelona, pares d’Elisabet,
1599, 1663, 1708. // —, muller de Francesc
Desvalls, cavaller, pares de Francesc Desvalls, donzell, i de Lluís, 1668. // —, muller de Joan de Porres,
donzell, habitant de Valladolid, regne de Castella,
mare de Constança de Porres, difunta, 1912.
COPONS (Pere), prevere, vicari, procurador i ecònom de la comunitat de preveres de l’església de
Santa Maria del Mar, 1781, 1817, 1849, i administrador de la pia causa de les sis lliures de la dita
església, 1905, marmessor i confessor de Violant
Vila, 1806, marmessor de Pere Gorofre, manescal, ciutadà de Barcelona, 1886.
CORBERA, castell de, centre de la baronia de
Corbera, a Corbera de Dalt, municipi de
Corbera de Llobregat, comarca del Baix
Llobregat, església, monestir, senyor, 1845, 1955.
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C ORBERA (Beatriu de), muller de Francesc de
Santcliment, ciutadà de Barcelona, 1723. // —
(Benet Miquel de), senyor del castell de Corbera,
espòs de Caterina Corbera [Guardiola], 1845. //
— (Bernat de, Barnat de), ardiaca major de la
Seu de Tarragona i canonge de la catedral de
Barcelona, 1955, donatari de Lluís Desplà, 1846,
marmessor de Gràcia Martines, 1845. // —
(Elisabet de, Elizabet), muller d’Onofre Pou, donzell, domiciliat a Barcelona, 1647. // — (Miquel
de), menor, legatari de Gràcia Martines, 1845. //
— [Guardiola] (Caterina), muller de Benet
Miquel de Corbera, senyor del castell de
Corbera, legatària de Gràcia Martines, 1845.
CORCÓ (Joan), marmessor i hereu universal substitut d’Elisabet, muller de Joan Faner, notari i
escrivà del Consell de Barcelona, 1771.
CORDER (Pere), notari públic de Barcelona, 1755.
CORNELLÀ [DE LLOBREGAT], casa o torre, en
aquest municipi del Baix Llobregat, 1919.
CORNET (Antic, Antich), mercader, fill d’Antoni
Ramon Cornet, mercader, ambdós ciutadans de
Barcelona, i de Caterina, espòs de Nestorina
Beneta, pare i procurador del seu fill Climent
Cornet, 1629, 1693, 1773, 1867. // — (Antoni
Ramon, Anthoni Ramon), mercader, espòs de
Caterina, pares d’Antic Cornet, ambdós ciutadans
de Barcelona, tutor del seu nét Climent Cornet,
1612, 1693, 1773, 1867. // — (Climent), fill d’Antic
Cornet i nét d’Antoni Ramon Cornet, mercader,
ambdós ciutadans de Barcelona, 1773, 1867.
COROMINA (Francesc Guerau), notari públic de
Barcelona, 1566, 1637. // — (Guerau Joan), notari públic de Barcelona, 1570, 1794, 1800, difunt,
1844.

(per tota la terra), 1811, 1829, 1862, 1870, 1873,
1906, 1913, 1916, 1920, 1942, 1943, 1958, 1963,
1979, 1980, 1982.
CORTEI, Cortey (Baldiri Guerau), estudiant en
arts, de Calonge, testimoni, 1881, procurador
d’Elisabet Falcó de Cruïlles, vídua de Miquel Joan
de Cruïlles, donzell, domiciliat a Barcelona, 1882.
CORTÈS (Joan), canviador de monedes, ciutadà de
Barcelona, 1813, 1844.
Cortes, 1776.
CORTIT (Jeroni), donzell, domiciliat a la vegueria
d’Agramunt, espòs de Joana, filla de Jaume Pau,
ciutadà de Barcelona, 1959, 1960.
COSTA (Bartomeu), més vell, notari públic de
Barcelona, 1675. // — (Pere), doctor en drets,
espòs de Jerònima, 1885, 1893. // — (Tomàs),
notari públic de Barcelona, 1678, 1785, 1815,
1816, sogre i connotari de Bartomeu Joventeny,
1790.
C OSTABELLA (Joan de), cavaller, habitant de
Barcelona, testimoni, 1980.
COTLLIURE, Cocoliberis, municipi del Rosselló,
lleuda, lesda, privilegi als barcelonesos, 1756.
CRESPIERA (Joan Vicenç), prevere, beneficiat a la
Seu de Barcelona, administrador de la capella de
Sant Sever, 1593.
CREU DE L’HOSTAL DE SANT PERE, la, indret
del terme de Granollers, confrontant el camí que
va de Granollers a Vic, 1920.
CREUS (Antoni), mariner, ciutadà de Barcelona,
espòs d’Àngela, 1755.

CORONA (Esperança), serventa, 1588.
CORONA D’ARAGÓ, la, estat marc institucional
dels Països Catalans i d’Aragó fins al segle XVIII,
defensa, 1792, cònsol de castellans, 1811, notaris

CRUÏLLES (Anna Marquesa de, Anna Merquesa), filla
i hereva universal del difunt Miquel Joan de Cruïlles,
donzell, domiciliat a Barcelona, i d’Elisabet Falcó o
Falcona, testadora, 1881, 1882. // — (Bernat de),
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donzell, domiciliat a Barcelona, 1705. // — (Joan
Guerau de), donzell, domiciliat a Barcelona, espòs
d’Aldonça, 1630. // — (Jofre de), espòs, en segones
noces, d’Elisabet, vídua de Joan Roig, ciutadà de
Barcelona, 1830. Vegeu SAPILA (Bernat Sever). // —
, Cruylles (Miquel Joan de, Miquel Iohan de), donzell, domiciliat a Barcelona, espòs d’Elisabet Falcó,
pare d’Anna Marquesa, difunt, 1881, 1882.
CUBERES (Joan), notari públic de Barcelona, 1695.
D
DALMAU (Jeroni), doctor en ambdós drets, del
Consell Reial, futur marit d’Elisabet Montmanya,
filla dels difunts Berenguer Montmany i de Violant,
ambdós ciutadans de Barcelona, 1974. // —
(Jeroni), doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, jutge
setmaner d’Onofre Pou, cavaller, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès,
1804.
D AMIÀ , germà de Joan Ros de les Canals de
Gana, ambdós hereus universals substituts de
Joan Castellet, pagès, de la parròquia de Santa Fe
del Penedès, 1939.
DAMIANA, muller de Ferrer Guerau, argenter, ciutadà de Barcelona, 1750.
DAMS (Bartomeu Benet, Barthomeu), mercader,
ciutadà de Barcelona, fill de Jaume Benet Dams,
mercader, ciutadà de Barcelona, 1662, 1663. //
— (Jaume Benet), mercader, ciutadà de
Barcelona, pare de Bartomeu Benet Dams, 1662.

DESCOLL (Joan), mercader, tutor i administrador
d’Esperança, muller de Pere Sarrovira, ambdós
ciutadans de Barcelona, i del seu difunt germà
Francesc Esteve, 1875.
DESLLOR (Violant), sotsprioressa i administradora
del monestir de Santa Maria de Jonqueres, 1799.
DESPLÀ, Pla (Lluís, Lluís de, Luys), canonge i ardiaca major de la Seu de Barcelona, rector de la
parròquia de Sant Just i Pastor, 1563, 1955, hereu
universal de Gràcia Martines, 1845, 1846, marmessor de Pere de Vinyes, canonge de
Barcelona, 1909. // — I GRALLA (Francesc). Vegeu
GRALLA I DESPLÀ (Francesc).
DESTORRENT (Joan, Joanot). Vegeu TORRENT (Joan de)
DESVALLS (Francesc), cavaller, espòs de Constança,
pares de Francesc Desvalls, donzell, i de Lluís, 1668. //
— (Francesc), donzell, domiciliat a Barcelona, fill de
Francesc Desvalls, cavaller, i de Constança, germà de
Lluís, 1551, 1552, 1668. // — (Lluís), fill de Francesc
Desvalls, cavaller, i de Constança, germà de Francesc,
1668. // — (Montserrat), sabater, ciutadà de
Barcelona, pròcer i administrador de la Confraria de
Sant Marc dels Sabaters de la dita ciutat, 1893.
DEVESA (Gabriel), notari públic de Barcelona, 1579.
DEZCOLL (Isabel), muller de Jaume Pau, doctor en
ambdós drets, mare de Dionís, Jaume i Joana,
muller de Jeroni Cortit, donzell, domiciliat a la
vegueria d’Agramunt, difunta, 1834.
DIEGO (Jaume), forner, ciutadà de Barcelona, 1957.

DEIÀ (Pere), espòs de Justina, tutor de Miquel,
Felip i Elisabet, fills del difunt Joan Monegal, ambdós mercaders, ciutadans de Barcelona, i de
Caterina, 1681, 1841, 1850, 1851, 1872, 1909.
DESCALLAR (Ponç), 1978.
D ESCLERGUE (Francesc), notari públic de
Barcelona, 1972, 1982.

DIMES BENET, fill del difunt Benet Font, mercader,
ciutadà de Barcelona, i d’Àngela Font, germà de
Miquel Pere i de Jaume Andreu, 1923.
DIONÍS, fill d’Arnau Roger Dusai i d’Anna, germà
d’Eimeric, Ramon i Lluís, 1871.
DIONÍSIA, filla de Bernat Ferrer, donzell, domiciliat
a la vegueria del Penedès, legatària d’Elisabet,
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muller de Gaspar Serra, doctor en lleis, ciutadà
de Barcelona, difunta, 1838, 1913.

Conjunta, monja del mateix monestir, 1753, prioressa, 1875. Vegeu DUSAI.

DIPTES (Antoni, Anthoni), mestre d’aixa, ciutadà
de Barcelona, espòs d’Eulàlia, 1763.

D URAN (Francesc), apotecari, ciutadà de
Barcelona, espòs d’Elisabet, filla de Joan
Montaner, pare i legítim administrador de
Francina, 1936. // — (Joan), corredor de pelfa,
ciutadà de Barcelona, testimoni, 1982.

D OMÈNEC (Joan), mercader, de Castelló
d’Empúries, germà de Martí, nebot de Joan Ribes,
mercader, ciutadà de Barcelona, 1825. // —
(Martí), germà de Joan, mercader, de Castelló
d’Empúries, nebot de Joan Ribes, mercader, ciutadà de Barcelona, 1825. // —, Domènech
(Pere), traginer, procurador d’Antoni Ponç, aluder, ambdós habitants de València, 1772.
DOMENGE (Andreu), teixidor de draps de llana,
tutor dels fills del difunt Jaume Record, fuster,
tots dos de la vila de Granollers, 1920.
DOT (Joan), ciutadà de Barcelona, notari públic
per tota la terra i la dominació reials, i escrivà
major regent l’escrivania de la cort de la vegueria
de Barcelona per Joan o Joanot Terré, donzell,
senyor útil de l’escrivania de la dita cort, 1738,
1829, 1862, 1873, 1906, 1913, 1916, 1942, 1943,
1956, 1958, 1963, 1979, 1980, 1982. // —
(Miquel Baltasar), notari públic de Barcelona,
1785, i escrivà major de la cort de la vegueria de
la citada ciutat, per Joan Terré, donzell, senyor
útil de l’escrivania de la dita cort, 1956.
DOU (Antoni), notari públic i escrivà dels registres reials, ciutadà de Barcelona, en lloc de Jeroni
Planes, doctor en ambdós drets, notari públic,
1824, 1899.
DUETE (Francesc), mercader, ciutadà de Tarragona, espòs d’Esperança, pares d’Elionor, muller de
Gonçal de la Cambra, notari i escrivà reial, ciutadà de Barcelona, difunt, 1651, 1827.
DURALL (Galceran), ciutadà de Barcelona, cònsol
de catalans a Nàpols, 1859. Vegeu DUSAI.
DURALLA (Caterina), monja del monestir de Santa
Maria de Jonqueres, marmessora de Nicolaua

D USAI , Dusay (Arnau Roger), fill de Galceran
Dusai i de Beatriu, ambdós ciutadans de
Barcelona, espòs d’Anna, l’hereva universal,
germà de Bernat, tots dos marmessors i tutors
dels fills: Eimeric, Ramon, Lluís i Dionís, pare
d’una filla, muller d’Esteve Sapila, ciutadà de
Barcelona, clavari de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Barcelona,
1698, 1703, 1707, testador, 1871, testimoni,
1777. // —, Durall, Dusay (Bernat, Bernad,
Bernardus), fill de Galceran Dusai i de Beatriu,
germà, marmessor i tutor dels fills d’Arnau Roger
Dusai, 1871, ciutadà, clavari, síndic i procurador
de la ciutat de Barcelona, 1589, 1591-1593,
1595, 1597-1621, 1623, 1624, 1626-1636, 16381643, 1645-1650, 1652, 1656-1661, 1726, 1728,
1770, 1781, 1800, 1814, 1817, 1819, 1826, 1833,
1849, 1895, 1914, 1915, 1922, 1924, 1934, 1945,
1964, regent la vegueria de Barcelona, 1680,
1705, 1738. // — (Galceran), ciutadà de
Barcelona, espòs de Beatriu, pare de Bernat i
d’Arnau Roger Dusai, 1871. // — (Galceran),
donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada,
Vallès, Moià i Moianès, 1862. // —, Dusay
(Gaspar), òlim Aguilar, 1623. // —, Durall, Dusay
(Guerau, Garau), cavaller, domiciliat a Barcelona,
clavari i síndic de la ciutat de Barcelona, 15671569, 1571, 1573-1575, 1580, 1581, 1583, 1594,
1721, 1724, 1730-1732, 1737, 1799, 1877,
regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès,
Moià i Moianès, 1652, 1701, ciutadà de
Barcelona, 1648. // — (Guillem Pere), cavaller,
domiciliat a Barcelona, espòs d’Elisabet, 1586,
1596, 1713. Vegeu DURALL.
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E
E IMERIC , fill d’Arnau Roger Dusai, ciutadà de
Barcelona, i d’Anna, germà de Ramon, Lluís i
Dionís, 1871.
ELENA, filla de Joan Vicenç de Terrades, ciutadà
de Barcelona i de Girona, i de Lluïsa, germana de
Perot i de Magdalena, 1843. Vegeu T ERRADES
(Joan Vicenç de).
ELIES, Alies (Antoni, Anthonius), mercader, ciutadà de Barcelona, espòs d’Elisabet o Isabel, pares
de Joan Elies, doctor en lleis, tots ciutadans de
Barcelona, difunt, 1549, 1550, 1609, 1678, 1679,
1806, 1833, 1856, 1864, 1924. // —, Elias
(Elisabet, Isabel, Ysabel, Elisabetha), filla del difunt
Pere Vila i de Violant, vídua d’Antoni Elies, ambdós mercaders, mare de Joan Elies, doctor en
lleis, l’hereu universal, tots ciutadans de
Barcelona, germana dels difunts Joan i Bernadí,
1549, 1550, 1609, 1678, 1679, 1806, 1833, 1856,
1864, difunta, 1924. // —, Alies (Joan, Joannes),
doctor en lleis i/o en ambdós drets, fill i hereu
universal d’Elisabet, vídua d’Antoni Elies, mercader, ambdós ciutadans de Barcelona, 1678, 1833,
1856, 1864, 1924.
ELIONOR, filla d’Antoni Benet, paraire de draps de
llana, ciutadà de Barcelona, i d’Elisabet, germana de
Caterina, 1975. // —, filla d’Elisabet, vídua de Mateu
de Soler, donzell, ciutadà de Barcelona, germana de
Pere Joan, Mateu, Elisabet, Violant i Joana Anna,
néta d’Elisabet, filla dels difunts Mateu de Soler, ciutadà de Barcelona, i d’Elionor, vídua de Joan Roig,
ciutadà de Barcelona, i de Jofre de Cruïlles respectivament, 1830. // —, filla de Joan Vilana, notari de
Barcelona, i d’Àngela Antiga, muller de Quirze Pere
Roger, germana de Lluís, Guerau, Joan, Adrià,
Serena, muller de Joan de Vilafranca i de Bastida, i
Anna, muller de Pere Puigdeponç, 1930. // —, filla
de Pere Gorofre, manescal, ciutadà de Barcelona, i
de Caterina, germana d’Esteve, Pere i Eulàlia, 1886.
// —, filla de Perot Miquel, ciutadà de Barcelona,
muller de Fernando Ramírez, comanador de l’orde
de Sant Jaume de l’Espasa, habitant de la dita ciutat,

germana de Caterina, vídua de Felip Agulló, donzell, senyor de les Oluges Baixes, testimoni, 1935. //
—, filla del difunt Bernat Serra, cavaller, 1951. // —,
filla del difunt Francesc Duete, mercader, ciutadà
de Tarragona, i d’Esperança, muller de Gonçal de la
Cambra, notari i escrivà reial, mare de Francesc,
Magdalena, Jerònima i Joana Anna, 1651, testadora,
1827. Vegeu CAMBRA (Gonçal de la). // —, filla dels
difunts Blai Ferrer i de l’homònima, vídua de Joan
Esteve, ambdós mercaders i ciutadans de
Barcelona, germana de Constança Agullana, 1721,
testadora, 1880. // —, muller de Joan Ros, pares de
Joan Benet i Galceran Benet Ros, 1560, 1578. // —,
muller de Ferrer de Gualbes, donzell, domiciliat a
Barcelona, pares de Ferrer de Gualbes, 1570. // —,
muller de Ramon de Papiol, donzell, domiciliat en
el Llobregat, senyor del castell de Papiol, 1577. //
—, Alianor, muller de Gaspar Ros, mercader, ciutadà de Barcelona, 1628. // —, muller de Benet
Bonavia, apotecari, ciutadà de Barcelona, 1633. //
—, Leonor, muller de Gabriel Vilanova, doctor en
lleis, ciutadà de Barcelona, 1636. // —, muller de
Baltasar de Gualbes, pares de Baltasar de Gualbes,
ciutadà de Barcelona, 1667. // —, muller de Pere
Viastrosa, pares de Justina, Nicolau, Magdalena i
Eulàlia, 1681. // —, muller de Jaume Ferrer, secretari del rei Ferran II i escrivà major del General de
Catalunya, pares de Nestorina Beneta, 1693. //—,
muller de Joan sa Bastida, 1695. // —, muller de
Pere Berenguer Barutell, cavaller, domiciliat a
Barcelona, pares d’Antiga, 1703. // —, muller de
Miquel Riera, carnisser, ciutadà de Barcelona, 1712.
// —, muller de Blai Ferrer, mare de l’homònima,
vídua de Joan Esteve, i de Constança Agullana,
ambdós mercaders i ciutadans de Barcelona, difunta, 1880. // —, muller de Francesc Jovells, mare de
Pere Jovells i d’Àngela, futura muller de Joan Ferrer,
tots notaris, ciutadans de Barcelona, 1952. // —,
Elienor, muller de Francesc Maimó, cavaller, domiciliat a Barcelona, lloctinent del batlle general de
Catalunya, mare d’Onofre Maimó, donzell, 1610,
1800, 1929. // —, muller de Francesc Roig, teixidor
de draps de lli, ciutadà de Barcelona, mare d’Anna,
difunta, 1918. // —, muller de Jaume Ballester, mare
de Francesc Antoni de Ballester, ambdós ciutadans
de Barcelona, difunta, 1968. // —, muller de Joan
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de la Geltrú, mare de l’homònim, ambdós donzells,
domiciliats a Barcelona, 1675, 1844. // —, muller
de Mateu de Soler, mare d’Elisabet, vídua de Joan
Roig, ambdós ciutadans de Barcelona, i de Jofre de
Cruïlles, difunta, 1830. // —, muller i hereva universal de Gabriel Parera, abans teixidor de lli, ara verguer de la ciutat de Barcelona, 1796. // —, muller i
marmessora d’Antoni Romaguera, apotecari, ciutadà de Barcelona, 1949. // —, muller i marmessora de Joan Castellet, pagès, de la parròquia de
Santa Fe del Penedès, 1939. Vegeu CASTELLET
(Joan). // —, segona muller d’Andreu Castera,
cirurgià, ciutadà de Barcelona, mare de Jeroni i
Àngela Antiga, muller de Joan Vilana, notari públic
de la dita ciutat, 1979. // —, vídua de Gaspar Lleida,
mercader, ciutadà de Barcelona, testimoni, 1882. //
—. Vegeu AMIGUETA (Elionor). // —. Vegeu JULIOLA
(Elionor). // — ANNA, monja del monestir de
Jonqueres, filla del difunt Lluís Jeroni de Ballester i
de Joana Beneta Serra, germana del difunt Lluís
Jeroni Antic Simó, Jerònima Onofra i Isabel, futura
muller de Tomàs Pujada, donzell, domiciliat a
Barcelona, 1892, 1925. // — ANTÒNIA, Eleonor
Anthonia, filla del difunt Francesc Setantí, i d’Àngela
Beneta, muller de Miquel Mai, doctor en ambdós
drets, ambdós ciutadans de Barcelona, germana
d’Elisabet Antònia, muller de Joan Gilabert de Malla
Iscle de Torrella, donzell, domiciliat a Barcelona,
1688, 1702, 1802, 1856, 1864, 1924. // — BENETA,
vídua de Joan Julià Morell, mercader, ciutadà de
Barcelona, i de Jaume Mollet, cavaller, habitant a la
dita ciutat, 1941.
E LISABET , filla de Jofre de Sentmenat, cavaller,
muller de Joan Aybrí, doctor en quiscun dret,
germana de Galceran, 1671. // —, filla de Bernat
Andor, escrivà del rei, ciutadà de Barcelona, i de
Constança, muller de Nicolau Pere, escrivà del
rei, 1708. // —, filla de Simó Benet Gerona, ciutadà de Barcelona, 1726. // —, filla de Joan Vila,
mercader, ciutadà de Barcelona, i d’Eulàlia, germana de Pere, 1748. // —, filla de l’homònima,
vídua de Mateu de Soler, donzell, ciutadà de
Barcelona, germana de Pere Joan, Mateu, Violant,
Joana Anna i Elionor, néta d’Elisabet, filla dels
difunts Mateu de Soler i d’Elionor, vídua de Joan

Roig, ambdós ciutadans de Barcelona, i de Jofre
de Cruïlles respectivament, 1830. // —,
Elisabetha, filla del difunt Cebrià Falcó, mercader,
ciutadà de Barcelona, i de l’homònima, futura
segona muller de Pere Miquel Artigó, senyor del
castell de Vilar, terme de Gospí, vegueria de
Cervera, 1776. Vegeu ARTIGÓ (Pere Miquel). //
—, filla de Bernat Joan de Tamarit i de la difunta
Àngela, filla del difunt Pere Climent Rovira, mercader, i de Joana Beneta, germana de Joanot,
1837. // —, filla de Joan Montaner, muller de
Francesc Duran, apotecari, ciutadà de Barcelona,
mare de Francina, 1936. // —, filla de Pere
Bonavia, mercader, i de Margarida, germana de
Pere Jaume Bernadí, Pere o Perot, fillola d’Antoni
Romaguera, apotecari, ambdós ciutadans de
Barcelona, 1949. // —, filla de Pere Gener, notari
públic de Barcelona, i de la difunta Eulàlia, 1958.
Vegeu GENER (Pere). // —, filla dels difunts Marc
Vidal, de Sarrià, i de Bartomeua, muller i hereva
universal de Pere Antic Mateu, notari i escrivà
major de l’ofici de la Batllia General de Catalunya,
ambdós ciutadans de Barcelona, 1810, tia de
Francina, vídua de Marturià Gual, Caterina i
Nestorina, i del nebot i hereu universal Francesc
Planes, vídua, testadora, 1894. // —, filla dels
difunts Mateu de Soler i d’Elionor, vídua de Joan
Roig i del noble Jofre de Cruïlles, mare de
Nicolau Roig, Francesc, difunt, i de l’homònima,
vídua de Mateu de Soler, donzell, tots ciutadans
de Barcelona, testadora, 1830. // —, filla i hereva
universal del difunt Joan Monegal, mercader, ciutadà de Barcelona, i de Caterina, germana de
Miquel i de Felip, 1841, 1850, 1851, 1872, difunts,
1909. Vegeu MONEGAL (Joan). // —, filla, marmessora i hereva universal substituta d’Elisabet, filla
dels difunts Mateu de Soler i d’Elionor, vídua de
Joan Roig, ambdós ciutadans de Barcelona, i de
Jofre de Cruïlles, vídua, al seu torn, de Mateu de
Soler, donzell, ciutadà de Barcelona, pares de
Pere Joan, Mateu, Elisabet, Violant, Joana Anna i
Elionor, 1830. // —, muller de Guillem Pere
Dusai, 1596. // —, muller de Gaspar Serra, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, 1620. // —,
muller de Pere Ramon de Camporrells, donzell,
senyor del castell de Biosca, a la vegueria
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d’Agramunt, pares de Pere Ramon de
Camporrells, donzell, domiciliat a la vegueria
d’Agramunt, 1718. // —, Elizabet, muller
d’Onofre Maimó, donzell, fill de Francesc Maimó,
cavaller, domiciliat a Barcelona, lloctinent del batlle general de Catalunya, 1800, 1929. // —,
Elizabet, muller de Miquel Peres, hostaler, ciutadà
de Barcelona, 1808. // —, muller de Bartomeu
Bolet, botiguer, ciutadà de Barcelona, mare de
Jaume, Isabel i Bartomeu, difunta, 1798. // —,
muller de Bartomeu Seguer, mercader, ciutadà
de Barcelona, mare d’Anna Bernardina Eulàlia, filla
pòstuma del dit Bartomeu, 1820, 1821. Vegeu
SEGUER (Bartomeu). // —, muller de Berenguer
Ortigó, beiner, ciutadà de Barcelona, 1897. // —,
muller de Carmini Ferrer, llibreter, mare de Joan
Ferrer, notari, ambdós ciutadans de Barcelona,
1952. // —, muller de Francesc Sebastià de
Terrades, ciutadà de Girona, mare i tutora de
Francesc Benet i de Margarida Beneta, 1933. //
—, muller de Joan Casanova o Casanoves, mare
de Margarida, muller de Pere Bonavia, ambdós
mercaders i ciutadans de Barcelona, difunta,
1972. // —, muller de Joan Comes, mercader,
ciutadà de Barcelona, nora de Beatriu Comes,
1887, 1888, 1977. // —, muller de Joan Faner,
notari i escrivà del Consell de Barcelona, testadora, 1771. // —, muller de Nicolau Roig, ciutadà de
Barcelona, nora d’Elisabet, filla dels difunts Mateu
de Soler i d’Elionor, vídua de Joan Roig, ambdós
ciutadans de Barcelona, i de Jofre de Cruïlles,
1830. // —, muller de Pere Joan Garau, paraire
de draps de llana, de l’abadiat de Solsona, testimoni, 1979. // —, muller, marmessora i hereva
universal d’Antoni Benet, fill dels difunts Miquel
Benet i d’Isabel, ambdós paraires de draps de
llana i ciutadans de Barcelona, curadora de les
filles: Elionor i Caterina, 1975. // —, muller de
Rafael Sorts, mestre en arts i en medicina, mare
d’Anna i de Jerònima, difunta, 1956, 1961. // —.
Vegeu FALCONA (Elisabet). // —, Elizabet, vídua
de Bartomeu Gener, cotoner, ciutadà de
Barcelona, muller, en segones noces, de Joan
Ribera, batlle de la vila de Sitges, 1940. // —
ANNA, filla del difunt Pere Climent Rovira, mercader, i de Joana Beneta, muller de Galceran de

Rosanes, germana de Galceran, Bernat, Gaspar,
Gabriel, Perot i de la difunta Àngela, muller de
Bernat Joan de Tamarit, 1837. // — ANTÒNIA, filla
del difunt Francesc Setantí, ciutadà de Barcelona,
i d’Àngela Beneta, muller de Joan Gilabert de
Malla Iscla i de Torrella, donzell, domiciliat a
Barcelona, germana d’Elionor Antònia, muller de
Miquel Mai, doctor en ambdós drets, ciutadà de
la dita ciutat, 1688, 1702, 1802, 1832. // —
JOANA, filla de Marc Busquets, notari públic de
Barcelona, i de Joana, germana de Marc Antic
Cristòfol i de Jaume Jeroni, 1685. // — MARIA,
muller de Galceran de Sentmenat, donzell, domiciliat al Vallès i a Barcelona, pares d’Ivan de
Sentmenat, 1727. Vegeu ISABEL i MARIONA.
ELNA, municipi del Rosselló, ciutat, diòcesi, 1716,
1911.
EMBRÍ (Joan d’), mercader, ciutadà de Barcelona,
difunt, 1763.
E NCONTRA (Jaume d’, Jacobus de), notari de
Barcelona, 1577, 1602.
E NRÍQUEZ DE LA C ARRA (Àgueda), mare de
Baltasar, Bertran, Elionor, Isabel, Joan i Maria
Enríquez de la Carra, 1713. // — (Baltasar), fill
d’Àgueda Enríquez de la Carra, germà de
Bertran, Elionor, Isabel, Joan i Maria, 1586, 1713.
// — (Bertran), canonge de Barcelona, fill d’Àgueda Enríquez de la Carra, germà de Baltasar,
Elionor, Isabel, Joan i Maria, 1586, 1713. // —
(Elionor), filla d’Àgueda Enríquez de la Carra, germana de Baltasar, Bertran, Isabel, Joan i Maria,
1586. // — (Isabel), filla d’Àgueda Enríquez de la
Carra, germana de Baltasar, Bertran, Elionor, Joan
i Maria, 1586, 1713. // — (Joan), fill d’Àgueda
Enríquez de la Carra, germà de Baltasar, Bertran,
Elionor, Isabel i Maria, 1586, 1713. // — (Maria),
monja de Santa Maria de Jonqueres, filla d’Àgueda Enríquez de la Carra, germana de Baltasar,
Bertran, Elionor, Isabel i Joan, 1586.
ERAMPRUNYÀ, castell, en el municipi de Gavà,
en el Baix Llobregat, senyor, 1709, 1713.
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ERILL (Perot Lluís d’), espòs de Joana d’Erill i de
Cardona, neboda i hereva substituta de Francesc
Antoni de Ballester, ciutadà de Barcelona, 1968.
// — I DE CARDONA (Joana d’), muller de Perot
Lluís d’Erill, neboda i hereva substituta de
Francesc Antoni de Ballester, ciutadà de
Barcelona, 1968.
E SCANELLES (Joan), guarda del General de
Catalunya, marmessor i vicegerent de les pies
causes d’Antoni Codó, canonge de la catedral de
Barcelona, 1780, 1783, 1784.
E SCARDÓ (Gabriel), argenter, ciutadà de
Barcelona, espòs de Joana, pare de Violant, fillola
de Violant Vila, difunt, 1806.
E SCODA (Joan), notari públic, ciutadà de
Barcelona, 1980.
ESCOLÀ (Antoni), pagès, del lloc de Llimiana, nebot
i marmessor de Jaume Escolà, prevere beneficiat
de la catedral de Barcelona, 1672, 1691, difunt,
1948. // — (Jaume), clergue, germà de Joan Escolà,
mercader de Barcelona, marmessor subrogat del
difunt Jaume Escolà, prevere beneficiat de la catedral de Barcelona, 1948. // — (Jaume), prevere
beneficiat de la catedral de Barcelona, 1666, difunt,
1672, 1691, 1696, 1948. // — (Joan), mercader,
ciutadà de Barcelona, germà de Jaume Escolà, clergue, marmessor subrogat del difunt homònim, prevere beneficiat de la catedral de Barcelona, 1948. //
— (Joanot), barreter, ciutadà de Barcelona, 1696.
ESPANYA, regnes, 1716.
ESPARREGUERA, municipi del Baix Llobregat,
domiciliat, 1968.
ESPERANÇA, filla de Pere Esteve, mercader, muller
de Pere Sarrovira, ambdós ciutadans de
Barcelona, germana del difunt Francesc Esteve,
1875. // —, vídua de Francesc Duete, mercader
de Tarragona, mare d’Elionor, muller de Gonçal
de la Cambra, notari i escrivà reial, ciutadà de
Barcelona, 1651, 1827.

ESTEVE, fill de Jaume Planes i de Magdalena, neboda d’Elisabet, vídua de Pere Antic Mateu, germà
de Francesc i de Magdalena, 1894. // — (cognom). Vegeu PONÇ (Joan). // — (Francesc), fill de
Pere Esteve, mercader, germà d’Esperança,
muller de Pere Sarrovira, ambdós ciutadans de
Barcelona, 1785, difunt, 1875. Vegeu SARROVIRA
(Pere). // — (Joan), espòs d’Elionor, filla dels
difunts Blai Ferrer i de l’homònima, ambdós mercaders i ciutadans de Barcelona, difunt, 1721,
1880. // — (Pere), mercader, ciutadà de
Barcelona, pare de Francesc i d’Esperança, 1611,
testador, 1785.
ESTEVETA, vídua de Nicolau Samarès, ciutadà de
Barcelona, successors, 1759.
EUFRASINA, muller de Nicolau Viastrosa, mercader, ciutadà de Barcelona, 1681. // —, vídua de
Nicolau Buada, mercader, ciutadà de Barcelona,
marmessora de Francina Ribera, 1790. // —.
Vegeu PONÇA (Eufrasina).
EULÀLIA, esclava de Joan Ribes, mercader, ciutadà
de Barcelona, 1825. // —, filla de Joan Nadal,
paraire de draps de llana, ciutadà de Barcelona, i
de Joana, germana de Beneta, 1618, 1619. // —,
filla de Pere Viastrosa i d’Elionor, muller de mestre Joan Miquel, germana de Justina, Magdalena i
Nicolau, 1681. //—, filla de Jaume Oliver i de
l’homònima, de la parròquia de Santa Maria i
Sant Bartomeu de Sants, muller de Jaume
Mercer, mercader, ciutadà de Barcelona, difunta,
1977. // —, filla de Pere Gorofre, manescal, ciutadà de Barcelona, i de Caterina, germana
d’Esteve, Pere i Elionor, 1886. // —, germana de
Bartomeu i Pere Seguer, de Caterina i Narcisa,
1682. // —, muller de Jaume Mas, notari, 1636. //
—, muller de Francesc Marquet, ciutadà de
Barcelona, pares de Jerònima Beneta, 1743. // —,
muller de Joan Vila, mercader, ciutadà de
Barcelona, pares d’Elisabet i Pere, 1748. // —,
dona, muller d’Antoni Diptes, mestre d’aixa, ciutadà de Barcelona, 1763. // —, muller de
Bartomeu Castellet, senyor del mas Botins, de la
parròquia de Santa Fe del Penedès, mare de Joan
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Castellet, pagès, de la dita parròquia, difunta,
1939. // —, muller de Jaume Oliver, de la parròquia de Santa Maria i Sant Bartomeu de Sants,
mare d’Eulàlia, muller de Jaume Mercer, mercader, ciutadà de Barcelona, 1977. // —, muller de
Pere Bonavia, pares de Pere, ambdós mercaders i
ciutadans de Barcelona, futur marit de Margarida
Casanova, i de Joan Benet, 1699, 1836. // —, na
Eulàlia. Vegeu FERRERA (Eulàlia). // —, vídua de
Dídac Navarro, moliner, mare de Jaume Navarro
de la Carrera, forner, ambdós ciutadans de
Barcelona, 1798. Vegeu NAVARRO DE LA CARRERA
(Jaume). // —, vídua i usufructuària de Miquel
Ferrer, ciutadà de Barcelona, tutora dels fills
hereus del dit Miquel, 1895. // — BENETA, muller
de Pere Miquel Carbonell, mare de Francesc
Carbonell, ambdós escrivans, arxivers reials i
notaris públics de Barcelona, difunta, 1828, 1835.
F
FÀBREGUES (Antoni), pare d’Antoni Joan, teixidor
de draps de lli, ciutadà de Barcelona, i de
Gregori, sastre de la vila de Montblanc, 1689. //
— (Antoni Joan), fill d’Antoni Fàbregues, teixidor
de draps de lli, ciutadà de Barcelona, germà de
Gregori, 1689. // — (Gregori), fill d’Antoni
Fàbregues, sastre de la vila de Montblanc, germà
d’Antoni Joan, 1689.
F AI (Miquel), ciutadà de Barcelona, espòs de
Joana, 1751.
FALCÓ (Bernat, mossèn), donzell, germà i procurador d’Elisabet Falcó i de Cruïlles, oncle de la
difunta Anna Marquesa de Cruïlles, 1881, 1882. //
—, Falco (Cebrià, Cyprianus), mercader, ciutadà
de Barcelona, espòs d’Elisabet, pare de l’homònima, futura muller de Pere Miquel Artigó, àlies
Miró, senyor del castell de Vilar, terme de Gospí,
vegueria de Cervera, i de Miquel, difunt, 1776. //
—, Falcona i de Cruïlles (Elisabet, Isabel, Ysabel),
filla del difunt Pere Antoni Falcó, vídua de Miquel
Joan de Cruïlles, donzell, domiciliat a Barcelona,
mare d’Anna Marquesa de Cruïlles, germana de
Bernat Falcó, 1881, 1882. Vegeu CRUÏLLES (Anna

Marquesa de). // — (Miquel), ciutadà de
Barcelona, espòs, en segones noces, de Joana,
germana de Sebastià i de Donat Ponç, difunt,
1874, 1877, 1882. // — (Miquel), fill i hereu dels
difunts Cebrià Falcó i d’Elisabet, germà de
l’homònima, futura muller de Pere Miquel Artigó,
senyor del castell de Vilar, terme de Gospí,
vegueria de Cervera, 1776. // — (Pere Antoni),
cavaller, domiciliat a Barcelona, pare de Bernat
Falcó, donzell, i d’Elisabet Falcó i de Cruïlles,
vídua de Miquel Joan de Cruïlles, baciner i administrador del bací dels pobres vergonyants de la
parròquia de Santa Maria del Pi, 1548, difunt,
1882.
FALCONA (Elisabet), vídua de Cebrià Falcó, mercader, ciutadà de Barcelona, mare de l’homònima, futura muller de Pere Miquel Artigó, senyor
del castell de Vilar, terme de Gospí, vegueria de
Cervera, i de Miquel Falcó, 1776. Vegeu ARTIGÓ
(Pere Miquel).
FANER (Joan), ciutadà i notari públic de Barcelona,
escrivà major del Consell de la ciutat, espòs de
Joana, pares de Joan Cristòfol, 1543, 1546, 1547,
1557, 1563, 1567, 1568, 1583, 1594, 1597, 1607,
1608, 1623, 1624-1628, 1631, 1632, 1636, 1638,
1639, 1652, 1653, 1657, 1660, 1661, 1672, 1674,
1680, 1686, 1690, 1698, 1703, 1706, 1707, 1724,
1729, 1737, 1746, 1749, espòs i hereu universal
d’Elisabet, 1771, pare d’Anna, muller de Francesc
Guerau Fogassot, i de Marquesa, futura muller de
Benet de l’Orde, donzell, domiciliat a Barcelona,
avi matern de Nuri Joan Fogassot, difunt, 17641767, 1928, connotari de Jaume Planes, 1768. //
— (Joan Cristòfol), doctor en lleis, ciutadà de
Barcelona, fill de Joan Faner, espòs de Jerònima,
germà de Marquesa, futura muller de Benet de
l’Orde, donzell, domiciliat a Barcelona, 1706, 1928.
FELIP, fill del difunt Joan Monegal, mercader, ciutadà de Barcelona, i de Caterina, germà de Miquel
i d’Elisabet, 1841, 1850, 1851, 1872, difunt, 1909.
// — I, rei de Catalunya-Aragó, 1623.
FELIPPA (Stephania). Vegeu STEPHANIA FELIPPA.
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FELIU (Joan), ferrer, ciutadà de Barcelona, espòs
de Beatriu, 1887, 1888, difunt, 1942, 1943. // —
(Miquel), prevere beneficiat de la catedral de
Barcelona, 1976, 1977.
FERRAGUT, Farragut (Macià), canonge de la catedral de Barcelona, fiador, 1878, hebdomadari i
patró del cor de Sant Pere, 1917.
FERRAN II, Fernando, Ferrando, rei de CatalunyaAragó, 1697, 1714, 1715-1717, 1735, 1736,
1741, 1742, 1746, 1749, 1791, 1822, 1823, 1848,
1858, 1873, 1906. // — (Antoni Joan), notari
públic de Barcelona, ciutadà de la dita ciutat,
1919, tutor i procurador d’Esteve Bellsolei, fill del
difunt Bartomeu Bellsolei, notari, ciutadà de
Barcelona, i d’Àngela, 1947. // — (Gabriel), 1571.
// — (Miquel), notari, ciutadà de Barcelona, 1729.
FERRER, funcionari reial, de Carles I, 1848. // —
(Antoni), fill del difunt Pere Ferrer, ciutadà de
Barcelona, ambdós espasers, i de Serena, 1763. //
— (Bartomeu), ciutadà de Barcelona, regent la
tresoreria reial al Principat de Catalunya, procurador de Guillem Ramon de Vic, bisbe de Barcelona,
1878. // — (Bernat), donzell, domiciliat a la vegueria del Penedès, pare de Dionísia, legatària
d’Elisabet, muller de Gaspar Serra, doctor en lleis,
ciutadà de Barcelona, 1838, 1913. // — (Blai),
espòs d’Elionor, pare de l’homònima, vídua de
Joan Esteve, ambdós mercaders, ciutadans de
Barcelona, difunt, 1880. // — (Carmini), llibreter,
espòs d’Elisabet, pare i hereu universal del seu fill
Joan Ferrer, notari, ambdós ciutadans de
Barcelona, 1952, 1962. // — (Francesc), ciutadà de
Barcelona, testimoni, 1873. // — (Francesc), ciutadà de Barcelona, tutor dels fills hereus de Miquel
Ferrer, ciutadà de Barcelona, 1895. // — (Francesc,
Francesch, Francí), mercader, ciutadà de Barcelona,
procurador de Caterina Niubona, àlies de Comià,
vídua de Pere Joan de Comià, habitant de la ciutat
i castell de Càller, 1687, 1700, 1780, tutor dels fills
de Joan i Elisabet Mai, 1698. // — (Francesc), prevere, beneficiat a la Seu de Barcelona, 1739. // —,
Farrer (Galceran, Galcerandus), cavaller, domiciliat
a Barcelona, 1602. // — (Guillem), canonge de

Barcelona, marmessor de Jaume Escolà, prevere
beneficiat de la catedral de Barcelona, 1672, 1691,
difunt, 1948. // — (Jaume), secretari del rei, escrivà
major del General de Catalunya, espòs d’Elionor,
pares de Nestorina Beneta, 1693. // — (Jaume),
paraire de draps de llana, ciutadà de Barcelona,
testimoni, 1862. // — (Joan), donzell, domiciliat a
Barcelona, 1655. // — (Joan), apotecari, espòs de
Joana, difunt, 1868. // — (Joan), notari, fill de
Carmini Ferrer, llibreter, i d’Elisabet, ambdós ciutadans de Barcelona, futur marit d’Àngela, filla de
Francesc Jovells, notari de Barcelona, i d’Elionor,
1952, testador, 1962. // — (Miquel), ciutadà de
Barcelona, espòs d’Eulàlia, pare de fills comuns,
difunt, 1895. // — (Pere), cavaller, domiciliat a
Barcelona, 1576. // — (Pere), notari públic de
Barcelona, 1598, 1658. // — (Pere), espaser, ciutadà de Barcelona, espòs de Serena, pare
d’Antoni, difunt, 1763. // — (Pere), hortolà i taverner, ciutadà de Barcelona, espòs d’Eulàlia, difunt,
1759, 1805. // — (Perot), doctor en lleis, ciutadà
de Barcelona, espòs de Francina, pares de
Jerònima, 1706. // — I CAPERÓ (Pere), notari públic
de Barcelona, 1645, 1646. Vegeu FERRERA.
FERRERA (Eulàlia), filla de Bartomeu Soler, mercader, vídua de Pere Ferrer, hortolà i taverner,
ambdós ciutadans de Barcelona, difunta, 1759,
1761, 1762, 1805. // — (Joana), vídua de Joan
Ferrer, apotecari, difunta, 1868. Vegeu FERRER.
FERRÍS (Domènec), ciutadà de Barcelona, notari
públic, 1587, 1651.
F IGUERES (Angelina), vídua de Pere Figueres,
peller, mare de Pere Francesc Figueres, mercader,
ambdós ciutadans de Barcelona, 1905. // —
(Francesc, Franciscus), doctor en lleis i/o en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, espòs de Joana,
germana de Sebastià i de Donat Ponç, difunt,
1751, 1874, 1877. // — (Pere), peller, espòs
d’Angelina, pare de Pere Francesc Figueres, mercader, ambdós ciutadans de Barcelona, difunt,
1905. // — (Pere Francesc), mercader, fill del
difunt Pere Figueres, peller, i d’Angelina, ambdós
ciutadans de Barcelona, espòs d’Anna, 1905.
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FITA (Antoni Joan), notari de Barcelona, 1750.
FITOR (Pere), notari públic de Barcelona, 1561, en
nom del difunt Antoni Anglès, 1928, 1961, en
nom de Joan Lunes, 1799, tots notaris públics de
Barcelona.

i d’Anna, filla de Joan Faner, escrivà major del
Consell de Barcelona, tots notaris públics de
Barcelona, en nom del seu difunt pare, 1865, i en
nom de l’avi matern, 1546, 1547, 1631, 1660, 1686,
1724, 1766, cavaller, domiciliat a Barcelona, 1623.
FOIXÀ (Benet), marmessor i hereu universal substitut d’Elisabet, muller de Joan Faner, notari públic
i escrivà del Consell de Barcelona, 1771.

FIVELLER (Bernat), donzell, domiciliat a Barcelona,
testimoni, 1909. // — (Galceran), donzell, domiciliat a Barcelona, 1833, ciutadà, clavari, síndic i
procurador de la universitat de Barcelona, 18391841, 1847, 1850-1855, 1870, 1918, 1983, ciutadà, regent la vegueria de Barcelona, Igualada,
Vallès, Moià i Moianès, 1873, 1881, 1882, 1892,
1906, 1909. // — (Jaume), donzell, regent la
vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i
Moianès, 1842, 1846.

FOLGUERA (Bernat), prevere beneficiat i sotsobrer
de la catedral de Barcelona, marmessor i administrador de la pia causa de Constança de Porres,
1912. Vegeu PORRES (Constança de).

FLORENSA (Martí), nebot de Joan Maçanet, corretger, ciutadà de Barcelona, 1584.

FOLGUERS (Antoni), mercader, ciutadà de Barcelona, espòs de Margarida, 1692.

F LUVIÀ (Bernat), conseller de la ciutat de
Barcelona, 1891. // — (Bernat de), notari públic
de Barcelona, 1921. // — (Joan), notari públic de
Barcelona, 1584, 1585, 1697, 1706, 1714, 1715.

FOLGUÉS, Folguer (Lluís), mercader, ciutadà de
Barcelona, espòs i hereu universal de Baltasara,
difunt, 1953.

FOGACOT (mossèn). Vegeu FOGASSOT (Francesc
Guerau).
FOGASSOT (Anna), filla de Joan Faner, notari públic i
escrivà major del Consell de Barcelona, muller de
Francesc Guerau Fogassot i mare de Nuri Joan
Fogassot, escrivà de manament reial i notari públic,
habitant de Barcelona, germana de Marquesa, futura muller de Benet de l’Orde, donzell, domiciliat a
Barcelona, 1928. // — (Francesc Guerau, Franciscus
Geraldus), escrivà de manament reial, ciutadà de
Barcelona, espòs d’Anna, filla de Joan Faner, escrivà
major del Consell de Barcelona, pare de Nuri Joan
Fogassot, escrivà de manament reial, habitant de
Barcelona, tots notaris públics de Barcelona, 1557,
1568, 1594, 1597, 1638, 1657, 1661, 1716, 1717,
1736, 1828, 1835, 1914, 1928, en nom del seu
difunt sogre, 1764, 1765, 1767, difunt, 1865. // —
(Nuri Joan, Joan), escrivà de manament reial, habitant de Barcelona, fill de Francesc Guerau Fogassot

FOLCRÀ (Pere), botiguer de teles, ciutadà de Barcelona, testimoni, 1963.

FONOLLAR, casal de l’antiga quadra del Fonollar
de Sant Boi, també anomenada Torre de la Vila,
en el municipi de Sant Boi de Llobregat, comarca
del Baix Llobregat, 1889.
FONOLLEDA (Arnau), conseller, protonotari i batlle
general de Catalunya durant el regnat del rei
Alfons, espòs d’Isabel, 1639.
FONT (Àngela), vídua de Benet Font, mercader,
ciutadà de Barcelona, mare de Dimes Benet,
Miquel Pere i Jaume Andreu, 1923. // — (Antoni),
calceter, ciutadà de Barcelona, testimoni, 1862. //
— (Benet), mercader, ciutadà de Barcelona, espòs
d’Àngela, pare de Dimes Benet, Miquel Pere i
Jaume Andreu, difunt, 1923. // — (Elionor), priora
del monestir de Santa Maria de Montsió, 1556. //
— (fra Joan), del convent de Santa Maria del
Carmel, fill del difunt Miquel Font i d’Àngela, 1923.
// — (Miquel), espòs d’Àngela, pare de fra Joan
Font, del convent de Santa Maria del Carmel,
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1923. // — (Pau), prevere beneficiat de la catedral
de Barcelona, procurador de Ferrer Guerau,
argenter, ciutadà de Barcelona, 1750. // — (Pere
Onofre), doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, jutge setmaner de la cort de Segimon
de Barberà, cavaller, veguer de Barcelona, Igualada,
Vallès, Moià i Moianès, 1982. // — DE G AIÀ
(Francesc), pagès, de la parròquia de Sant Pere de
la vila de Terrassa, espòs d’Antònia, 1664, 1665.
F ONTANILS (Bartomeu), mercader, ciutadà de
Barcelona, 1662. // — (Pere), mercader, cunyat i
marmessor de Berenguer Riba, apotecari, ambdós ciutadans de Barcelona, 1778.
FONTARNAU (Gaspar), prevere, conventual i procurador del monestir de Sant Jeroni de la Murtra,
1868.
FORLIMPOPOLI, antiga seu episcopal italiana,
transferida a Bertinoro, 1716.
FRANC. Vegeu FRANC (Francesc). // —, Franch
(Francesc, Francesch, Francesc Benet, Franciscus),
doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona,
conseller i regent la cancelleria reial al Principat
de Catalunya, pare de la difunta Àngela Jerònima
Beneta, muller de Plegamans de Marimon, i de
Jerònima Beneta, muller de Bernat Joan de
Planella, 1674, 1746, 1747, 1749, 1791, 1824,
1903, 1904, testador, 1966, 1967. Vegeu
Marimon (Bernat Joan) I PLANELLA (Bernat Joan).
// — (Jaume), fill de Bernat Joan de Planella i de
Talamanca i de Jerònima Beneta, filla de Francesc
Benet Franc, doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, regent la cancelleria reial al Principat
de Catalunya, cohereu universal del dit avi, germà
de Manuel, Magí, Francesc, Elisabet i Paula de
Planella, 1966, 1967.
FRANÇA, súbdits del rei, 1733.
FRANCAVILLA DI SICÍLIA, municipi de l’illa de
Sicília on està situat el monestir de Sant Salvador
de la Placa. Vegeu SANT SALVADOR DE LA
PLACA.

FRANCESC, fill del difunt Joan Roig, ambdós ciutadans de Barcelona, i d’Elisabet, vídua del dit Joan
Roig i de Jofre de Cruïlles, germà de Nicolau,
difunt, 1830. // —, fill del difunt Sebastià Ponç i
d’Eufrasina, germà de Benet, ambdós mercaders i
ciutadans de Barcelona, i de Paula, muller de Joan
Malet, nebot de Donat Ponç, 1799. // —, fill de
Dionís Pau, ciutadà de Barcelona, i d’Àngela
Beneta o Angelina, germà d’Onofre i d’Antic,
1777. // —, fill de Gonçal de la Cambra, notari i
escrivà reial, i d’Elionor, germà de Magdalena
Jerònima i Joana Anna, 1827. Vegeu C AMBRA
(Gonçal de la). // — MIQUEL, fill de Joan Mai, doctor en ambdós drets, conseller reial i regent la
cancelleria reial, i d’Elisabet, germà de Joan
Miquel, Miquel Pau, Climent Miquel i Elisabet,
muller de Joan Marcel·lí de Camporrells, 1873. //
—. Vegeu ESTEVE (Francesc).
FRANCESCA, Francina, filla d’Arnau Restany, candeler, vídua d’Arnau d’Avasses, mercader, ambdós
ciutadans de Barcelona, difunta, 1813, 1932.
FRANCINA, filla d’Antoni Joan Sitjar, mercader, ciutadà de Barcelona, i de Maria, muller de Jaume
Ubac, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, 1579.
// —, filla de Francesc Duran, apotecari, ciutadà
de Barcelona, i d’Elisabet, 1936. // —, muller de
Perot Ferrer, doctor en lleis, ciutadà de
Barcelona, pares de Jerònima, 1706. // —, muller,
en segones noces, de Miquel de Soler, donzell,
domiciliat a Barcelona, vídua de Pere de Mesa,
doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, pares
d’Antoni, 1726. // —, muller d’Antoni Rossell, de
la vila Sant Vicenç dels Horts, mare de Beatriu
Comes, muller de Guillem Pere Comes, mercader, ciutadà de Barcelona, difunta, 1887, 1888. //
—, muller de Benet Mateu, apotecari, mare de
l’homònima, muller de Francesc Ribera, mercader, i de Joan, apotecari, tots ciutadans de
Barcelona, difunta, 1790. // —, muller de Jaume
Salelles, botiguer, ciutadà de Barcelona, 1798. //
—, muller de Joan Artigó, notari de Barcelona,
mare de Pere Miquel Artigó, senyor del castell de
Vilar, terme del Gospí, vegueria de Cervera,
difunta, 1776. // —, muller de Joan Manuel Bru,
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apotecari, ciutadà de Vic, mare de Violant Vila,
difunta, 1806. // —, muller de Pere Ollers, matalasser, ciutadà de Barcelona, testimoni, 1909. //
—, serventa de la casa de Francesc Ribera, ciutadà de Barcelona, 1790. // —, vídua de Marturià
Gual, germana de Caterina i de Nestorina, neboda d’Elisabet, vídua de Pere Antic Mateu, notari i
escrivà major de la Batllia General de Catalunya,
1894. Vegeu M ATEU (Pere Antic) i P LANES
(Jaume). // —, vídua de Pere Mateu, apotecari,
marmessora de l’homònima, muller de Francesc
Ribera, mercader, ambdós ciutadans de
Barcelona, 1790. Vegeu RIBERA (Francina). // —
À NGELA , filla de Galceran de Papiol, donzell,
muller de Bernat de Marimon, ciutadà de
Barcelona, 1577.
FREIXENET (Pere), clergue de la diòcesi de Lleida,
habitant de Barcelona, testimoni, 1935.
FUSTER (Francesc), ciutadà de Barcelona, habitant
de la parròquia de Santa Maria de Badalona,
1692. // — (Joan), mercader, pare d’Elisabet,
vídua de Jeroni Malet, doctor en ambdós drets,
tots dos ciutadans de Barcelona, 1565, 1957. //
— (Miquel), mestre en sagrada escriptura, canonge i protector dels aniversaris comuns de la catedral de Barcelona, 1983.
G
G AHELL (Vicenç), notari públic de Vinçà, al
Conflent, diòcesi d’Elna, 1911.
GALÍCIA, comunitat autònoma de l’estat espanyol, 1680.
GANER (Àngela Beneta de), filla del difunt Pere
Safont, vídua de Guillem Ramon de Ganer, donzell, primer domiciliat a la vegueria de Cervera,
germana de Miquel Safont, tots ciutadans de
Barcelona, 1896. // — (Guillem Ramon de), donzell, domiciliat a la vegueria de Cervera, després
ciutadà de Barcelona, espòs d’Àngela Beneta, filla
del difunt Pere Safont, germana de Miquel Safont,
ambdós ciutadans de Barcelona, difunt, 1896.

GARAU (Pere Joan), notari públic de Barcelona,
1651, 1827. // — (Pere Joan), notari públic per
tot el Principat de Catalunya i els comtats del
Rosselló i de la Cerdanya, ciutadà de Barcelona,
connotari del difunt Pere Bellissén, 1878. // —
(Pere Joan), paraire de draps de llana, de l’abadiat
de Solsona, espòs d’Elisabet, 1979.
GARBÍ (Miquel), notari públic substitut de l’hereu
o successor del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona,
1890.
GARDENY, Guarden, comanda, encomienda,
castell i antic monestir de l’orde de l’Hospital de
Sant Joan de Jerusalem, situat al sud-oest de la
ciutat de Lleida, 1848.
GARRIGA (Pere), prevere i vicari de l’església del
Pi, marmessor de Constança de Porres, 1912.
Vegeu PORRES (Constança de).
GELTRÚ (Àngela, Àngela Beneta, Angelina de la,
Beneta), filla de Joan de la Geltrú, cavaller, i de
Susanna, germana de l’homònim, muller de Dionís
Pau, ciutadà de Barcelona, mare d’Onofre, Francesc
i Antic, difunta, 1675, 1777, 1803. // — (Joan, Joan
de la), cavaller, espòs de Susanna, pare de Joan de
la Geltrú, donzell, i d’Àngela Beneta o Angelina,
muller de Dionís Pau, ciutadà de Barcelona, difunt,
1675, 1777. // — (Joan de la), espòs d’Elionor, pare
de l’homònim, ambdós donzells, domiciliats a
Barcelona, germà d’Angela Beneta, 1675, 1844. //
— (Joan de la), fill del difunt homònim i d’Elionor,
ambdós donzells, domiciliats a Barcelona, difunt,
1844. // — (en blanc), donzell, domiciliat a
Barcelona, procurador general del veguer de la
Cerdanya i batlle de la vila de Puigcerdà, i del procurador fiscal de la cort reial a la dita vila, 1926.
GENER (Bartomeu), cotoner, ciutadà de Barcelona,
espòs d’Elisabet, muller, en segones noces, de Joan
Ribera, batlle de la vila de Sitges, difunt, 1940. // —
(Bernat), notari i escrivà jurat de la cort del veguer de
Barcelona, 1829. // — (Francesc), pagès, ciutadà de
Barcelona, baciner i administrador del bací dels
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pobres vergonyants de la parròquia de Santa Maria
del Pi, 1548. // — (Jaume Joan), mercader, 1902. // —
(Melcior), de la ciutat de Tortosa, espòs de Rafaela
Camps, marmessora de Constança de Porres, difunt,
1912. Vegeu PORRES (Constança de). // — (Nicolau),
prevere, beneficiat a l’església de Sant Joan, de
Barcelona, 1740. // —, Janer (Pere, Petrus), ciutadà i
notari públic de Barcelona, 1575, 1699, 1806, 1807,
1887, 1888, 1902, 1909, 1947, 1954, espòs d’Eulàlia,
filla i hereva del difunt Joan Nadal, paraire de draps de
llana, ciutadà de Barcelona, pare i administrador de
Caterina, Elisabet i Jerònima, 1958, connotari de
Miquel Sumes, 1795, 1857, 1868, 1874. // —, Janer.
Vegeu GENERA.
G ENERA (Eulàlia), filla i hereva del difunt Joan
Nadal, paraire de draps de llana, ciutadà de
Barcelona, muller de Pere Gener, notari públic de
Barcelona, mare de Caterina, Elisabet i Jerònima,
difunta, 1902, 1958. Vegeu GENER (Pere).
G ENESTA (Pere), ciutadà de Barcelona, espòs
d’Isabel, 1714, 1715.
GENISSA, muller d’Esteve Morillo, pintor, ciutadà
de Barcelona, 1865.
G ERONA (Simó Benet), ciutadà de Barcelona,
pare d’Elisabet, 1726.
GIBERT (Antoni), prevere, vicari perpetu de l’església parroquial de la vila de Sant Boi de
Llobregat, notari públic de la vila i parròquia,
1576. // — (Jaume), prevere i regent l’escrivania
pública de la vila i parròquia de Sant Boi de
Llobregat, per Joan Cardona, vicari perpetu i
notari públic de les dites vila i parròquia, 1889,
1981. // — (Lluís), ciutadà de Barcelona, 1752.

calceter, ciutadà de Barcelona, 1760. // — (Jaume
Francesc), notari públic, fill de Narcís Guerau Gili,
notari, 1562. // — (Narcís Guerau, Garau), notari,
pare de Jaume Francesc Gili, notari, 1562, 1604,
1606, 1613, 1640.
GINEBRET (Dalmau), notari públic de Barcelona,
1582.
G INOT (Joan, Joannes), manescal, ciutadà de
Barcelona, espòs de Beneta, 1694.
GIRGÓS (Pere), 1733.
GIRONA, Gerona, municipi del Gironès, 1789,
1890, 1933, bisbe i diòcesi, 1661, 1754, 1828,
ciutadans, domiciliats, 1641, 1676, 1728, 1789,
1843, 1890, 1933, monestir de Santa Clara, 1978,
notaris, 1789, 1890, 1933, vegueria, 1792.
GOMAR (Pau), notari públic de Barcelona, 1549,
1550, 1553, 1554, 1571, 1577, 1580, 1592, 1610,
1612, 1614, 1711, 1745, 1770, 1776, 1780, 1783,
1784, 1856, 1864, 1875, 1914, 1924, 1955.
GOMIS (Joan), cavaller, doctor en ambdós drets,
habitant de Barcelona, 1941.
GOROFRE (Esteve), fill i hereu universal de Pere
Gorofre, manescal, ciutadà de Barcelona, i de
Caterina, germà de Pere, d’Elionor i d’Eulàlia,
1886, 1898. // — (Guillem), de el Torell o el
Torrell (Monturell), espòs de Marcona, pare de
Pere Gorofre, manescal, ciutadà de Barcelona,
difunt, 1886. // — (Pere), manescal, ciutadà de
Barcelona, fill dels difunts Guillem Gorofre, del
Torell o el Torrell (Monturell), i de Marcona,
espòs de Caterina, pare d’Esteve, l’hereu universal, 1898Pere, Elionor i Eulàlia, testador, 1886.

GILABERT (Joan Esteve), notari públic de València,
1772. // — (Macià), pintor, ciutadà de Barcelona,
1932. // — (Miquel Benet), notari públic de
Barcelona, 1558, 1969.

GOSPÍ, llogaret del municipi de Sant Ramon de
Portell, comarca de la Segarra, vegueria de
Cervera, 1776.

GILI (Bernat), fundador d’una causa pia, nebot de
Bartomeu Seguer, 1555, 1820, 1821. // — (Genís),

GRÀCIA, mare del difunt Bartomeu Bellsolei, notari,
ciutadà de Barcelona, i àvia d’Esteve Bellsolei, 1947.
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GRALLA (Miquel Joan, Miquel Johan), cavaller, conseller reial, espòs d’Anna, pares de Francesc Gralla
i Desplà, ambdós mestres racionals de la cort,
1936-1938. // — I D E S P L À , Gralla y Dezplà
(Francesc), mestre racional de la cort, fill de Miquel
Joan Gralla, cavaller, i d’Anna, 1937, 1938.
GRANOLLERS [DEL VALLÈS], municipi del
Vallès Oriental, vila, 1582, 1712, 1920.
GRAU (Marianna), 1623. // — (Pere), àlies Llull,
ciutadà de Barcelona, 1615, 1616, 1754.
G UAL (Marturià), espòs de Francina, neboda
d’Elisabet, vídua de Pere Antic Mateu, notari i
escrivà major de la Batllia General de Catalunya,
difunt, 1894.
GUALBES (fra Agustí Galceran de), prior del monestir
de Sant Jeroni de la Vall de Betlem, àlies de la Murtra,
1868. // — (Àlvar), fill de Miquel Àngel de Gualbes,
donzell, domiciliat a Barcelona, i de Guiomar de
Madrigal i de Cervelló, germà de Miquel Agustí i de
Violant, 1951. // — (Baltasar de), clavari de
Barcelona, 1662. // — (Baltasar de), espòs d’Elionor,
pares de Baltasar de Gualbes, ciutadà de Barcelona,
1667. // — (Baltasar de Gualbes, Balthasar), ciutadà
de Barcelona, fill de Baltasar de Gualbes i d’Elionor,
1667. // — (Diafebus de), fill del difunt Miquel de
Gualbes, i de Violant, germà, marmessor i tutor dels
fills de Miquel Àngel de Gualbes, tots dos donzells,
domiciliats a Barcelona, germà d’Isabel, muller de
Gaspar de Llordat, 1876, 1951. // — (Ferrer de),
cavaller, ciutadà de Barcelona, espòs de Beatriu, pare
de Miquel i Ferrer de Gualbes, donzells, 1723, 1876.
// — (Ferrer de), donzell, pare de Miquel i de Ferrer
de Gualbes, nebot i marmessor de Miquel de
Gualbes, 1570, 1650, 1655, 1876, marmessor de
Miquel Àngel de Gualbes, donzell, domiciliat a
Barcelona, tutor i curador dels seus fills, 1951. // —
(Ferrer de), fill de l’homònim, donzell, germà de
Miquel, 1570, 1650, 1655, 1951. // — (Joan de,
Johan), ciutadà de Barcelona, 1730, 1731. // —,
Gualbis (Miquel de, Michael), donzell, domiciliat a
Barcelona, fill dels difunts Ferrer de Gualbes, cavaller,
i de Beatriu, espòs de Violant, pares de Miquel

Àngel, l’hereu universal, Elisabet o Isabel, muller de
Gaspar de Llordat, i de Diafebus, testador, 1723,
1876, 1951. // — (Miquel de), donzell, domiciliat a
Barcelona, fill de Ferrer de Gualbes, donzell, germà
de l’homònim, 1570, 1650, 1655, 1951. // —
(Miquel Agustí de), fill i hereu universal de Miquel
Àngel de Gualbes, donzell, domiciliat a Barcelona, i
de Guiomar de Madrigal i de Cervelló, germà d’Àlvar i de Violant, 1951. // — (Miquel Àngel de), fill,
marmessor i hereu universal del difunt Miquel de
Gualbes, i de Violant, ambdós donzells, domiciliats a
Barcelona, 1876, espòs de Guiomar de Madrigal i de
Cervelló, pares de Miquel Agustí, l’hereu universal,
Àlvar i Violant, i pare de Lluís, fill natural, testador,
1951. // — (Violant de), filla de Miquel Àngel de
Gualbes, donzell, domiciliat a Barcelona, i de
Guiomar de Madrigal i de Cervelló, germana de
Miquel Agustí i d’Àlvar, 1951. // — (Violant de),
muller de Miquel de Gualbes, mare, marmessora i
tutora de Miquel Àngel i Diafebus, 1876, marmessora i tutora dels néts, fills de Miquel Àngel de Gualbes,
ambdós donzells, domiciliats a Barcelona, 1951.
GUALTA, heretat, en el dit municipi del Baix
Empordà, 1825.
GUAMIS (Francesc), notari públic de Barcelona,
1725, 1863.
G UÀRDIA (Antoni), pare d’Angelina, mare de
Francesc o Francí Bret, ambdós mercaders, ciutadà de Barcelona, difunt, 1758.
GUARDIOLA (Guerau), cavaller i doctor en ambdós drets, habitant de Barcelona, espòs de
Violant, pare de Miquel i de Pau, testador, 1818.
GUASC (Damià), sabater, ciutadà de Barcelona,
pròcer i administrador de la confraria de Sant
Marc dels Sabaters de Barcelona, 1893.
G UERAU , fill de Joan Vilana, notari públic de
Barcelona, i d’Àngela Antiga, germà de Lluís, Joan,
Adrià, Serena, muller de Joan de Vilafranca i de
Bastida, Anna, muller de Pere Puigdeponç, i
Elionor, muller de Quirze Pere Roger, 1930. // —
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(Ferrer), argenter, ciutadà de Barcelona, fill de
Ponç Guerau, saliner, ciutadà de Barcelona, i de
Joana, espòs de Damiana, 1750. // — (Pere Joan),
notari públic de la vila de Puigcerdà i de la
Cerdanya, 1926. // — (Ponç), saliner, ciutadà de
Barcelona, espòs de Joana, pare de Ferrer Guerau,
argenter, ciutadà de Barcelona, 1689, 1750.
GUILANA (Joan), notari públic de Girona, substitut
de l’hereu del difunt Jaume de Campllong, notari
públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona,
1789.
G UIMERÀ (Constança de), vídua de Francesc
Benet de Guimerà, varvassor, domiciliat a
Barcelona, difunta, 1919. // — (Francesc Benet
de), varvassor, domiciliat a Barcelona, espòs de
Constança de Guimerà, difunt, 1919.
G UINARD (Benet), doctor en lleis, ciutadà de
Barcelona, espòs de Marquesa, pares de Jeroni,
1661. // — (Jaume), burgès de la Bisbal, a la diòcesi de Girona, 1661. // — (Jeroni), doctor en
lleis, ciutadà de Barcelona, fill de Benet Guinard,
doctor en lleis, i de Marquesa, jutge setmaner de
la cort de Segimon de Barberà, cavaller, veguer
de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès,
1661, 1916.
GUISES (Bernat), prevere, 1607.
GUITARD (Pere), capellà perpetu i prevere de l’església de Santa Maria del Mar, administrador de la
causa pia de les sis lliures de la dita església, 1905.
H
HANNART? (Joannes), funcionari de Carles I, 1859.
HERRERA (Alfonso de), secretari del nunci i comissari apostòlic, 1716.
HOSPITALET, Vilar de l’Hospitalet, 1705.
HOSTALRIC SA BASTIDA, Hostalrich (Joan), cavaller,
domiciliat a Barcelona, espòs de Joana de Montbui

i Hostalric, 1598. // —-SABASTIDA [I LLULL], Stalrich
Çabastida, Deztalrich Çabastida (Joan, Juan), cavaller, domiciliat a Barcelona, conseller i camarlenc
reial, vicegerent del governador general dels comtats del Rosselló i de la Cerdanya, germà de Joana
d’Hostalric-Sabastida i Llull 1767. // —-SABASTIDA
[I LLULL] (Joana d’), germana de Joan d’HostalricSabastida i Llull. Vegeu BASTIDA DE SANTCLIMENT
(Joana).
HUGUET (Jaume), forner, ciutadà de Barcelona,
espòs d’Úrsula, 1942, 1943.
I
ICART, Ycart (Lluís, Luys), donzell, batlle general
de Catalunya, domiciliat a Barcelona, 1870.
IGUALADA, municipi de l’Anoia, 1652, 1701,
1705, 1738, 1909. // —, sotsvegueria . Vegeu
BARCELONA.– Oficials reials: vegueria.
Inquisició, Ofici de la Santa, inquisidor, receptor,
1780, 1783.
ISABEL, filla d’Antoni Bosser, paraire de draps de
llana, ciutadà de Barcelona, i d’Isabel, muller
d’Antoni Mateu, mercader, germana de Beneta
Pou, Caterina Solà i Joan, 1705. // —, filla de
Jaume de Cardona, cavaller, de l’orde de Sant
Jaume de l’Espasa, baró de Sant Mori, i de
Caterina de Rocabertí i de Cardona, germana de
Cecília, muller de Guerau de Queralt, Lluís, l’hereu universal, Rafaela, Jaume, Joan i Maria, 1978. //
—, filla de Bartomeu Bolet, botiguer, ciutadà de
Barcelona, i d’Elisabet, germana de Jaume i de
Bartomeu, 1798. // —, Ysabel, filla dels difunts
Guillem Martí, mercader, i de l’homònima, vídua
de Jaume Antoni, doctor en lleis, ambdós ciutadans de Barcelona, testadora, 1794. // —, filla de
Jaume Mollet, cavaller, oriünd de Blanes, ciutadà
de Barcelona, resident a Nàpols, al servei de la
comtessa de Capaccio, germana de Ramon
Miquel, Anna Joana, muller d’Esteve Salverdenya, i
Joana, 1815, 1980. // —, Ysabel, filla de Lluís Jeroni
de Ballester i de Joana Beneta Serra, germana del
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difunt Lluís Jeroni Antic Simó, Jerònima Onofra i
Elionor Anna, monges de Jonqueres, futura muller
de Tomàs Pujada, donzell, domiciliat a Barcelona,
1892, 1925. Vegeu B ALLESTER (Lluís Jeroni) i
PUJADA (Tomàs). // —, filla del difunt Bernat Serra,
cavaller, 1951. // —, filla i hereva universal del
difunt Joan de Ladernosa, cavaller, muller de Pau
de Tamarit, donzell, ambdós domiciliats a
Barcelona, difunta, hereus, 1813, 1932. Vegeu
LADERNOSA (Joan de). // —, muller de Miquel
Sastre, ciutadà de Barcelona, 1594. // —, muller
d’Arnau Fonolleda, conseller, protonotari i batlle
general de Catalunya durant el regnat del rei
Alfons, 1639. // —, muller de Bernat sa Pila, 1695.
// —, muller d’Antoni Bosser, paraire de draps de
llana, ciutadà de Barcelona, pares de Beneta Pou,
Caterina Solà, Isabel i Joan, 1705. // —, muller de
Pere Genesta, ciutadà de Barcelona, 1714, 1715.
// —, muller de Joan de Navel, mercader, pares
de Jaume, 1745. // —, muller de Guillem Martí,
mercader, mare de l’homònima, vídua de Jaume
Antoni, doctor en lleis, ambdós ciutadans de
Barcelona, difunta, 1794. // —, muller de Miquel
Benet, pare d’Antoni Benet, ambdós paraires de
draps de llana, ciutadans de Barcelona, difunta,
1975. // —, muller de Miquel Pol, sastre, habitant
de Barcelona, mare de l’homònim, argenter, habitant de València, difunta, 1812. // —, muller de
Pere Miquel Onofre de Malla, ciutadà de
Barcelona, 1809. // —, muller de Pere Serraclara,
candeler de cera, pares de Rafaela Serra, vídua de
Bernat Serra, i d’Àngela, muller de Francesc
Botxer, ambdós mercaders, tots ciutadans de
Barcelona, difunta, 1927. // —, muller i hereva universal de Francesc Antoni de Ballester, ciutadà de
Barcelona, 1968. // —, muller d’Antoni Elies, mercader, ciutadà de Barcelona. Vegeu E LIES
(Elisabet). // —, vídua, en primeres noces, de
Jaume Guerau Banyills, i, en segones, de (en blanc)
Ollers, ambdós mercaders i ciutadans de
Barcelona, 1890. // —. Vegeu ELISABET i LLORDAT
(Elisabet de).
IVARRA (Martí), clergue i mestre en arts, ciutadà
de Barcelona, marmessor de Constança de
Porres, 1912. Vegeu PORRES.

IVORRA (Gaspar d’), cavaller, senyor del castell de
Claravalls, diputat del Principat de Catalunya, testimoni, 1935.
J
JACONO (Antonio de), notari públic, jutge ordinari
i ciutadà de Palerm, 1822.
J ANER (Miquel), patró de galera, 1737, 1746.
Vegeu GENER.
JAUME, esclau de Jaume Mollet, cavaller, oriünd de
Blanes, 1815. // —, fill de Bartomeu Bolet, botiguer, ciutadà de Barcelona, i d’Elisabet, germà
d’Isabel i de Bartomeu, 1798. // — I, rei de
Catalunya-Aragó, 1860. // — A NDREU , fill del
difunt Benet Font, mercader, ciutadà de
Barcelona, i d’Àngela Font, germà de Dimes
Benet i de Miquel Pere, 1923. // — JERONI, fill de
Marc Busquets, notari públic de Barcelona, i de
Joana, germà de Marc Antoni Cristòfol i d’Elisabet
Joana, 1685.
JERÒNIMA, filla de Bernat de Bas, mercader, ciutadà de Barcelona, 1648. // —, filla de Perot
Ferrer, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, i de
Francina, muller de Joan Cristòfol Faner, doctor
en lleis, ciutadà de Barcelona, 1706. // —, filla del
difunt Sebastià Ponç, mercader, i d’Eufrasina,
muller i hereva universal de Gaspar Pujada, mare
d’Anna, germana de Benet Ponç, mercader, de
Francesc i de Paula, muller de Joan Malet, tots
ciutadans de Barcelona, 1969. Vegeu P UJADA
(Gaspar). // —, filla i hereva universal de
Caterina, vídua de Francesc Solzina, doctor en
ambdós drets, ciutadà de Barcelona, 1950. // —,
Hierònima, filla de Pere Gener, notari públic de
Barcelona, i de la difunta Eulàlia, 1958. Vegeu
GENER (Pere). // —, muller de Pere Costa, doctor
en drets, 1885, 1893. // —, muller de Perot Vila,
cavaller, habitant de Barcelona, 1804. Vegeu VILA
(Perot). // — B ENETA , Hierònyma, filla de
Francesc Marquet, ciutadà de Barcelona, i
d’Eulàlia, muller de Pere Vila, ciutadà de
Barcelona, 1743. // — BENETA, filla de Francesc
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Benet Franc, doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, regent la cancelleria reial al Principat
de Catalunya, muller de Bernat Joan de Planella i
de Talamanca, mare de Jaume Franc, Manuel,
Magí, Francesc, Elisabet i Paula de Planella, 1966,
1967. // — O NOFRA , monja del monestir de
Jonqueres, filla del difunt Lluís Jeroni de Ballester i
de Joana Beneta Serra, germana de Lluís Jeroni
Antic Simó, Elionor Anna i Isabel, futura muller
de Tomàs Pujada, donzell, domiciliat a Barcelona,
1892, 1925.
JOAN, esclau de Berenguer Riba, apotecari, ciutadà
de Barcelona, 1778. // —, esclau de Jaume Mollet,
cavaller, oriünd de Blanes, 1815. // —, fill de Jaume
de Cardona, cavaller, de l’orde de Sant Jaume de
l’Espasa, baró de Sant Mori, i de Caterina de
Cardona i de Rocabertí, germà de Cecília, muller
de Guerau de Queralt, Lluís, l’hereu universal,
Rafaela, Jaume, Maria i Isabel, 1978. // —, fill de
Joan Vilana, notari públic de Barcelona, i d’Àngela
Antiga, germà de Lluís, Guerau, Adrià, Serena,
muller de Joan de Vilafranca i de Bastida, Anna,
muller de Pere Puigdeponç, i Elionor, muller de
Quirze Pere Roger, 1930. // — I, rei de CatalunyaAragó, 1652, 1680. // —. Vegeu RIBERA (Joan). //
— (Antoni Benet), notari públic de Barcelona,
1845, 1846, 1955. // — (Benet), ciutadà i notari
públic de Barcelona, 1582, 1689, 1714, 1715,
1808, difunt, 1786. // — (Jordi), conseller de la ciutat de Barcelona, 1891. // — (Lluís), verguer, ciutadà de Barcelona, 1808. // — (Macià), notari
públic de Barcelona i regent l’escrivania dels testaments sacramentals per Angelina, vídua de Pere
Antoni, mercader, senyora útil de la dita escrivania,
1881. // — (Miquel), notari i escrivà jurat de la
cort de la vegueria de Barcelona, 1777. // — (fra
Pere), mestre en sacra pàgina, guardià del monestir dels Frares Menors de Barcelona, 1575, almoiner de Violant, vídua de Dalmau de Queralt, senyor de la baronia de Santa Coloma de Queralt,
1586. // — (fra Pere), del convent dels
Predicadors de Barcelona, marmessor de Jaume
de Cardona, cavaller, de l’orde de Sant Jaume de
l’Espasa, baró de Sant Mori, 1978.

JOANA, Joanna, filla de Pere Ponç, canviador, i de
Beneta, vídua de Francesc Figueres, doctor en
ambdós drets, de Miquel Fai i de Miquel Falcó,
germana de Sebastià i de Donat Ponç, mercaders,
tots ciutadans de Barcelona, 1751, 1874, 1877. //
—, filla de la vídua Puig, 1857. // —, filla de Jaume
Mollet, cavaller, oriünd de Blanes, ciutadà de
Barcelona, germana de Ramon Miquel, Anna
Joana, muller d’Esteve Salverdenya, i Isabel, resident a Nàpols, 1815, 1980. // —, filla i hereva universal dels difunts Jaume Pau, doctor en ambdós
drets, ciutadà de Barcelona, i d’Isabel Dezcoll, germana de Dionís i de Jaume, muller de Jeroni
Cortit, donzell, domiciliat a la vegueria
d’Agramunt, 1959, 1960. // —, Johana de Navel,
muller de Dalmau de Navel, ciutadà de Barcelona,
1575. // —, muller de Joan de Torrelles, donzell,
domiciliat a la vila de Sant Boi de Llobregat, 1576.
// —, muller de Sebastià Bisbe, pagès, ciutadà de
Barcelona, 1594. // —, muller de Joan Oliba, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, pares de Beneta,
1597. // —, muller de Miquel Climent Vicenç,
pares de Miquel Climent Vicenç, 1615, 1616. //
—, muller de Joan Nadal, paraire de draps de
llana, ciutadà de Barcelona, pares de Beneta i
Eulàlia, 1618, 1619. // —, muller de Guerau
Satorra, ciutadà de Barcelona, 1659. // —, muller
de Marc Busquets, notari públic de Barcelona,
pares de Marc Antic Cristòfol, Elisabet Joana i
Jaume Jeroni, 1685. // —, muller de Joan Faner,
ciutadà i notari públic de Barcelona, escrivà del
Consell de la ciutat, pares de Joan Cristòfol, 1706.
// —, muller de Galceran sa Cirera, cavaller, 1745.
// —, muller de Pere Pasqual, paraire, criada de
Beatriu, vídua de Guillem Pere Comes, mercader,
ciutadà de Barcelona, 1887, 1888. // —, Joana
Ponsa, muller de Ponç Guerau, saliner, ciutadà de
Barcelona, pares de Ferrer Guerau, argenter, ciutadà de Barcelona, i sogra de Damiana, muller del
dit Ferrer, 1750. // —, muller de Cosme Calbó,
correu de la cúria del bisbe de Barcelona, pares
de Margarida, difunta, 1752, 1753. // — I, dita la
Boja, reina de Catalunya-Aragó, mare de Carles I,
1848, 1858-1861. // —, Joanna, vídua de Bernat
Turell, cavaller, domiciliat a Barcelona, 1840. // —,
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vídua de Gabriel Escardó, argenter, ciutadà de
Barcelona, mare de Violant, fillola de Violant Vila,
1806. // —, vídua de Joan Ferrer, apotecari, 1868.
// —, serventa, 1586. // —. Vegeu F ERRERA
(Joana). // — ANNA, filla de Gonçal de la Cambra,
notari i escrivà reial, ciutadà de Barcelona, i
d’Elionor, germana de Francesc i de Magdalena
Jerònima, 1827. Vegeu CAMBRA (Gonçal de la). //
— ANNA, filla d’Elisabet, vídua de Mateu de Soler,
donzell, ciutadà de Barcelona, germana de Pere
Joan, Mateu, Elisabet, Violant i Elionor, néta
d’Elisabet, filla dels difunts Mateu de Soler i
d’Elionor, vídua de Joan Roig, ambdós ciutadans
de Barcelona, i de Jofre de Cruïlles, 1830. // —
BENETA, 1892. Vegeu SERRA (Joana Beneta). // —
BENETA, vídua de Pere Climent Rovira, mercader,
ciutadà de Barcelona, mare de Galceran, l’hereu
universal, Bernat, Gaspar, Gabriel, Perot, Àngela i
Elisabet Anna, i àvia de Joanot i d’Elisabet, fills de
la dita Àngela i de Bernat Joan de Tamarit, 1635,
testadora, 1837.
JOANNE (Petrus), notari, secretari i escrivà reial,
1959.
JOANOT, fill de Bernat Joan de Tamarit i de la
difunta Àngela, filla del difunt Pere Climent
Rovira, mercader, ciutadà de Barcelona, i de
Joana Beneta, germà d’Elisabet, 1837.
J OAQUIM , fill de Jeroni Castera, difunt, 1979.
Vegeu CASTERA (Andreu).

JORBA (Marcer de, Adrià Merçer de), 1599, 1611. //
— (Lluís), sogre i connotari de Joan Lunes, els dos
notaris públics de Barcelona, difunt, 1758, 1799.
JORDÀ (Guillem), oncle matern de Perot, Violant i
Elisabet Montmanya, fills dels difunts Berenguer
Montmany i de Violant, i també oncle de Marquesa
Jordana, tots ciutadans de Barcelona, 1974.
JORDANA (Marquesa), neboda de Guillem Jordà,
ciutadà de Barcelona, 1974. Vegeu D ALMAU
(Jeroni) i MONTMANY (Berenguer).
JOSA (Anna de), muller de Gaspar de Josa, 1915.
// — (Gaspar de), espòs d’Anna de Josa, 1915.
JOVELLS (Eleonor), 1760. // — (Francesc), espòs
d’Elionor, pare de Pere Jovells, ambdós notaris
públics de Barcelona, i d’Àngela, futura muller de
Joan Ferrer, notari, ciutadà de Barcelona, 1952,
1953, 1978, procurador de Joanot de Boixadors i
Desvalls, varvassor, 1931. // — (Joan Honorat), ciutadà i notari públic de Barcelona, 1611, 1612, 1618,
1619, 1625. // — (Mònica Joana), 1618. // —
(Pere), fill del difunt Francesc Jovells, ambdós notaris públics de Barcelona, germà d’Àngela, 1551,
1552, 1580, 1626, 1668-1670, 1682, 1820, 1978.
J OVENTENY (Bartomeu), notari públic de
Barcelona, gendre i connotari del difunt Tomàs
Costa, 1790.
JULI II, papa, 1716, 1717.

JOFRE (Francesc, Francí), mercader, marmessor de
Jaume Escolà, prevere beneficiat de la catedral de
Barcelona, 1672, 1691, difunt, 1948. // —
(Francesc), calceter, de Granollers, 1712.

JULIÀ (Pere), doctor en lleis, ciutadà de Barcelona,
jutge setmaner de la cort de Francesc de Blanes,
donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada,
Vallès, Moià i Moianès, 1956.

JOLIU (Jaume), pagès, de la parròquia de Sant
Martí d’Avià, a la diòcesi d’Urgell, ara resident a la
de Santa Coloma de Gramenet, 1590.

JULIOL (Pere), mercader, ciutadà de Barcelona,
espòs d’Elionor Juliola, difunt, 1780, 1783, 1784.

JONQUERES, Santa Maria de Jonqueres, monestir. Vegeu BARCELONA.– Monestirs i convents:

JULIOLA (Anna), causa pia, 1750. // — (Elionor),
vídua de Pere Juliol, mercader, ciutadà de
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Barcelona, marmessora i vicegerent de les pies
causes d’Antoni Codó, canonge de la catedral de
Barcelona, 1780, 1783, 1784.
J UNCAR (Pere), sabater, ciutadà de Barcelona,
pròcer i administrador de la confraria de Sant
Marc dels Sabaters de la dita ciutat, 1893.
JUNYENT I SAPILA (Jerònima, Hierònyma), successora d’Esteve Sapila, ciutadà, clavari, procurador i
síndic de la ciutat de Barcelona, 1934.
JUSTINA, filla de Pere Viastrosa i d’Elionor, muller
de Pere Deià, germana d’Eulàlia, Magdalena i
Nicolau, 1681.
L

LLÀTZER (Joan), canonge de la catedral de Tarragona,
procurador del Capítol de la dita Seu, 1955.
LLEDÓ (Esteve), prevere, beneficiat a la Seu de
Barcelona, 1582.
LLEIDA, Leyda, Lleyda, Lérida, municipi del
Segrià, 1743, 1870, casa antiga, casa antigua, casa
de l’orde de Sant Joan de Jerusalem, 1848, diòcesi, 1935, Seu, 1808.
LLEIDA, Leyda, (Gaspar), mercader, ciutadà, clavari, síndic i procurador de la ciutat de Barcelona,
espòs d’Elionor, 1541-1557, 1559-1561, 1563,
1564, 1578, 1788, 1882, 1959.
L LETGET (Salvador), ciutadà i notari públic de
Barcelona, 1674.

LADERNOSA (Joan de), cavaller, pare d’Isabel, filla i
hereva universal, muller de Pau de Tamarit, donzell,
ambdós domiciliats a Barcelona, difunt, 1813, 1932.

LLIMIANA, municipi del Pallars Jussà, lloc, 1672,
1691.

LENTISCLÀ (Nicolau), notari públic de Barcelona,
1892.

LLITERA, la, comarca de l’Aragó, província
d’Osca, 1869.

L’ESTANY, monestir, Santa Maria de l’Estany, en
el dit municipi, comarca del Bages, 1837.

LLOBETA (Beneta), muller de Gabriel Pujades, ciutadà de Barcelona, pares d’Àngela Pujades, monja
de Montsió, germana de Jaume de Navel, 1695.

LEVANTE, partes (sic.). Vegeu ORIENT, llocs.
LIÓ, ciutat francesa capital del Lionès i del departament del Roine, 1733.
LISBOA, capital de Portugal, del districte homònim i d’Estremadura, 1816.
LISSANO (Pedro de), secretari del bisbe de Mallorca, 1717.
L LABIÀ (Nicolau de), mercader, ciutadà de
Barcelona, senyor útil de cases al carrer d’en Simó
Oller, condemnat per heretge, difunt, 1936-1938.
LLANES (Francesc Ramon de), mercader, resident
a Nàpols, cònsol de catalans substitut a la dita
ciutat, 1859.

LLOBREGAT, el, riu de Catalunya, 1919, baronia
de Cervelló, en el Llobregat, 1572, 1577.
L LOMBARDA (Caterina), vídua de Guillem
Llombart, carder, ciutadà de Barcelona, 1786.
LLOMBART (Guillem), carder, ciutadà de Barcelona,
espòs de Caterina Llombarda, difunt, 1786.
LLOP (Jaume), mercader, ciutadà de Barcelona,
difunt, hereus, 1956.
LLOPART (Rafel), mercader, ciutadà de Barcelona,
1640.
LLOR (Miquel), vicari de l’església del palau reial
de Barcelona, 1973.
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LLORDAT (Elisabet de, Isabel de), filla de Miquel
de Gualbes, donzell, domiciliat a Barcelona, i de
Violant, muller de Gaspar de Llordat, mare de
Violant, germana de Miquel Àngel i de Diafebus,
1876, 1951. // — (Gaspar de), espòs d’Isabel, filla
de Miquel de Gualbes, donzell, domiciliat a
Barcelona, i de Violant, pare de l’homònima,
1876, 1951. // — (Violant de), filla de Gaspar de
Llordat i d’Isabel, neboda i hereva substituta de
Miquel Àngel de Gualbes, donzell, domiciliat a
Barcelona, 1951.
LLORENÇ, prevere, cardenal, 1971. // — (Lluís),
cirurgià, ciutadà de Barcelona, testimoni, 1956.
L LUÍS , fill d’Arnau Roger Dusai, ciutadà de
Barcelona, i d’Anna, germà d’Eimeric, Ramon i
Dionís, 1871. // —, fill natural de Miquel Àngel de
Gualbes, donzell, domiciliat a Barcelona, 1951. //
— XII, rei de França, 1733.
LLUÏSA, germana de Francesc Clasquerí, donzell,
senyor del castell de Castellar i de la domus de
Clasquerí, 1727. // —, vídua de Joan Vicenç de
Terrades, mare de Perot, Magdalena i Elena de
Terrades, 1933.
LLULL (Joan), fill de Pere Grau Llull, ciutadà de
Barcelona, espòs d’Anna Rossa, pares de Joan
Lluís Llull, 1713, 1750, 1754. // —, Lull (Joan Lluís,
Joan Luís), fill de Joan Llull, ciutadà de Barcelona, i
d’Anna Rossa, 1713, 1754. // — (Pere), conseller
de la ciutat de Barcelona, 1891. // — (Pere
Grau), àlies Llull, ciutadà de Barcelona, pare de
Joan Llull, avi de Joan Lluís Llull, 1615, 1616,
1754. // —, mossèn, 1738.
LOMBARD (Jaume), ciutadà de Barcelona, notari
públic, 1630.

LOTERES (Arnau), hostaler, ciutadà de Barcelona,
1694. // — (Bernat), prevere, paborde d’octubre
de la Seu de Barcelona, parent d’Anna i de
Jerònima, filles del difunt Rafael Sorts, mestre en
arts i en medicina, ciutadà de Barcelona, 1694,
1729, 1961. // — (Joan), de la vila dels Prats,
1694. // — (Joan), candeler de cera, ciutadà de
Barcelona, 1694, 1729. // — (Miquel), prevere,
beneficiat a la Seu de Barcelona, 1729. // —
(Pere), prevere beneficiat de la Seu de Barcelona,
parent de Jerònima i d’Anna, filles del difunt Rafael
Sorts, mestre en arts i en medicina, ciutadà de
Barcelona, 1694, difunt, 1961. // — (Pere Ramon),
canonge, parent de Jerònima i d’Anna, filles del
difunt Rafael Sorts, mestre en arts i en medicina,
ciutadà de Barcelona, 1694, difunt, 1961.
LUNA, municipi de les Cinco Villas, a l’Aragó, 1910.
L UNA (Francesc de), pregó reial, 1805. // —
(Jaume de), conseller i lloctinent general del rei a
Catalunya, 1736.
LUNES (Joan), mestre, notari públic de Barcelona,
gendre i connotari del difunt Lluís Jorba, 1758,
connotari de Lluís Rufet, 1560, 1578, connotari
de Pere Fitor, 1799, procurador de Violant Vila,
1804. // — (Marc), apotecari, ciutadà de
Barcelona, baciner i administrador del bací dels
pobres vergonyants de la parròquia de Santa
Maria del Pi, 1548. // — (Oleguer), mercader,
ciutadà de Barcelona, espòs de Margarida, 1651.
LUQUÈS (Miquel), cavaller, habitant de Barcelona,
pare del fill i hereu universal homònim i de Maria
Anna, testador, 1866. // — (Miquel), fill i hereu
universal de l’homònim, cavaller, habitant de
Barcelona, germà de Maria Anna, 1866.
M

L ÓPEZ (Bartomeu), habitant de Vilafranca del
Penedès, notari públic, 1572.
LORCA, municipi de Múrcia, 1815.
LORDA (Pere Joan de), botiguer de teles, 1662, 1663.

M AÇANET (Bartomeu), fill de Vicenç Maçanet,
nebot de Joan Maçanet, corretger, ciutadà de
Barcelona, 1584. // — (Joan, Johan), corretger,
ciutadà de Barcelona, germà de Vicenç Maçanet,
oncle de Bartomeu Maçanet, 1584, 1585. // —
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(Vicenç), germà de Joan Maçanet, corretger, ciutadà de Barcelona, pare de Bartomeu Maçanet,
1584.
MADRIGAL I DE CERVELLÓ (Guiomar de), muller i
marmessora de Miquel Àngel de Gualbes, donzell, domiciliat a Barcelona, i tutora dels fills
comuns: Miquel Agustí, Àlvar i Violant, 1951.
MADUIXER (Bartomeu), habitant i/o ciutadà de
Barcelona, procurador de Miquel Pol, habitant de
València, ambdós argenters, 1812, 1813, 1932.
MAGDALENA, filla de Pere Viastrosa i d’Elionor,
germana d’Eulàlia, Justina i Nicolau, 1681. // —,
filla de Jaume Planes i de l’homònima, germana
de Francesc i Esteve, 1894. // —, filla de Joan
Vicenç de Terrades i de Lluïsa, germana d’Elena i
de Perot de Terrades, 1843, 1933. Vegeu
TERRADES (Joan Vicenç de). // —, muller de Jaume
Planes, mare de Francesc, Esteve i Magdalena,
neboda d’Elisabet, vídua de Pere Antic Mateu,
notari i escrivà major de la Batllia General de
Catalunya, 1894. Vegeu MATEU (Pere Antic) i
PLANES (Jaume). // —, muller de Pere Puig, coraller, hereva universal de la difunta Joana, vídua de
Joan Ferrer, apotecari, 1868. // —. Vegeu
CASADEVALL (Magdalena). // — JERÒNIMA, filla de
Gonçal de la Cambra, notari i escrivà reial, ciutadà de Barcelona, i d’Elionor, germana de
Francesc i de Joana Anna, 1827. Vegeu CAMBRA
(Gonçal de la).
M AI (Elisabet), vídua de Joan Mai, ciutadà de
Barcelona, conseller i regent la cancelleria reial,
mare de Joan Miquel, abat del monestir de Sant
Salvador de la Placa (Sicília), de Miquel Mai, ciutadà de Barcelona, tots tres doctors en ambdós
drets, Climent Miquel, Francesc Miquel i Elisabet,
muller de Joan Ramon Marcel·lí de Camporrells,
donzell, domiciliat a Barcelona, 1658, 1698, procuradora del dit Miquel, 1853, difunta, 1873,
1885, 1893, 1924. // — (Elisabet, Elisabet
Jerònima), filla de Joan Mai, ciutadà de Barcelona,
conseller i regent la cancelleria reial, i d’Elisabet,
muller de Joan Ramon Marcel·lí de Camporrells,

donzell, domiciliat a Barcelona, germana de Joan
Miquel, Miquel Pau, tots tres doctors en ambdós
drets, i de Climent Miquel i Francesc Miquel Mai,
1873, 1893. // —, May (Joan, Joannes), ciutadà de
Barcelona, conseller i regent la cancelleria reial,
espòs d’Elisabet, pare de Joan Miquel, Miquel Pau,
tots tres doctors en ambdós drets, Climent
Miquel, Francesc Miquel i Elisabet Jerònima,
muller de Joan Ramon Marcel·lí de Camporrells,
donzell, domiciliat a Barcelona, 1614, difunt,
1658, 1698, 1856, 1873, 1885, 1893, 1924. // —,
May (Joan, Joan Miquel, Joannes Michael), fill de
Joan Mai, ciutadà de Barcelona, conseller i regent
la cancelleria reial, i d’Elisabet, abat o comanador
perpetu del monestir de Sant Salvador de la
Placa, orde de Sant Basili, regne de Sicília, germà
de Miquel, ciutadà de Barcelona, tots tres doctors
en ambdós drets, i de Climent Miquel, Francesc
Miquel i Elisabet, muller de Joan Ramon Marcel·lí
de Camporrells, donzell, domiciliat a Barcelona,
procurador general de Miquel, 1856, 1864, 1873,
1883-1885, 1893, 1924. // —, May (Miquel,
Miquel Pau, Michael), fill de Joan Mai, conseller i
regent la cancelleria reial, i d’Elisabet, espòs
d’Elionor Antònia, filla de Francesc Setantí, tots
ciutadans de Barcelona, germà de Joan Miquel,
abat o comanador perpetu del monestir de Sant
Salvador de la Placa, orde de Sant Basili, regne de
Sicília, tots tres Mai doctors en ambdós drets, i
de Climent Miquel, Francesc Miquel i Elisabet,
muller de Joan Ramon Marcel·lí de Camporrells,
donzell, domiciliat a Barcelona, hereu universal
dels pares, 1802, 1856, 1864, 1873, 1883-1885,
1893, 1924.
MAIANS (Antoni, Antoni Benet), prevere, clergue
de Barcelona, abans secretari del bisbe de Girona,
marmessor i vicegerent de les pies causes d’Eulàlia
Beneta, muller de Pere Miquel Carbonell, 1828,
1835. // — (Joan), primer sabater i després mercader, ciutadà de Barcelona, 1753.
MAIMÓ, Maymó (Francesc, Francesch, Fransesc),
cavaller, habitant i/o domiciliat a Barcelona, lloctinent del batlle general de Catalunya, espòs
d’Elionor, pare del fill i hereu universal Onofre,
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donzell, espòs d’Elisabet, 1610, 1657, 1800, 1929.
// —, Maymó (Onofre), donzell, fill i hereu universal de Francesc Maimó, cavaller, habitant i/o
domiciliat a Barcelona, lloctinent del batlle general de Catalunya, i d’Elionor, espòs d’Elisabet,
1800, 1929.

MALONDA (Antoni Esteve), fill de Bartomeu Malonda i d’Angelina, abans teixidor i ara causídic,
1734, 1735, 1741. // — (Bartomeu), teixidor de
draps de llana, ciutadà de Barcelona, espòs
d’Angelina, pares d’Antoni Esteve, 1734, 1735,
1739-1742.

MAJOR, Maior, carrer de la ciutat de Tarragona,
1865.

M ARC (Ausiàs), donzell, domiciliat a la vila
d’Esparreguera, 1968. // —, March (Francesc
Jeroni, Hierònim), donzell, domiciliat a Barcelona,
senyor dels castells d’Eramprunyà i Castelldefels,
espòs d’Anna, pares d’Agnès Anna Honorada i
Maria Anna, germà d’Elisabet Biure, 1709, 1713,
1738, 1754. // — (Jaume), mercader, ciutadà de
Barcelona, 1618, 1619.

MALET (Jeroni), cavaller, habitant de Barcelona, fill
del difunt Jeroni Malet, doctor en lleis i/o en
ambdós drets, ciutadà de Barcelona, i d’Elisabet,
1957. // — (Jeroni, Hierònym, Hyerònim,
Hieronimus), doctor en lleis i/o en ambdós drets,
espòs d’Elisabet, filla i hereva universal del difunt
Joan Fuster, mercader, ambdós ciutadans de
Barcelona, pare de l’homònim, cavaller, 1764,
1765, 1768, 1774, 1775, 1826, 1915, conseller de
la dita ciutat, 1819, difunt, 1957. // — (Joan),
espòs de Paula, germana de Benet Ponç, mercader, ambdós ciutadans de Barcelona, 1877. // —.
Vegeu MALETA.
MALETA (Elisabet, Elizabet), filla i hereva universal
del difunt Joan Fuster, mercader, vídua de Jeroni
Malet, doctor en ambdós drets, ambdós ciutadans de Barcelona, mare de Jeroni, cavaller, habitant de Barcelona, 1957.
M ALLA (Francesc de), donzell, domiciliat a
Barcelona, 1688. // — (Pere Miquel Onofre de),
ciutadà de Barcelona, espòs d’Isabel, 1809. // —
ISCLA I DE TORRELLA (Joan Gilabert de, Gilabert de,
Gilabert), donzell, domiciliat a Barcelona, espòs
d’Elisabet Antònia, filla del difunt Francesc Setantí,
germana d’Elionor Antònia, muller de Miquel Mai,
doctor en ambdós drets, ambdós ciutadans de
Barcelona, 1702, 1802, 1832.
M ALLOL (Berenguer), mercader, nebot de
Berenguer Riba, apotecari, ambdós ciutadans de
Barcelona, 1778, testimoni, 1829.
MALLORCA, illa i municipi de les Balears, bisbe,
ciutat, notari, illa, regne, 1671, 1687, 1711, 1717.

MARCONA, muller de Guillem Gorofre, del Torell
o el Torrell, mare de Pere Gorofre, difunta, 1886.
Vegeu GOROFRE (Pere).
M ARGARIDA , filla de Joana, primera muller de
Cosme Calbó, fillastra d’aquest, 1752. // —, muller
de Dalmau Boixeda, mercader, ciutadà de
Barcelona, 1562. // —, muller de Joan Ros, professor de lleis, ciutadà de Barcelona, pares de
Violant, 1586. // —, muller de Pere Pinyet, mercader, ciutadà de Barcelona, 1604. // —, muller
d’Oleguer Lunes, mercader, ciutadà de Barcelona,
1651. // —, muller de Pere Torroella, pares de
Joan i Beneta, 1664-1666, 1691, 1696. // —,
muller d’Antoni Folguers, mercader, ciutadà de
Barcelona, 1692. // —, muller de Ramon de
Miralles, de Tremp, mare de Joan Lluís Lluc de
Miralles, mercader, ciutadà de Barcelona, difunta,
1961. // —, na Margarida, vídua de Jeroni Pasqual,
notari públic de Barcelona, 1787, 1788. Vegeu
PASQUAL (Jeroni) i PASQUAL (Pere). // —. Vegeu
BONAVIA (Pere) i CASANOVA (Margarida). // —
BENETA, filla de Francesc Sebastià de Terrades, ciutadà de Girona, i d’Elisabet, germana de Francesc
Benet de Terrades, 1933. // — BENETA, filla de
Joan Vallcebre, mercader, ciutadà de Barcelona, i
de Violant, germana de Pau Onofre, 1562, difunta,
1842. // — BENETA, vídua de Pere Antoni Alòs,
ciutadà de Barcelona, testimoni, 1882.
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MARGARIT (fra Bernat de), prior del monestir de
Santa Maria de Montalegre, 1835.
MARÍ (Pere), de la parròquia de Sant Cebrià
Tiana, germà de Caterina, muller de Bernat
Reixac, boig, de la parròquia de Sant Vicenç
Mollet, administrador general i curador del
Bernat, 1916.

de
de
de
dit

MARIA, filla de Jaume de Cardona, cavaller, de l’orde de Sant Jaume de l’Espasa, baró de Sant Mori, i
de Caterina de Rocabertí i de Cardona, germana
de Cecília, muller de Guerau de Queralt, Rafaela,
Lluís, Jaume, Joan i Isabel, 1978. // —, muller
d’Antoni Joan Sitjar, mercader, ciutadà de
Barcelona, pares de Francina, 1579. // —, muller
de Joan Caselles, cofrer, ciutadà de Barcelona,
1595. // —, muller de Jeroni Palmerola, 1750. //
— ANNA, filla de Francesc Jeroni Marc, donzell,
domiciliat a Barcelona, senyor del castell
d’Eramprunyà, i d’Anna, germana d’Agnès Anna
Honorada, 1713, 1738, 1754. // — ANNA, filla de
Miquel Luquès, cavaller, habitant de Barcelona,
germana de l’homònim, 1866. // — ANNA, filla del
difunt Guillem Pere Comes, mestre en arts i en
medicina, néta de Beatriu Comes, germana de
Francesc, Rafaela i Cecília, 1887, 1888.
MARIMON (Benet Johan de), 1749. // — (Bernat
de), ciutadà de Barcelona, espòs de Francina
Àngela, 1577. // — (Bernat de), cavaller, ciutadà
de Barcelona, cònsol de catalans a la ciutat de
Palerm, 1822, 1823, 1861, 1900, 1901. // —
(Bernat Joan de, Bernardus Joannes de), fill de
Plegamans de Marimon i de la difunta Àngela
Jerònima Beneta, filla de Francesc Benet Franc,
doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona,
regent la cancelleria reial al Principat de
Catalunya, hereu universal de l’avi, 1966, 1967. //
— (Jordi Benet de), germà i hereu universal substitut de Galceran Salzet i Carbó i Ombau, 1863.
// — (Plegamans de), vidu d’Àngela Jerònima
Beneta, filla de Francesc Benet Franc, doctor en
ambdós drets, ciutadà de Barcelona, regent la
cancelleria reial al Principat de Catalunya, pare de
Bernat Joan de Marimon, 1966, 1967.

M ARIMONA (Elisabet Àngela), muller de Joan
Pujada, cavaller, mare de Tomàs Pujada o Pujades,
donzell, ambdós domiciliats a Barcelona, 1925.
MARQUESA, filla de Joan Faner, notari públic i escrivà
major del Consell de Barcelona, ciutadà de
Barcelona, futura muller de Benet de l’Orde, donzell,
domiciliat a Barcelona, germana d’Anna Fogassot,
1928. // —, muller de Benet Guinard, doctor en lleis,
ciutadà de Barcelona, pares de Jeroni, 1661.
MARQUET (Francesc), ciutadà de Barcelona, espòs
d’Eulàlia, pares de Jerònima Beneta, 1743.
MARTÍ (Francesc), notari públic de Barcelona, 1706,
1777, 1803, 1834, connotari del difunt Benet Joan,
1786, en nom de Jeroni Planes, notari, 1797, 1850,
1851, 1863, 1922. // — (Guillem), mercader, espòs
d’Isabel, pare de l’homònima, vídua de Jaume
Antoni, doctor en lleis, ambdós ciutadans de
Barcelona, difunt, 1794. // — (Joan), notari públic
de Barcelona, 1763, notari i escrivà jurat de la cort
de la vegueria de Barcelona, 1913, 1916, 1942,
1943. // — (Joan Baptista), rector de la parròquia
de Sant Miquel, 1919. // — (Pere), notari públic de
Barcelona, 1573, 1751, 1754, 1796, escrivà jurat de
la cort de la vegueria de Barcelona, 1979, escrivà
major de la dita cort per Bernat Terré, cavaller,
1701, 1705, 1777, 1804, per Pere Terré, donzell,
1842, 1882, per Joanot Terré, donzell, 1909, 1935,
tots senyors útils de l’escrivania de la dita cort.
M ARTINES (Gràcia), filla dels difunts Joan
Agramunt, d’Aitona, i d’Isabel Martines, testadora,
1845, 1846, 1955. // — (Isabel), muller de Joan
Agramunt, d’Aitona, mare de Gràcia Martines,
difunta, 1845, 1846.
MARTÍNEZ (Llorenç), ciutadà de Barcelona, 1687.
MARTORELL (Antoni), prevere, beneficiat a Santa
Maria del Mar, 1584. // — (Pere), notari de
Mallorca, 1687.
MAS (Bernat), prevere beneficiat de la catedral de
Barcelona, curador dels beneficis de Francesc
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Prat, àlies Muntalt, clergue de la diòcesi de
Barcelona, 1917. // — (Bernat), prevere, procurador de Caterina, vídua de Joan Monegal, 1872. //
— (Bernat), prevere, procurador de la comunitat
de preveres de l’església de Santa Maria del Mar,
1781. // — (Jacobus), notari, espòs d’Eulàlia,
1636. // — (Pau), doctor en lleis, 1821, jutge setmaner de la cort de Galceran Fiveller, regent la
vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i
Moianès, 1882. // — (Pau), doctor en lleis, tutor i
curador d’Anna Bernardina Eulàlia, filla pòstuma
de Bartomeu Seguer, mercader, ambdós ciutadans de Barcelona, 1829. // — (Pere), sogre de
Miquel Cellers, avi de Miquel Joan Cellers, tots
tres notaris públics de Barcelona, 1556, 1605,
1620, 1643, 1644, 1726, 1781, 1787, 1788, 1792,
1817, 1832, 1849, 1867, 1886. // — (Pere Joan),
mercader, ciutadà de Barcelona, testimoni, 1882.
MASÓ (Eufrasina), 1729.
MASONS (Bartomeu), notari públic de Barcelona,
1621, 1637.
MATA (Antoni de la), pellisser i bidell de la catedral de Barcelona, ciutadà de la dita ciutat, fiador,
1878.
MATALÍ (Baldiri), mercader, ciutadà de Barcelona,
expert en artilleria, 1737, 1746.

Francina Ribera, difunt, 1790. // — (Pere), apotecari, ciutadà de Barcelona, testimoni, 1942, 1943. //
— (Pere Antic), notari i escrivà major de la Batllia
General del Principat de Catalunya, espòs
d’Elisabet, filla dels difunts Marc Vidal, de Sarrià,
ambdós ciutadans de Barcelona, i de Bartomeua,
testador, 1810, 1814. Vegeu PLANES (Magdalena).
MATEUA, muller de Pere Castera, de la vila de
Moià, mare d’Andreu Castera, cirurgià, ciutadà de
Barcelona, difunta, 1979.
MATINES (Llorenç), canonge de la catedral de
Barcelona, comissari, oïdor i definidor de comptes dels testaments i de les pies causes dels
difunts a la ciutat i diòcesi de Barcelona, 1948.
MATOSES, Matosses (Jaume), 1730. // — (Pere
Joan, Pere Johan), prevere, beneficiat a Santa Maria
del Pi, 1731. // — (Simó Bernat), prevere, 1731.
MAYMÓ (mossèn). Vegeu MAIMÓ (Francesc).
MELGAR (Bartomeu), donzell, cònsol de castellans
al regne i l’illa de Sicília, i en tots els regnes i les
terres marítimes de la Corona d’Aragó, 1811.
MENORCA, una de les illes Balears, governador,
1964.
MENSA (Joannes), escrivà, 1704.

MATARÓ, municipi del Maresme, 1786.
MATEU, fill d’Elisabet, filla de l’homònima, vídua de
Jofre de Cruïlles, vídua, al seu torn, de Mateu de
Soler, donzell, ciutadà de Barcelona, germà de Pere
Joan, Elisabet, Violant, Joanna Anna i Elionor, 1830.
// — (Antoni), mercader, ciutadà de Barcelona,
espòs d’Isabel, 1640, 1705. // — (Benet), apotecari,
espòs de Francina, pare de l’homònima, muller de
Francesc Ribera, mercader, i de Joan, apotecari, tots
ciutadans de Barcelona, difunt, 1790. // — (Joan), fill
dels difunts Benet Mateu, ambdós apotecaris, ciutadans de Barcelona, i de Francina, germà de Francina
Ribera, 1790. // — (Pere), apotecari, ciutadà de
Barcelona, espòs de Francina, marmessora de

M ERCER (Jaume), gerrer i/o oller, espòs de
Climenta, pares de l’homònim, mercader, ambdós ciutadans de Barcelona, difunt, 1870, 1931,
1946, 1976, 1977. // — (Jaume), mercader, fill
dels difunts Jaume Mercer, gerrer i/o oller, ambdós ciutadans de Barcelona, i de Climenta
Mercera, hereu universal de la seva mare, vidu
d’Eulàlia, filla de Jaume Oliver i de l’homònima, de
la parròquia de Santa Maria i Sant Bartomeu de
Sants, 1976, 1977.
M ERCERA . Vegeu M ERCERA (Climenta). // —
(Climenta), vídua de Jaume Mercer, gerrer i/o oller,
mare de Jaume Mercer, mercader, ambdós ciuta-
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dans de Barcelona, 1870, 1931, 1946, 1976, 1977.
Vegeu COMES (Joan), MERCER (Jaume), MONTORNÈS
(Jaume) i S UMES . // — (Joana Beneta), néta de
Constança, muller de Bernat Andor, notari i escrivà
reial, ciutadà de Barcelona, 1663.
MESA (Antoni de), fill de Pere de Mesa, doctor en
lleis, ciutadà de Barcelona, i de Francina, 1726. //
— (Bartomeu), notari, habitant de Barcelona, testimoni, 1874. // — (Pere de), doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, espòs de Francina, pares
d’Antoni, 1726.
MESQUITA (Agnès de), muller de Joan sa Pila, ciutadà de Barcelona, 1707.
MESSINA, ciutat italiana de la província homònima, illa de Sicília, cònsol de catalans, 1861, diòcesi, 1856, 1873, 1883-1885, 1893, 1924.
MIQUEL, fill de Guerau Guardiola, cavaller i doctor
en ambdós drets, habitant de Barcelona, i de
Violant, 1818. // —, fill del difunt Joan Monegal,
mercader, ciutadà de Barcelona, i de Caterina,
germà de Felip i d’Elisabet, 1841, 1850, 1851,
1872, difunt, 1909. // — PERE, fill del difunt Benet
Font, mercader, ciutadà de Barcelona, i d’Àngela
Font, germà de Dimes Benet i Jaume Andreu,
1923. // — (Antoni), major, notari públic de
Barcelona, 1603. // —, Michaelis (Antoni,
Anthonius, Antonius), més jove, júnior, notari
públic de Barcelona, 1553, 1554, 1580, 1592,
1610, 1614, 1770, 1776, 1856, 1864, 1875, 1924.
// —, Michaelis (Antoni, Anthoni, Anthonius),
més jove, júnior i/o major, notari públic de
Barcelona, 1545, 1549, 1550, 1555, 1559, 1564,
1569, 1571, 1574, 1577, 1581, 1600, 1601, 1634,
1635, 1675, 1700, 1703, 1709, 1726, 1729-1732,
1747, 1757, 1760, 1779, 1780, 1783, 1784, 1793,
1833, 1877, 1914, 1940. // — (Bartomeu), ciutadà de Barcelona, notari, procurador d’Antic
Pau, clergue, fill de Dionís Pau i d’Angelina de la
Geltrú, 1803, notari públic per tot el Principat de
Catalunya i els comtats del Rosselló i de la
Cerdanya i connotari del difunt Miquel Vila, 1827.
// — (Bartomeu), notari i escrivà jurat de la cort

de la vegueria de Barcelona, ciutadà de
Barcelona, 1803, 1804, 1909, 1970, 1980. // —
(Bernat), cavaller, doctor o mestre en arts i en
medicina, ciutadà de Barcelona, 1921, testimoni,
1881. // — (Jaume Benet), notari públic de
Barcelona, nebot i connotari del difunt Antoni
Miquel, 1634, 1760, 1877. // — (Joan), mestre,
espòs d’Eulàlia, 1681. // — (Joan), ciutadà de
Barcelona, notari i escrivà jurat de la cort de la
vegueria de Barcelona, 1777. // —, Miquaelis
(Joan Marc, Joannes Marchus), notari públic de
Barcelona, 1694. // —, Michael (Pere, Perot,
Parot), ciutadà, clavari, síndic i procurador de la
ciutat de Barcelona, 1673, 1674, 1680, 1686,
1690, 1869, 1931. // — (Perot), ciutadà de
Barcelona, pare d’Elionor, muller de Fernando
Ramírez, i de la difunta Caterina, vídua de Felip
Agulló, donzell, senyor de les Oluges Baixes,
domiciliat a la vegueria de Cervera, tutor dels
néts: Anna i Perot Miquel Agulló, 1935.
MIQUELA, muller de Jaume Navarro de la Carrera,
forner, ciutadà de Barcelona, 1798. // —, vídua
de Bartomeu Torrens, agricultor, de la vila
d’Igualada, testimoni, 1909.
MIR (Andreu), notari públic de Barcelona, espòs,
en segones noces d’Eulàlia, vídua de Francesc
Miró, botiguer de ferro, ciutadà de Barcelona,
1964. Vegeu M IRÓ (Francesc). // — (Andreu
Miquel), notari públic de Barcelona, pare d’Anna,
muller de Pau Antic Benet Miró, botiguer de
ferro, ciutadà de Barcelona, 1629, 1648, 1681,
1702, 1713, 1718, 1721, 1722, 1843, 1866, 1876,
1880, 1918, 1927, 1937, 1938, 1944, 1951, 1963,
connotari de Lluís Carles Mir, 1798, en lloc de
Joan Vilana i del difunt Miquel Puigsec, 1869. //
— (Eulàlia), àlies Mirona, vídua de Francesc Miró,
mare de Pau Antic Benet Miró, ambdós botiguers
de ferro, ciutadans de Barcelona, muller, en segones noces, d’Andreu Mir, notari públic de
Barcelona, 1964. // — (Lluís Carles, Ludovicus
Carolus), notari públic de Barcelona, 1588, 1595,
1617, 1629, 1648, 1680, 1713, 1718, 1721-1723,
1743, 1738, connotari d’Andreu Miquel Mir,
1798. // — (Pere), mestre en sagrada teologia, de
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l’orde dels Frares Menors, marmessor de Miquel
de Gualbes, donzell, domiciliat a Barcelona, 1876.
MIRALLES (Joan Lluís Lluc de), ciutadà de Barcelona,
fill dels difunts Ramon de Miralles, de la vila de
Tremp, ambdós mercaders, i de Margarida, futur
marit de Jerònima, filla dels difunts Rafael Sorts,
mestre en arts i en medicina, i d’Elisabet, 1961. // —
(Ramon de), de la vila de Tremp, espòs de
Margarida, pare de Joan Lluís Lluc de Miralles, ciutadà de Barcelona, ambdós mercaders, difunt, 1961.
MIRÓ, Miro (àlies). Vegeu ARTIGÓ (Pere Miquel). //
— (Antic Pau, Pau). Vegeu M IRÓ (Pau Antic
Benet). // — (Francesc, Francí), espòs d’Eulàlia,
pare de Pau Antic Benet Miró, ambdós botiguers
de ferro, ciutadans de Barcelona, difunt, 1963,
1964. // — (Pau Antic Benet), fill i hereu del
difunt Francesc Miró, ambdós botiguers de ferro, i
d’Eulàlia, espòs d’Anna, filla d’Andreu Miquel Mir,
notari, tots ciutadans de Barcelona, 1963, 1964.
M IRONA (àlies). Vegeu M IR (Eulàlia) i M IRÓ
(Francesc, Francí). // — (Anna), filla d’Andreu
Miquel Mir, notari, muller de Pau Antic Benet
Miró, botiguer de ferro, ambdós ciutadans de
Barcelona, 1963, 1964.
M ITJANS (Antoni), doctor en lleis, ciutadà de
Barcelona, espòs de Beatriu, 1579. // — (Joan),
prevere beneficiat i procurador de la comunitat
de preveres de l’església de Santa Maria del Mar,
1781, procurador de Pere Serraclara, candeler de
cera, ciutadà de Barcelona, 1908.
MITJAVILA (Joan de), ciutadà de Barcelona, 1759,
1761, 1762, 1805.
MOART (Francesc Climent), mercader, ciutadà de
Barcelona, defenedor de la mercaderia, síndic i
procurador substitut de la universitat de la ciutat
de Barcelona, 1756.
M ODOLELL (Joan), notari públic de Barcelona,
1562, 1640, 1778, connotari de Jeroni Mollet,
difunt, 1923.

MOIÀ, municipi del Bages, vila centre de la sotsvegueria del Moianès. Vegeu BARCELONA.–
Oficials reials: vegueria.
MOIANÈS, el, sotsvegueria de la vegueria de
Barcelona. Vegeu BARCELONA.– Oficials reials:
vegueria.
MOLERA (fra Jaume), prior del monestir de Santa
Caterina de Barcelona, 1940.
M OLES (Bartomeu de), prevere, sotsexecutor
electe de la capella, altar, corporals, canadelles i
bossa de la capella de Sant Silvestre de la catedral de Barcelona, 1917. //—, Molis (Francesc
Nicolau de, Franciscus Nicholaus de), notari
públic de Barcelona, 1544, 1570, 1593, 1602,
1615, 1616, 1650, 1655, 1656, 1729.
MOLINS DE REI, municipi del Baix Llobregat,
1858-1861.
MOLLET (Jaume), cavaller, habitant de Barcelona,
espòs d’Elionor Beneta, vídua de Joan Julià Morell,
mercader, ciutadà de Barcelona, difunt, 1941. // —
(Jaume, Jacme), patró de trirrem o de galera, ciutadà de Barcelona, 1606. // — (Jaume, Jacme),
oriünd de Blanes, mercader, ciutadà de Barcelona,
1798, 1801, després cavaller, pare de Ramon
Miquel, l’hereu universal, Anna Joana, muller
d’Esteve Salverdenya, doctor en lleis, tots ciutadans
de Barcelona, Isabel, resident a Nàpols, i Joana, testador, 1815, difunt, 1980. // — (Jeroni), notari
públic de Barcelona, 1604, 1751, connotari de Joan
Modolell, 1923, connotari de Rafael Puig, 1826. //
— (Ramon, Ramon Miquel), fill i hereu universal de
Jaume Mollet, oriünd de Blanes, mercader, després
cavaller, ciutadà de Barcelona, germà d’Anna Joana,
muller d’Esteve Salverdenya, doctor en lleis, Isabel,
resident a Nàpols, i Joana, 1815, difunt, 1980.
MOLNER (Nicolau), connotari de Tomàs Costa,
ambdós notaris públics de Barcelona, 1785.
MONCLÚS (Pere), causídic, ciutadà de Barcelona,
testimoni, 1979.
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MONEGAL, Monagal (Joan, Joannes), mercader,
ciutadà de Barcelona, espòs de Caterina, pare de
Miquel, Felip i Elisabet, els hereus universals,
difunt, 1793, 1841, 1850, 1851, 1872, 1909.

de Barcelona, 1974. // — (Violant), filla dels difunts
Berenguer Montmany, ciutadà de Barcelona, i de
l’homònima, germana d’Elisabet i de Perot, neboda
de Guillem Jordà, difunta, 1974.

M ONGAI (Miquel), notari públic de Barcelona,
1683, 1712, 1821, 1829.

MONTÓN (Alonso de), de Lorca, comanditari de
Jaume Mollet, nat a Blanes, cavaller, difunt, 1815.
Vegeu MOLLET (Jaume).

MONJO (Joan), notari públic de Barcelona, 1968.
MONSÓ (Bartomeu), clergue, criat de l’ardiaca
Bernat de Corbera, legatari de Gràcia Martines,
1845. // — (Pere), prevere beneficiat i sotsobrer
de la catedral de Barcelona, marmessor i administrador de la pia causa de Constança de Porres,
1912. Vegeu PORRES (Constança de).
MONTANER (Francesc), doctor en lleis, ciutadà de
Barcelona, jutge setmaner de Galceran Fiveller,
ciutadà, regent la vegueria de Barcelona, Igualada,
Vallès, Moià i Moianès, 1906. // — (Joan), pare
d’Elisabet, muller de Francesc Duran, apotecari,
ciutadà de Barcelona, 1936.

MONTORNÈS (Jaume de, Jacme de), donzell, domiciliat a Barcelona, 1931, legatari de Violant, vídua
de Guillem Benet de Cabanyelles, cavaller, habitant de la dita ciutat, 1907.
MONT-RODON (Joan Martirià de), fill de Francesc
Vilana de Mont-rodon, nebot i hereu universal
substitut de Joan Vilana, notari públic i ciutadà de
Barcelona, 1930. Vegeu VILANA (Joan) i VILANA DE
MONT-RODON (Francesc).
MONTSÓ, municipi d’Aragó, 1716, 1717, 1858,
Corts generals, 1721, 1749, 1756, 1760, 17641767, 1773, 1774, 1792, 1795, 1824.

MONTBLANC, municipi de la Conca de Barberà,
vila, 1866, ciutadà, 1689, notari i rector, 1866.

MONTURELL, al Camp de Tarragona. Vegeu
TORELL, el, i/o TORRELL, el.

MONTBUI I HOSTALRIC (Joana de), muller de Joan
Hostalric sa Bastida, cavaller, domiciliat a
Barcelona, 1598.

MÓRA (Montserrat), notari públic de Barcelona,
connotari d’Onofre Rialp i del difunt Jaume
Planes, escrivà del Consell de la dita ciutat, 1934.
// — (Onofre), procurador fiscal de la cúria regia
a la vila de Puigcerdà, 1926.

MONTLLEÓ, Monleó (Pere), ciutadà de Barcelona,
1704.
MONTMANY (Berenguer), ciutadà de Barcelona,
espòs de Violant, pares de la difunta homònima,
Elisabet i Perot, difunt, 1974. // — (Perot), fill dels
difunts Berenguer Montmany, ambdós ciutadans
de Barcelona, i de Violant, germà de l’homònima,
difunta, i d’Elisabet, nebot de Guillem Jordà, 1974.
MONTMANYA (Elisabet), filla dels difunts Berenguer
Montmany, ciutadà de Barcelona, i de Violant, germana de l’homònima, difunta, i de Perot, neboda
de Guillem Jordà, futura muller de Jeroni Dalmau,
doctor en ambdós drets, del Consell Reial, ciutadà

M ORAGUES (Jaume), mercader, ciutadà de
Barcelona, testimoni, 1980.
MORELL (Antoni), sabater de la vila de Granollers,
1582. // — (Damià), mariner, ciutadà de
Barcelona, 1786. // — (Joan), mercader, ciutadà
de Barcelona, 1941. // — (Joan Julià), mercader,
ciutadà de Barcelona, espòs d’Elionor Beneta,
després muller de Jaume Mollet, cavaller, habitant
de la dita ciutat, difunt, 1941.
M ORILLO (Esteve, Steva), pintor, ciutadà de
Barcelona, espòs de Genissa, 1865.
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MUNTALT (àlies). Vegeu PRAT (Francesc).
MUNTANER (Francesc), prevere beneficiat de l’església parroquial del monestir de Sant Pere de les
Puelles, marmessor d’Eulàlia, vídua de Pere Ferrer,
hortolà i taverner, ciutadà de Barcelona, 1805.
MUNTANYANS (Honorat de), donzell, domiciliat al
Vallès, 1727.
MURTRA (àlies). Vegeu SANT JERONI DE LA
MURTRA, monestir.
N
NADAL (Gabriel), argenter, habitant de Barcelona,
fill i hereu universal de Pere Nadal i d’Antònia,
germà de Joan, difunt, i de Pere, tots tres paraires
de draps de llana, ciutadans de Barcelona, 1618,
1619, 1902. // — (Joan), paraire de draps de llana,
ciutadà de Barcelona, espòs de Joana, pares de
Beneta i d’Eulàlia, 1618, 1619. // — (Joan), fill i
hereu universal de Pere Nadal i d’Antònia, espòs
de Joana, germà de Pere, tots tres paraires de
draps de llana, ciutadans de Barcelona, i de
Gabriel, argenter, habitant de la dita ciutat, pare
d’Eulàlia, muller de Pere Gener, notari públic de
Barcelona, difunt, 1618, 1619, 1902. // — (Pere),
fill i hereu universal del difunt homònim i
d’Antònia, germà de Joan, difunt, tots tres paraires
de draps de llana, ciutadans de Barcelona, i de
Gabriel, argenter, habitant de la dita ciutat, 1618,
1619, 1902. // — (Pere), espòs d’Antònia, pares
de Joan, difunt, Pere, tots tres paraires de draps de
llana, ciutadans de Barcelona, i Gabriel, argenter,
habitant de la dita ciutat, difunt, 1618, 1619, 1902.
NÀPOLS, ciutat italiana de la Campània, capital
de l’antic regne de Nàpols, 1815, ciutadans, residents, 1980, consolat de catalans, cònsols ultramarins, privilegi de ciutadania, 1859, 1860. //—,
SICÍLIA DEÇÀ EL FAR, regne, oficials reials, 1859.
NARCISA, germana de Bartomeu Seguer, Caterina,
Eulàlia i Pere Seguer, 1682.

NAVARRO (Dídac), moliner, espòs d’Eulàlia, pares
de Jaume Navarro de la Carrera, forner, ambdós
ciutadans de Barcelona, difunt, 1798. // —
(Gaspar), procurador de Jerònima Junyent i
Sapila, 1934. // — (Onofre Bernat), notari públic
de Barcelona, 1975. // — (Sanç), mercader, resident a Barcelona, jutge arbitrador, 1927. Vegeu
SERRACLARA (Pere). // — DE LA CARRERA (Jaume),
forner, fill d’Eulàlia, vídua de Dídac Navarro, moliner, ambdós ciutadans de Barcelona, espòs de
Miquela, 1798.
NAVEL (Dalmau de), ciutadà de Barcelona, espòs
de Joana, 1575. // — (Jaume de, Jacobus de), ciutadà de Barcelona, fill de Joan de Navel, mercader, i d’Isabel, pares de Jaume, germà de Beneta,
oncle d’Àngela Pujades, monja de Montsió, 1695,
1711, 1745. // — (Jaume de), fill de Jaume de
Navel, ciutadà de Barcelona, 1745. // — (Joan de),
mercader, espòs d’Isabel, pares de Jaume, 1745.
NEBOT, Nabot (Bernadí), argenter, ciutadà de
Barcelona, cònsol de la confraria de Sant Eloi dels
Argenters de Barcelona, 1608.
NESTORINA, germana de Francina, vídua de Marturià
Gual, i de Caterina, neboda d’Elisabet, vídua de
Pere Antic Mateu, notari i escrivà major de la Batllia
General de Catalunya, 1894. // — BENETA, filla de
Jaume Ferrer, secretari del rei i escrivà major del
General de Catalunya, i d’Elionor, muller d’Antic
Cornet, 1693. Vegeu PLANES (Jaume).
NIUBONA (Caterina, Catherina), àlies de Comià,
vídua de Pere Joan de Comià, habitant de la ciutat i castell de Càller, 1687, 1700, 1780.
NOGUERS (Macià), prevere beneficiat de la catedral de Barcelona, procurador i ecònom del
monestir de Sant Pere de les Puelles, 1800.
Notícia de la fundació, dotació y augments del real
monastir de Hebron, llibre, 1848.
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O
ÒDENA (Antic d’), notari públic de Barcelona,
espòs d’Agnès Pasqual, germana de Pere, prevere, i de Jeroni, notari públic de Barcelona, 1561,
1664-1666, 1691, 1696, 1704, 1782, 1787, 1788.
Vegeu PASQUAL (Pere).

OLUGES BAIXES, les, un dels dos nuclis principals del municipi de les Oluges, comarca de la
Segarra, 1935.
OLZINA (Joan), apotecari, ciutadà de Barcelona, 1566.
OLZINELLES (Eulàlia d’), 1559.

OLESA DE MONTSERRAT, municipi del Baix
Llobregat, vila, 1594.

O MS (Jaume), prevere, procurador de Ponç
Descallar, 1978.

OLIBA (Joan), doctor en lleis, ciutadà de Barcelona,
espòs de Joana, pares de Beneta, 1597.

ONOFRE, fill i hereu universal de Dionís Pau, ciutadà de Barcelona, i de la difunta Àngela Beneta,
germà de Francesc i d’Antic, 1777, 1834.

O LIU (Joan), de la vila de Blanes, 1857. // —
(Margarida), muller de Pere Oliu, paraire, de la
vila de Blanes, 1857. // — (Pere), paraire, de la
vila de Blanes, espòs de Margarida, 1857.
OLIVER (Antoni), paraire de draps de llana, ciutadà
de Barcelona, 1595. // — (Francesc), conseller de
la ciutat de Barcelona, 1891. // — (Jaume), de la
parròquia de Santa Maria i Sant Bartomeu de
Sants, espòs d’Eulàlia, pare de la difunta homònima, muller de Jaume Mercer, mercader, ciutadà
de Barcelona, 1977. Vegeu MERCER (Jaume).
OLLER (Francí), potser factor de Salvador Bertran,
mercader, ciutadà de Barcelona, 1816.
OLLERS (Pere), matalasser, ciutadà de Barcelona,
espòs de Francina, 1909. // — (Romeu, Romeu d’),
professor de drets i/o professor de lleis, ciutadà de
Barcelona, 1754, 1852, 1853. // — (en blanc), mercader, ciutadà de Barcelona, espòs, en segones
noces, d’Isabel, difunt, 1890.
OLORDA (Benet d’), germà, marmessor i hereu
universal substitut de Caterina, vídua de Francesc
Solzina, doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, 1950. // — (Pere Joan d’), mercader,
espòs, en segones noces, de Violant, pare de
Caterina, vídua de Francesc Solzina, doctor en
ambdós drets, ambdós ciutadans de Barcelona, i
de Benet, difunt, 1950.

O RDE (Benet de l’), donzell, domiciliat a Bar celona, espòs de Marquesa, filla de Joan Faner,
notari públic de Barcelona i escrivà major del
Consell de la dita ciutat, 1928.
ORELL (Galceran), prevere beneficiat de l’església
de Santa Maria del Mar i administrador de
l’Hospital de Sant Sever, 1883-1885, 1893.
ORIENT, llocs, ORIENTALS, parts, cònsols ultramarins, 1860. Vegeu ROMANIA, ULTRAMARINS, llocs.
ORIOL (Antoni Miquel), notari públic de la ciutat i
castell de Càller, 1687.
ORRIOLS (Jeroni), donzell, sotsveguer i regent la
vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i
Moianès, 1963, 1964.
ORTET (Pere d’), doctor en lleis, jutge ordinari de la
vila de Puigcerdà i de la Cerdanya, procurador general del veguer de la Cerdanya i batlle de Puigcerdà, i
del procurador fiscal de la cort a la dita vila, 1926.
ORTIGÓ (Berenguer), beiner, ciutadà de Barcelona, espòs d’Elisabet, 1897.
ORTOLÀ (Pere Joan), notari públic, ciutadà de
Barcelona, 1623.
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P
PACS [DEL PENEDÈS], Pachs, municipi de l’Alt
Penedès, castell, 1572.
PADRÓ (Carles), espòs de Caterina Padrona, de la
vila de Blanes, 1857.
PADRONA (Caterina), muller de Carles Padró, de
la vila de Blanes, 1857.
PADROSA, Padrossa (Joan, Johan), apotecari, ciutadà de Barcelona, 1921.
PAHULL (fra Pere Joan), mestre en sagrada pàgina, de
l’orde dels Predicadors, marmessor i vicegerent de
les pies causes d’Elisabet, muller, en segones noces,
de Joan Ribera, batlle de la vila de Sitges, 1940.
PALAMÓS, municipi del Baix Empordà, 1825.

PALOMERES (Francesc, Ffrancesch), ciutadà i notari
públic de Barcelona, 1647, 1651, 1676, 1677. //
— (Joan), notari públic de Barcelona, espòs de
Brígida, 1598, 1649, 1658, 1659, 1685, 1703,
1830, 1930, testimoni, 1873.
PALOU, Dezpalou (Aldonça de, Aldonsa), abadessa del monestir de Sant Pere de les Puelles, 1800.
// — (Isabel), filla de Pere Cellers i germana de
Rafael Cellers, mercader, ciutadà de Barcelona,
ambdós difunts, mare de Pere Palou, 1857. // —
(Pere), fill d’Isabel Palou, nét de Pere Cellers i
nebot de Rafael Cellers, mercader, ciutadà de
Barcelona, ambdós difunts, 1857. // — FIVELLER
(Hug Joan), donzell, domiciliat a Barcelona, 1738.
PAPIOL, el, municipi del Baix Llobregat, castell,
1577.

PALAU (Pau), prevere beneficiat de l’església de
Santa Maria del Pi i administrador de l’Hospital
de Sant Sever, 1883-1885, 1893.

PAPIOL (Galceran de, Galcerandus dez), donzell,
senyor del castell del Papiol, en el Llobregat,
1577. // — (Ramon de), donzell, domiciliat en el
Llobregat, senyor del castell del Papiol, espòs
d’Elionor, 1577.

PALAUDÀRIES, en el municipi de Lliçà de Munt,
comarca del Vallès Oriental, 1634.

P ARDA I DE LA C ASTA (Elionor), habitant de
Barcelona, 1667.

PALERM, capital de l’antic regne de Sicília i de la
regió i província homònimes, 1823, 1944, capella
de Santa Eulàlia, 1900, 1901, catalans residents,
1944, cònsol de castellans, lloctinent, 1811, cònsol
de catalans, lloctinent, 1822, 1823, 1860, 1861,
notari, 1944, síndic de la ciutat de Barcelona, 1831.

PARELLADA (Pere), mercader, ciutadà de Barcelona, 1584.

PALLARÈS (Isabel), vídua de Jaume Pallarès, cavaller,
domiciliat a Barcelona, procuradora de Miquel
Safont, 1896. // — (Jaume), cavaller, domiciliat a
Barcelona, espòs d’Isabel Pallarès, difunt, 1590,
1896. Vegeu GANER (Àngela Beneta de).

PASQUAL (Agnès, Agneta), filla de Pere Pasqual i
de l’homònima, muller d’Àntic d’Òdena, notari
públic de Barcelona, germana de Pere Pasqual,
prevere beneficiat de la catedral de Barcelona, i
germana i hereva universal de Jeroni Pasqual,
notari públic de Barcelona, 1782, 1787, 1788. //
— (Arnau), mercader, habitant de la ciutat de
Palerm, 1900, 1901. // — (Bartomeu), mercader,
ciutadà de Barcelona, testimoni, 1958. // —
(Jaume), mercader, ciutadà de Barcelona, testimoni, 1958. // —, Peschal (Jeroni, Hieroni,

PALLARS, el, regió natural i històrica de Catalunya, 1572, marquès, 1736.
PALMEROLA (Hierònym), espòs de Maria, 1750.

PARERA (Gabriel), abans teixidor de lli, ara verguer
de la ciutat de Barcelona, espòs d’Elionor, testador,
1796.
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Hierònim, Hierony), notari públic de Barcelona,
fill de Pere Pasqual i d’Agneta, germà de Pere,
prevere beneficiat de la catedral de Barcelona, i
d’Agnès o Agneta, muller d’Antic d’Òdena, notari
públic de Barcelona, espòs de Margarida, 1725,
testador, 1782, 1787, 1788. // — (Joan), professor de lleis, ciutadà de Barcelona, 1754. // —
(Joan Benet), notari públic substitut de l’hereu o
successor del difunt Jaume de Campllong, notari
públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona, en
nom del difunt Joan Vilana, notari públic substitut,
1933. // — (Pere), espòs d’Àgneta, pare de Pere,
prevere beneficiat de la catedral de Barcelona,
Jeroni, notari públic de Barcelona, i Agnès, muller
d’Antic d’Òdena, notari públic de Barcelona,
difunt, 1561, 1725, 1787, 1788. // — (Pere),
paraire, espòs de Joana, criada de Beatriu Comes,
vídua de Guillem Pere Comes, mercader, ciutadà
de Barcelona, 1887, 1888. // — (Pere), prevere
beneficiat de la catedral de Barcelona, fill i hereu
universal del pare homònim i d’Agneta, marmessor i hereu universal del seu germà Jeroni, notari
públic de Barcelona, 1782, procurador de la seva
germana Agnès, muller d’Antic d’Òdena, notari
públic de Barcelona, 1787, 1788. // — (Rafel),
doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, jutge i conseller assignat pel regent la vegueria de
Barcelona, setmaner de la cort del veguer, 1701.
P ASTOR (Joan), professor de lleis, ciutadà de
Barcelona, 1754.
PAU, fill de Guerau Guardiola, cavaller i doctor en
ambdós drets, habitant de Barcelona, i de Violant,
1818. // — ONOFRE, fill de Joan Vallcebre, mercader, ciutadà de Barcelona, i de la difunta Violant,
hereu universal de la mare, germà de la difunta
Margarida Beneta, 1842. // — (Antic), clergue, fill
de Dionís Pau, ciutadà de Barcelona, i de la difunta Angelina o Àngela Beneta de la Geltrú, germà
d’Onofre i de Francesc, 1777, 1803. // —
(Dionís), ciutadà de Barcelona, fill dels difunts
Jaume Pau, doctor en ambdós drets, i d’Isabel
Dezcoll, germà de Jaume i de Joana, vidu d’Àngela Beneta, Àngela, Beneta o Angelina de la Geltrú,
pare i legítim administrador dels fills comuns:

Onofre, l’hereu universal, Francesc i Antic, 1675,
1777, 1803, conseller de Barcelona, 1680, testador, 1834 . Vegeu PAU (Jaume). // — (Jaume),
ciutadà i clavari, procurador i síndic de la universitat de la ciutat de Barcelona, 1891, 1896-1899,
1903-1905, 1940. // — (Jaume), doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, espòs d’Isabel
Dezcoll, pare de Dionís, Jaume, i Joana, muller de
Jeroni Cortit, donzell, domiciliat a la vegueria
d’Agramunt, difunt, 1834, 1959, 1960. // —
(Jaume), fill de l’homònim i d’Isabel Dezcoll, ciutadà de Barcelona, germà de Dionís Pau i de
Joana, muller de Jeroni Cortit, donzell, domiciliat
a la vegueria d’Agramunt, testimoni, 1777. Vegeu
PAU (Jaume). // — (Onofre, Honofre), ciutadà de
Barcelona, parent de Joan de la Geltrú, donzell,
domiciliat a Barcelona, 1675, 1844.
PAULA, filla del difunt Sebastià Ponç, mercader, i
d’Eufrasina, muller de Joan Malet, germana de
Benet Ponç, mercader, tots ciutadans de
Barcelona, de Francesc, i de Jerònima, muller del
difunt Gaspar Pujada, 1799, 1877, 1969. // —,
muller d’Antoni Vinyes, notari, ciutadà de
Barcelona, 1541, 1545. // —, muller de Miquel
Agulló, 1768. // —, vídua d’Andreu Castera, cirurgià, ciutadà de Barcelona, mare de Lluís Castera,
canonge de la catedral de Barcelona, 1979. // —
BENETA, filla del difunt Pau Sala, vidrier, ciutadà de
Barcelona, i de Caterina, germana de Pere Pau,
futura muller de Bernabé Segarra, 1879. // —
BENETA, muller d’Onofre Castelló Quintana, 1779.
PEDRALBES, monestir, Vegeu BARCELONA.–
Monestirs i convents:
PEDRALBES (Lluís), mercader, ciutadà de Barcelona,
1813.
PEDROL (Joan), bidell de la Seu de Lleida, pare de
Margarida Pedrola, difunt, 1808.
PEDROLA (Margarida), filla del difunt Joan Pedrol,
bidell de la Seu de Lleida, 1808, vídua, habitant a
Barcelona, 1973.
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PELEGRÍ (àlies). Vegeu TORRELLES (Antoni Joan).
PENEDÈS, el, vegueria, antiga demarcació administrativa del Principat de Catalunya, 1913, pabordia del monestir de Sant Cugat del Vallès, 1587.
PERA, la, antic castell del municipi de Sant
Llorenç Savall, en el Vallès Occidental, castells i
termes de Sentmenat i de la Pera, 1727.
PERALTA (Benet de), donzell, domiciliat a Barcelona, fill de Gràcia Ramon de Peralta, espòs de
Caterina, 1959, 1960.

PESQUER (Pere), prevere beneficiat de la catedral
de Barcelona, comissari, oïdor i definidor de
comptes dels testaments i de les pies causes dels
difunts a la ciutat i diòcesi de Barcelona, per
Jaume Cardona, electe de Barcelona, 1948.
PIERA, municipi de l’Anoia, rector de l’església,
1731.
PILA (Àngela sa). Vegeu ÀNGELA BENETA. // —
(Bernat sa), espòs d’Isabel, 1695. // — (Esteve
Benet sa), ciutadà de Barcelona, 1704. // — (Joan
sa, Joan ça), ciutadà de Barcelona, espòs d’Agnès
de Mesquita, 1707. // — (Joan Benet sa), paborde del mes d’agost, administrador de la capella
de Sant Sever, 1593. Vegeu SAPILA.

PERE, fill de Pere Gorofre, manescal, ciutadà de
Barcelona, i de Caterina, germà d’Esteve, Elionor i
Eulàlia, 1886. // — III, rei de Catalunya-Aragó, 1652,
1680. // — JAUME BERNADÍ, fill de Pere Bonavia, mercader, ciutadà de Barcelona, i de Margarida, hereu
universal de la mare, germà d’Elisabet, 1949, difunt,
1972, 1982. // — JOAN. Vegeu SOLER (Pere Joan de).
// — (Bartomeu), mercader, pare d’Eulàlia, vídua de
Pere Ferrer, hortolà i taverner, ambdós ciutadans
de Barcelona, 1759, 1761, 1762. // — (Lluís), corredor d’orella, ciutadà de Barcelona, testimoni, 1963.
// — (Nicolau, Nicholau), escrivà reial, ciutadà de
Barcelona, espòs d’Elisabet, 1662, 1708.

PINEDA (Joan), prevere beneficiat a l’església de
Sant Boi de Llobregat, marmessor de Bernat
Colom, agricultor, de la dita vila, 1981.

PEREJOAN (Pere), apotecari, ciutadà de Barcelona,
testimoni, 1956.

PINYA, la, rector i comunitat de l’església de
Cardona i la Pinya, 1604.

PERES (Miquel), hostaler, ciutadà de Barcelona,
espòs d’Elisabet, 1808.

PINYET (Pere), mercader, ciutadà de Barcelona,
espòs de Margarida, 1604.

PEROT. Vegeu BONAVIA (Pere Jaume Bernadí). I
TERRADES (Perot de).

PIQUER (Francesc), clergue, beneficiat a l’altar de
Santa Margarida de la Seu de Barcelona, administrador, 1571.

PERPINYÀ, ciutat capital del Rosselló, vila, 1756,
1911, doctor en ambdós drets, 1911, lleuda,
1756, notari, 1756, pesta, 1906, privilegis als barcelonesos, 1756.
PERPINYÀ (Julià), doctor en ambdós drets, de la
vila de Perpinyà, procurador de Joan Bosom, de
Rigardà, 1911.

PINALLER (Ramon), espòs d’Àngela sa Pila, 1702.

PINÓS (Hierònym de), censalista. Probablement
es tracta de Jeroni de Pinós-Fenollet i Mai, dit
també Jeroni de Pinós-Santcliment i Mai, marquès
de Santa Maria de Barberà, 1883, 1924.

PLA (Antoni Arnau), doctor en decrets, rector de
l’altar de Sant Bartomeu i Santa Bàrbara de la
parròquia de Santa Maria del Pi, 1557. // — (fra
Francesc de), monjo de Sant Cugat del Vallès,
1587. // — (Lluís de). Vegeu DESPLÀ (Lluís). // —
(Miquel de), ciutadà de Barcelona, difunt, hereus,
1723, 1808.
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PLA DE LES VINYES DE GRANOLLERS, indret
del terme de Granollers, 1920.
P LANELLA (Elisabet de), filla de Bernat Joan de
Planella i de Talamanca, i de Jerònima Beneta, filla de
Francesc Benet Franc, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, regent la cancelleria reial al
Principat de Catalunya, germana de Jaume Franc,
Manuel, Magí, Francesc i Paula de Planella, 1966,
1967. // — (Francesc de), fill de Bernat Joan de
Planella i de Talamanca i de Jerònima Beneta, germà
de Jaume Franc, Magí, Manuel, Elisabet i Paula de
Planella, 1966, 1967. // — (Magí de), fill de Bernat
Joan de Planella i de Talamanca i de Jerònima
Beneta, germà de Jaume Franc, Manuel, Francesc,
Elisabet i Paula de Planella, 1966, 1967. // —
(Manuel de), fill de Bernat Joan de Planella i de
Talamanca i de Jerònima Beneta, germà de Jaume
Franc, Magí, Francesc, Elisabet i Paula de Planella,
1966, 1967. // — (Paula de), filla de Bernat Joan de
Planella i de Talamanca, i de Jerònima Beneta, filla de
Francesc Benet Franc, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, regent la cancelleria reial al
Principat de Catalunya, germana de Jaume Franc,
Manuel, Magí, Francesc i Elisabet de Planella, 1966,
1967. // — (Ramon de), donzell, veguer de la
Cerdanya i batlle de la vila de Puigcerdà, 1926. // —
I DE TALAMANCA (Bernat Joan de, mossèn), espòs de
Jerònima Beneta, filla de Francesc Benet Franc, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, regent
la cancelleria reial al Principat de Catalunya, pare de
Jaume Franc, cohereu universal de l’avi matern,
Manuel, Magí, Francesc, Elisabet i Paula de Planella,
1966, 1967. Vegeu FRANC (Francesc Benet).
PLANES (Agustí), pagès, de la vila de Badalona,
1949. // — (Antoni, Antonius), mercader, ciutadà
de Barcelona, resident a la ciutat de Palerm, lloctinent del consolat de castellans del regne i l’illa
de Sicília, 1811, lloctinent i procurador de Bernat
de Marimon, cònsol de catalans a Palerm, 1822,
1823, síndic i procurador substitut al regne de
Sicília de Pere Saragossa, síndic i procurador de la
universitat de Barcelona, 1831, procurador de
Bernat de Marimon respecte als sagristans de la
capella de Santa Eulàlia de Palerm, 1900, 1901. //

— (Bernat), conseller de Barcelona, 1680. // —
(Esteve), fill de Jaume Planes i de Magdalena,
germà de Francesc i de Magdalena, marmessor
d’Elisabet, vídua de Pere Antic Mateu, notari i
escrivà major de la Batllia General de Catalunya,
1894. // — (Francesc), fill de Jaume Planes, marmessor d’Elisabet, vídua de Pere Antic Mateu,
notari i escrivà major de la Batllia General de
Catalunya, i de Magdalena, germà d’Esteve i de
Magdalena, hereu universal de la dita Elisabet,
1894. // — (Jaume), espòs de Magdalena, pares
de Francesc, Esteve i Magdalena, marmessor
d’Elisabet, vídua de Pere Antic Mateu, notari i
escrivà major de la Batllia General de Catalunya,
1894. Vegeu MATEU (Pere Antic). // — (Jaume),
notari públic de Barcelona, 1840, 1863, i escrivà
del Consell de Cent, 1822, 1823, 1831, 1839,
1847, 1891, 1965, connotari de Joan Faner, 1746,
1749, 1764, 1768, connotari de Rafael Puig,
difunt, 1826, 1891, 1896, connotari d’Onofre
Rialp i Montserrat Móra, 1934. // — (Jaume),
notari públic de Barcelona, pare de Jeroni Planes,
notari, connotari de Pere Ponç Casademunt,
1774, 1775, 1801, 1854, 1855, 1898. Vegeu i afegiu PLANES (Jeroni). // — (Jeroni), notari i doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, fill del
difunt Jaume Planes, notari públic de Barcelona,
connotari d’Onofre Bou, 1773, 1814, 1841, 1852,
1853, 1897, 1903, 1904, 1915, 1945, connotari
d’Antoni Dou, 1824, 1899, connotari de Francesc
Martí, 1797, 1850, 1851, 1863, 1922, connotari
de Mateu Carbonell, 1950. // — (Magdalena), filla
de Jaume Planes i de l’homònima, neboda
d’Elisabet, vídua de Pere Antic Mateu, notari i
escrivà major de la Batllia General de Catalunya,
germana de Francesc i d’Esteve, 1894. // —
(mossèn). Vegeu PLANES (Jaume).
POL (Joan, Johan), estudiant en arts, habitant de
Barcelona, 1813. // — (Joan Miquel), ciutadà de
Barcelona, espòs d’Anna Caterina, administradora
i hereva substituta de Violant Torres, òlim monja
del monestir de Pedralbes, 1971. // — (Miquel),
argenter, habitant de València, fill i hereu de
l’homònim, sastre, habitant de Barcelona, i
d’Isabel, 1812, 1813, 1932. // — (Miquel), sastre,
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habitant de Barcelona, espòs d’Isabel, pare de
Miquel Pol, argenter, habitant de València, difunt,
1812, 1932.
POLL (Jeroni), verguer, ciutadà de Barcelona, 1891.
PONÇ, Pons (Antoni, Anthoni), aluder, habitant
de València, 1772. // — (Antoni), pagès, ciutadà
de Barcelona, 1732. // —, Pons (Bartomeu,
Barthomeu), baster, ciutadà de Barcelona, difunt,
1766. // —, Pont (Benet), mercader, ciutadà de
Barcelona, comprador de cases al carrer Nou,
1755. // — (Benet), fill i hereu universal del difunt
Sebastià Ponç, ambdós mercaders, ciutadans de
Barcelona, i d’Eufrasina, germà de Francesc i de
Paula, muller de Joan Malet, 1558, 1799, nebot
de Donat Ponç, 1874, 1877. // —, Pons (Donat),
fill de Pere Ponç, canviador, ciutadà de Barcelona,
i de Beneta, mercader, ciutadà de Barcelona,
1795, germà de Sebastià Ponç, germà i hereu
universal de Joana, vídua de Francesc Figueres,
doctor en lleis i/o en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, i de Miquel Falcó, ciutadà de
Barcelona, 1558, 1874, 1877, cunyat i marmessor
de Gaspar Pujada, 1969, oncle i tutor de Benet
Ponç, 1799, 1877, oncle de Paula, muller de Joan
Malet, ciutadà de Barcelona, 1877, tutor de
Miquel, Felip i Elisabet, fills del difunt Joan
Monegal, mercader de la dita ciutat, i de
Caterina, 1841, 1850, 1851, 1872, 1909, testador, 1954. // — (Esteve), ciutadà i notari públic
de Barcelona, 1647, 1676, 1677. // — (Francesc),
fill de Sebastià Ponç, mercader, ciutadà de Barcelona, i d’Eufrasina, germà de Benet, 1558. // —
(Joan), hereu universal d’Elionor, vídua de Joan
Esteve, mercader, ciutadà de Barcelona, 1880. //
— (Pere), canviador, ciutadà de Barcelona, espòs
de Beneta, pares de Donat, Joana i Sebastià,
1751. // —, Pons (Sebastià), fill de Pere Ponç,
canviador, ciutadà de Barcelona, i de Beneta,
mercader, ciutadà de Barcelona, espòs
d’Eufrasina, pares de Benet, l’hereu universal,
1799, Francesc, Paula, muller de Joan Malet, ciutadà de Barcelona, i Jerònima, muller de Gaspar
Pujada, germà de Donat i de Joana, difunt, 1558,
1874, 1877.

PONÇA (Eufrasina), vídua de Sebastià Ponç, mercader, ciutadà de Barcelona, mare i tutora de
Benet Ponç, 1558, 1799, mare de Francesc,
Jerònima, muller de Gaspar Pujada, i Paula, muller
de Joan Malet, 1877, sogra i marmessora de
Gaspar Pujada, ciutadà de Barcelona, 1969.
P ONT (Francesc, Francí), argenter, ciutadà de
Barcelona, cònsol de la confraria de Sant Eloi dels
Argenters de Barcelona, 1608.
PONTARRÓ (Joan), comensal de la catedral de
Tarragona, procurador i ecònom del Capítol de
la dita església, 1780, 1783, 1784.
PORRAÇA (Pere), mercader, marmessor d’Antoni
Romaguera, apotecari, ambdós ciutadans de
Barcelona, 1949.
PORRES, Porros (Constança de, Constansa de),
filla dels difunts Joan de Porres, donzell, habitant
de Valladolid, regne de Castella, i de l’homònima,
testadora, 1912. // — (Joan de), donzell, habitant
de Valladolid, regne de Castella, espòs de
Constança, pares de l’homònima, difunt, 1912.
PORTA (Jaume), mercader, ciutadà de Barcelona,
1640.
PORTAL DE BARCELONA, carrer de la vila de
Granollers, 1920.
POU (Beneta), filla d’Antoni Bosser, paraire de
draps de llana, ciutadà de Barcelona, i d’Isabel,
muller de Martí Pou, mercader, germana de
Caterina Solà, Isabel i Joan Bosser, 1705. // —
(Martí), mercader, espòs de Beneta Pou, 1705. //
— (Onofre, Honofre), donzell, domiciliat a
Barcelona, espòs d’Elisabet de Corbera, 1647,
cavaller, regent la vegueria de Barcelona, Igualada,
Vallès, Moià i Moianès, 1803, 1804, 1829.
PRAT (Francesc), àlies Muntalt, clergue de la diòcesi de Barcelona, 1917. // — (Francesc), potser factor de Jaume Mollet a Nàpols, 1815. Vegeu
MOLLET (Jaume). // — (Pere), prevere, beneficiat a
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la Seu de Barcelona, 1582. // — (Vicenç), de la
parròquia de Sant Esteve de Vilanova, 1582. // —
(àlies). Vegeu TOMÀS (Mateu) i TOMÀS (Pere).
PRATS [DE REI], els, municipi de l’Anoia, vila,
1694.
PRATS (Francina), filla del difunt Joan Ribes, mercader, ciutadà de Barcelona, i de Caterina, germana de Joan i de Guillem, 1825.
Privilegis reials, 1860.
PUGESSOLA (Esteve), prior del monestir de Sant
Agustí, de Barcelona, 1726.
PUIG (fra Gabriel), mestre en sagrada teologia,
prior del monestir de Santa Caterina de
Barcelona, de l’orde dels Predicadors, 1639,
1643, 1645, 1646, 1726. // — (Maties), prevere,
beneficiat a la parròquia de Santa Maria del Mar,
1594. // — (Miquel), hortolà, marmessor i vicegerent de les pies causes d’Eulàlia, vídua de Pere
Ferrer, hortolà i taverner, ambdós ciutadans de
Barcelona, 1759, 1761, 1762, 1805. // — (Pere),
coraller, espòs de Magdalena, hereva universal de
la difunta Joana, vídua de Joan Ferrer, apotecari,
1868. // — (Rafael), notari públic de Barcelona,
1929, 1966, 1967, i escrivà del Consell de Cent,
1891, connotari del difunt Jaume Planes, 1891,
1896, connotari de Jeroni Mollet, 1826. // —,
vídua, mare de Joana, 1857.
PUIG VENTOS (Damianus), 1704.
PUIGCERDÀ, municipi de la Baixa Cerdanya, batlle, jutge, notari, procurador fiscal, veguer, 1926.
PUIGDEPONÇ (Pere), doctor en lleis, ciutadà de
Barcelona, espòs d’Anna, filla de Joan Vilana,
notari públic de Barcelona, i d’Àngela, 1930, jutge
setmaner de la cort de Segimon de Barberà,
cavaller, veguer de Barcelona, Igualada, Vallès,
Moià i Moianès, 1935. // — (Pere), estudiant en
arts, legatari de Beatriu Comes, 1887, 1888.

PUIGIENER (Balthasar), notari de Barcelona, 1623.
PUIGJANER (Pau), mercader, marmessor d’Antoni
Romaguera, apotecari, ambdós ciutadans de
Barcelona, 1949.
P UIGSEC (Miquel), notari públic de Barcelona,
difunt, 1869, 1959, 1960. // — (Pere), cirurgià,
ciutadà de Barcelona, marmessor de Gràcia
Martines, 1845, 1923.
PUIGVERT (Antoni Benet), àlies Blanc, fuster, espòs
de Margarida Blanca, pare de Joan Puigvert, àlies
Blanc, sabater, ambdós de la vila de Granollers,
difunt, 1920. // — (Joan), àlies Blanc, sabater, fill
dels difunts Antoni Benet Puigvert, àlies Blanc,
fuster, i de Margarida Blanca, ambdós de la vila
de Granollers, 1920.
PUJADA (Elisabet), germana de Galceran Salzet i
Carbó i Ombau, ciutadà de Barcelona, difunta,
1863. // — (Gaspar), ciutadà de Barcelona, espòs
de Jerònima, l’hereva universal, marmessora i tutora de la filla Anna, testador, 1969. // — (Joan),
cavaller, domiciliat a Barcelona, espòs d’Elisabet
Àngela Marimona, pare de Tomàs Pujada, donzell,
domiciliat a Barcelona, 1925. // —, Pujades
(Tomàs, Thomas), donzell, fill de Joan Pujada, cavaller, ambdós domiciliats a Barcelona, i d’Elisabet
Àngela Marimona, futur marit d’Isabel, filla del
difunt Lluís Jeroni Ballester i de Joana Beneta Serra,
1892, 1925. Vegeu BALLESTER (Lluís Jeroni).
PUJADES, Puiades (Àngela), filla de Gabriel Pujades, ciutadà de Barcelona, i de Beneta Llobeta,
escolana de Santa Maria de Montsió, 1695,
monja, 1711, 1745. // — (Gabriel), ciutadà de
Barcelona, espòs de Beneta Llobeta, pares d’Àngela, monja de Montsió, 1695, 1711. // — (Joan),
1733. // —, capella dels. Vegeu BARCELONA.–
Esglésies, parròquies i capelles:
PUJOL (Baltasar), prevere, procurador i ecònom
de la comunitat de preveres de l’església de
Santa Maria del Mar, 1817.
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Q
QUADRES, les, lloc de la parròquia de Sant Boi
de Llobregat, 1576.
QUERALT (Dalmau de), senyor de la baronia de
Santa Coloma de Queralt, espòs de Violant,
1547, 1586. // — (Guerau de), espòs de Cecília,
filla de Jaume de Cardona, cavaller, de l’orde de
Sant Jaume de l’Espasa, baró de Sant Mori, i de
Caterina de Rocabertí i de Cardona, marmessor
del sogre i curador dels cunyats menors: Joan,
Maria i Isabel, 1978. Vegeu CARDONA (Jaume de).
// — (Violant, Yolant de), filla de Joan Ros, professor de lleis, ciutadà de Barcelona, i de
Margarida, muller de Dalmau de Queralt, senyor
de la baronia de Santa Coloma de Queralt, germana de Guerau Ros, ciutadà de Barcelona,
1547, 1586.
Q UINTANA (Joan), doctor en lleis, ciutadà de
Barcelona, jutge setmaner de la cort de Jeroni
Orriols, donzell, sotsveguer i regent la vegueria
de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès,
1963. // — (Miquel), doctor en lleis, ciutadà de
Barcelona, jutge setmaner de la cort d’Onofre
Pou, cavaller, regent la vegueria de Barcelona,
Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 1829.

RAMÍREZ (Fernando), comanador de l’orde de Sant
Jaume de l’Espasa, habitant de Barcelona, espòs
d’Elionor, filla de Perot Miquel, 1935.
RAMON, fill d’Arnau Roger Dusai i d’Anna, germà
d’Eimeric, Lluís i Dionís, 1871. // — (Pere), prevere
de la catedral de Tarragona, difunt, 1865. // — DE
PERALTA (Gràcia), mare de Benet de Peralta, donzell,
domiciliat a Barcelona, espòs de Caterina, 1959.
RAN I D’ARENES (Jaume de la), receptor a la ciutat
i diòcesi de Barcelona del béns pertanyents a la
cambra del fisc del rei d’Aragó i Castella pels
crims d’heretgia i apostasia, 1937, 1938.
R ASPALL (Climent), notari públic, ciutadà de
Barcelona, 1970, 1972.
RAVENNA, ruta, itinerari a la capital italiana de la
província homònima de l’Emília-Romanya, 1815.
REAL (fra Pere), frare del monestir de Santa Maria
de la Mercè de la Redempció dels Captius de
Barcelona, marmessor i vicegerent de les pies causes d’Eulàlia Beneta, muller de Pere Miquel
Carbonell, escrivà i arxiver reial, 1828, 1835.
R ECORD (Jaume), fuster i mercer, de la vila de
Granollers, 1920.

R
Reial Audiència, 1756.
RAFAELA, filla de Jaume de Cardona, cavaller, de l’orde de Sant Jaume de l’Espasa, baró de Sant Mori, i de
Caterina de Cardona i de Rocabertí, germana de
Lluís, Jaume, Cecília, Joan, Maria i Isabel, 1978. // —,
filla del difunt Guillem Pere Comes, mestre en arts i
en medicina, néta de Beatriu Comes, germana de
Francesc, Maria Anna i Cecília, 1887. // —. Vegeu
SERRA (Rafaela).
RAM (Antoni), cunyat de Joan Castellet, pagès, de la
parròquia de Santa Fe del Penedès, 1939. Vegeu
CASTELLET (Joan). // — (Jaume), mercader, ciutadà
de Barcelona, testimoni, 1882.

REIG (Francesc Benet), notari, fill de Pere Joan Reig,
notari públic de Barcelona, 1932. // — (Pere Joan),
notari públic de Barcelona, pare de Francesc Benet
Reig, notari, 1642, 1681, 1699, 1895, difunt, 1932.
REINALT (Francesc), de Perpinyà, notari públic, 1756.
REIXAC (Bartomeu de), de la parròquia de Sant
Vicenç de Mollet, administrador general i curador
del seu germà Bernat, de la dita parròquia, 1916. //
— (Bernat de), de la parròquia de Sant Vicenç de
Mollet, boig, espòs de Caterina, germà de
Bartomeu, de la dita parròquia, 1916.
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RENARD (Pau), notari públic de Barcelona, 1712,
1745, 1941, procurador substitut de Lluís Vilana,
notari i ciutadà de Barcelona, 1979.
RESTANY (Arnau), candeler, pare de Francesca o
Francina, muller d’Arnau d’Avasses, mercader, ambdós ciutadans de Barcelona, difunt, 1813, 1932.
RIALP (Onofre), connotari de Montserrat Móra i
del difunt Jaume Planes, notari públic de Barcelona
i escrivà del Consell de la dita ciutat, 1934.
RIBA (Berenguer, Beranguer), apotecari, ciutadà
de Barcelona, fill del difunts homònim i de
Bartomeua, espòs de Caterina, l’hereva universal,
pare de la difunta homònima, avi de Joan Pau
Totosaus, 1613, testador, 1778. // —
(Berenguer), espòs de Bartomeua, pare de
l’homònim, apotecari, ciutadà de Barcelona,
difunt, 1778. // —. Vegeu RIBA (Berenguer).
RIBERA (Diego de), bisbe de Mallorca, del Consell
Reial, comissari general de la Santa Creuada,
1717. // — (Francesc), espòs i marmessor de
Francina, filla dels difunts Benet Mateu, apotecari, i
de l’homònima, pare de Francesc i de Joan, els
hereus universals, germà de Joan, tots mercaders i
ciutadans de Barcelona, 1618, 1619, 1790, difunt,
1862. // — (Francesc), fill de l’homònim i de
Francina, germà de Joan, tots mercaders i ciutadans de Barcelona, 1790, 1862, 1922. // —
(Francina), filla dels difunts Benet Mateu, apotecari, i de l’homònima, muller de Francesc Ribera,
mercader, mare de Francesc i de Joan, els hereus
universals, germana de Joan Mateu, apotecari, tots
ciutadans de Barcelona, testadora, 1790, vídua,
1862, 1922. // — (Joan), batlle de la vila de Sitges,
espòs d’Elisabet, vídua de Bartomeu Gener, cotoner, ciutadà de Barcelona, 1940. // — (Joan), fill
de Francesc Ribera i de Francina, germà de
Francesc, tots mercaders i ciutadans de Barcelona,
1790, 1862, 1922. // — (Joan), mercader, ciutadà
de Barcelona, germà de Francesc, cunyat i marmessor de Francina Ribera, 1790. // —, mossèn
Ribera. Vegeu RIBERA (Francesc, Francina).

RIBES (Guillem), fill del difunt Joan Ribes, mercader,
ciutadà de Barcelona, i de Caterina, germà de Joan
i de Francina Prats, 1825. // — (Joan), fill i hereu
universal del difunt Joan Ribes, mercader, ciutadà
de Barcelona, i de Caterina, germà de Guillem i de
Francina Prats, 1825, 1867. // — (Joan, Johan),
mercader, ciutadà de Barcelona, vidu de Caterina,
pare de Joan, l’hereu universal, Guillem i Francina
Prats, 1801, testador, 1825. // — (Joan), de
Palamós, nebot i hereu universal substitut de
l’homònim, mercader, ciutadà de Barcelona, 1825.
// — (Miquel de), donzell, senyor de la torre o
casa de Cornellà, al Llobregat, 1919.
RIC (Jaume), abat del monestir de Santa Maria de
Ripoll, vicari general de Guillem Ramon de Vic,
prevere cardenal de Sant Marcel, bisbe de
Barcelona, 1917.
RIEMBAU (Joan), prevere, difunt, 1899.
RIERA (Miquel), carnisser, ciutadà de Barcelona, fill
de Nicolau Riera, de la vila de Granollers, i
d’Antònia, espòs d’Elionor, 1712. // —, Çarriera
(Miquel sa), donzell, domiciliat a Barcelona, batlle
general de Catalunya, 1631, cavaller, 1655. // —
(Nicolau), de la vila de Granollers, espòs
d’Antònia, pares de Miquel Riera, carnisser, 1712.
Vegeu SARRIERA.
RIGARDÀ, municipi del Conflent, 1911.
RIPOLL (Pere), notari públic de Barcelona, 1908,
1964.
RIQUER (Andreu), doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner de la cort de
Segimon de Barberà, donzell, regent la vegueria
de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès,
1913. // — (Antoni), doctor en lleis, jutge setmaner de la cort de Galceran Fiveller, regent la
vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i
Moianès, 1873.
RIUDOR (Gaspar de), prevere, beneficiat a l’església de Sant Joan de Barcelona, 1740.

401

Índex onomàstic i de matèries

ROCA [DEL VALLÈS], la, municipi del Vallès
Oriental, castell, terme, 1947.
ROCA (Antoni), prevere beneficiat de la Seu de
Barcelona i administrador de l’Hospital de Sant
Sever, 1883-1885, 1893. // — (Eloi), ferrer, ciutadà
de Barcelona, 1595. // — (Jaume), prevere, vicari de
l’església dels sants Just [i Pastor], 1881. // — (Jeroni),
batxiller en lleis i doctor en ambdós drets, fill i hereu
universal del difunt Nicolau Roca, notari públic, tots
dos ciutadans de Girona, 1789, 1890. // —, Rocha
(Nicolau, Nicholau), notari públic, pare de Jeroni
Roca, batxiller en lleis i doctor en ambdós drets, tots
dos ciutadans de Girona, testador, 1789, 1890.
ROCABERTÍ I DE CARDONA (Caterina de). Vegeu
CARDONA I DE ROCABERTÍ (Caterina).
ROCAMORA (Joan), mercader, ciutadà de Tarragona, espòs de Caterina, 1865.
R OGER (Joan), corredor d’orella públic de
Barcelona, 1964. // — (Quirze Pere), espòs
d’Elionor, filla de Joan Vilana, notari públic de
Barcelona, i d’Àngela Antiga, germana de Lluís,
Guerau, Joan, Adrià, Serena, muller de Joan
Vilafranca i de Bastida, i Anna, muller de Pere
Puigdeponç, 1930.
ROIG (Francesc), teixidor de draps de lli, ciutadà
de Barcelona, espòs d’Elionor, pare d’Anna,
difunt, 1918. // — (Jaume), mercader català, procurador d’Antoni Planes, mercader, ciutadà de
Barcelona resident a Palerm, lloctinent i procurador general de Bernat de Marimon, cònsol de
catalans a la ciutat de Palerm, 1823. // — (Joan),
primer espòs d’Elisabet, vídua de Jofre de
Cruïlles, pare de Nicolau Roig, ambdós ciutadans
de Barcelona, i del difunt Francesc, difunt, 1830. //
— (Nicolau), fill del difunt Joan Roig, ambdós ciutadans de Barcelona, i d’Elisabet, vídua de Jofre
de Cruïlles, espòs de l’homònima, germà del
difunt Francesc, 1830.
ROMA, capital d’Itàlia, del Laci i de la província
homònima, 1971.

R OMAGUERA , Romaguera Bertran (Antoni,
Anthoni), apotecari, ciutadà de Barcelona, fill dels
difunts Pere Romaguera, fuster, i d’Antònia, hereu
universal del difunt Joan de Casanova, cirurgià,
padrí de la seva filla Margarida, 1642, 1724, 1836,
marmessor de Pere Gorofre, manescal, tots ciutadans de Barcelona, 1886, testador, 1949, difunt,
1972. Vegeu CASANOVA (Margarida). // — (Pere),
fuster, espòs d’Antònia, pare d’Antoni
Romaguera, apotecari, ambdós ciutadans de
Barcelona, difunt, 1949.
ROMANIA, nom amb el qual es designava
l’Imperi bizantí a l’edat mitjana, cònsol de catalans, 1860.
ROMEU (fra Antic), de l’orde del Carmel, fill del
difunt Joan Romeu, fuster, nebot de Jaume Salmoi,
1923. // — (Francesc), fill de Pere Miquel Artigó,
àlies Miró, senyor del castell de Vilar, terme de
Gospí, vegueria de Cervera, 1776. Vegeu ARTIGÓ
(Pere Miquel). // — (Jaume), ciutadà, 1776. // —
(Jaume), ciutadà de Barcelona, fill de Rafael
Romeu, 1577, germà de Joan Romeu, cavaller, i
de la difunta Isabel Romeua, monja de monestir
de Santa Maria de Valldonzella, 1769. // — (Joan),
cavaller, fill del difunt Rafael Romeu, germà de
Jaume Romeu i de la difunta Isabel Romeua,
monja de monestir de Santa Maria de
Valldonzella, 1769. // — (Joan), fuster, pare de fra
Antic Romeu, de l’orde del Carmel, difunt, 1923.
// —, Romei (Rafael, Raphael), pare de Joan, cavaller, Jaume, i Isabel, monja de monestir de Santa
Maria de Valldonzella, difunt, 1577, 1769.
ROMEUA (Isabel), monja de monestir de Santa
Maria de Valldonzella, filla del difunt Rafael
Romeu, germana de Jaume i de Joan Romeu,
cavaller, difunta, 1769.
ROS (Galceran Benet), fill de Joan Ros i d’Elionor,
germà de Joan Benet, 1560, 1578. // — (Gaspar),
mercader, ciutadà de Barcelona, espòs d’Elionor,
1628. // — (Guerau), ciutadà de Barcelona,
germà de Violant, pare d’Anna, 1586, 1709. // —
(Joan), espòs d’Elionor, pares de Joan Benet i de
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Galceran Benet, 1560, 1578. // — (Joan), professor de lleis, ciutadà de Barcelona, espòs de
Margarida, pares de Violant, 1586. // — (Joan
Benet), fill de Joan Ros i d’Elionor, ciutadà i clavari
de la ciutat de Barcelona, 1844, germà de
Galceran Benet, 1560, 1578. // — (Salvador),
mercader, habitant de Barcelona, testimoni, 1874.
// — (Sebastià), cavaller, habitant de Barcelona,
1773. // — DE LES CANALS DE GANA (Joan), germà
de Damià, ambdós hereus universals substituts
de Joan Castellet, pagès, de la parròquia de Santa
Fe del Penedès, 1939.
ROSANES (Galceran de), espòs d’Elisabet Anna,
filla del difunt Pere Climent Rovira, mercader, i
de Joana Beneta, germana de Galceran, Bernat,
Gaspar, Gabriel, Perot i Àngela, difunta, muller de
Bernat Joan de Tamarit, 1837.
ROSELLÓ, Roseló, Rosselló. Vegeu ROSSELLÓ (Joan).
ROSER (Pere Joan), mercader, ciutadà de Barcelona,
tutor dels fills i hereus de Miquel Ferrer, 1895.
ROSES, municipi de l’Alt Empordà, 1825.
ROSSA (Anna), filla de Guerau Ros, ciutadà de
Barcelona, muller en primeres noces de Joan Llull,
ciutadà de Barcelona, pares de Joan Lluís Llull, i
muller en segones noces de Francesc Jeroni
Marc, donzell, domiciliat a Barcelona, senyor dels
castells d’Eramprunyà i de Castelldefels, pares de
Maria Anna i d’Agnès Anna Honorada, 1586,
1709, 1713, 1738, 1754.
ROSSELL (Antoni), de la vila de Sant Vicenç dels
Horts, espòs de Francina, pares de Beatriu
Comes, muller de Guillem Pere Comes, mercader, ciutadà de Barcelona, difunt, 1887, 1888. //
—, Rocell (Pere), batifuller d’or i d’argent, 1828,
1835, marmessor de Beatriu, vídua de Guillem
Pere Comes, mercader, ambdós ciutadans de
Barcelona, 1887, 1888.
ROSSELLÓ, el, comtat, situat al nord dels Pirineus,
capità general, 1914, defensa, 1774, 1792, 1824,

notari, 1699, 1827, 1878, 1923, procurador reial,
1756, vicegerent del governador general, 1767,
privilegis als barcelonesos, 1756, 1791.
ROSSELLÓ (Joan), agricultor, de la vila de Sant Boi
de Llobregat, 1889.
R OVIRA (Bernat), fill del difunt Pere Climent
Rovira, mercader, i de Joana Beneta, germà de
Galceran, Gaspar, Gabriel, Perot, Àngela, muller
de Bernat Joan de Tamarit, difunta, i Elisabet
Anna, muller de Galceran de Rosanes, 1837. //
— (Francesc), mercader, ciutadà de Barcelona,
1662. // — (Gabriel), fill del difunt Pere Climent
Rovira, mercader, i de Joana Beneta, germà de
Galceran, Gaspar, Bernat, Perot, Àngela, muller
de Bernat Joan de Tamarit, difunta, i Elisabet
Anna, muller de Galceran de Rosanes, 1837. //
— (Galceran), fill del difunt Pere Climent Rovira,
mercader, i de Joana Beneta, germà de Gaspar,
Gabriel, Bernat, Perot, Àngela, muller de Bernat
Joan de Tamarit, difunta, i Elisabet Anna, muller
de Galceran de Rosanes, hereu universal de la
mare, 1837. // — (Galceran), nebot i hereu universal substitut de Francesc Benet Franc, doctor
en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, regent la
cancelleria reial al Principat de Catalunya, 1635,
1966, 1967. Vegeu F RANC (Jaume), M ARIMON
(Bernat Joan) i PLANELLA I DE TALAMANCA (Bernat
Joan de). // — (Gaspar), fill del difunt Pere
Climent Rovira, mercader, i de Joana Beneta,
germà de Galceran, Bernat, Gabriel, Perot, Àngela, muller de Bernat Joan de Tamarit, difunta, i
Elisabet Anna, muller de Galceran de Rosanes,
1837. // — (Joan), ciutadà de Barcelona, escrivà
de manament reial i notari per tota la terra i la
dominació reials, connotari de Gabriel Bells,
1920. // — (Joan), notari, procurador d’Anna
Joana, muller d’Esteve Salverdenya, doctor en
ambdós drets, regent l’assessoria de la cort del
vicegerent general del governador del Principat
de Catalunya, ambdós ciutadans de Barcelona,
1980. // — (Pere Climent), mercader, espòs de
Joana Beneta, pare de Galceran, Bernat, Gaspar,
Gabriel, Perot, Àngela, muller de Bernat Joan de
Tamarit, difunta, i Elisabet Anna, muller de
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Galceran de Rosanes, difunt, 1635, 1837. // —
(Perot), abat de Santa Maria de l’Estany i canonge
de Barcelona, fill del difunt Pere Climent Rovira,
mercader, i de Joana Beneta, germà de Galceran,
Gaspar, Bernat, Gabriel, Àngela, muller de Bernat
Joan de Tamarit, difunta, i Elisabet Anna, muller
de Galceran de Rosanes, 1837. // —, Çarrovira
(Ramon sa, Raymundus), doctor en lleis, ciutadà
de Barcelona, espòs de Beneta, pares de Ramon
Cristòfol, 1597, 1701. // —, Çarrovira (Ramon
Cristòfol sa, Raymundus Cristofolus), fill de
Ramon sa Rovira, doctor en lleis, i de Beneta,
1701. Vegeu SARROVIRA. // — (Salvador), notari,
ciutadà de Barcelona, testimoni, 1980.
ROVIROLA (Joan), cònsol de l’ofici dels argenters
de Barcelona, 1542.
RUBERTET, secretari del rei de França Lluís XII, 1733.
RUFET (Lluís), notari públic de Barcelona, 1560, 1578.
R UFFO (Joan), bisbe de Bertinoro i titular de
Forlimpopoli, col·lector general i nunci apostòlic
de tots els regnes d’Espanya, 1716.
RULL (Antoni), 1723.
RUPIT (Jeroni), notari, ciutadà de Barcelona, procurador de Jeroni Roca, doctor en ambdós drets,
ciutadà de Girona, 1890.
S
SABADELL, municipi i cocapital del Vallès
Occidental, vila, 1671.
SABADIA (Bartomeu), sastre, ciutadà de Barcelona,
testimoni, 1982.
SABASTIDA. Vegeu BASTIDA.
SACALM (Francesc Miquel Benet), donzell, domiciliat a Barcelona, 1566.
SAFONT, Çafont (Bernat), ciutadà de Barcelona,

1770. // — (Bernat), doctor en ambdós drets,
habitant de Barcelona, 1770. // — (Francesc),
mercader, ciutadà de Barcelona, testimoni, 1906.
// —, Font (Miquel, Miquel Benet ça), ciutadà de
Barcelona, fill del difunt Pere Safont, ciutadà de
Barcelona, germà d’Àngela Beneta de Ganer,
vídua de Guillem Ramon de Ganer, donzell,
domiciliat a la vegueria de Cervera, després habitant i ciutadà de Barcelona, 1636, 1896. // —
(Nicolau), clergue, prevere beneficiat de la catedral de Barcelona, 1917. // — (Nicolau), notari,
ciutadà de Barcelona, procurador d’Antic Pau,
clergue, fill de Dionís Pau i d’Angelina de la
Geltrú, 1803. // —, Font (Pere, Pere ça), mercader, ciutadà de Barcelona, pare d’Àngela Beneta
de Ganer, vídua de Guillem Ramon de Ganer,
donzell, domiciliat a la vegueria de Cervera, després habitant i ciutadà de Barcelona, i de Miquel
Benet, 1636, 1896.
S AFRANQUESA , Çafranquesa (Gaspar), notari
públic de Barcelona, 1759, 1761, 1762, 1805,
1952, 1983.
SAIOLA (Elionor), priora del monestir de Montsió,
1605, 1711. // — (Isabel -sic.-), priora del monestir de Montsió, 1695.
SALA (Caterina, Catherina), vídua de Pau Sala,
vidrier, ciutadà de Barcelona, mare de Pere Pau,
l’hereu universal, i de Paula Beneta, 1779, 1879.
Vegeu SEGARRA (Bernabé). // — (Pau), 1897. //
— (Pau), fill de Beneta i del difunt Vicenç Sala,
ambdós vidriers, ciutadans de Barcelona, espòs
de Caterina, pare de Pere Pau, l’hereu universal, i
de Paula Beneta, difunt, 1779, 1879. // — (Pere
Pau), fill i hereu universal del difunt Pau Sala,
vidrier de Barcelona, i de Caterina, germà de
Paula Beneta, 1879. // — (Rafael), apotecari, marmessor i vicegerent de les pies causes de
Bartomeu Ponç, baster, ambdós ciutadans de
Barcelona, 1766, jutge arbitrador, 1927. Vegeu
S ERRACLARA (Pere). // — (Vicenç), espòs de
Beneta, pare de Pau Sala, ambdós vidriers, ciutadans de Barcelona, difunt, 1879.
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SALANIA (Jaume, Jacme), obtentor d’una capellania
sota la invocació de Santa Anna, prevere, beneficiat a la Seu de Barcelona, administrador de la
capella de Sant Sever, 1574, 1583, 1593.
SALBÀ (Jaume), buidador, ciutadà de Barcelona,
testimoni, 1935. // — (Jaume), donzell, domiciliat
a Barcelona, regent la vegueria de Barcelona,
Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 1777, testimoni,
1906. // — (Martí), àlies Vinyes, donzell, domiciliat a Barcelona i a l’Aragó, 1910.
SALELLES (Jaume), botiguer, ciutadà de Barcelona,
espòs de Francina, 1798.
SALES, indret de la vila de Sant Boi de Llobregat,
1889.
S ALGUEDA (Elionor), filla i cohereva universal
d’Isabel, filla dels difunts Guillem Martí, mercader,
ciutadà de Barcelona, i d’Isabel, vídua de Jaume
Antoni, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, germana de Joan Antoni, 1794.
SALMOI (Jaume), agricultor, ciutadà de Barcelona,
pare de fra Jaume Salmoi, de l’orde del Carmel,
1923. // — (fra Jaume), de l’orde del Carmel, fill de
l’homònim, agricultor, ciutadà de Barcelona, 1923.
SALVERDENYA (Anna Joana), filla de Jaume Mollet,
cavaller, oriünd de Blanes, ciutadà de Barcelona,
muller d’Esteve Salverdenya, doctor en ambdós
drets, ciutadà de Barcelona, regent l’assessoria de la
cort del vicegerent general del governador del
Principat de Catalunya, germana de Ramon Miquel,
Isabel, resident a Nàpols, i Joana, 1815, 1980. // —
(Esteve), doctor en lleis i/o en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, regent l’assessoria de la cort del
vicegerent general del governador del Principat de
Catalunya, espòs d’Anna Joana, filla de Jaume
Mollet, cavaller, nat a Blanes, ciutadà de Barcelona,
curador de Ramon Miquel, fill i hereu universal del
dit Jaume, 1815, 1980. Vegeu MOLLET (Jaume).
SALZET CARBÓ I OMBAU (Galceran), ciutadà de
Barcelona, 1546.

SAMARÈS, Samerès (Nicolau), ciutadà de Barcelona, espòs d’Esteveta, difunt, successor dels
hereus de, 1759, 1762.
S AMPSÓ , Sampso (Francesc Bonaventura,
Franciscus Bonaventura), fill de Gabriel Sampsó,
ciutadà de Barcelona, germà i hereu universal del
difunt Miquel Antic Sampsó, tots tres ciutadans de
Barcelona, 1914. Vegeu ANNA, vídua de Miquel
Antic Sampsó. // — (Gabriel), ciutadà de
Barcelona, pare de Miquel Antic, difunt, i de
Francesc Bonaventura Sampsó, sogre d’Anna,
vídua, en primeres noces, del dit Miquel Antic,
1914. // —, Sampso (Miquel Antic, Michael
Anthicus), ciutadà de Barcelona, fill de Gabriel
Sampsó, espòs, en primeres noces, d’Anna, germà
de Francesc Bonaventura Sampsó, difunt, 1914.
SÁNCHEZ (Andrés), frare de l’orde de Santa Maria
del Carmel, del convent de Barcelona, marmessor de Constança de Porres, 1912. Vegeu PORRES
(Constança de). // —, Sanchez (Lluís, Ludovicus),
cavaller, conseller i tresorer general de Carles I,
1848, 1858-1861, 1906. // — DE O RIHUELA
(Gaspar), funcionari de la cort de Carles I, 1848.
SANT ANDREU DE PALOMAR, parròquia, antic
municipi i avui barri de Barcelona. Vegeu VALLBONA DEL BOSC.
SANT BOI DE LLOBREGAT, municipi del Baix
Llobregat, 1852, 1854, 1889, agricultor, 1889,
1981, notari, 1889, 1981, parròquia, 1576, 1981.
SANT CEBRIÀ DE TIANA, parròquia, en el
municipi de Tiana, comarca del Maresme, 1916.
SANT CUGAT DEL VALLÈS, Sant Culgat, municipi del Vallès Occidental, abat, benefici de
Corpore Christi, monestir, monjo, pabordia major,
pabordia del Penedès, 1587, 1749.
SANT ESTEVE DE VILANOVA DEL VALLÈS,
parròquia, en el municipi de Vilanova del Vallès,
comarca del Vallès Oriental, 1582, 1947.
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SANT FELIU DE CANOVELLES, parròquia, en el
dit municipi del Vallès Oriental, 1712.

SANT MORI (SANT MAURICI), municipi de l’Alt
Empordà, bacins, baró, parròquia, 1978.

SANT FELIU DE LLOBREGAT, parròquia, en el dit
municipi del Baix Llobregat, torre, rendes, 1925.

SANT PONÇ DE CORBERA, monestir, en el
municipi de Cervelló, comarca del Baix Llobregat,
1845.

SANT GENÍS D’HORTA, parròquia, antic municipi i avui barri de la ciutat de Barcelona, 1949.
SANT ISCLE DE LES FEIXES, parròquia, en el
municipi de Cerdanyola del Vallès, comarca del
Vallès Occidental, 1761, 1762, 1805.
SANT JAUME DE COMPOSTEL·LA O DE
GALÍCIA, capital de la comunitat autònoma de
Galícia, preveres pelegrins, 1680.
Sant Jaume de l’Espasa, orde, 1799, 1869, 1892,
1935, 1978.
SANT JERONI DE LA MURTRA, Sant Hierònim,
monestir, en el municipi de Badalona, comarca
del Barcelonès, 1707, 1868.
SANT JERONI DE LA VALL D’HEBRON. Vegeu
BARCELONA.– Monestirs i convents:
SANT JERONI DE LA VALL DE BETLEM, monestir.
Vegeu SANT JERONI DE LA MURTRA, monestir.
Sant Joan de Jerusalem, orde, 1848 (Aragó), 1914
(Castella).
SANT JOAN DE L’ERM, SANT JOAN DE
SALERM O SANT JOAN DEL COLL, monestir,
en el municipi de Sant Just Desvern, comarca del
Barcelonès, 1917.
SANT JORDI DESVALLS, municipi del Gironès, a
la diòcesi de Girona, casal, 1754.
SANT MARTÍ D’AVIÀ, municipi del Berguedà, a
la diòcesi d’Urgell, parròquia, 1590.
SANT MARTÍ DE PROVENÇALS, antic municipi
i avui barri de Barcelona, 1783, 1784.

SANT RAMON DE PORTELL, municipi de la
Segarra, format per diversos llogarets, entre els
quals Gospí. Vegeu GOSPÍ.
SANT SALVADOR DE LA PLACA/PLAÇA/
PLASSA, SAN SALVATORE DELLA/DI/LA
PLACA, CASTELLO DI MOTTA LA PLACA,
Sanctus Salvator de la Plassa, monestir, en el municipi de Francavilla di Sicilia, província de Messina, regió
de Sicília, abat, 1856, 1864, 1873, 1883-1885, 1893,
1924.
SANT VICENÇ DE MOLLET, parròquia, en el
municipi de Mollet del Vallès, comarca del Vallès
Oriental, 1916.
SANT VICENÇ DELS HORTS, municipi del Baix
Llobregat, 1572, 1887, 1888.
SANTA COLOMA DE GRAMENET, municipi
del Barcelonès, parròquia, rector, rectoria, 1590.
SANTA COLOMA DE QUERALT, municipi de
la Conca de Barberà, baronia, 1547, 1586.
Santa Creuada, butlla, comissaris, predicadors i altres
oficials, receptors, tresorers, 1716, 1717, 1778.
SANTA FE DEL PENEDÈS, parròquia, en el
municipi homònim de l’Alt Penedès, 1939.
SANTA MAGDALENA DE CORBERA, capella o
església, a Corbera de Dalt, municipi de Corbera
de Llobregat, comarca del Baix Llobregat, 1845,
1955.
SANTA MARIA DE BELLULLA, capella del
terme de la parròquia de Sant Feliu de
Canovelles, vora Granollers, llàntia, 1712.
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SANTA MARIA DE L’ESTANY, monestir. Vegeu
l’ESTANY, monestir.
SANTA MARIA DE MATARÓ, parròquia, en el
municipi de Mataró, comarca del Maresme, 1947.
SANTA MARIA DE MONTALEGRE, Montalegre, monestir. Vegeu BARCELONA.– Monestirs i
convents:
SANTA MARIA DE MONTSERRAT, Montserrat,
monestir, en el municipi de Monistrol de
Montserrat, comarca del Bages, 1562, 1954.
SANTA MARIA DE RIPOLL, monestir, en el
municipi de Ripoll, comarca del Ripollès, abat,
1917.
SANTA MARIA I SANT BARTOMEU DE SANTS,
parròquia, en l’antic municipi de Sants, avui barri de
Barcelona, 1664-1666, 1691, 1696, 1977.
S ANTCLIMENT , Sanct Climent (Francesc de,
Ffrancesch de), ciutadà de Barcelona, fill de Pere
Joan de Santcliment, ciutadà de Barcelona, espòs
de Beatriu de Corbera, germà de Joan Bernat,
Lluís i Pere Joan, cunyat de Ferrer de Gualbes,
donzell, domiciliat a Barcelona, 1570, 1723. // —
(Guillem de), conseller de Barcelona, 1680. // —
(Guillem de), cavaller, ciutadà de Barcelona,
espòs de Joana Bastida de Santcliment, pare de
Joan, Frederic, Guillem, Elionor, muller de
Galceran Salzet Ombau i Carbó, ciutadà de la
dita ciutat, i Caterina, vídua de Perot Sarriera,
difunt, 1797. // — (Joan Bernat de), clergue de la
diòcesi de Barcelona, fill de Pere Joan de
Santcliment, ciutadà de Barcelona, germà de
Francesc, Lluís i Pere Joan, 1723. // — (Lluís de),
estudiant de dret civil, ciutadà de Barcelona, fill
de Pere Joan, germà de Francesc, Joan Bernat i
Pere Joan, 1723. // —, Sant Clement (Pere de),
donzell, domiciliat a Barcelona, cunyat de Ferrer
de Gualbes, donzell, domiciliat a Barcelona, 1570,
1650, 1655, 1787, parent de Jerònima Onofra i
d’Elionor Anna, donzelles, filles del difunt Lluís

Jeroni Ballester, ciutadà de Barcelona, i de Joana
Beneta, 1892. Vegeu BALLESTER (Lluís Jeroni). //
— (Pere Joan de), ciutadà de Barcelona, pare de
Francesc, Joan Bernat, Lluís i Pere Joan, oncle de
Francesc Cardona Bussot i de Sitges, ciutadà de
Barcelona, 1723. // — (Pere Joan de), ciutadà de
Barcelona, fill de Pere Joan de Santcliment, germà
de Francesc, Lluís i Joan Bernat, 1723. // —
(Ysabel de), muller de Ramon de Torrelles, 1631.
// — I/Y CARBONA (Elionor de, Alionor de), filla
del difunt Guillem de Santcliment, cavaller, ciutadà de Barcelona, i de Joana Bastida de
Santcliment, muller de Galceran Salzet Ombau i
Carbó (Galceran Carbó), ciutadà de la dita ciutat,
mare de Galceran, l’hereu universal, Joana Anna,
Àngela i Beatriu Carbona, germana de Joan de
Santcliment i de Requesens, Caterina de
Santcliment i Sarriera, Guillem i Frederic de
Santcliment, testadora, 1797, 1863. // — [ I
D ’H OSTALRIC -S ABASTIDA ] (Frederic de), donzell,
governador de l’illa de Menorca, 1964, fill de
Guillem de Santcliment, cavaller, ciutadà de
Barcelona, i de Joana Bastida de Santcliment,
germà de Joan, Guillem, Caterina, i Elionor, espòs
de Caterina, 1797. // — [ I D ’H OSTALRIC SABASTIDA] (Guillem de), donzell, fill de Guillem
de Santcliment, cavaller, ciutadà de Barcelona, i
de Joana Bastida de Santcliment, germà de Joan,
Caterina, Frederic i d’Elionor de Santcliment i
Carbona, 1797. // — [I D’HOSTALRIC-SABASTIDA]
(Joan de). Vegeu — I DE REQUESENS (Joan de). //
— I DE REQUESENS (Joan de), germà, marmessor i
hereu universal substitut d’Elionor de Santcliment
i Carbona, germà de Caterina de Santcliment i
Sarriera, Guillem i Frederic, 1797. // — I SARRIERA
(Caterina de), vídua de Perot Sarriera, donzell,
domiciliat a la ciutat de Girona, germana, marmessora i hereva universal substituta d’Elionor de
Santcliment i Carbona, germana de Joan de
Santcliment i de Requesens, Guillem i Frederic,
1797, 1964. Vegeu S ANTCLIMENT I C ARBONA
(Elionor de).
S ANTDIONÍSIA , tia de Francesc Sebastià de
Terrades, difunta, heretat, 1933.
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SANTES CREUS, Santa Maria de Santes Creus,
monestir, en el dit poble del municipi
d’Aiguamúrcia, comarca de l’Alt Camp, 1750.

SARDENYA, illa, 1780.
SARRIÀ, parròquia, antic municipi i avui barri de la
ciutat de Barcelona, 1894. // —, Calopa de, 1557.

SANTJORDI (Joan), heretge, difunt, 1876.
SANTJUST I DE GUIXAR (Francesc), cavaller, domiciliat a Barcelona, espòs d’Àngela, pare de Miquel
Montserrat Santjust i de Guixar, marmessor i
hereu universal de Joan Castellet, pagès, de la
parròquia de Santa Fe del Penedès, 1939. // —
(Miquel Montserrat), fill de Francesc Santjust i de
Guixar, cavaller, domiciliat a Barcelona, i d’Àngela,
hereu universal substitut de Joan Castellet, pagès,
de la parròquia de Santa Fe del Penedès, 1939.
SANTLLEÍ (Onofre), paraire de draps de llana, ciutadà de Barcelona, 1618, 1619.
S APILA (Bernat Sever), ciutadà de Barcelona,
nebot de Guillem Benet de Cabanyelles, donzell,
domiciliat a Barcelona, 1932, marmessor
d’Elisabet, filla dels difunts Mateu de Soler, ciutadà de Barcelona, i d’Elionor, vídua de Joan Roig,
ciutadà de Barcelona, i de Jofre de Cruïlles respectivament, 1830. // —, Capila (Esteve, Steve),
espòs d’una filla d’Arnau Roger Dusai, 1871, ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona, síndic i
procurador de la universitat de la dita ciutat,
1934, 1945. Vegeu PILA, sa.
SARAGOSSA, Caragoça, Zaragosa, ciutat capital
de l’antic regne d’Aragó i de la província homònima, 1839, 1848, privilegis dels jurats a Aragó,
1791, sagristia de la catedral, 1910.
SARAGOSSA (Joan), fill de Pere Saragossa, ambdós
notaris públics i ciutadans de Barcelona, 1838,
1971, connotari del difunt Pere Joan Reig, 1932.
// —, Caragossa (Pere), pare de Joan Saragossa,
ambdós notaris públics i ciutadans de Barcelona,
1708, 1816, 1883-1885, 1893, síndic i procurador
de la ciutat de Barcelona, 1831, difunt, 1971.
SARDANYA, de Sant Boi, comprador de carn de
moltó per a la ciutat de Barcelona, 1852, 1854.

SARRIERA (Perot), donzell, domiciliat a la ciutat de
Girona, espòs de Caterina de Santcliment i
Sarriera, difunt, 1797, 1964. Vegeu RIERA, sa.
SARROVIRA (Antoni), doctor en lleis, ciutadà de
Barcelona, jutge comissionat de la vegueria de
Barcelona, 1874. // — (Pere), ciutadà de
Barcelona, espòs d’Esperança, 1875. Vegeu
ROVIRA, sa.
SASTRE (Jaume), notari públic de Barcelona, fill i
connotari de l’homònim, 1837, 1917. // —
(Jaume), notari públic de Barcelona, pare i connotari de l’homònim, 1615, 1616, 1677, difunt,
1917. // — (Miquel), ciutadà de Barcelona, espòs
d’Isabel, 1594.
SATORRA, Catorra, Catorre (Guerau), ciutadà i
clavari de la ciutat de Barcelona, procurador i síndic de la universitat de la dita ciutat, espòs de
Joana, conseller de Barcelona, 1649, 1659, 1680,
1746, 1747, 1749, 1764-1768. // — (Joan), prevere, procurador de la comunitat de preveres de
l’església de Santa Maria del Mar, 1849. // —
(Miquel), ciutadà de Barcelona, 1565.
SAVALL (Joan), successor del difunt Miquel Savall,
ambdós de la parròquia de Sant Iscle de les
Feixes, 1805. // — (Miquel), fill i hereu de Bernat
de Cases, ambdós de la parròquia de Sant Iscle
de les Feixes, hereus, 1761, 1762, 1805.
SAVINA (Joan), 1908, en nom del difunt Joan Castellar,
ambdós notaris públics de Barcelona, 1872.
SCARPACHIO (Antonio de), jutge de la ciutat de
Palerm, 1823.
SEBASTIÀ (Esteve), prior del convent de Santa
Maria de la Mercè dels Captius, de Barcelona,
1569, 1581.
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SEGARRA (Bartomeu), espòs de Caterina, pare de
Bernabé Segarra, ambdós mercaders, ciutadans
de Barcelona, difunt, 1879. // — (Bernabé), fill
dels difunts Bartomeu Sagarra, i de Caterina,
ambdós mercaders, ciutadans de Barcelona, futur
marit de Paula Beneta, filla de Pau Sala, vidrier de
Barcelona, i de Caterina, 1879. // — (Guillem
Ramon, Guillerm), prevere, rector de l’església de
Piera, 1731.
S EGUER (Bartomeu), mercader, ciutadà de
Barcelona, espòs d’Elisabet, pares d’Anna
Bernardina Eulàlia, l’hereva universal, germà de
Pere, Caterina Clareta, Eulàlia i Narcisa, 1682,
1683, testador, 1820, 1821, difunt, 1829. Vegeu
C LARET . // — (Gaspar), mercader, ciutadà de
Barcelona, testimoni, 1829. // — (Pere), mercader, ciutadà de Barcelona, germà de Bartomeu,
Caterina, Eulàlia i Narcisa, 1682, 1760.
SEGUÍ (Jaume), notari públic de Barcelona, i per
tota la terra i la dominació reials, 1811.
SEGURIOLES, Seguriolas (Anna de), filla i hereva
universal del difunt Pere Badia, secretari reial i
receptor de la Santa Inquisició dels béns confiscats pel rei pel crim d’heretgia, muller de Miquel
de Segurioles, donzell, domiciliat a Barcelona,
1780, 1783. // — (Miquel de), donzell, domiciliat
a Barcelona, espòs d’Anna, filla i hereva universal
del difunt Pere Badia, secretari reial i receptor de
la Santa Inquisició dels béns confiscats pel rei pel
crim d’heretgia, 1780, 1783.
SENESTERRA (Bernat de), domiciliat a la vegueria de
Girona, espòs de Caterina, difunt, 1792. // —
(Bernat VI de), espòs d’Elionor, difunt, 1965. // —
(Elionor de), vídua de Bernat VI de Senesterra, 1965.
SENTMENAT, municipi del Vallès Occidental,
castell i terme, 1727.
S ENTMENAT , Sanmenat (Galceran de), donzell,
domiciliat al Vallès i a Barcelona, senyor dels castells i termes de Sentmenat i de la Pera, fill de
Jofre de Sentmenat, cavaller, espòs d’Elisabet

Maria, pares d’Ivan de Sentmenat, germà
d’Elisabet, 1671, 1727. // — (Ivan de), fill de
Galceran de Sentmenat, donzell, i d’Elisabet
Maria, 1727. // — (Jofre de), espòs d’Angelina,
1588. // —, Senmanat (Jofre de), cavaller, domiciliat al Vallès i a Barcelona, pare d’Elisabet i de
Galceran, 1671, 1727.
S ERENA , filla de Joan Vilana, notari públic de
Barcelona, i d’Àngela Antiga, muller de Joan de
Vilafranca i de Bastida, germana de Lluís, Guerau,
Joan, Adrià, Anna, muller de Pere Puigdeponç, i
Elionor, muller de Quirze Pere Roger, 1930. // —,
vídua de Pere Ferrer, ciutadà de Barcelona, mare
d’Antoni, ambdós espasers, 1763.
SERRA (Antoni), espòs de Beatriu, gendre i marmessor de l’homònima, vídua de Guillem Pere
Comes, ambdós mercaders, ciutadans de
Barcelona, 1887, 1888, 1942, 1943. Vegeu COMES
(Guillem Pere). // — (Bernat), cavaller, nebot i
marmessor de Miquel de Gualbes, pare d’Isabel,
Elionor i Anna, hereves universals substitutes de
Miquel Àngel de Gualbes, ambdós donzells, domiciliats a Barcelona, difunt, 1951. // — (Bernat),
germà i procurador de Joana Beneta, vídua de Lluís
Jeroni de Ballester, ciutadà de Barcelona, 1925.
Vegeu BALLESTER (Lluís Jeroni). // — (Bernat), mercader, espòs de Rafaela Serra, filla de Pere
Serraclara, candeler de cera, i d’Isabel, ambdós ciutadans de Barcelona, difunt, 1927. // — (Elisabet),
muller de Gaspar Serra, doctor en lleis, ciutadà de
Barcelona, testadora, 1838, difunta, 1913. // —
(Francesc), nebot de Ferrer de Gualbes, donzell,
domiciliat a Barcelona, 1570. // — (Gaspar), doctor
en lleis, ciutadà de Barcelona, espòs i hereu universal d’Elisabet o Elisabet Serra, 1620, 1838, difunt,
1913. // — (Jaume), ciutadà, nebot, marmessor i
tutor dels fills de Miquel de Gualbes, donzell, domiciliat a Barcelona, 1876, parent de Jerònima Onofra
i d’Elionor Anna, filles del difunt Lluís Jeroni
Ballester, ciutadà de Barcelona, i de Joana Beneta,
1892. Vegeu BALLESTER (Lluís Jeroni). // — (Joan),
mercader, ciutadà de Barcelona, marmessor i vicegerent de les pies causes d’Elisabet, muller, en
segones noces, de Joan Ribera, batlle de la vila de
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Sitges, 1940. // — (Joana Beneta, Joanna
Benedicta), vídua de Lluís Jeroni de Ballester, ciutadà de Barcelona, mare i hereva universal del
difunt Lluís Jeroni Antic Simó, mare de Jerònima
Onofra, Elionor Anna, monges de Jonqueres, i
Isabel, futura muller de Tomàs Pujada, 1892, 1925.
// — (Pere Joan), nebot de Ferrer de Gualbes, donzell, domiciliat a Barcelona, 1570. // — (Rafaela,
Rafela, senyora), filla de Pere Serraclara, candeler
de cera, i d’Isabel, vídua de Bernat Serra, mercader,
germana d’Àngela, muller de Francesc Botxer,
mercader, tots ciutadans de Barcelona, i de Miquel,
difunt, 1908, 1927.
SERRACLARA (Miquel), fill de Pere Serraclara, candeler de cera, i d’Isabel, germà de Rafaela Serra,
vídua de Bernat Serra, i d’Àngela, muller de
Francesc Botxer, ambdós mercaders, tots ciutadans de Barcelona, difunt, 1927. // — (Pere), candeler de cera, ciutadà de Barcelona, espòs
d’Isabel, pare de Miquel Serraclara, difunt, Rafaela
Serra, vídua de Bernat Serra, i d’Àngela, muller de
Francesc Botxer, ambdós mercaders, ciutadans
de Barcelona, 1908, difunt, 1927.
SERRANA (Beatriu), filla de Guillem Pere Comes,
mercader, ciutadà de Barcelona, i de l’homònima,
muller d’Antoni Serra, mercader, germana de
Guillem Pere, Miquel i Joan, difunta, 1887, 1888,
1942, 1943. Vegeu COMES (Guillem Pere).
SETA (Giovanni Tommaso di), ciutadà de Palerm,
notari públic i jutge ordinari, 1944.
SETANTÍ (Francesc), ciutadà de Barcelona, espòs
d’Àngela Beneta, pare d’Elionor Antònia, muller
de Miquel Mai, doctor en ambdós drets, ciutadà
de Barcelona, i d’Elisabet Antònia, muller de Joan
Gilabert de Malla Iscle de Torrella, donzell, domiciliat a Barcelona, cohereves universals, difunt,
1688, 1802, 1924. Vegeu M AI (Miquel). // —
(Jaume), clergue de Barcelona, 1565, 1957.
Seu Apostòlica, butlla de la Santa Croada, nunci,
jutge i comissari, 1716.

SEVILLA, capital de la comunitat autònoma
d’Andalusia, 1736.
SIBIL (Antoni), canonge i caritater de la catedral
de Barcelona, 1932.
SICÍLIA, SICÍLIA DELLÀ EL FAR, regne i illa, ciutats, 1860, 1924, cònsol de castellans, 1811, cònsol de catalans, 1860, 1861, 1883-1885, 1893,
1900, 1901, govern, 1860, 1900, 1901, 1944, oficials reials, 1859, síndic de la ciutat Barcelona,
1831. Vegeu PALERM, MESSINA, TRAPANI. //
—, regnes de. Vegeu NÀPOLS, SICÍLIA DEÇÀ
FAR, regne, i SICÍLIA, SICÍLIA DELLÀ EL FAR,
regne i illa.
SIRERA (Eulàlia), de Solsona, parenta d’Elisabet, filla
dels difunts Mateu de Soler i d’Elionor, vídua de
Joan Roig, ambdós ciutadans de Barcelona, i de
Jofre de Cruïlles respectivament, vídua, 1830.
SITGES, municipi del Garraf, batlle, 1940.
S ITJAR (Antoni Joan), mercader, ciutadà de
Barcelona, espòs de Maria, pares de Francina,
1579.
SOFET (Antoni), blanquer, ciutadà de Barcelona,
1961.
SOLÀ, Solana (Caterina), filla d’Antoni Bosser,
paraire de draps de llana, ciutadà de Barcelona, i
d’Isabel, muller de Marc Solà, ferrer, ciutadà de
Barcelona, pares de Francesc, ferrer, germana de
Beneta Pou, Isabel i Joan Bosser, 1705. // —
(Francesc), ferrer, fill de Marc Solà, ferrer, i de
Caterina Solana, 1705. // — (Marc), operari,
ferrer, ciutadà de Barcelona, espòs de Caterina,
pares de Francesc, ferrer, 1705, 1757.
SOLEI, mas de la parròquia de Sant Esteve de
Vilanova del Vallès, terme del castell de la Roca
del Vallès, 1947.
SOLEI (Amador), de la parròquia de Santa Maria
de Mataró, fill del mas Solei, germà d’Esteve i dels
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difunts Bartomeu, notari, i Narcís Joan, 1947. //
— (Esteve), notari públic de Barcelona, 1618,
1619, 1654, 1712, 1748. // — (Esteve), de la
parròquia de Sant Esteve de Vilanova del Vallès,
ciutadà de Barcelona, espòs de Gràcia, pare
d’Esteve, hereu del mas Solei, Amador, i dels
difunts Bartomeu, notari, i Narcís Joan, 1947. //
— (Esteve), senyor del mas Solei, parròquia de
Sant Esteve de Vilanova del Vallès, fill dels difunts
homònim i de Gràcia, germà d’Amador i dels
difunts Bartomeu, notari, i Narcís Joan, 1947. //
— (Narcís Joan), germà d’Amador, d’Esteve, i del
difunt Bartomeu, oncle patern d’Esteve Bellsolei,
difunt, 1947. // —. Vegeu BELLSOLEI.
SOLER (Bartomeu), mercader, pare de la difunta
Eulàlia, vídua de Pere Ferrer, hortolà i taverner,
ambdós ciutadans de Barcelona, difunt, 1759,
1761, 1762. // — (Guillem Ramon de, mossèn),
senyor de la casa de Fonollar, a la vila de Sant Boi
de Llobregat, 1889. // — (Mateu de), espòs
d’Elionor, pare d’Elisabet, vídua de Joan Roig,
ambdós ciutadans de Barcelona, i vídua de Jofre
de Cruïlles, difunt, 1830. // — (Mateu de), donzell, espòs d’Elisabet, filla de l’homònima, vídua de
Joan Roig, ambdós ciutadans de Barcelona, i vídua
de Jofre de Cruïlles, pare de Pere Joan, Mateu,
Elisabet, Violant, Joana Anna i Elionor, difunt,
1830. // — (Miquel de), donzell, domiciliat a
Barcelona, espòs de Francina, 1726. // — (Pere),
prevere beneficiat de l’església del monestir de
Sant Pere de les Puelles, 1805. // — (Pere Joan
de), fill d’Elisabet, vídua de Mateu de Soler, donzell, ciutadà de Barcelona, germà de Mateu,
Elisabet, Violant, Joana Anna i Elionor, nét i hereu
universal de l’homònima, filla dels difunts Mateu
de Soler i d’Elionor, vídua de Joan Roig, ambdós
ciutadans de Barcelona, i vídua de Jofre de
Cruïlles, respectivament, 1830.
SOLS (Francesc), assaonador de pells, ciutadà de
Barcelona, testimoni, 1958.

SOLSONA (Francesc), doctor en ambdós drets,
canonge de la catedral de Barcelona, vicari general, oficial i procurador de Guillem Ramon de Vic,
bisbe de Barcelona, 1878. // — (Francesc), notari
públic de Barcelona, 1933.
SOLUJA (Mateu), esparter, ciutadà de Barcelona,
1808. // — (Mateu), mariner, ciutadà de
Barcelona, 1973.
SOLZINA (Francesc), doctor en lleis, ciutadà, clavari,
síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, 1915, 1922. // — (Francesc), doctor en
ambdós drets, espòs de Caterina, filla dels difunts
Pere Joan d’Olorda, mercader, i de Violant, ambdós
ciutadans de Barcelona, pare de Jerònima, 1567,
1627, difunt, 1950. // — (Martí), mercader, 1715.
SORIA (Alfonsus de), secretari de Ferran II, 1791.
SORT (Gaufred), abat del monestir de Sant Cugat
del Vallès, 1587.
SORTS, Sors (Anna), filla del difunt Rafael Sorts,
mestre en arts i en medicina, ciutadà de
Barcelona, i d’Elisabet, futura muller de Joan Lluís
Lluc de Miralles, mercader, germana de Jerònima,
1956, 1961. // —, Sors (Jerònima, Hierònima),
filla del difunt Rafael Sorts, mestre en arts i en
medicina, ciutadà de Barcelona, i d’Elisabet, germana d’Anna, 1956, 1961. // —, Sots (Rafael,
Rafell, Raphael), apotecari, batxiller en arts i
medicina, mestre en arts i en medicina, ciutadà
de Barcelona, espòs d’Elisabet, pare de Jerònima i
d’Anna, 1686, difunt, 1956, 1961.
SPANO (Salvador), coraller, ciutadà de Barcelona,
testimoni, 1842.
SPLUGUES (senyor), espòs de Elisabet Falcona i de
Cruïlles. Vegeu CRUÏLLES (Anna Marquesa de).
STEPHANIA FELIPPA, 1971.

SOLSONA, municipi del Solsonès, 1830. // —,
abadiat, Santa Maria de Solsona, en el municipi
del mateix nom, comarca del Solsonès, 1979.

SUMES (Bartomeu, Barthomeu), notari públic de
Barcelona, pare de Miquel Sumes, notari, 1558,
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1575, 1596, 1611, 1612, 1641, 1682, 1728, 1744.
// — (Caterina), vídua de Pere Sumes, mare de
Pere Pau Sumes, ambdós orfebres, ciutadans de
Barcelona, marmessora de la difunta Climenta
Mercera, vídua de Jaume Mercer, oller de
Barcelona, 1976, 1977. // — (Miquel), notari
públic de Barcelona, fill de Bartomeu Sumes,
notari, 1682, 1683, 1794, 1795, 1820, 1821, 1825,
connotari de Pere Gener, difunt, 1857. // —
(Pere), espòs de Caterina, pare de Pere Pau
Sumes, ambdós orfebres, ciutadans de Barcelona,
difunt, 1976, 1977. // — (Pere Pau), fill del difunt
Pere Sumes i de Caterina, ambdós orfebres, marmessor de Climenta Mercera, vídua de Jaume
Mercer, oller, tots ciutadans de Barcelona, 1976,
1977.
SUNYER (Antoni), sabater, ciutadà de Barcelona,
pròcer i administrador de la Confraria de Sant
Marc dels Sabaters de la dita ciutat, 1893. // —
(Francesc), notari públic de Barcelona, 1671,
1678, 1679, 1706, 1727, 1807, 1917, 1962,
regent les escriptures del difunt Antoni Anglès,
notari públic de Barcelona, pel seu fill homònim,
també notari, 1892, 1902, 1925. // — (Jeroni,
Hierònim), prevere, beneficiat a la Seu de
Barcelona, administrador de la capella de Sant
Sever, 1583. // — (Joan), doctor en ambdós
drets, conseller reial, ciutadà de Barcelona, 1870.
SUSANNA, muller de Joan Geltrú o de la Geltrú,
cavaller, mare d’Àngela Beneta, Angelina, Àngela
o Beneta, 1777.
T
TALLADA, Satallada (Genís), droguer i/o mercader,
parent d’Anna i de Jerònima Sorts, filles del difunt
Rafael Sorts, mestre en arts i en medicina, i
d’Elisabet, ambdós ciutadans de Barcelona, testimoni, 1956, 1961.
TAMARIT (Bernat Joan de), donzell, domiciliat a
Barcelona, vidu d’Àngela, filla del difunt Pere
Climent Rovira, mercader, i de Joana Beneta,
pare de Joanot i d’Elisabet, 1808, 1837. // — (Pau

de), donzell, espòs d’Isabel, filla i hereva universal
del difunt Joan de Ladernosa, cavaller, ambdós
domiciliats a Barcelona, difunts, 1813, 1932. // —
I DE LADERNOSA (Bernat Joan de), 1932.
TAMERIT (Pere de, Parot de), censalista sobre la
ciutat de Barcelona, 1715, 1928.
TÀPIAS (Antoni), notari públic, ciutadà de Barcelona, 1809.
TARBA (Llorenç Vicenç de, Lorenç Vicenç de),
sabater, de la ciutat de Tarragona, 1865.
TARRAGONA, ciutat capital del Tarragonès,
1651, 1700, 1827, 1865, arquebisbat, província
Tarraconense, 1689, 1716, Seu de: ardiaca,
canonges, Capítol, comensal, 1780, 1783, 1784,
1955, carrer, 1865. // —, CAMP DE, regió natural
i històrica del Principat de Catalunya, 1886. Vegeu
MONTURELL, TORREL, el, o TORRELL, el.
TARRASSA (Francesch), notari, 1572.
TENAT (Salvador), mercader, ciutadà de Barcelona, testimoni, 1842.
TERRADES (Francesc Benet de), fill i hereu universal de Francesc Sebastià de Terrades, ciutadà de
Girona, i d’Elisabet, 1933. // — (Francesc Sebastià
de, Francesch Sabastià de, Sabestià), fill i hereu
universal del difunt Pere de Terrades i de Lluïsa,
ambdós ciutadans de Girona, germà de Joan
Vicenç i de Perot de Terrades, 1676, 1677, 1843,
espòs d’Elisabet, pare de Francesc Benet de
Terrades, l’hereu universal, i de Margarida Beneta,
testador, 1933. // — (Joan Vicenç de, Johan
Vicens de), ciutadà de Barcelona i de Girona, fill
del difunt Pere de Terrades, ciutadà de Girona, i
de Lluïsa, pare de Perot, l’hereu universal,
Magdalena i Elena, germà de Francesc Sebastià i
de Perot de Terrades, 1676, testador, 1843,
difunt, 1933. // — (Pere de), ciutadà de Girona,
espòs de Lluïsa, pare de Joan Vicenç, Francesc
Sebastià i Perot de Terrades, difunt, 1843, 1933.
// — (Perot de), fill del difunt Pere de Terrades,
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ciutadà de Girona, germà de Joan Vicenç i
Francesc Sebastià, 1843. // — (Perot de), fill i
hereu universal de Joan Vicenç de Terrades, ciutadà de Barcelona i de Girona, i de Lluïsa, germà
de Magdalena i Elena, hereu universal substitut
del seu oncle Francesc Sebastià, 1843, 1933.

TOLRÀ (Pere), prevere, beneficiat i procurador
dels aniversaris comuns de Santa Maria de
Pedralbes, 1638.

TERRASSA, municipi i cocapital del Vallès
Occidental, vila, parròquia de Sant Pere, 1664, 1665.

TOMÀS (Mateu), àlies Prat, prevere, beneficiat a la
Seu de Barcelona, 1582, 1739. // — (Pere), àlies
Prat, prevere, beneficiat a Santa Maria del Mar,
1739.

TERRÉ (Bernat), cavaller, senyor útil de l’escrivania
de la cort de la vegueria de Barcelona, 1701,
1705, 1777, 1804. // —, Terre (Bernat,
Bernardus), cavaller, domiciliat a Barcelona, conseller reial, espòs d’Aldonça, pares del difunt
Perot, l’hereu universal, Joan Rafael, i Aldonça,
difunt, 1906. // — (Joan, Joanot), major, donzell,
senyor útil de l’escrivania de la cort de la vegueria
de Barcelona, 1738, 1829, 1862, 1873, 1906,
1913, 1916, 1942, 1943, 1956, 1958, 1963, 1979,
1980, 1982. // — (Joan Rafael, Joanot Rafael,
Janot Rafael), donzell, fill del difunt Bernat Terré,
cavaller, ambdós domiciliats a Barcelona, conseller reial, i d’Aldonça, germà del difunt Perot i
d’Aldonça, 1906. // — (Martí Joan), doctor en
lleis, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner de la
cort de Galceran Fiveller, regent la vegueria de
Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 1909.
// — (Pere), donzell, senyor útil de l’escrivania de
la cort de la vegueria de Barcelona, 1882. // —
(Perot), fill i hereu universal de Bernat Terré,
cavaller, domiciliat a Barcelona, i d’Aldonça,
germà de Joan Rafael i d’Aldonça, difunt, 1906.
TIANA. Vegeu SANT CEBRIÀ DE TIANA,
parròquia.
T INTORER (Antoni), blanquer, marmessor
d’Antoni Benet, paraire de draps de llana, ambdós ciutadans de Barcelona, tutor d’Elionor i de
Caterina, filles del dit Benet i d’Elisabet, 1975.
TOLOSA (Pere), ferrer, ciutadà de Barcelona, prohom administrador de la confraria de Sant Eloi
dels Ferrers de Barcelona, 1589.

TOLZÀ (Guillem), provincial de l’orde del Carmel,
1684.

TORALLA (Marianna), òlim Castellona, 1727.
TORELL, el, TORRELL, el, antiga quadra del
terme de Tarragona, agregada el 1951 al dit
municipi, 1886.
TORRELLES (Antoni Joan), àlies Pelegrí, 1576. // —
(Joan de), donzell, domiciliat a la vila de Sant Boi
de Llobregat, espòs de Joana, 1576. // — (Ramon
de), espòs d’Ysabel de Santcliment, 1631.
T ORRENS (Bartomeu), agricultor, de la vila
d’Igualada, espòs de Miquela, 1909.
TORRENT (Bartomeu, Barthomeu), notari públic de
Barcelona, 1548, 1688, 1710, 1734, 1735, 17391742, 1752, 1753, 1802. // —, Destorrent
(Galceran de, Galceran), cavaller, habitant i/o ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Barcelona,
1760, 1770, 1773-1775, 1779, 1787, 1790, 1792,
1793, 1801, 1854, 1870. // —, Destorrent (Joan de,
Joan, Joanot de, Joanot), ciutadà de Barcelona, proveïdor de carn de moltó de la dita ciutat, 1847,
1852, 1854, 1869. // — (d’en), casa a Sants, 1665.
TORRES (Aldonça), vídua d’Antoni Joan Torres,
cavaller, habitant de Barcelona, 1673, difunta,
1919. // — (Antoni Joan), cavaller, habitant de
Barcelona, espòs d’Aldonça Torres, difunt, 1673,
1919. // — (Elisabet, Helisabet), ciutadana de
Barcelona, fiadora, 1919. // — (Hierònim de),
1673. // —, Torrent (Violant, Yolant), monja del
monestir de Pedralbes, donadora, 1971.
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TORROBIA, Turr[obia] (Bernat, Bernardus), fuster,
ciutadà de Barcelona, 1750. // —, Torribio (Pere),
prevere, canonge de la Seu de Barcelona, 1667,
1819.
T ORROELLA (Joan), fill de Pere Torroella i de
Margarida, germà de Beneta, 1664-1666, 1691,
1696. // — (Pere), de la parròquia de Sant
Bartomeu de Sants, espòs de Margarida, pares de
Joan i de Beneta, 1664-1666, 1691, 1696.
TORTOSA, municipi del Baix Ebre, 1651, 1912.
TOTOSAUS (Joan), mercader, vidu de Caterina, filla
de Berenguer Riba, apotecari, i de l’homònima,
ambdós ciutadans de Barcelona, pare de Joan
Pau Totosaus, 1778. // — (Joan Pau), fill de Joan
Totosaus, mercader, i de la difunta Caterina, filla
de Berenguer Riba, apotecari, i de l’homònima,
ambdós ciutadans de Barcelona, hereu universal
de l’avi matern, 1778.
TOVIA (Sanç de), donzell, domiciliat a Barcelona,
difunt, 1919.

U
UBAC, Ubach (Francesc, Francesch, Franciscus), doctor en ambdós drets, del Consell Reial, habitant de
Barcelona, espòs de Violant, germà de Rafael Ubac,
marmessor i vicegerent de les pies causes d’Antoni
Codó, canonge de la catedral de Barcelona, 1780,
1783, 1784. // — (Jaume), doctor en lleis, ciutadà de
Barcelona, espòs de Francina, 1579. // —, Ubach
(Rafael, Raphael), prevere, canonge de la catedral de
Barcelona, paborde de la pabordia del mes de
desembre de la catedral de Barcelona, germà de
Francesc Ubac, 1784, comissari, oïdor i definidor de
comptes dels testaments i de les pies causes dels
difunts a la ciutat i diòcesi de Barcelona, 1948.
ULTRAMARINS, llocs, terres de l’Orient
Mediterrani. Solien designar Síria, Egipte, i, de
vegades, l’Imperi bizantí, més conegut com a
Romania, cònsol de catalans, 1860.
URGELL [LA SEU D’URGELL], municipi de l’Alt
Urgell, diòcesi, 1590, 1691.

TRAPANI, ciutat italiana capital de la província
homònima, a la regió de Sicília, 1861.

ÚRSULA, muller de Jaume Huguet, forner, ciutadà
de Barcelona, veïna de Joan Comes, testimoni,
1942, 1943.

TREMP, municipi del Pallars Jussà, 1961.

V

TRIES (Francesc Narcís), notari i escrivà jurat de la
cort de la vegueria de Barcelona, 1862. // —
(Gabriel), doctor i/o professor de lleis, ciutadà de
Barcelona, 1709, 1754.

VAGUER, taxador, 1861.

TRITER (Pere), notari públic de Barcelona, 1560,
1578.
TRULLOLS (Pere), sastre, ciutadà de Barcelona,
1566.
TURELL (Bernat), cavaller, domiciliat a la ciutat de
Barcelona, espòs de Joana, difunt, 1840.

VALÈNCIA, capital de l’antic regne de València i
de la província homònima, 1772, 1812, habitant,
1772, 1812, 1813, 1932, notari, 1772, 1812, traginer, 1772.
VALL DE HEBRON, monastir. Vegeu BARCELONA.– Monestirs i convents:
VALLADOLID, capital de Castella i Lleó i de la
província homònima, 1912.
VALLBONA DEL BOSC, possiblement es tracta
de l’antiga quadra de Vallbona, a la parròquia de
Sant Andreu de Palomar, 1873.
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VALLCEBRE, Vallcebra (Joan), mercader, ciutadà de
Barcelona, espòs de Violant, pares de Margarida
Beneta i de Pau Onofre, 1562, 1568, 1842.

VERGE MARIA DE MONTSERRAT. Vegeu
SANTA MARIA DE MONTSERRAT.
VESPI, el. Vegeu GOSPÍ.

VALLDONZELLA, monestir, Santa Maria de
Valldonzella, extramurs i a ponent de la ciutat de
Barcelona. Vegeu BARCELONA.– Monestirs i
convents:
VALLÈS, el, sotsvegueria que formava una sola
demarcació amb la vegueria de Barcelona, 1671.
Vegeu BARCELONA.– Oficials reials: vegueria.
VALLÈS, Vellès (Francesc, Francesch), pagès del
castell de Pacs, 1572. // — (Joan), 1572. // —
(Tomàs), procurador i ecònom del monestir de
Santa Maria de Jonqueres, 1875.
VALLS (Agnès). Vegeu AGNETA. // — (Francesc), fill
del difunt Jaume Valls, sastre, ciutadà de Barcelona, i
d’Agneta, germà i hereu substitut de Caterina, germà
de Ramon, 1970. // — (Jaume), sastre, ciutadà de
Barcelona, espòs d’Agneta, pare de Caterina,
Francesc i Ramon, difunt, 1970. // — (Pau), doctor en
lleis, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner de la cort
de Galceran de Barberà, donzell, regent la vegueria
de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 1979.
// — (Ramon), fill del difunt Jaume Valls, sastre, ciutadà de Barcelona, i d’Agneta, germà i hereu substitut
de Caterina, germà de Francesc, 1970.
VALLSECA (Miquel de), ciutadà, regent la vegueria de
Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 1980.

VIASTROSA (Nicolau), mercader català resident a
Palerm, fill del difunt Pere Viastrosa i d’Elionor o
Noressa, germà d’Eulàlia, Justina i Magdalena,
nebot i hereu universal de l’homònim, 1681, testador, 1944. // — (Nicolau), mercader, ciutadà de
Barcelona, espòs d’Eufrasina, germà del difunt
Pere, 1681. // — (Noressa, Elionor), vídua de
Pere Viastrosa, mare i hereva universal de Nicolau
Viastrosa, mercader català resident a Palerm,
1944, i mare d’Eulàlia, Justina i Magdalena, 1681. //
— (Pere), espòs d’Elionor, pares d’Eulàlia, Justina,
Magdalena i Nicolau, difunt, 1681.
VIC, municipi d’Osona, ciutadà, 1685, 1806,
1920, diòcesi, 1837.
VIC (Guillem Ramon de), bisbe de Barcelona,
prevere cardenal de Sant Marcel, 1878, 1917.
VICENÇ (Miquel Climent), espòs de Joana, pares
de Miquel Climent Vicenç, 1615, 1616. // —,
Vincentius (Miquel Climent, Michael Clemens), fill
de Miquel Climent Vicenç i de Joana, 1615, 1616.
VICENS I VIVES (Jaume), historiador, 1791, 1858.

V ELASQUEZ C LIMENT (Michael), protonotari de
Carles I, 1858, 1860, 1861.

VIDAL, 1786. // — (Guillem), mariner, òlim barquer,
ciutadà de Barcelona, espòs d’Agnès Beneta, difunt,
1763. // — (Marc), de Sarrià, espòs de Bartomeua,
pare d’Elisabet, muller de Pere Antic Mateu, notari i
escrivà major de la Batllia General de Catalunya,
ambdós ciutadans de Barcelona, difunt, 1894. // —
(Pere), contractista de cases, 1957. // — I DESPLÀ
(Mateu), cavaller, domiciliat a Barcelona, espòs de
Jerònima Bastida, 1968, parent de Jerònima Onofra
i d’Elionor Anna, monges de Jonqueres, filles del
difunt Lluís Jeroni Ballester, ciutadà de Barcelona, i
de Joana Beneta, 1892. Vegeu BALLESTER.

VENDRELL (Pau), mercader, ciutadà de Barcelona,
testimoni, 1842.

VIDALA (Agnès Beneta), vídua de Guillem Vidal,
mariner, òlim barquer, ciutadà de Barcelona, 1763.

VECIANA, parròquia, municipi de l’Anoia on està
situat el castell o mas Vilar. Vegeu VILAR, castell
o mas.
VEIÀ (Joan), prevere beneficiat de la catedral de
Barcelona, testimoni, 1873.
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VILA (Bernadí), fill del difunt Pere Vila i de Violant,
germà del difunt Joan, ambdós mercaders, ciutadans de Barcelona, i d’Isabel, difunt, 1806. // —
(Blai), prevere beneficiat de la Seu de Barcelona i
administrador de l’Hospital Sant Sever, 1883-1885,
1893. // — (Joan), fill de Pere Vila i de Violant, ambdós mercaders, ciutadans de Barcelona, espòs
d’Eulàlia, pares de Perot Vila, cavaller, germà del
difunt Bernadí, i d’Isabel, difunt, 1748, 1804, 1806. //
— (Miquel), notari, connotari de Bartomeu Miquel,
notari públic per tot el Principat de Catalunya i els
comtats del Rosselló i de la Cerdanya, difunt, 1827.
// — (Pere), espòs de Violant Vila, pares del difunt
Joan Vila, ambdós mercaders, ciutadans de
Barcelona, del difunt Bernadí i d’Isabel, 1565, difunt,
1678, 1690, 1748, 1804, 1806, 1807. // — (Pere,
Perot, Parot), ciutadà de Barcelona, 1743, 1748,
cavaller, habitant de Barcelona, fill del difunt Joan
Vila, mercader, ciutadà de Barcelona, i d’Eulàlia,
germà d’Elisabet o Isabel, espòs de Jerònima
Beneta, nét i hereu universal de Violant Vila, 1804,
1806, 1807. // — (Violant, Yolant), filla dels difunts
Joan Manuel Bru, apotecari, i de Francina, ciutadans
de Vic, vídua de Pere Vila, mercader, ciutadà de
Barcelona, mare d’Isabel, i dels difunts Joan i Bernadí
Vila, àvia paterna i tutora del seu nét Perot Vila,
1804, testadora, 1806, 1807. Vegeu ELIES (Elisabet).
VILAFRANCA DEL PENEDÈS, municipi de l’Alt
Penedès, monestir de Sant Francesc, 1939, lloc
dit les Mujades de mossèn Hug de Vilafranca,
territori, 1572, notari públic, portal de Canyamàs.
VILAFRANCA I DE BASTIDA (Joan de), espòs de Serena,
filla de Joan Vilana, notari públic de Barcelona, i d’Àngela Antiga, 1930. Vegeu VILANA (Joan).
VILALBA (Dorotea de), 1553.
VILANA (Joan), notari públic de Barcelona, ciutadà de
la dita ciutat, espòs d’Àngela Antiga, pares de Lluís,
l’hereu universal, Guerau, Joan, Adrià, Serena, muller
de Joan de Vilafranca i de Bastida, Anna, muller de
Pere Puigdeponç, i Elionor, muller de Quirze Pere
Roger, 1565, 1671, 1693, 1695, 1702, 1711, 1727,
1745, 1803, 1810, 1818, 1834, 1837, 1894, 1910,

1912, 1936, 1979, connotari de Pau Calopa, escrivà
del monestir de Santa Maria de Valldonzella, 1769,
connotari del difunt Miquel Puigsec i d’Andreu
Miquel Mir, 1869, tots notaris públics de Barcelona,
testador, 1930. // — (Joan), notari públic substitut de
la ciutat, batllia i vegueria de Girona, difunt, 1933. //
— (Lluís, Luys), fill i hereu universal de Joan Vilana i
d’Àngela Antiga, ambdós notaris públics, ciutadans
de Barcelona, 1702, 1930, 1959, 1960, 1979, procurador de la seva mare, nét i hereu universal substitut
d’Andreu Castera, cirurgià, ciutadà de Barcelona,
1979. Vegeu CASTERA (Andreu). // — DE MONTRODON (Francesc), pare de Joan Martirià de Montrodon, nebot, i, si escau, hereu universal de Joan
Vilana, notari públic i ciutadà de Barcelona, 1930.
VILANOVA (Francina de), prioressa del monestir de
Santa Maria de Jonqueres, marmessora de
Nicolaua Conjunta, monja del dit monestir, 1758,
difunta, 1799. // — (Gabriel, Gabriel de), doctor en
lleis, ciutadà de Barcelona, espòs d’Elionor, 1636.
VILANOVA I LA GELTRÚ, Vilanova de Geltrú,
municipi del Garraf, 1596.
VILAR, lo, castell o mas, edifici del municipi de
Veciana, comarca de l’Anoia, antic terme de
Gospí, vegueria de Cervera, senyor, 1776. // —,
torrent des, lloc de la parròquia de Santa Maria de
Badalona, 1692. // — DE L’HOSPITALET, 1705.
VILAR (Francesc), prevere, procurador de la comunitat de preveres de l’església de Santa Maria del
Mar, 1849. // — (Jaume), notari de Barcelona, pare
de Jaume Llàtzer Vilar, notari públic de Barcelona,
1591. // — (Jaume Llàtzer), notari públic de
Barcelona, fill de Jaume Vilar, notari, 1591. // —
(Joan, Joannes), notari públic de Barcelona, 1544,
1564, 1615, 1616, 1651, 1675, 1685, 1708, 1782,
1796, 1836, 1921, 1949, 1957, 1974. // — (Joan,
Joannes), notari públic de Barcelona, connotari del
difunt Antoni Miquel, 1729, 1793, 1833, 1940. // —
(Joan del), doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, jutge setmaner de la cort del veguer,
advocat ordinari de la ciutat de Barcelona, 1738,
1881. // — (Pere), de la vila de Mataró, 1786.
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VILATORTA (Miquel Benet de), donzell, domiciliat
a Barcelona, marmessor i vicegerent de les pies
causes d’Elisabet, muller de Joan Ribera, batlle de
la vila de Sitges, 1940.
VILA(...) (Franciscus), canonge de la catedral de
Barcelona, 1774.
VILELLA (Asbert), mercader, ciutadà de Barcelona, fill
de Joan Vilella, mercader, ciutadà de Barcelona, i
d’Angelina, germà de Violant, 1588, 1718. // —
(Ferrer), oncle de Joan Vilella, mercader, ciutadà de
Barcelona, 1588. // — (Joan, Johan), mercader, ciutadà de Barcelona, espòs d’Angelina, pares de
Violant i Asbert, nebot de Ferrer Vilella, 1588, 1718.
VILORBINA (Miquel de), àlies Bosser, mercader,
ciutadà de Barcelona, 1640.
VINÇÀ, municipi del Conflent, notari, 1911.
VINERS, Desviners (Joan de, Joan), cavaller, conseller reial, procurador reial als comtats del Rosselló
i de la Cerdanya, 1756.
V INYES (Antoni), notari, ciutadà de Barcelona,
espòs de Paula, 1541, 1545. // — (Pere de), canonge de Barcelona, difunt, 1910. // — (àlies). Vegeu
SALBÀ (Martí).
VINYET (Antic), mercader, ciutadà de Barcelona,
espòs de Caterina, difunt, 1935.
VIOLANT, filla de Joan Vilella, mercader, ciutadà de
Barcelona, i d’Angelina, muller de Pere Ramon de
Camporrells, donzell, domiciliat a la vegueria
d’Agramunt, germana d’Asbert, 1718. // —, filla
d’Elisabet, vídua de Mateu de Soler, donzell, germana de Pere Joan, Mateu, Elisabet, Joana Anna i
Elionor, néta d’Elisabet, filla dels difunts Mateu de
Soler i d’Elionor, vídua de Joan Roig, tots ciutadans
de Barcelona, i de Jofre de Cruïlles, respectivament,
1830. // —, filla de Gaspar de Llordat i d’Isabel, filla,
al seu torn, de Miquel de Gualbes, donzell, domiciliat a Barcelona, i de Violant, 1876, 1951. // —, filla
del difunt Gabriel Escardó, argenter, ciutadà de

Barcelona, i de Joana, fillola de Violant Vila, 1806. //
—, Yolant, filla dels difunts Bernat Boixeda, mercader de Besalú, i de Bartomeua, muller de Joan
Vallcebre, mare de la difunta Margarida Beneta, i de
Pau Onofre, l’hereu universal, 1562, 1568, 1842.
Vegeu VALLCEBRE (Joan). // —, Yolant, muller difunta de Pere Vila, mercader, ciutadà de Barcelona,
pares d’Isabel i Joan, avis de Pere i Elisabet, 1678,
1690, 1748. // —, muller de Francesc Ubac, doctor
en ambdós drets, del Consell Reial, habitant de
Barcelona, 1783. // —, segona muller de Pere Joan
d’Olorda, mercader, mare de Benet i de Caterina,
vídua de Francesc Solzina, doctor en ambdós drets,
ambdós ciutadans de Barcelona, difunta, 1950. //
—, muller i hereva universal de Guerau Guardiola,
cavaller i doctor en ambdós drets, habitant de
Barcelona, mare de Miquel i de Pau, 1710, 1818. //
—, muller i procuradora de Simó Bennàsser, mercader, ciutadà de Barcelona, 1813. // —, muller de
Berenguer Montmany, ciutadà de Barcelona, mare
de Violant, d’Elisabet i de Perot, difunta, 1974. // —.
Vegeu CABANYELLES (Violant de).
VIVES (Miquel), notari públic de Barcelona, 1555,
1559, 1569, 1574, 1603.
X

XICOT (Miquel), ciutadà de Barcelona, procurador
de Jeroni Roca, ciutadà de Girona, tots dos doctors en ambdós drets, 1890. // — (Miquel), doctor en lleis, jutge setmaner de la cort de Jaume
Fiveller, donzell, regent la vegueria de Barcelona,
Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 1842.
XIMÉNEZ, Ximenez (J.), funcionari de la cort de
Ferran II, 1791.
Z
ZÚÑIGA (Antonio de), prior a Castella de l’orde
de Sant Joan de Jerusalem, conseller, lloctinent i
capità general de Carles I al Principat de
Catalunya i els comtats del Rosselló i de la
Cerdanya, 1914.
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