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Amb la publicació del setè volum del Catàleg dels pergamins municipals de Barcelona es culmina un
projecte iniciat l’any 2000 que té, com a objectiu fonamental, promoure el coneixement i la utilització, amb finalitats de recerca històrica, d’un dels conjunts documentals més rellevants del període
del Consell de Cent.
La col·lecció de pergamins municipals aplega 2.688 documents que abracen un ventall cronològic
de més de mil anys, concretament del 885 al 1908, tot i que el gruix correspon al període comprès entre la configuració del règim municipal de Barcelona l’any 1249 i l’abolició del Consell de
Cent l’any 1714.
Des de l’establiment de les seves bases al segle XIII, el règim municipal de Barcelona s’ha anat desenvolupant i transformant al llarg del temps de la mà dels canvis polítics, jurídics, socials i econòmics experimentats en la societat. Però el que s’ha mantingut inalterable fins als nostres dies és la
voluntat de govern, la seva concreció en actuacions adreçades al conjunt de la ciutadania i la seva
plasmació en diferents tipus de documents que en constitueixen un testimoni imprescindible.
Els pergamins municipals són un d’aquests testimonis documentals, que ens permeten conèixer
aspectes fonamentals, i a la vegada molt diversos, del govern i de la història de la ciutat al llarg dels
segles: obtenció de privilegis, activitat econòmica, organització de les finances municipals, accions
judicials, gestió del patrimoni municipal, actuacions urbanístiques, subministrament de productes
bàsics, fortificació i defensa de la ciutat, i molts altres.
Per això, aquest volum i els altres sis publicats anteriorment han de suposar un pas endavant en el
coneixement i el reconeixement del patrimoni documental municipal com a font històrica rellevant i, molt especialment, en l’impuls de noves recerques i línies d’investigació sobre la història de
Barcelona durant les èpoques medieval i moderna.

Xavier Trias
Alcalde de Barcelona

9

L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, com a centre arxivístic responsable de la custòdia, la
conservació, el tractament i la difusió del patrimoni documental municipal de les èpoques medieval i moderna, impulsa diferents accions amb l’objectiu de promoure la utilització d’aquesta documentació amb finalitats de recerca històrica.
La col·lecció dels pergamins municipals és un dels conjunts més emblemàtics i importants dels que
configuren la documentació municipal i per això s’ha impulsat el projecte per al seu tractament
integral, el qual ha consistit en la identificació, la catalogació i la restauració de les més de 2.600
unitats que la integren.
Tenint en compte el seu alt valor documental, històric i patrimonial, i seguint el model i la tradició
dels grans centres arxivístics europeus, el projecte s’ha completat amb la publicació progressiva i
seqüencial del catàleg, del qual aquest setè volum en suposa la culminació amb la descripció dels
pergamins del període comprès entre els anys 1560 i 1908, tot i que el gruix el formen els anteriors al segle XVIII.
Acomplint amb una de les finalitats essencials de qualsevol centre arxivístic, la de facilitar la consulta i l’accés als fons conservats, el catàleg dels pergamins municipals permet apropar als investigadors i estudiosos aquesta significativa documentació amb la intenció d’afavorir un major i millor
coneixement del passat de Barcelona.

Jaume Ciurana
Tinent d’alcalde de Barcelona
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La publicació del setè volum del Catàleg dels pergamins municipals de Barcelona suposa la finalització
d’un ambiciós projecte iniciat l’any 2000, el qual es proposava una intervenció arxivística integral sobre
aquest conjunt documental emblemàtic del fons municipal que es conserva a l’Arxiu Històric de la
Ciutat de Barcelona (AHCB).
La col·lecció de pergamins municipals està formada per 2.688 unitats datades fonamentalment entre
els segles XIII i XVII, tot i que també la integren alguns exemplars dels segles IX al XII, i uns pocs posteriors al segle XVII. Es tracta de documents que constitueixen un testimoni fonamental de la gènesi i la
configuració del règim municipal de Barcelona, així com de bona part de les actuacions polítiques,
administratives o jurídiques dels seus òrgans de govern durant l’època medieval i moderna.
En parlar dels pergamins del fons municipal, cal recordar, com ja fèiem en la presentació del primer
volum del catàleg, dues qüestions importants:
– En primer lloc, que no tots els pergamins inclosos en el conjunt documental són estrictament municipals. Dos dels més antics, per exemple (núm. 1 i 3), datats respectivament els anys 885 i 1149, no
tenen cap vinculació amb l’administració municipal, però en el seu moment es va decidir incloure’ls
a la col·lecció atesa la seva excepcionalitat, la seva importància i el seu valor històric. I altres són
documents generats per altres municipis o particulars que en un moment donat s’incorporen a la
documentació municipal de Barcelona com a garantia i testimoni de drets adquirits pel govern de
la ciutat mitjançant compres, donacions o establiment de vincles jurídics i administratius.
– En segon lloc, que la col·lecció de pergamins municipals que es conserva a l’AHCB no és completa.
Una part dels documents de la col·lecció primigènia aplegada pel Consell de Cent estan dipositats
a l’Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA) des de la primera meitat del segle XIX, sembla ser que procedents del convent de Sant Francesc i com a conseqüència de la concentració documental vinculada a la desamortització del béns eclesiàstics. El convent de Sant Francesc havia estat utilitzat durant
el segle XIV com a lloc de reunió del Consell de Cent i sembla ser que es va continuar mantenint
com a centre de dipòsit i custòdia d’una part de la documentació municipal, la qual cosa explicaria
que al segle XIX encara hi hagués dipositats alguns documents emblemàtics de la institució. El resultat és que, encara a l’actualitat, el fons de pergamins municipals de la ciutat de Barcelona està disgregat i repartit entre l’Arxiu Històric de la Ciutat i l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Són 488 els pergamins conservats a l’ACA, amb una cronologia compresa entre els anys 1225 i 1707, el catàleg dels
quals es va publicar l’any 1971 amb el títol Privilegis reials concedits a la ciutat de Barcelona.
Atesa la importància històrica i documental de la col·lecció dels pergamins municipals i com ja hem
dit més amunt, l’any 2000 es van engegar, per decisió de l’aleshores director de l’Arxiu, Manuel Rovira,
els treballs per a la seva identificació, ordenació, catalogació, restauració i condicionament, per poste-
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riorment plantejar-se també la publicació seqüencial del catàleg, amb el doble objectiu de garantir-ne
la conservació i de facilitar als investigadors el coneixement, la consulta i la utilització d’aquests documents per a la realització de treballs de recerca i d’investigació històrica sobre la ciutat.
El projecte editorial es va iniciar l’any 2005 amb la publicació del primer volum, que aplega 372 regests
dels pergamins del període de 885 a 1334, i ha continuat amb l’edició dels volums successius: el segon
es publicà l’any 2007, amb 421 regests dels pergamins datats entre 1336 i 1396; el tercer l’any 2008,
amb 403 regests dels corresponents al període de 1396 a 1440; el quart l’any 2009, amb 343 regests
del període de 1441 a 1500; el cinquè l’any 2010, amb 442 regests dels documents datats entre 1501
i 1530, i el sisè volum, de l’any 2011, amb 410 regests dels pergamins del període de 1531 a 1559.
El setè i darrer volum de la sèrie inclou 316 regests corresponents a 303 pergamins del període de
1560 a 1908, però també un apèndix amb 60 documents més anteriors a l’any 1560 que s’han localitzat amb posterioritat a la publicació del volum corresponent o dels quals s’esmena el regest primigeni: es tracta d’un pergamí del segle XII, quaranta-un del segle XIV, onze del segle XV i set del segle XVI.
Per això, la seva inclusió en aquest volum actua com a addenda del conjunt del catàleg.
Tots els volums es completen i complementen amb un extens índex onomàstic i de matèries, una eina
molt laboriosa de confeccionar però d’un extraordinari valor afegit per la seva utilitat en la recerca de
la informació bàsica continguda en els documents.
No podem acabar aquest pròleg sense agrair a M. Cinta Mañé i Mas i a Manuel Rovira i Solà, els dos
arxivers autors del catàleg, el treball realitzat i la seva implicació en el projecte al llarg d’aquests anys;
a Sebastià Riera, cap de la Secció de Fons Documentals de l’Arxiu, la coordinació del projecte de tractament integral dels pergamins, i a la Gemma Valls, responsable del Ser vei de Conser vació i
Restauració de l’Arxiu, la seva tasca de coordinació i supervisió del procés de restauració i condicionament dels documents. Així mateix, també cal remarcar el treball realitzat per Clara Alibés, que ha
restaurat tots els pergamins de la col·lecció; per Pallí Disseny, autors del disseny gràfic i de la maqueta
del catàleg; per Edu Pérez i Anna Ferrer, responsables de la maquetació dels volums 3 al 7; per Maria
Llopis, responsable de la correcció lingüística; per Josep Parer, autor de les fotografies que il·lustren els
volums, i per la Impremta Municipal, Gràfiques Ortells i Cochs Indústria Gràfica, que han intervingut
en la impressió dels diferents volums.Volem agrair finalment l’assessorament i l’ajut rebut pels autors
al llarg del procés de catalogació per part de diferents arxivers i historiadors: Josep Baucells i Reig,
Daniel Duran i Duelt, Jaume Riera i Sans i Josep M.Torras i Ribé.

Xavier Tarraubella i Mirabet
Director de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
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El setè –i darrer– volum del catàleg de pergamins municipals de l’Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona que presentem inclou 316 regests (núm. 2394-2710) d’un total de 303 pergamins
(núm. 1A-2345 a 1A-2648), els quals comprenen els anys 1560 a 1908 inclusivament. Hom s’adonarà que en el transcurs del segle XVII decau ostensiblement la utilització del pergamí com a
suport de les escriptures públiques. Mentre que del segle XVI hem conservat un miler llarg de
pergamins, del segle següent només n’hi ha 57, del segle XVIII, vuit, del XIX, sis i del XX, un. Per al
mateix període, de privilegis reials, conservats a l’Arxiu de la Corona d’Aragó de Barcelona i publicats a Privilegis reials, només n’hi ha 29, els documents núm. 460-488 (1564-1707), pàg. 282-295:
tres transcripcions completes (núm. 460, 473 i 475) i 26 regests. El paper s’anirà imposant gradualment a les notaries com a material d’escriptori més barat i manejable que el pergamí. El suport de
pergamí arribarà un moment que quedarà reser vat exclusivament per als documents
protocol·laris, per recordar una solemnitat o una efemèride, per homenatjar una personalitat o
una amistat en una ocasió festiva.
El volum es completa amb un Apèndix de 60 documents compresos entre els anys 1149 i 1553,
els quals no figuren en els volums anteriors de la col·lecció que cronològicament els correspondria, llevat de cinc regestos (núm. 1 i 57-60) que sí que hi figuren però que han estat redactats de
nou o esmenant les omissions o les inevitables errades que hem advertit en la primera redacció
d’un treball de tanta envergadura. La distribució cronològica dels documents de l’Apèndix és la
següent: un document del segle XII, quaranta-un del XIV, onze del XV i set del XVI. L’Apèndix es complementa amb un índex particular, atès que els documents pertanyen a una època allunyada dels
que figuren en el present setè volum. Ultra els documents dels reis Jaume II i Alfons III, alguns partits per ABC, entre altres peces interessants, assenyalem per la seva singularitat arxivística el document núm. 53, sense any però datable de la segona meitat del segle XV. Es tracta d’un cartell o
rètol escrit en lletra gran, ben llegible, que anava clavat en un dels armaris de fusta de l’antic Arxiu
del Consell de la ciutat, per indicar la documentació que contenia el seu interior. L’armari guardava
nou bosses amb correspondència original rebuda, distribuïda en tres conceptes: lletres de reis,
papes, magnats i senyories; lletres i altres escriptures sobre armades de mar i terra, hosts i sometents, i lletres de les baronies de la ciutat. La numeració de l’Apèndix comença amb la lletra A
(d’Apèndix), per no confondre la numeració amb els pergamins ja regestats (per exemple A-1A13). Només conserven la numeració antiga els cinc regestos esmenats molt parcialment.
Alguns documents que en principi ens pot sobtar que es trobin en aquesta sèrie, són aquí perquè
es refereixen a poblacions que són o han estat baronies de la ciutat o a la institució del carreratge,
és a dir, viles considerades carrers de Barcelona per pacte bilateral entre ambdues parts.
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En aquest setè volum hi ha uns setze documents reials, alguns dels quals mereixen un breu
comentari. Corresponen als reis Felip I, II i III de Catalunya-Aragó, Lluís XIV de França, Carles II de
Castella i Catalunya-Aragó, Carles III de Castella i Catalunya-Aragó (conegut com l’arxiduc Carles
d’Àustria), i Alfons XIII. Ultra les habituals confirmacions d’ordinacions gremials, sentències i permisos per batre moneda, hi trobem tres documents del rei Lluís XIV de França com a comte de
Barcelona, dels anys 1649, 1650 i 1652, durant l’obediència catalana al monarca francès. El rei autoritza l’extracció de blats de França, especialment del Llenguadoc i la Provença, amb destinació al
Principat (núm. 2681-2682) i més tard, durant el setge de Barcelona, permet que la seca reial
encunyi rals d’argent per subvenir a la defensa i subsistència de la ciutat (núm. 2683).
Del rei Felip III tenim tres documents del mateix dia, 12 d’abril de 1653, atorgats a petició del síndic de Barcelona, una vegada que la ciutat retornà a l’obediència de la monarquia espanyola. En
primer lloc, el rei confirmava l’absolució de tots els delictes comesos per la ciutat i els seus habitants durant la revolta de 1640-1652, condonació que en nom seu havia concedit el seu fill Joan
d’Àustria l’11 d’octubre de 1652 (núm. 2684). En un segon document, el rei confirmava els privilegis i costums que posseïa la ciutat el 1640, però el sobirà es reservava el règim defensiu de la ciutat, la intervenció sobre la insaculació de les persones aptes per al govern urbà i s’apropiava de les
antigues baronies de la ciutat per rescabalar-se de les despeses de la guerra passada (núm. 2685).
Finalment, per millorar la governabilitat del Consell, atorgava el privilegi de la creació d’un sisè conseller, representant de l’estament dels menestrals i artistes (núm. 2686).
Del rei Carles II són significatius dos privilegis de 1670 i 1690, amb els quals, respectivament, retornava a la ciutat els drets i les rendes sobre les baronies de Flix i la Palma, llevat de la jurisdicció civil
i criminal (núm. 2688), i restituïa als sis consellers, en agraïment per la fidelitat mostrada envers la
corona per la ciutat en el tumult popular de 1689, el costum antic de poder cobrir llur cap en presència del monarca (núm. 2692), l’anomenat dret de cobertura, que tant obsedia els magistrats
municipals.
Finalment, farem esment del privilegi del rei Carles III, l’arxiduc Carles d’Àustria, donat a Barcelona
el 3 de novembre de 1708. Probablement es tracti del darrer gran privilegi atorgat al Consell de
Cent de Barcelona abans de la seva dissolució el 16 de setembre de 1714. El rei hi aprova uns
capítols que li han presentat els consellers per modificar les bosses d’insaculació del Consell de
Cent, concretament les bosses de conseller en cap, de conseller segon i de conseller tercer. La factura del privilegi és d’una gran bellesa, amb dibuixos i ornamentacions de policromia que enquadren l’escriptura del precepte, que es distribueix en un quadern de vitel·la de deu folis i vint pàgines, divuit de les quals escrites completament. Una efígie del rei encapçala el diploma (núm. 2696).
Agraïm al professor Josep M. Torras Ribé, catedràtic d’Història Moderna de la Universitat de
Barcelona, les precisions que ha volgut donar-nos sobre aquest privilegi tan singular.
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A les tipologies documentals conegudes i que estan ben representades en els volums anteriors d’aquesta sèrie, hem d’afegir-n’hi algunes de noves que apareixen per primera vegada.Tanmateix, remarquem que hi ha una gran quantitat de censals, alguns emesos per viles-carrer de la ciutat de
Barcelona, les quals en l’emissió de censals o deute públic estaven obligades a consultar a Barcelona.
Així mateix, volem destacar l’emissió de censals feta expressament per la ciutat de Barcelona a petició dels governants de la ciutat de Saragossa per fer-li un préstec de 60.000 lliures i assegurar el proveïment de la ciutat a causa de les males collites, la carestia i l’estada de la cort (1578), un magnífic
exemple de solidaritat interciutadana. La ciutat de Barcelona, en agraïment als serveis prestats d’antuvi per la ciutat aragonesa a Barcelona, accedeix a fer aquest préstec –per establir les condicions,
Barcelona nomena una comissió especial de vuit membres– durant un període de tres anys sense
interessos.També hi ha força documents d’abintestat, segurament a causa de les guerres i sobretot de
les intermitents pestes (per exemple, la primavera de 1568) que assotaven la ciutat, cosa que obliga
a la intervenció del veguer en l’adjudicació de les herències. A més a més, per certs documents,
podem albirar dificultats puntuals en el pagament de les pensions del deute públic emès per la ciutat.
Respecte a les noves, per la seva excepcionalitat, esmentem el document de 1612 (núm. 2657), testimoni valuós del tarannà social de l’època. És el cartell que Gabriel Monclús, natural de la vila aragonesa de Maella, portà penjat al pit mentre fou exposat a la vergonya pública, amb una mitra al cap,
condemnat per l’oficial del bisbe de Barcelona per haver robat les flautes de l’orgue de l’església conventual de Santa Caterina. El cartell inclou un dibuix ben realista del lladronici. La condemna incloïa
el bandejament del lladregot de la ciutat i del bisbat durant cinc anys, amb l’advertència que si trencava el bandejament seria assotat.
D’altra banda, fem esment de cinc documents referits a l’antiga Universitat o Estudi General de
Barcelona. No ha de sorprendre trobar-los aquí, ja que la ciutat era “patrona i protectora de la dita
Universitat” i els consellers exercien curosament aquesta prerrogativa. L’any 1565 (núm. 2449), el
Col·legi de Doctors en Medicina de Barcelona s’uní perpètuament a l’Estudi General de la ciutat i
passà a fruir de tots els seus privilegis. Aquest document explica l’organització i el règim intern de
l’Estudi General. Quatre documents datats entre els anys 1593 i 1630 (núm. 2621, 2660, 2668 i
2669) ens informen de la promoció de quatre persones al grau de batxiller en arts i en filosofia, i
a la llicenciatura i al doctorat en arts i filosofia i també en medicina. En tots els casos, l’acte de promoció té lloc després que el rector, un catedràtic o un doctor en l’especialitat corresponent hagin
presentat el candidat, el qual tot seguit és sotmès a rigorosos exàmens per part d’un comitè d’experts. Després de prestar el jurament acostumat d’acord amb les disposicions del darrer concili
tridentí, el candidat és promogut i autoritzat per exercir l’ofici i l’ensenyament de la seva especialitat, tant en l’àmbit públic com el privat. Tots els quatre documents de graduació i doctorat contenen un preàmbul acadèmic i retòric, però manquen d’algun element constitutiu de la seva compleció (la subscripció notarial, el nom del graduat o el dels examinadors, el segell de la ciutat), com si
fossin uns esborranys guardats com a testimonis de l’expedició completa del títol a l’interessat.
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Als anys 1626 i 1686 corresponen dos documents impresos sobre pergamí que contenen un formulari genèric que es devia utilitzar prou sovint. En el primer (núm. 2667), els consellers de la ciutat s’adrecen a tots els veguers, sotsveguers, batlles, sotsbatlles i altres oficials reials i en general a tothom a
qui correspongui, notificant-los que una persona determinada contribueix en totes les imposicions
de la ciutat però que, com a ciutadà de Barcelona, és franc, immune i exempt de pagar lleudes, peatges i altres contribucions per les mercaderies amb què trafica arreu dels dominis reials, d’acord amb
els privilegis atorgats a la ciutat. El text inclou referències històriques des de l’any 1025 i transcriu
íntegrament un privilegi de Jaume II (1323, gener, 15). El formulari d’immunitat deixa espais en blanc
per al nom del beneficiari, la data i la subscripció notarial. En el segon (núm. 2690), els administradors
de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona comuniquen a tots els oficials i altres persones
de qualsevol dignitat, estat, grau i condició, eclesiàstiques i seculars, que han nomenat baciner de
l’Hospital una determinada persona, portadora de les presents, la qual frueix de totes les franqueses
i exempcions contingudes en els privilegis concedits a l’Hospital i als seus oficials pels reis d’Aragó i
comtes de Barcelona.Tot seguit es resumeixen les exempcions del baciner, consistents sobretot en la
franquesa contributiva i la lliure circulació. El formulari conserva el segell de plom de l’Hospital, i deixa
també espais en blanc per al nom del beneficiari i la data.
Una altra tipologia documental que trobem per primera vegada, destinada a fer molta fortuna, és
la de la col·locació de primeres pedres en obres públiques. En aquest volum n’hi ha dos exemples.
El primer, de l’any 1802, recorda la col·locació de la primera pedra de l’obelisc de marbres erigit
per l’Ajuntament de Barcelona en commemoració de la llarga estada a la ciutat dels reis d’Espanya
Carles IV i Maria Lluïsa i altres membres de la família reial. L’acte fou presidit pel primer ministre
Manuel de Godoy Álvarez de Faria. Hi ha tres versions del text que figurava en el monument: l’original en llatí, imprès sobre pergamí, disposat en columna reproduint la llarga inscripció, i la seva traducció coetània, manuscrita, en català i en castellà (núm. 2704 a 2706). El segon, de l’any 1848, correspon a la col·locació de la primera pedra de l’actual Plaça Reial, en el solar que fou hort i
convent dels frares caputxins. L’acte es féu coincidir amb l’aniversari del natalici de la reina Isabel II
(núm. 2707).
Emparentada amb la tipologia de la col·locació de la primera pedra, i com una derivació seva
natural, trobem la modalitat documental de les inauguracions. En tenim dos exemples ben característics. El 20 de maig de 1888 s’inaugurava oficialment l’Exposició Universal de Barcelona. L’acta
corresponent és llarga i solemne, cal·ligrafiada professionalment a la manera antiga amb lletres de
diversos formats i colors, signada per Francesc Flos i Calcat, nomenat cal·lígraf de l’Exposició per
l’Ajuntament. Al final s’hi fa constar que l’acta és escrita per deixar memòria de l’esdeveniment i
que serà dipositada a l’Arxiu Municipal de la ciutat (núm. 2709). Uns anys després, el 10 de març
de 1908, el rei Alfons XIII presidia la inauguració oficial de la Reforma Interior de Barcelona. En
aquest cas no es col·locà cap primera pedra, sinó que el monarca enderrocà simbòlicament les
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portes d’un immoble del carrer Ample. L’acta que certifica l’esdeveniment també fa constar que és
redactada perquè, dipositada a l’Arxiu Municipal de la ciutat, consti en tot temps la memòria de
l’efemèride (núm. 2710).
També trobem, principalment a les notes dorsals, referències a llibres, capbreus i documents en general dels arxius de les diverses institucions que surten en els documents, esmentant el foli o la carta
concrets on es troba el document regestat. Valgui això per posar de manifest la importància de l’arxiu i la cura que demostraven en la seva conservació. D’altra banda, hi ha un nombre important de
regests que informen de la petició de refacció de determinats documents perquè l’original s’havia
perdut, amb jurament previ del peticionari de no haver-lo trobat enlloc. Les pèrdues segurament es
devien a les guerres d’aquest llarg període de temps o a la simple desídia dels interessats.
No podem deixar d’esmentar alguns documents pontificis que apareixen en aquest volum. N’hi ha
gairebé una vintena, però són especialment remarcables les set butlles del segle XVIII (núm. 26972703), corresponents als papes Innocenci XIII, Benet XIII, Climent XII, Benet XIV i Pius VI. El seu
contingut és divers: nomenament del bisbe de Barcelona, notificació del nomenament als fidels del
bisbat, assignació d’emoluments i pensions a favor de persones eclesiàstiques barcelonines, concessió d’indulgències per visitar un temple de la ciutat en festes assenyalades de l’any. Totes aquestes
butlles tenen una cosa en comú: la seva lletra revessa, indesxifrable. La cancelleria apostòlica utilitzava en aquesta època una escriptura molt peculiar i dificilíssima de llegir. Nosaltres l’hem pogut
desxifrar gràcies a l’ajuda pacient de Mn. Josep Baucells, arxiver titular durant molts anys i ara arxiver honorari de l’Arxiu Capitular de Barcelona, persona tan sàvia com modesta, que ens ha regalat
amicalment moltes hores del seu preciós temps.
L’ordenació del catàleg és cronològica i el model de fitxa utilitzada és idèntic al dels altres volums
publicats, als quals ens remetem. També, com en els volums anteriors, s’inclou un índex onomàstic
general i de matèries només de la ciutat de Barcelona.

Maria Cinta Mañé i Mas - Manel Rovira i Solà
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Catàleg dels pergamins
municipals de Barcelona
Anys 1560-1908
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2394

1560, gener, 9. Toledo.
Alfons de Castellbisbal, donzell, domiciliat a Barcelona, resident a la cort d’Espanya, nomena Miquel Terri,
mercader, ciutadà de Barcelona, procurador general amb plens poders per gestionar tots els seus béns,
entre els quals demanar, exigir, rebre i haver allò necessari per a la lluïció i la redempció del censal mort
o dels censals morts dipositats a la Taula de Canvi de Barcelona i a les taules de canviadors i bancs,
tant en el preu i la propietat com en les pensions o rendes degudes pel principat de Catalunya, universitats, comunitats, col·legis i singulars, les generalitats i altres drets del General com sobre la universitat
de Barcelona i altres universitats i col·lectius, així com pledejar davant dels tribunals del principat de
Catalunya i dels comtats del Rosselló i de la Cerdanya. Així mateix, també li dóna poders totals per
administrar tot allò relatiu a la parròquia i el terme de Castellbisbal, entre els quals capbrevar i rebre els
censos dels emfiteutes, colons i homes propis.
Miquel Gort, escrivà de manament i notari públic per tota la terra i dominació reials.
Trasllat de Nicolau Molner, notari públic de Barcelona, de 1563, juliol, 21.
1A-2345
468 x 283
Al dors, en lletra coetània: “Transumpto autèntic de la procura feta per mossèn Alfonso de
Castellbisbal a Miquel Terri, mercader, per a vendre”.

2395

1560, gener, 26. Barcelona.
Francesc Joan Carnisser, mercader, de la vila de Reus, reconeix que Benet Ferrer, notari, ciutadà de
Barcelona, li ha pagat la quantitat de 17 lliures, part de les 35 lliures per les quals li havia venut unes
cases amb un hort contigu al carrer dels Tallers de la ciutat de Barcelona (1559, juny, 24). El pagament
per part del comprador s’efectua d’aquesta manera: 6 lliures li va entregar en numerari al venedor, 6
lliures les va pagar a diversos creditors de Carnisser i les 5 lliures restants les va retenir a causa d’un
deute que el dit Carnisser tenia amb el citat Ferrer.
Gabriel Montaner, notari públic de Barcelona.
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2394. Alfons de Castellbisbal, donzell, domiciliat a
Barcelona, resident a la cort
d’Espanya, nomena procurador general Miquel Terri,
mercader, ciutadà de
Barcelona, perquè gestioni
per ell, amb plens poders, el
patrimoni que posseeix a
Castellbisbal i a la resta de
Catalunya, amb facultat per
pledejar davant els tribunals
del Principat i dels comtats
del Rosselló i la Cerdanya.
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1A-2346
134 x 429
Al dors, en lletra coetània: “Apocha facta per Franciscum Joannem Carnicer Benedicto Ferrer,
notario, de XVII librarum (...) precii domorum dels Tallers”.

2396

1560, febrer, 21. Barcelona.
Jofre Traginer, donzell, domiciliat a Barcelona, la seva muller Magdalena Traginera, i els seus fills i filles
comuns: Jaume Traginer, lloctinent del mestre racional de la cort reial, Magdalena Vicença, vídua de
Jaume Vicenç de Palou, donzell, senyor de Calafell, Elisabet, donzella, Francesc, clergue i canonge de
Barcelona, i Jerònima, donzella, venen conjuntament a Jeroni Mercader, Miquel Castelló, Joan Rialp i Joan
Conjunta, preveres beneficiats de la catedral de Barcelona els dos primers i de les esglésies de Santa
Maria del Mar i de Santa Maria del Pi els restants, respectivament, tots administradors enguany de
l’hospital de preveres pobres de Sant Sever, un censal mort de 200 lliures de preu i 160 sous de pensió
anual, cobrador el dia 22 de maig sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret de l’ordinari. La venda s’efectua per la quantitat de 200 lliures. S’esmenten els antecedents de la transmissió del dit censal. Segueix àpoca de la mateixa data, especificant que, a més del
preu del censal pròpiament dit, es paguen 6 lliures prorrata de les pensions degudes fins al dia d’avui.
Onofre Bou, notari públic de Barcelona.
1A-2347
422 x 690
Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal creat de preu de dos-centes liures y pensió centsexanta sous se reb sobre la ciutat de Barcelona a XXII de maig sobre lo dret ordinari feta per
mossèn Treginer, muller y fills seus a l’hospital dels pobres preveres de Sanct Sever. Nº XXI”. Hi ha
altres notes.

24

Catàleg dels pergamins

2397

1560, maig, 13. Barcelona.
Acta notarial per la qual Joan Cervera, mercader, ciutadà de Barcelona, davant del notari infrascrit i de testimonis pregats, transfereix a Caterina Vilara, muller de Rafael Vilar, candeler de cera, ciutadà de Barcelona, les
pensions de tres censals morts que el dit Cervera acostumava a percebre anualment els mesos de gener,
juny i novembre, respectivament, sobre les imposicions i els drets de la ciutat de Vilafranca del Penedès, les
quals formaven part dels béns que foren del difunt Jaume Samer, mercader, ciutadà de Barcelona. Aquesta
transferència es fa en compliment de la sentència donada per Barnabà Serra, doctor en drets, ciutadà de
Barcelona, de la Reial Audiència del principat de Catalunya en favor de la dita Caterina.
Pere Jovells, notari públic de Barcelona.
1A-2348
150 x 344
Al dors, en lletra coetània; “Joan? Martí, de Leyda”.

2398

1560, juny, 18. Barcelona.
Joan Cervera, mercader, ciutadà de Barcelona, fill i hereu del difunt homònim, també mercader, ciutadà de
Barcelona, fill i hereu, al seu torn, de Rafael Cervera, notari públic de Barcelona, transfereix a Caterina
Vilara, muller de Rafael Vilar, candeler de cera, ciutadà de Barcelona, primogènita i hereva universal del
difunt Rafel Cervera, oncle del dit Joan, en restitució del fideïcomís de l’heretat universal del béns que foren
del difunt Jaume Samer, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 8 lliures, 2 sous i 6 diners de
pensió anual i 203 lliures i 5 sous de preu, a for de 25000 per mil sous de pensió, que ell rebia el 14 de
maig sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre l’ordinari. Aquest censal és part d’un censal mort de 22 lliures de pensió i 550 lliures de preu cobrador sobre els dits universitat
i singulars el mateix dia. Caterina rep aquest censal com a usufructuària dels béns del citat Samer i la cessió es fa en compliment de la sentència donada per l’Audiència Reial del principat de Catalunya.
Pere Jovells, notari públic de Barcelona.
1A-2349
310 x 597
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2399

1560, juliol, 5. Barcelona.
Francesc Romeu, ciutadà de Barcelona, i la seva muller Maria Àngela Sarrovira, venen amb carta de gràcia a Francesc Castelló, doctor en arts i en medicina, també ciutadà de Barcelona, un violari de 6 lliures
anuals de pensió pel preu de 42 lliures, a raó de 7000 sous per mil sous de pensió, cobrador sobre els
seus béns el dia 29 de gener, durant tota la vida del citat comprador, de la de la seva filla Jerònima o
del supervivent. En garantia de compliment, obliguen els mateixos pensió i preu d’un censal mort de
150 lliures de preu i 6 lliures de pensió anual, cobrador el mateix dia sobre la universitat de la ciutat de
Barcelona. Aquest censal, del qual hi consten els antecedents, l’havia heretat la dita Àngela de la seva
mare Caterina Sarrovira, muller de Ramon Cristòfol Sarrovira, ciutadà de Barcelona, la qual, al seu torn,
l’havia rebut del seu pare Tomàs Camps, adroguer, ciutadà de Barcelona. Segueix àpoca de data posterior (1560, juliol, 11) en la qual s’especifica que Castelló pagà les 42 lliures en numerari.
Llorenç Sotalell, notari públic de Barcelona.
1A-2350
586 x 714
Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Venda de [violari] de penció de sis liures (...) pagadores a
XXVIIII de gener fermada per mo[ssèn] Francesc Romeu, ciutedà de Barcelona, e [la senyora
Maria] Àngela Carrovira (sic), muller sua, a mossèn Francesc Casteló, doctor en medicina, ab special obligació de un censal de penció de sis liures que dits còniuges Romeus reben sobre la ciutat
de Barcelona cascun any a XXVIIII de jener, 1560”.

2400

1560, juliol, 18. Barcelona.
Acta notarial per la qual en presència del notari infrascrit i de testimonis pregats Elisabet Beneta, vídua
d’Antoni Benet, paraire de draps de llana, lliura a Pere Ferreras, ambdós ciutadans de Barcelona, la possessió corporal d’unes cases amb dos portals a la via pública situades al carrer de Jaume Girard, que
posseïa per Jaume de Mitjavila, ciutadà de Barcelona, i per les quals pagava un cens anual de 6 diners
(sic) cobradors per Santa Maria de febrer. Així mateix, Miquel Pons, paraire de draps de llana, ciutadà
de Barcelona, procurador de la dita Elisabet Beneta, lliura al citat Pere Ferreras la possessió corporal
d’una casa amb un portal al carrer situada al carrer d’en Vernet, que Elisabet posseïa pels hereus de
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Miquel Cavall, a cens anual de 4 sous i 6 diners. Elisabet havia obligat aquestes cases al dit Ferreras
quan, juntament amb el dit Miquel Pons, la seva muller Elionor i el fill comú Francesc, va vendre amb
carta de gràcia al citat Ferreras 300 sous de pensió anual d’un censal mort cobrador sobre els seus
béns el dia 5 de maig (1559, març, 20). Aquestes cases eren propietat alodial del monestir de Sant
Pere de Puelles.
Francesc Vidal, notari públic de Barcelona.
1A-2351
214 x 648
Regular. Hi manquen fragments al llarg de la part dreta i esquerra del pergamí que en dificulten la
lectura.

2401

1560, setembre, 9. Barcelona.
Tomàs Pujades, donzell, el seu gendre Pere de Santcliment i la seva muller Isabel Beatriu, filla de l’anterior, habitants de Barcelona, venen amb carta de gràcia a Miquel d’Oms, mercader, ciutadà de
Barcelona, un censal mort de 13 lliures i 4 sous de pensió anual i 264 lliures de preu, a raó de 20.000
per mil sous de pensió, cobrador sobre els seus béns el dia 16 de febrer. En garantia de compliment,
obliguen un censal mort de 400 lliures de preu i 20 lliures de pensió anual en el moment de la seva
creació, ara de 13 lliures i 4 sous de pensió anual, cobrador el mateix dia, que ambdós cònjuges rebien
sobre la universitat de Barcelona, especialment sobre el dret de l’ordinari. El censal hipotecat, del qual
consten els antecedents, l’havia heretat Isabel Beatriu de la seva mare Isabel, i aquesta, al seu torn, de
la seva mare Joana Beneta Ballestera. Segueix àpoca de la mateixa data, on s’especifica que les 264
lliures foren ingressades a la Taula de Canvi de Barcelona a nom de Pere de Santcliment.
Francesc Gual, notari públic de Barcelona.
1A-2352
824 x 593
Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal de preu o proprietat de CCLXIIII lliures y de annua
pensió de XIII liures, IIIIº sous, ab special obligació y entre mans missió de un altre censal de consemblant pensió sobre la ciutat, quiscun any pagadores a XVI de febrer, feta per lo honorable magnífic senyor mossèn Thomàs Pui<a>da y altres”.
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2402

1560, octubre, 1. Sant Martí de Cerdanyola.
Maria Anna Clareta i d’Ortafà, esposa del noble Berenguer d’Ortafà, habitant de la ciutat de Barcelona,
resident al castell de Sant Marçal, hereva en la quarta part de l’heretat i dels béns que foren del difunt
Joan Claret, ciutadà de Barcelona, el qual en el testament, dividí la totalitat de la seva herència en quatre
parts equitatives (1560, setembre, 14. Sant Andreu de Palomar), nomena procurador general Joaquim
Malendric, mercader, ciutadà de Barcelona, absent, cohereu de la dita heretat, perquè en nom seu i el
d’Elisabet Cassadora, vídua, i també cohereva de l’heretat i els béns universals del dit Claret, tingui plens
poders per fer inventari de la dita heretat, els béns, els diners, les mercaderies, els préstecs, els deutes, les
rendes dels censals morts i dels violaris i altres drets, de manera que pugui portar a terme les accions
oportunes per, si escau, reclamar-los. Salven el dot de Violant Clareta, vídua del dit Joan Claret.
Miquel Boera, notari públic de Barcelona, escrivà de la cort dels Cònsols de mar de Barcelona.
1A-2353
817 x 328
Al dors, en lletra coetània: “+ Procura feta per la senyora Isabet (sic) Cassadora a Joachim
Malendrich”. En xifres posteriors: “1560”. Hi ha altres notes força esborrades.
Hi manca el segell.

2403

1560, octubre, 9. Barcelona.
Joan Lluís Llull, fill de Joan Llull i de la seva muller Anna, i el seu fill Frederic Llull, tots ciutadans de
Barcelona, venen amb carta de gràcia a Jaume de Costiol, Joan Jover, Miquel Roure i Pere Joan Cabeça,
preveres beneficiats de la catedral de Barcelona, administradors l’any present de la capella de Sant
Sever de la dita església, un censal mort de 600 sous de pensió anual i 750 lliures de preu, a raó de
25.000 per mil sous de pensió, cobrador sobre els seus béns el dia 9 d’octubre. Aquesta venda es realitza amb la finalitat de redimir dos censals morts: un de 480 sous de pensió i 480 lliures de preu que els
Llull pagaven a Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona, cada 20 d’abril, i un altre de 120 sous de
pensió i 150 lliures de preu que prestaven a Onofre Bruguera, doctor en arts i en medicina, ciutadà de
Barcelona, cada 21 de juny. S’esmenten els antecedents d’aquests dos censals. Isabel Llulla, muller del
dit Frederic, aprova la venda feta pel seu sogre i el seu marit.
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Tomàs Vallers, notari públic de Barcelona.
1A-2354
853 x 602
Al dors, en lletra coetània: “Carta de venda de censal feta per mossèn Joan Luys Lull y mossèn
Federic Lull als reverents administradors de la capella de Sanct Sever de pensió annual de DC
sous y preu DCCL lliures, a raó XXVM per mil, ab special obligació de dos censals sobre la ciutat
de Barcelona, la un de preu DC lliures y pensió CCCCLXXX sous quiscun any a XX de abril, y
altro de preu CL lliures y pensió annual CXX sous quiscun any a XXI de juny. Lull. Abril, foli 256,
ordinari. Sant Sever y són y totes. Són continuats dits censals en lo Capbreu, ço és lo de XX de
abril de pensió de XXIIII lliures, en cartes CLXXVI, e lo de juny, en cartes CCXI”.

2404

1560, octubre, 9. Barcelona.
Joan Lluís Llull i el seu fill Frederic Llull, ciutadans de Barcelona, reconeixen que Jaume de Costiol, Joan
Jover, Miquel Roure i Pere Joan Cabeça, preveres beneficiats de la catedral de Barcelona, administradors
l’any present de la capella de Sant Sever de la dita església, els han pagat la quantitat de 750 lliures,
preu d’un censal mort de 600 sous de pensió anual cobrador sobre els seus béns el dia 9 d’octubre.
Aquesta xifra, els dits preveres l’han abonat a la Taula de Canvi de Barcelona així: 480 lliures s’han
pagat a Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona, per la lluïció d’un censal mort de 480 sous de pensió anual i 480 lliures de preu que els Llull prestaven al dit notari el dia 20 d’abril; 120 lliures s’abonen
a d’Onofre Bruguera, professor en arts i en medicina, per lluïció d’un censal mort de 120 sous de pensió
anual i 120 lliures de preu que els Llull li pagaven cada 21 de juny; les 150 lliures restants s’ingressen a
nom del citat Frederic Llull, amb el consentiment del seu pare.
Tomàs Vallers, notari públic de Barcelona.
1A-2355
203 x 392
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2404. Joan Lluís Llull i el seu
fill Frederic Llull, ciutadans de
Barcelona, reconeixen als preveres administradors enguany
de la capella de Sant Sever de
la catedral que han rebut les
750 lliures de la pensió del
censal mort cobrador aquest
dia. L’esmentada quantitat ha
estat abonada a la Taula de
Canvi de la ciutat.
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2405

1560, octubre, 29. Barcelona.
Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona, reconeix que Jaume de Costiol, Joan Jover, Miquel Roure i
Pere Joan Cabeça, preveres beneficiats de la catedral de Barcelona, administradors i rectors, l’any present, de la capella de Sant Sever de la dita església, li han pagat, d’una part, 480 lliures per la lluïció
d’un censal mort d’aquest preu i 480 sous de pensió anual que li prestaven Joan Lluís i Frederic Llull,
pare i fill, cada 10 de setembre, i, de l’altra part, li han abonat 11 lliures, 9 sous i 4 diners de pensió
prorrata del dit censal fins al dia de la seva lluïció. Joan Lluís Llull i el seu fill Frederic Llull, ciutadans de
Barcelona, havien venut amb carta de gràcia als dits administradors un censal mort de 750 lliures de
preu i 600 sous de pensió anual cobrador el dia 9 d’octubre.
Tomàs Vallers, notari públic de Barcelona.
1A-2356
405 x 614

2406

1560, desembre, 3. Barcelona.
Jaume Apira, prevere beneficiat del benefici sota la invocació dels Sants Jordi i Elena, a l’església de
Santa Maria del Mar, cedeix al convent del monestir de Santa Maria dels Àngels, situat fora i prop dels
murs de la ciutat de Barcelona, una peça de terra campa d’aproximadament dues mujades al costat
del monestir, per tal d’ampliar el citat edifici, concretament edificar l’església i el dormitori. A canvi, augmenta en 3 sous anuals el cens de 57 sous que es va establir, és a dir, un total de 3 lliures, pagadores
en els dos terminis ja fixats, això és, la meitat per Nadal i la resta per Sant Joan de juny. El beneficiari
dels Sants Jordi i Elena era el propietari alodial de la dita terra, i s’arriba a aquest acord amb la intervenció de Gerard Vilana, vicari general del bisbe de Barcelona Guillem Caçador, el qual nomena Jaume
Bo i Pere Màrtir Colomer, preveres, residents a Barcelona, perquè amb l’ajut d’Antic Oïno i Benet
Bertran, hortolans, ciutadans de dita ciutat, com a experts, facin una valoració de la dita terra.
Miquel Mongai, notari públic de Barcelona.
1A-2357
471 x 599
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Al dors, en lletra coetània: “Amortització feta per mossèn Jaume Apira, prevere, obtinent lo primer
benefici de Sanct Jordi y de Sancta Elena en Santa Maria la Mar de Barcelona, al monestir y convent de la Verge Maria dels Àngels de una pessa de terra prop lo dit monestir que fa de cens a dit
benefici quiscun any [L] VII sous (...) sous quiscun any y tot són tres lliures”. En xifres posteriors:
“1560”.

2407

1561, març, 16. Barcelona.
Onofre Bruguera, doctor en arts i en medicina, ciutadà de Barcelona, absol Jaume Costiol, Joan Jover,
Miquel Roure i Pere Joan Cabeça, preveres beneficiats de la catedral de Barcelona, administradors i rectors de la capella de Sant Sever l’any present, absents, i Joan Lluís i Frederic Llull, pare i fill, ciutadans de
Barcelona, del pagament d’un censal mort de 120 lliures de preu i 120 sous de pensió que els Llull li
prestaven cada any el 10 de setembre i de la prorrata corresponent fins al dia de la lluïció, censal que
tenien per cessió de Francesc Sunyer, notari públic de Barcelona. Aquest censal era part d’un censal de
600 sous de pensió i de 600 lliures de preu que Joan Lluís i Frederic Llull feien al dit Sunyer el mateix
dia, que l’havia creat i comprat als Llull, els quals, en garantia de compliment, havien obligat dos censals
morts cobradors sobre la universitat de Barcelona. Es donen els antecedents de la transmissió d’aquests
censals i d’uns altres dels quals formaven part, atès que s’havien anat fragmentant i havien estat objecte de diverses alienacions i cessions parcials.
Tomàs Vallers, notari públic de Barcelona.
1A-2358
393 x 618

2408

1561, juny, 27. Barcelona.
Galceran Burguès i de Santcliment, donzell, domiciliat a Barcelona, fill del difunt l’homònim, també donzell, domiciliat a Barcelona, ven a Enric Agullana, donzell, domiciliat a Barcelona, dos censal morts de
400 lliures de preu i 16 lliures de pensió anual, a for o raó de 25.000 per mil sous de pensió, més les
pensions prorrata que ell percebia sobre la universitat de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el
dret extraordinari del vi i la verema, els dies 3 i 30 d’octubre, respectivament, més les pensions prorrata
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corresponents fins al mes de juny. Els dits censals estaven sotmesos al pacte de retrovenda i la transacció s’efectua pel preu de 822 lliures, 800 de les quals pels dos censals i les restants 22 per les pensions
corresponents fins a finals del mes present. Li pertanyien per la donació que havia rebut la seva mare
Àngela Alèxia Burguesa de Joan Agullana, ciutadà de Barcelona i de Girona, pare del comprador. Hi figuren els antecedents dels dits censals fins a la seva creació l’any 1510. La venda la fa per necessitat de
numerari a fi de pagar 2406 lliures del dot de la seva filla Elionor, en complement de les 5000 lliures
que li havia promès: 2594 lliures les hi abonaria en censals morts, i les 2406 lliures restants en numerari, en contemplació del seu matrimoni amb Plegamans de Franc, abans de Marimon. A continuació,
aprovació expressa de la dita venda per part de la seva muller Elisabet Burguès i de So. Segueix àpoca
de la mateixa data.
Lluís Rufet, notari públic de Barcelona.
1A-2359
713 x 388
Al dors, en lletra coetània: “Venda de dos censals morts que·s reben quiscun any sobre la ciutat de
Barcelona, lo un a III, l’altre a XXX de octubre, quiscú de preu de CCCC lliures y pensió XVI lliures, venuts per Galceran Burguès y de Santcliment a Enric Agullana”.

2409

1561, juliol, 12. Barcelona.
Caterina Terrena, habitant de Barcelona, filla de Joan Terré, orfebre, ciutadà de Barcelona, ven a Pere
Enric, barreter, ciutadà de Barcelona, mitjançant pública subhasta i com a millor postor, unes cases amb
dos portals a la via publica que li havia establert de nou Jeroni Torrent, prevere beneficiat del segon
benefici de Sant Benet de la catedral de Barcelona, les quals estaven situades al carrer d’en Cirera, i per
les quals pagava un cens anual de 55 sous en dos terminis: Nadal i Sant Joan de juny, que posseïa pels
hereus d’Àngela Alèxia Burguesa i Aldonça de Gualbes i de Santcliment, essent la pabordia del mes de
febrer de la canonja de Barcelona la propietària alodial. La venda es porta a terme per la quantitat de
45 lliures. Es donen les afrontacions de les cases i els antecedents de la seva transmissió. Hi intervenen
Guerau Costa i Pau Martí, corredors de pelfa i jurats de la ciutat de Barcelona. Francesc Ramon Fiveller,
donzell, domiciliat a Barcelona, aprova la venda.
Tomàs Vallers, notari públic de Barcelona.
1A-2360
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728 x 408
Al dors, en lletra coetània, notes dorsals il·legibles. En xifres posteriors: “1560 (sic)”.
Regular.

2410

1561, octubre, 18. Barcelona.
Clàusules de l’herència universal i d’assignació de tutors i curadors del testament de Joan Guardiola, llibreter, ciutadà de Barcelona. Nomena hereu universal Joan Benet Guardiola, de disset anys, fill seu i de
la seva primera difunta muller Àngela Clos, i en substitució, i en aquest ordre, Bernat i Llorenç Guardiola,
fills comuns del mateix matrimoni. En darrer terme ho seran els fills mascles naixedors de les seves
segones núpcies amb Jerònima per ordre de primogenitura Finalment, si escau, seran tots substituïts per
Elionor Jorba i Elisabet, donzella, filles també del seu primer matrimoni, i les altres filles del seu segon
matrimoni. Així mateix, designa tutors i curadors dels fills Bernat Capeller, abat del monestir de Serrateix
i canonge de la catedral de Barcelona, Bartomeu i Francesc Creus, pare i fill, ambdós mercaders, Lluís
Jorba, notari, i el seu germà Jaume Joan Guardiola. En cas de mort d’algun dels tutors, els supervivents
adquiriran la seva potestat i en darrer terme l’hereu per ell designat.
Lluís Rufet, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Lluís Jorba, notari públic de Barcelona, de 1562, juliol, 15.
1A-2361
289 x 583
Les clàusules pròpiament dites estan en català.

2411

1562, febrer, 20. Barcelona.
Eulàlia Beneta Caselles, vídua de Jaume Caselles, mercader, ciutadà de Barcelona, i Joan Rossell, també
mercader, ciutadà de Barcelona, venen amb carta de gràcia a Joana Telesa, vídua de Bernat Telesa, argenter, ciutadà de Barcelona, 80 sous de pensió anual d’un censal mort cobrador sobre els seus béns haguts i
per haver el dia 27 de maig per la quantitat de 100 lliures, a raó o for de 25.000 per mil sous de pensió.
En garantia de compliment, hipotequen la quantitat equivalent en preu i en pensió d’un censal mort de
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2410. Clàusules testamentàries de Joan Guardiola, llibreter, ciutadà de Barcelona, en
les quals nomena hereu universal de tots els seus béns
Joan Benet Guardiola, de disset anys, fill seu i de la seva
primera muller Àngela Clos, i
nomena també tutors i curadors de tots els seus fills i
filles tant del primer matrimoni com del segon amb
Jerònima.
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preu de 800 lliures i de pensió anual de 32 lliures que els dos venedors rebien el mateix dia sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, amb especial obligació del dret de la fleca. Hi consten els
antecedents del dit censal. Segueix àpoca de la mateixa data.
Llorenç Sotalell, notari públic de Barcelona.
1A-2362
555 x 682
Al dors, en lletra coetània: “Carta de venda feta e fermada per na Eulària Beneta Caselles, viuda, e
Joan Rossell, mercader, a la dona na Joana Telesa, viuda relicta d’en Bernat Telesa, de LXXX sous
censals, rendals y annuals, quiscun any pagadors a XXVII de maig, ab special obligació de un censal
sobre la ciutat per preu de cent lliures (...) àpocha del preu. Penes Laurencium Sotalell, auctoritate
regia notarium publicum Barchinone. Pensio LXXX solidorum. Proprietas C librarum”.

2412

1562, abril, 16. Barcelona.
Joan Miquel Folcrà, mercader, fill i hereu universal del difunt Pere Folcrà, botiguer de teles, ambdós ciutadans de Barcelona, dóna a la seva germana Elisabet Paula, vídua de Joan Rifós, mercader, ciutadà de
Barcelona, i a Rafael Graell, mercader, ciutadà de Vic, com a tutors i curadors de la persona i dels béns
d’Elisabet i Maria Anna, impúbers, filles i hereves universals del dit Joan Rifós, un censal mort de 225 lliures
de preu i 9 lliures de pensió anual que el citat Pere Folcrà i ell mateix com a hereu universal rebien i reben
sobre la universitat de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret de l’ordinari, el dia 19 de febrer.
Aquest censal és part d’aquell de 500 lliures de preu i 20 lliures de pensió anual que Gaspar Lleida, aleshores síndic i clavari de la universitat de Barcelona, va vendre a Miquel Climent Vicenç, cirurgià, ciutadà de
Barcelona (1500, febrer, 18). La citada quantitat de 225 lliures, és part d’una de més gran que el dit Pere
Folcrà devia a les seves nétes, per raó de la seva administració i tutoria.
Joan Honorat Jovells, notari públic per tota la terra i la dominació reials, ciutadà de Barcelona,
tinent les notes i les escriptures de l’escrivania del seu difunt pare i connotari Pere Jovells, notari
públic de Barcelona, li dóna forma pública el 1566, octubre, 11.
1A-2363
574 x 406
Al dors, en lletra coetània: “In solutum dació feta per lo honorable mossèn Joan Folcrà, mercader, a les
pubilles Riffosas de un censal de pensió de nou lliures sobre la ciutat de Barcelona, XVIIII de fabrer”.
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2413

1562, maig, 5. Barcelona.
Galceran Miquel, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, hereu universal de Benet Martí, prevere
beneficiat a la parròquia de Santa Maria del Mar, ven a Pere del Soto, àlies Serdà, carnisser, ciutadà de
Barcelona, una taula de carnisseria o maell amb dos pilons per tallar tot tipus de carns, situada al maell
major, entrant pel carrer de la Tapineria a mà esquerra, és a dir, la segona taula al costat de la dels
hereus o successors de Francesc Franc, doctor en ambdós drets, regent la cancelleria reial al principat
de Catalunya, per la quantitat de 30 lliures. Aquesta taula, propietat alodial del rei i el seu batlle general, i per la qual es paga un cens de 40 sous i 6 diners anuals, és dels hereus o successors de Paula
Arinya, vídua i hereva universal del difunt Joan Arinyó, carnisser, ciutadà de Barcelona, la qual l’havia obligat al dit Benet Martí a causa d’un censal mort que li havia venut. Presenta fiador. Segueix àpoca de la
mateixa data, on s’especifica que les 30 lliures se li van abonar en numerari: 20 lliures davant testimonis i 10 lliures directament. A continuació, acta del lliurament de la possessió corporal de la dita taula,
amb la intervenció de Pere Calvo, escrivà jurat de Miquel Mongai, notari públic de Barcelona (1562,
maig, 26).
Miquel Mongai, notari públic de Barcelona.
1A-2364
646 x 643
Al dors, en lletra coetània: “És de Pera Soto, carnisser, (...) capbrevar. Venda de un censal annual feta
per Paula Arinya, viuda, a mossèn Benet Martí, presbitero (sic), per seguretat del qual li assegura
dita Paula Arinya una taula de carniceria ab dos pilons (...) est acte com lo dit mossèn Benet Martí
instituí (...) al senyor mossèn Galceran Miquel (...) com lo dit mossèn Galceran Miquel féu venda
de dita taula ab dos pilons a Pere Cerdà també (...) la possessió que li dóna”.

2414

1562, juliol, 28. Barcelona.
Enric Agullana, donzell, domiciliat a Barcelona, ven a Anna Font, vídua de Pere Onofre Font, doctor en drets,
del Consell Reial, dos censals morts de 400 lliures de preu i 16 lliures de pensió anual cadascun, a for o
raó de 25.000 sous de preu per mil sous de pensió, ambdós cobradors sobre la universitat de la ciutat de
Barcelona els dies 3 i 20 d’octubre, respectivament, especialment sobre el dret extraordinari del vi i de la
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2413. Galceran Miquel, doctor en ambdós drets, ciutadà
de Barcelona, ven a Pere del
Soto, àlies Serdà, carnisser,
ciutadà de Barcelona, per 30
lliures, una taula de carnisseria
situada al maell major de la
ciutat. La taula, sotmesa a
diverses transmissions i càrregues censals, és propietat alodial del rei i administrada pel
batlle general de Catalunya.
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verema. Agullana havia comprat els dits censals a Galceran Burguès i de Santcliment, donzell, domiciliat a
Barcelona (1561, juny, 27). El preu de la venda s’estipula en 800 lliures, la qual venda és aprovada per la
seva muller Elionor. Hi consten els antecedents dels dits censals. Segueix àpoca de la mateixa data.
Lluís Rufet, notari públic de Barcelona.
1A-2365
571 x 642
Al dors, en lletra coetània: “+ De dos censals morts quiscú de preu de CCCC lliures y pensió XVI
lliures sobre la ciutat de Barcelona, pagador lo un a III y l’altre a XX de octubre, venuts per lo
senyor Enric Agullana a la senyora Anna Font, vídua, axí que són tots de preu de DCCC lliures y
pensió XXXII lliures barceloneses”. Segueixen altres notes dorsals.

2415

1562, agost, 17. Barcelona.
Caterina d’Àger, vídua de Perot d’Àger, donzell, domiciliat a Barcelona, ven a Francesc Ferrer, canonge de
la catedral de Barcelona, com a laica i privada persona, un censal mort sotmès al pacte de retrovenda
de 12 lliures, 13 sous i 8 diners de pensió anual amb les pensions degudes prorrata, el qual rebia sobre
la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona cada 10 de desembre per la quantitat de 317
lliures, 7 sous i 8 diners. Aquest censal li pervenia d’Elisabet, muller de Guillem Miquel Marc Girona, ciutadà de Barcelona, filla seva i de Joan Monegal, mercader, ciutadà de Barcelona, el seu primer marit, en
morir els seus germans pubills Miquel i Felip, i que, al seu torn, el seu pare havia comprat a Galceran de
Torrent, cavaller i clavari de la ciutat de Barcelona. Segueix àpoca de la mateixa data, en la qual s’especifica que 246 lliures, 16 sous i 4 diners les reté Francesc Ferrer per certs motius i Caterina ingressa la
quantitat restant a la Taula de Canvi.
Esteve Gener, notari públic de Barcelona.
1A-2366
547 x 536
Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal feta per la senyora Catherina d’Àger al reverent mossèn Francesch Farrer, canonge de la Seu de Barcelona, de un censal mort de preus o proprietat de
CCCXVII lliures, VII sous, VIII <diners> y de pensió annua de XII lliures, XIII sous, VIII <diners>, lo
qual se reb sobre la universitat de la present ciutat de Barcelona quiscun any a X del mes de
desembre. En poder de Steve Janer, notari públich de Barcelona”.
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2416

1562, setembre, 16. Barcelona.
Elisabet, de setze anys d’edat, i la seva germana Maria Anna, de quinze anys, pubilles, filles del difunt
Joan Rifós, mercader, ciutadà de Barcelona, i d’Elisabet Paula, amb el consentiment de la seva mare i de
Rafael Graells, mercader, ciutadà de Vic, tutors i curadors de les dites germanes, juntament amb el seu
difunt avi Pere Folcrà, reconeixen que Caterina, vídua del difunt Perot d’Àger, donzell, domiciliat a
Barcelona, absent, els ha pagat un total de 249 lliures, 18 sous i 1 diner, dels quals 217 lliures, 7 sous i
8 diners corresponen al preu de la lluïció i a la redempció pròpiament dites d’un censal mort d’idèntica
quantitat de preu o propietat i de 8 lliures, 13 sous i 8 diners de pensió anual, que la dita Caterina
prestava cada 10 de desembre als mencionats tutors des de la seva creació (1551, desembre, 7), i 32
lliures, 10 sous i 5 diners a les tres pensions prorrata degudes fins al dia present. Segueix el consentiment exprés dels dits tutors i curadors.
Esteve Gener, notari públic de Barcelona.
1A-2367
281 x 507
Al dors, en lletra coetània: “Àpocha y diffinició fermada per Elisabet y Marianna, pubilles, filles de
Joan Rifós, quòndam, a la senyora Catherina d’Àger de un censal de preu ho proprietat de CCXVII
lliures, VII sous, VIII <diners> y de pensió annual de VIII lliures, XIII sous, VIII <diners>, que·ls feya
tots anys a X de dezembre. En poder de Steve Janer, notari de Barcelona”.

2417

1562, setembre, 24. Barcelona.
Andreu Sacosta, donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, a petició de
Rafael Dauder, llibreter, i de Francesc Ferrer, mercader, dos dels cinc tutors i curadors primitius de la persona i dels béns de Miquel Ferrer, pubill, fill del difunt homònim, mercader, ciutadà de Barcelona, confirma als dits tutors l’exercici de la dita tutoria i curadoria amb plena llibertat, tal com ho assignà el testador (1555, març, 11) i subroga Jerònima Ferrera, mare del dit pubill. Miquel Ferrer havia nomenat tutors
i curadors del seu fill Francesc Pedralbes, Joan Roger, Francesc Dauder, mercader, Rafael Dauder, el seu
germà Francesc Ferrer i la seva muller Jerònima Ferrera, mare de dit pubill. Atès que els tres primers
moriren i que la seva vídua va contraure segones núpcies amb Salvador Bonfill, els dos tutors restants
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van haver de sol·licitar l’assumpció de les funcions dels altres. En garantia de compliment de les seves
funcions, presenten fiadors: Francesc Antoni Setantí, donzell, i Joan Trinxer, llibreter, ambdós ciutadans de
Barcelona. Hi intervé Pascasi Tuixent, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, prior i setmaner de
la vegueria de Barcelona.
Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major
de la cort de la vegueria de Barcelona per Joanot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania de l’esmentada cort.
1A-2368
406 x 354
Al dors, en lletra coetània: “Cura de Francesc Ferrer y Francesc Deuder (sic)”. En xifres posteriors:
“1562”.
Hi manca el segell.

2418

1562, novembre, 12. Barcelona.
Jaume Joan Gener, mercader, ciutadà de Barcelona, hereu universal del seu difunt pare Pere Gener, notari públic de Barcelona, cedeix i transfereix al seu germà Esteve Gener, també notari públic de
Barcelona, dos censals morts en el preu i la propietat i les pensions en pagament d’aquelles 655 lliures
que li devia com a complement de les 1000 lliures que el seu pare li deixà en el seu testament (1550,
desembre, 30). El primer, de preu de 535 lliures i de pensió anual de 21 lliures i 8 sous, a for de
25.000 sous per mil de pensió, li pervenia per herència del seu difunt pare, que, al seu torn, l’havia
rebut d’Eulàlia, la seva muller en primeres núpcies, i les definicions de comptes amb Elisabet i Caterina,
les filles comunes respectives, mullers d’Antic Àngel Montserrat Salvany i Gaspar Puigderoda, mercader,
ciutadà de Barcelona, respectivament. L’altre, de preu de 120 lliures i de pensió anual de 6 lliures, a raó
de 20.000 sous per mil de pensió, l’havia heretat del seu pare que l’havia comprat a Miquel Luayna,
pescador, ciutadà de Barcelona, i a la seva muller. Ambdós censals eren cobradors sobre la universitat i
els singulars de la ciutat de Barcelona, els dies 30 d’abril i 31 de març, respectivament.
Gabriel Montaner, notari públic de Barcelona.
1A-2369
448 x 546
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Al dors, en lletra coetània: “In solutum dacio rebus et causa (...) factis et firmatis per honorabilem
Jacobum Joannem Jener, mercatorem, civem Barchinone, honorabile Stephano Jener, notario publico Barchinone, de duobus censualibus mortuis. Poenes Gabrielem Montaner, notarium publicum
Barchinone”.
Regular.

2419

1562, novembre, 24. Barcelona.
Andreu Ribes, donzell, de la vila de Palamós, fill del difunt Guillem Ribes, cavaller, Bernat Almar, donzell
de la vila de la Bisbal, fill del difunt Francesc Almar, cavaller, Jeroni Domènec, mercader, de la vila de
Castelló d’Empúries, fill del difunt Joan Domènec, Feliu Molera, mercader, de la vila de Roses, procurador
de la seva muller Caterina Borrella o Molera, filla del difunt Pere Borrell, de Roses, i Antic Canyà, mercader de la Bisbal, procurador de la seva muller Clara Borrella o Canyana, també filla del difunt Pere
Borrell, es divideixen l’heretat i els béns del difunt parent comú Joan Ribes, ciutadà de Barcelona, tal
com constava en el seu testament (1536, abril, 29), arran la mort d’Elisabet de Gualbes, muller i hereva
universal vitalícia del dit Ribes, les adjudicacions de la dita herència pel regent la vegueria de Barcelona,
feta els dies 16 i 17 d’octubre passat, i la restitució de l’heretat per part d’Elisabet Vinyals, vídua, mare i
hereva universal de la dita Elisabet de Gualbes. L’herència es reparteix en tres parts equitatives: una per
a Ribes, l’altra per a Almar i la tercera part restant, al seu torn, es divideix en dues parts, l’una per a
Jeroni Domènec i l’altra a repartir entre les dues filles de Pere Borrell. L’heretat consisteix en la propietat
i les pensions d’un nombre important de censals, cobradors principalment sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, alguns especialment sobre els drets de la fleca i de la llenya, i, ocasionalment, sobre els drets del vi i de la verema, del cuiram i del pariatge. Així mateix, hi ha censals carregats sobre les universitats i els singulars de les viles de Calaf i de Torà i altres indrets del ducat de
Cardona, sobre el General del principat de Catalunya i sobre la universitat i els singulars de la ciutat i el
regne de Mallorca.
Lluís Rufet, notari públic de Barcelona, en lloc i en nom del seu connotari Francesc Sunyer, també
notari públic de Barcelona, absent, li dóna forma pública el 1563, octubre, 15.
Trasllat de Lluís Jorba, notari públic de Barcelona, de 1565, gener, 18.
1A-2370
572 x 424
Al dors, en lletra coetània: “Divisió”.
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2420

1562, desembre, 30. Barcelona.
Miquel Terri, mercader, ciutadà de Barcelona, procurador d’Alfons de Castellbisbal, donzell, domiciliat en la
citada ciutat, resident ara a la cort d’Espanya, ven amb carta de gràcia a Jaume Cordelles, canonge de la
catedral de Barcelona i precentor de la catedral de Tarragona, com a laica i privada persona, un censal mort
de 700 sous de pensió anual cobrador el dia 30 de març sobre la universitat i els singulars de la ciutat de
Barcelona, especialment sobre el dret del vi i de la verema, per la quantitat de 700 lliures, a raó de 20.000
sous per mil de pensió. Aquest censal és part d’aquell censal mort de 1440 sous de pensió anual i 1800
lliures de preu en el moment de la seva creació, el qual, després de diverses alienacions, va devenir de 720
sous de pensió anual i 1080 lliures de preu, cobrador el mateix dia sobre els mateixos universitat i dret per
l’esmentat Alfons de Castellbisbal. Així mateix, li ven les pensions prorrata meritades pel dit censal des del
30 de març passat fins al dia present, que sumen 26 lliures i 5 sous. Segueix àpoca de la mateixa data.
Nicolau Molner, notari públic de Barcelona.
1A-2371
493 x 587
Al dors, en lletra coetània: “Venda feta per mossèn Miquel Terri, com a procurador de mossèn
Alfonso de Castellbisbal, al senyor cabiscol Cordelles, comprant com a laica persona, de un censal
de preu de DCC lliures y de pensió de DCC sous, lo qual se reb sobre lo dret de vi y verema de
la present ciutat de Barcelona”.

2421

1562, desembre, 31. Sant Boi de Llobregat.
Testament de Jaume Colom, pagès, de la vila de Sant Boi de Llobregat, fill de Salvador Colom, també
pagès. Nomena marmessors tots pagesos de la mateixa vila. Elegeix sepultura al cementiri de l’església
parroquial de Sant Baldiri, realitza llegats per a la celebració de misses per a la seva ànima a la dita
parròquia, al monestir de Jesús, situat al territori de Barcelona, i a l’església de Santa Maria del Mar.
Igualment, assigna a Jaume i Baldiri la quantitat de 200 lliures, i a Antiga la de 300 lliures en contemplació de matrimoni, amb certes condicions, tots fills comuns del testador i de la seva muller Francina.
Reconeix el dot i l’escreix a la seva muller, que serà mantinguda durant tota la vida completament per
l’hereu mentre no es casi, a qui assigna 20 lliures si decideix viure fora de la llar de l’hereu. Designa
hereu universal el seu fill Salvador Colom, també fill comú, i estableix les substitucions pertinents entre
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els seus fills en aquest ordre: Jaume, si està casat, Baldiri, Antiga, i, finalment, la seva germana
Margarida, vídua de Bernat Oliver, de la vila de l’Hospitalet. Nomena tutors dels citats tres fills hereus
substituts, si escau, el seu cunyat Francesc Tries i el seu nebot Francesc Oliver, de l’Hospitalet.
Andreu Font, notari públic, regent l’escrivania pública de la vila i la parròquia de Sant Boi de
Llobregat, pel reverend vicari perpetu, notari d’aquestes vila i parròquia.
A la part inferior dreta: “Die VIº mensis aprilis, MDLXVº, fuit diffinitum huiusmodi testamentum in
tabula testatores illustrissimi et reverendissimi domini Barchinone episcopi. Xamar, notarius”.
1A-2372
429 x 441
Al dors, en lletra coetània: “Testament de Jaume Colom. Colom de Sanct Boy”.
Regular. Hi manquen fragments a la part superior del pergamí que en dificulten la lectura.
Català.

2422

1563, gener, 4. Barcelona.
Acta notarial de la publicació del testament hològraf de Francesc Xifré, mercader, ciutadà de Barcelona,
fill dels difunts Antoni Xifré, tintorer, i de la seva muller Eulàlia. Havia lliurat el seu testament a Francesc
Gual, notari de Barcelona, plegat i segellat en presència de testimonis (1559, octubre, 12). El testador
morí (1562, desembre, 31) i, abans de ser sepultat, el dit notari es va desplaçar a la casa del testador
del carrer Montcada, on la seva muller Elionor i la seva neboda Jerònima, muller d’Esteve Riusec, doctor
en lleis i del Consell Reial, en presència de testimonis pregats, van demanar al dit notari l’obertura del testament que ell havia presentat per conèixer el lloc on havia ordenat ser enterrat el testador. Un cop
rebuda la sepultura a l’església del monestir de Predicadors, davant la capella de Sant Francesc (1563,
gener, 4), el citat notari va tornar a casa del testador, i, a requeriment de les dites dones, va publicar i llegir tot el testament del dit testador (1559, octubre, 11). Destaca el nomenament de marmessors: la seva
muller Elionor, Esteve Riusec, doctor en lleis i del Reial Consell, i Jaume Mateu, prevere, de la vila de
Caldes de Montbui, germà d’Antoni Joan Mateu, casat amb la seva cosina Eulàlia, de la dita vila, i la
designació d’hereva universal de la seva muller Elionor, mentre visqui i no es casi, en defecte la seva neboda Jerònima o els seus successors, i, en darrer terme, la seva cosina Eulàlia i/o els seus fills a parts iguals.
Nicolau Lentisclà, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc del seu sogre i connotari Francesc
Gual, notari públic de Barcelona, li dóna forma pública el 1571, juny, 16.
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1A-2373
335 x 648
Al dors, en lletra coetània: “Testament de mossèn Fransesc Xifré. Testament de mossèn Fransesc
Xifré, quòndam, mercader, siutadà de Barcelona. Testament de Francesch Xifré. Plica”. Hi ha altres
anotacions.
La transcripció del testament és en català.
2423

1563, febrer, 19. Barcelona.
Esteve Gener, notari públic de Barcelona, ciutadà de la citada ciutat, ven amb carta de gràcia a Mònica
Joana, vídua de Pere Jovells, connotari seu, també ciutadà de Barcelona, dos censals morts: un de 535 lliures de preu i 21 lliures, 8 sous de pensió anual, a raó de 25.000 per mil sous de pensió, i un altre de
120 lliures de preu i 6 lliures de pensió anual, a for de 20.000 per mil sous de pensió, que rebia sobre la
universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret de l’ordinari, els dies 30
d’abril i 31 de març, respectivament, juntament amb les pensions prorrata a partir dels esmentats dies
de l’any passat, per un total de 655 lliures. El primer li pervenia del seu germà Jaume Joan Gener, mercader, ciutadà de Barcelona, com a hereu universal del seu difunt pare Pere Gener, notari públic de
Barcelona, i l’altre l’havia comprat el seu germà a Miquel Luayna, àlies Maltès, pescador, ciutadà de
Barcelona, i a la seva muller Elisabet (1533, juliol, 7). Elionor, muller del dit Esteve, aprova aquesta venda i
la signa el dia 26 del mateix mes. Segueix àpoca de la mateixa data, on s’especifica que Mònica Joana
ingressà aquesta quantitat a la taula de Bernat Taverner, canviador de monedes, ciutadà de Barcelona.
Pau Gomar, notari públic de Barcelona.
1A-2374
855 x 396
Al dors, en lletra coetània: “Vendicio pacto tamen de retrovendendo mediante facta per discretum
Stephanum Jener, notarium publicum Barchinone, honorabile domine Moniche Joanne, uxori relicte
venerabili et discreti Petri Jovells, quondam, notarii Barchinone, tenentis hereditatem vita naturali
durante ab eodem marito institute dum vitam vidualem servaverit et ad secundas nubcias non
convolaverit ementique ad opus hereditatis ipsius mariti sui de duobus censualibus mortuis, altere
scilicet precii seu proprietatis DXXXV librarum et pensionis annue XXI librarum et quod percipitis super universitate civitatis Barchinone jure ordinari die XXXI apprilis et residuo precii CXX
librarum et pensionis VI librarum quod percipitis super eisdem civitate et jure XXXI marcii. Poenes
Paulum Gomar, auctorithate regia, notarium publicum Barchinone”.
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2422. Publicació del testament de Francesc Xifré, mercader, ciutadà de Barcelona,
mort el 31 de desembre de
1562. Havia lliurat el testament, escrit de la seva mà,
plegat i segellat, al notari de
Barcelona Francesc Gual, en
presència de testimonis, el 12
d’octubre de 1559. El testament fou obert pel notari a
casa del difunt abans de la
sepultura, en presència de la
família i de testimonis pregats,

per conèixer el lloc on volia
ser enterrat. Després del
sepeli es procedí a la publicació i lectura completa del testament.
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2424

1563, març, 22. Barcelona.
Acta notarial per la qual Ramon Savall, donzell, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner
d’Andreu Sacosta, donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, a petició de
Ramon Marquet, cavaller, ciutadà de Barcelona, sentencia, declara i adjudica al dit Marquet les dues terceres parts de l’heretat i dels béns que foren del difunt Guerau Marquet, ciutadà de Barcelona, mort
sense fills legítims, i que llegà en testament als seus tres germans per parts iguals (1556, gener, 26):
Ramon, Anna, monja del monestir de Jonqueres, i Jerònima Vila, de manera que el, la o els sobrevivents
assumissin la part del, de la o dels traspassats. Atès que Anna i Jerònima han premort Ramon Marquet,
fet que ha estat comprovat mitjançant les deposicions de Pau Ribes, donzell, domiciliat a Barcelona, i de
Joan Montagut, mercader, ciutadà de Barcelona, aquest efectua la reclamació pertinent de les seves
parts com a persona més idònia respecte a la successió en l’heretat i els béns de les dues germanes i
cohereves dels béns del citat Guerau Marquet.
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 l’esmentada cort.
1A-2375
438 x 458
Les deposicions pròpiament dites estan en català.
Hi ha dos estrips cosits que no afecten a l’escriptura.

2425

1563, abril, 25. Barcelona.
Els consellers i Consell de Cent de la ciutat de Barcelona, amb l’autorització del veguer i en compliment
d’antics privilegis reials, donen llicència a Onofre de Marimon, ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona,
per vendre censals morts amb carta de gràcia, fer i firmar el documents de venda dels dits censals i de
les pensions degudes, a for de 25.000 per mil sous de pensió, carregats especialment sobre el dret de
l’ancoratge i el dret extraordinari novament imposat del cuiram, i, en general, sobre qualsevol imposició
de la universitat de Barcelona i dels béns dels seus singulars. Aquesta llicència es dóna davant l’absència de numerari i la impossibilitat de pagar les pensions dels censals morts deguts sobre el dret de l’an-

47

Catàleg dels pergamins

coratge que els creditors volen cobrar totalment i que sumen 2191 lliures i 19 sous, poc més o menys.
Anteriorment, s’havia nomenat una vuitena que juntament amb els consellers estudiés la decisió millor
per resoldre aquest problema.
Francesc Vidal, notari públic i escrivà jurat del Consell de la ciutat de Barcelona, connotari de Joan
Jeroni Canyelles, escrivà del dit Consell, li dóna forma pública el 1563, novembre, 20.
Trasllat de Francesc Vidal, notari públic de Barcelona, de 1564, setembre, 14.
1A-2376
673 x 759
Part del document és en català.

2426

1563, abril, 25. Barcelona.
Vegeu el document núm. 2425.
Francesc Vidal, notari públic i escrivà jurat del Consell de la ciutat de Barcelona, connotari de Joan
Jeroni Canyelles, escrivà del dit Consell, li dóna forma pública el 1563, novembre, 20.
Trasllat de Francesc Vidal, notari públic de Barcelona, de 1565, març, 10.
1A-2377
497 x 718
Part del document és en català.

2427

1563, maig, 15. Barcelona.
Onofre de Marimon, 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 Galceran Rovira, ciutadà de Barcelona, 51 sous i 2 diners de pensió
anual de censal mort cobrador el dia 15 de maig sobre la universitat i els singulars de la ciutat de
Barcelona, especialment sobre el dret de l’ancoratge i el dret extraordinari imposat sobre el dret del cui-
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2425. Els consellers de
Barcelona i el Consell de
Cent Jurats, autoritzats prèviament pel veguer, donen facultat a Onofre de Marimon, clavari de la ciutat, per vendre
censals morts amb carta de

gràcia a for de 25.000 per mil
sous de pensió, carregats
especialment sobre el dret
de l’ancoratge i el dret del
cuiram, i en general sobre
totes les imposicions de la
ciutat. La venda de censals

permetrà disposar de numerari per poder pagar les pensions d’altres censals deguts a
diversos creditors.
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ram, per la quantitat de 64 lliures, a for o raó de 25.000 per mil sous de pensió. Segueix àpoca de la
mateixa data, on s’especifica que Galceran Rovira va retenir les dites 64 lliures en pagament de vuit
pensions degudes per la citada universitat, entre els anys 1545 i 1552 inclusivament, d’un censal mort
de 160 sous de pensió anual, cobrador el dia 23 de juny sobre el mencionat dret de l’ancoratge.
Aquesta creació de censals morts es porta a terme per pagar 2192 lliures, 3 sous i 6 diners deguts als
creditors censalistes de la dita ciutat fins l’any 1562 inclusivament, carregats o cobradors sobre el dret
de l’ancoratge.
Francesc Vidal, notari públic de Barcelona.
1A-2378
777 x 678
Al dors, en xifres posteriors: “1563”.
Part del document és en català.

2428

1563, maig, 15. Barcelona.
Onofre de Marimon, 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 Jaume Joan de Vilatorta, donzell, domiciliat a Barcelona, un censal mort
de 144 sous de pensió anual cobradors el dia 15 de maig pel seu successor Joan de Boixadors pel
preu de 180 lliures, a for de 25.000 per mil sous de pensió, sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret de l’ancoratge i el dret extraordinari novament imposat
sobre el cuiram. Aquesta venda es fa en pagament de 180 lliures de part de les dotze pensions degudes (1541-1552) d’un censal mort de 15 lliures de pensió anual, cobrador el dia 22 de novembre (sic),
sobre el dret de l’ancoratge.
Francesc Vidal, notari públic de Barcelona.
1A-2379
778 x 669
Al dors, en lletra coetània: “Fan per la luyció del censal (...) de clavaria lo encoratge”.
Regular. Hi manquen fragments al llarg de tot el marge dret que afecten l’escriptura.
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2429

1563, maig, 15. Barcelona.
Onofre de Marimon, ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la
dita ciutat, reconeix que Jaume de Vilatorta, donzell, habitant de Barcelona, li ha pagat 180 lliures, preu
de la venda d’un censal mort del dit preu i 144 sous de pensió anual, cobrador sobre la universitat i els
singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret de l’ancoratge i sobre el dret extraordinari imposat sobre el dret del cuiram cada dia 15 de maig. Tanmateix, el comprador va retenir les dites
180 lliures en pagament de dotze pensions que li eren degudes per la ciutat de Barcelona, de l’any
1541 a l’any 1552 inclusivament, d’un censal mort de pensió anual de 15 lliures, cobrador el 29 d’octubre (sic) sobre la dita ciutat, especialment sobre el dret de l’ancoratge.
Francesc Vidal, notari públic de Barcelona.
1A-2380
187 x 602
2430

1563, juny, 3. Barcelona.
Joana Fanera, vídua de Montserrat Faner, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, i el seu fill
comú homònim, venen amb carta de gràcia a Bartomeu Roig, mestre de cases, ciutadà de Barcelona,
54 sous i òbol de pensió anual d’un censal mort per la quantitat de 54 lliures, a raó de 20.000 per mil
sous de pensió, cobrador el dia 15 de maig sobre tots els seus béns mobles i immobles, especialment
sobre un censal mort de preu o propietat de 68 lliures i de pensió anual de 54 sous que Joana rep
anualment el 15 de maig sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona i sobre el dret de
l’ancoratge i el dret extraordinari novament imposat del cuiram. Joana l’havia comprat a Onofre de
Marimon, clavari de la ciutat de Barcelona (1563, maig, 15). Segueix àpoca de la mateixa data, la qual
especifica que va pagar en numerari en presència de testimonis pregats i del notari infrascrit.
Francesc Vidal, notari públic de Barcelona.
1A-2381
652 x 669
Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal feta per la senyora Fenera a mossèn Bertomeu Roig”.
En xifres posteriors: “1563”.
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2430. Joana Fanera, vídua de
Montserrat Faner, doctor en
ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, i el seu fill, venen
amb carta de gràcia a
Bartomeu Roig, mestre de
cases, ciutadà de Barcelona,

una participació de 54 sous
sobre la pensió d’un censal
mort que reben anualment,
carregat sobre les imposicions de la ciutat, pel preu de
54 lliures.
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2431

1563, setembre, 11. Barcelona.
Testament de Miquel Joan Castelló, donzell, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, fill dels
difunts Francesc Castelló, cavaller, doctor en ambdós drets, del Consell Reial i advocat fiscal de la cort,
ciutadà de Barcelona, i de la seva muller Hipòlita. Nomena catorze marmessors del seu testament,
entre els quals la seva muller Maria Anna Castelló, els seus sogres Miquel, donzell, i Magdalena
Guardiola, Miquel Salgueda, ciutadà de Barcelona, el seu oncle Joan Castelló, burgès de Vilafranca del
Penedès, Galceran Destorrent, donzell, i Francesc Frederic Font, doctor en drets, els quals són també
designats els tutors dels fills, concretament de Miquel Marc. També serà marmessor el vicari o el vicari
més antic de l’església parroquial dels Sants Just i Pastor. Ordena ser enterrat a l’església del monestir
de Frares Menors de Barcelona, a la sepultura dels seus pares, celebrar misses a la dita parròquia de
Sant Just, els monestirs de Frares Menors, Montserrat, Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, Montalegre,
Predicadors, Santa Maria de Jesús i de la Companya de Jesucrist. Fa llegats per obres a la dita parròquia i a l’Hospital de la Santa Creu. Realitza deixes a alguns familiars i ordena el retorn del dot i de
l’escreix a la seva muller. Nomena hereva universal Maria Anna, mentre romangui vídua, amb la condició
que doni entre vius l’heretat al fill comú Miquel Marc o a altres fills, i, si es casa, designa hereu el fill
mascle primogènit, els fills i filles legítims, i, en substitució, amb certes condicions, el seu oncle i cosí Joan i
Rafael Castelló successivament, i les seves ties Anna Font, vídua de Pere Onofre Font, doctor en ambdós
drets, del Consell Reial, ciutadà de Barcelona, i Jerònima Salgueda, muller de Miquel Salgueda, a parts
iguals. Aquells fills que hagin professat en religió queden exclosos del testament.
Miquel Joan Cellers, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del seu difunt pare i connotari Miquel Cellers, notari públic de Barcelona, li dóna forma pública, el 1568, agost, 14.
1A-2382
561 x 504
Al dors, en lletra coetània: “Castelló”. En xifres posteriors: “1563”. Segueix una altra nota dorsal
molt esborrada.
Català.

53

Catàleg dels pergamins

2432

1563, setembre, 30. Barcelona.
Andreu Ribes, donzell, domiciliat a la vila de Palamós, fill del difunt Felip Ribes, donzell, de la mateixa
vila, i de la seva muller Caterina, d’una banda, i la dita mare Caterina, vídua, i els seus germans Guillem,
Joana, Melcior, Antoni i Felip Ribes, tots fills comuns dels citats cònjuges, hereus conjuntament d’una tercera part de l’heretat i béns del difunt Joan Ribes, ciutadà de Barcelona, de l’altra, signen una avinença i
concòrdia arran de l’arbitratge de Bernat Ros, Bartomeu i Francesc Creus, tots mercaders i ciutadans de
Barcelona, respecte al repartiment d’aquesta tercera part entre tots els membres d’aquesta família, a
causa d’algunes desavinences sorgides per les despeses que el dit Andreu Ribes féu respecte als tràmits
de la dita herència, al pagament del viatge i a l’allotjament a Barcelona de la seva mare i els seus germans Joana i Melcior, que residien a [Sevilla], província d’Andalusia, regne de Castella. Joan Ribes havia
deixat la seva herència en primer lloc a la seva muller Elisabet Gualbes, i havia disposat en substitució
la seva germana Francina Prats, vídua de Joan Prats, mercader, la seva neboda Àngela, filla comuna del
dit matrimoni, i, finalment, en certes condicions, l’heretat seria dividida en tres parts equitatives entre els
seus parents: una per al seu nebot Guillem Ribes, de Palamós, la segona per al seu nebot Joan Almar, de
la Bisbal, i la tercera, al seu torn, seria dividida en dues altres parts: l’una per al seu cosí germà Joan
Domènec, i l’altra per al seu oncle Pere Borrell, de Rosselló (sic). Aquesta herència els havia pervingut
per mort d’Elisabet de Gualbes, muller del dit Joan Ribes. Així mateix, Andreu reconeix expressament
que la seva mare i els seus germans són cohereus de la dita heretat, encara que no surten esmentats
en l’adjudicació que li’n féu el veguer de Barcelona, davant el qual es presentà com a hereu únic, per tal
d’accelerar aquesta declaració, ja que en el moment de la mort d’Elisabet la família, com consta, estava
dispersa, excepte en el cas del seu germà Felip, que residia a Palamós, ja que Antoni es trobava captiu
dels turcs a Constantinoble, motiu pel qual signà l’acord més tard (1564, març, 14). La part de cadascun dels germans després de passar comptes s’estima en 861 lliures, 13 sous i 4 diners.
Lluís Jorba, notari públic de Barcelona.
1A-2383
805 x 660
Els acords pròpiament dits estan en català.
Dolent. Hi manquen fragments al llarg de tota la part esquerra que afecten l’escriptura. Pergamí
de forma irregular.
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2433

1563, octubre, 8. Barcelona.
Andreu Ribes, donzell, domiciliat a la vila de Palamós, fill del difunt Felip Ribes, cavaller, natural de la
mateixa vila, domiciliat a Sevilla, i de Caterina, en compliment de l’acord al qual havien arribat el 31 de
setembre passat, transfereix als seus germans Guillem, Melcior i Joana Ribes, diversos censals morts
cobradors sobre la universitat de la ciutat de Barcelona, especialment sobre els drets de l’ordinari i del
pariatge, en pagament d’allò que els correspon de la tercera part de l’herència del seu difunt parent
Joan Ribes, ciutadà de Barcelona, a causa de la mort d’Elisabet de Gualbes, primera muller i l’hereva
universal vitalícia del dit Joan Ribes, la part dels quals s’ha estimat en 861 lliures, 13 sous i 4 diners per
a cadascun d’ells. Aquests censals li pertanyien per la divisió dels béns del dit Ribes feta i signada per
ell, com a successor del difunt pare Guillem (sic) Ribes, cavaller, amb Bernat Almar, donzell, de la vila de
la Bisbal, fill i en representació del difunt Francesc Almar, Jeroni Domènec, mercader, de la vila de
Castelló d’Empúries, Feliu Molera, mercader, de la vila de Roses, procurador de la seva muller Caterina,
filla del difunt Pere Borrell, de Roses, i Antic Canyà, mercader de la Bisbal, procurador de la seva muller
Clara, també filla del difunt Pere Borrell, i de l’adjudicació del regent la vegueria de Barcelona.
Lluís Jorba, notari públic de Barcelona.
1A-2384
461 x 448

2434

1563, desembre, 30. Barcelona.
Clàusula de l’herència universal del testament de Joana Amada, vídua de Francesc Amat, ciutadà de
Barcelona. Nomena hereu universal, tant de la seva herència com de l’heretat del seu marit, el seu fill i
marmessor Francesc Amat, i estableix les substitucions pertinents en aquest ordre: el seu fill Perot Amat,
les seves tres filles Jerònima, monja de Jonqueres, Isabel Joana i Elionor, monges de Valldonzella, cas en
què la totalitat de l’heretat es dividirà en tres parts equivalents i serà vitalícia, i, finalment, els seus néts,
fills de la difunta filla Caterina Ferrera, vídua de Felip de Ferrera, ciutadà, també per parts iguals.
Tanmateix, declara que si alguna de les filles destinades a monges es casa podrà disposar lliurement de
la tercera part de l’heretat que li pertoca de manera vitalícia.
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Pere Talavera, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Jeroni Talavera, notari públic de Barcelona, de 1570, gener, 27.
1A-2385
331 x 308
Al dors, en lletra coetània: “Testament de Joana Amada (...) Francesc Amat segon vuy és”.
La clàusula pròpiament dita és en català.

2435

1564, gener, 20. Granollers.
Bartomeu Bou, major de dies, fill del difunt Antoni Bou, senyor útil i propietari del mas Bou, per mort
sense fills del seu germà Jaume, i el seu fill homònim, agricultors, de la parròquia de Sant Julià de Palou,
venen amb carta de gràcia a Joan Feu, major de dies, notari, senyor útil i propietari del mas Feu, de la
parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, terme de[l castell de] Montbui, 100 sous de pensió d’un censal
mort de 100 lliures de preu, a raó de 20.000 sous per mil sous de pensió, cobrador el dia 20 gener
sobre tots els seus béns mobles i immobles, especialment sobre les dues peces de terra de conreu que
Bou va comprar amb carta de gràcia a Antoni Tries, de la parròquia de Palou, el dia 28 d’octubre passat
per la quantitat de 100 lliures, les quals li obliga expressament. També obliga una altra peça de terra de
conreu del mas Bou, anomenada “la Parellada del Mas Bort”, situada a la parròquia de Palou, al lloc
conegut com “Pla de la Calçada”, i una quarta peça de terra de gleva també del mas Bou, dita “la
Peça”, situada davant de la casa del mas Bou. El preu de la venda s’estipula en 100 lliures. Presenten
fiadors: Pere Antic Oliver, de Sant Lleïr, Antoni Solei, senyor útil i propietari del mas Solei, de la parròquia
de Sant Esteve de Vilanova, terme de la Roca, i Gabriel Ribalta, senyor útil i propietari del mas Ribalta,
de la parròquia de Santa Coloma de Marata. Segueix àpoca de data posterior (1564, febrer, 7. Sant
Julià de Palou).
Benet Pla, de la vila de Granollers, notari públic per tot el principat de Catalunya i els comtats del
Rosselló i de la Cerdanya.
1A-2386
774 x 671
Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal mort feta per Bartomeu Bous [y Barto]meu Bou, son
fill, pagesos, de la parròquia de Sanct Julià de Palou, al discret mossèn Joan Feu, maior de dies, notari, de la parròquia de Sancta Eulàlia de Ronsana, de pençió de C sous, pagadós a XX de janer, per
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preu de C lliures barceloneses, en lo qual són fermances Pere Antic Oliver, de Sanct Laïr, Anthoni
Soley, de Vilanova, e Gabriel Ribalta, de Marata, en lo qual ha special obligació de IIII pessas de
terra, són en la parròquia de Palou, la I alou de la Camararia de Ripoll, la II de la sglésia de Palou,
las III e IIIIº, alou de mossèn Junyent (...)”. Segueixen altres notes incompletes.
Regular. Hi manquen fragments de pergamí importants al llarg de tota la part esquerra.
Aquest document està cosit al document núm. 2437.

2436

1564, gener, 26. Barcelona.
Joan Granell, notari, de la vila d’Anglesola, la seva muller Margarida, i el seu germà Jaume Granell, venen
a Joan Coletes, del lloc de Castellfollit de Riubregós, abadiat de Sant Benet de Bages, Miquel Coletes, de
la parròquia o terme de Pujalt, i Jaume Ferrer, de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, agricultors,
administradors de la pia causa instituïda per Antoni Coletes, agricultor, ciutadà de Barcelona, per maridar donzelles de la seva parentela, un censal mort de 240 sous de pensió anual, cobrador el dia 21 de
novembre sobre els seus béns, especialment sobre la part equivalent d’un censal mort de pensió de
320 sous i 400 lliures de preu, cobrador el mateix dia sobre la universitat de la ciutat de Barcelona i
dret de la farina. Aquest censal, adquirit amb els diners de la dita pia causa, es comprà amb la lluïció
d’un censal mort d’idèntic preu que els Coletes i l’altre administrador cobraven anualment el dia 21 de
gener sobre el General del principat de Catalunya. Segueix àpoca de la mateixa data.
Baltasar Puiggener, notari públic de Barcelona.
1A-2387
728 x 766
Al dors, en lletra coetània: “Coletes. De aquelles CCXXXX sous de censal fa Joan Granell y altres
als administradors de la pia causa d’en Coletes, ab special obligació de un censal sobre la ciutat de
Barcelona y dret de la farina, a XXI de novembre. Són dos cartes censal nou y vell de la ciutat y lo
testament de Francí Granell y la (...) o de Jaume Ferrer, de Sarrià”.
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2437

1564, febrer, 7. [Sant Julià de Palou].
Acta notarial per la qual Bartomeu Bou, major de dies, i el fill homònim, ambdós pagesos, de la parròquia de Sant Julià de Palou, en presència del notari infrascrit i de dos testimonis pregats, lliuren la possessió corporal de les quatre peces de terra obligades i esmentades en el document anterior a Joan Feu,
notari, especialment les dues peces de terra que foren d’Antoni Tries que va comprar per 100 lliures.

Benet Pla, de la vila de Granollers, notari públic per tot el principat de Catalunya i els comtats del
Rosselló i de la Cerdanya.
1A-2388
367 x 380
Al dors, en lletra coetània: “Possesió donada per Bartomeu Bou y Bartomeu Bou, son fill, de Palou,
al discret mossèn Joan Feu, notari, de las cosas specialment obligadas en lo censal li han creat de
pensió de C sous e preu de C lliures”.
Regular. Hi manquen fragments de pergamí importants al llarg de tota la part esquerra.
Aquest document està cosit al document núm. 2435.

2438

1564, març, 28. Barcelona.
Testament de Galceran Carbó, fill de l’homònim, ambdós ciutadans de Barcelona, i d’Elionor de
Santcliment, difunts. Nomena marmessors la seva germana Joana Anna Carbona, i els seus cosins germans Tomàs Pujades, donzell, domiciliat a Barcelona, Andreu de Biure i de Santcliment, donzell, senyor
de Sant Jordi [Desvalls], i Onofre Marimon, ciutadà de Barcelona. Ordena ser enterrat al sepulcre familiar de la seva parròquia de Santa Maria del Mar, davant la capella de Sant Bartomeu, llega diners per
a la celebració de misses per a la seva ànima i dels seus avantpassats a la dita capella, a la de la Verge
Maria de la Pietat del convent de Sant Agustí, al monestir dels frares de Jesús i al monestir de Santa
Maria de Montserrat. Fa deixes al bací de pobres vergonyants de Santa Maria del Mar, a l’Hospital de
la Santa Creu i a la Confraria de Correus de Barcelona. Igualment, realitza llegats a la seva criada
Elionor i a la néta d’aquesta, Paula, filla de (...) Valls i de Margarida, filla de la dita Elionor, en contemplació de matrimoni. Designa hereva universal la seva germana Joana Anna. El testament es publica a la
mort del testador (1568, febrer, 27).
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Lluís Jorba, notari públic de Barcelona.
1A-2389
335 x 514
Al dors, en lletra coetània: “Testament del senyor [Gal]ceran Carbó”.
Català.

2439

1564, març, 28. Barcelona.
Vegeu el document núm. 2438.
Lluís Jorba, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Francesc Guamis, notari públic de Barcelona, de 1569, maig, 6.
1A-1823
576 x403
Al dors, en lletra coetània: “Fan per lo censal (...) per la senyora Carbona ha request stà loat”.
Català.
Aquest pergamí conté dos documents. Vegeu Catàleg, V, document núm. 1863.

2440

1564, abril, 11. Barcelona.
Cristòfol Despérez i Sirvent, donzell, domiciliat a Barcelona, i la seva muller Jerònima venen amb carta
de gràcia a Joan Riba, prevere beneficiat de la catedral de Barcelona, com a laica i privada persona, un
censal mort de 48 sous de pensió anual cobrador anualment el dia 29 de setembre, per la quantitat de
48 lliures, a for de 20.000 sous per mil sous de pensió. En garantia de compliment, obliguen un altre
censal mort de 60 lliures de preu, a raó de 20.000 sous per mil de pensió, que cobraven sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, el qual el dit Cristòfol havia heretat de la seva mare i a
qui pervenia per part del seu pare Francesc Jeroni Despérez. Hi consten els antecedents del censal
mort obligat. Segueix àpoca de la mateixa data.
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Jeroni Antic Canyelles, notari públic de Barcelona.
1A-2390
793 x 588
Dolent. Hi manquen fragments al llarg de la part esquerra del pergamí i una part de la lletra està
molt esborrada.

2441

1564, abril, 29. Barcelona.
Elisabet de Tamarit, muller de Miquel de Tamarit, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, d’una
part, i Maria Anna de Tamarit, muller de Pere de Tamarit, donzell, domiciliat a Barcelona, de l’altra, germanes, ambdues filles i hereves universals per parts iguals “pro indiviso” en comú de l’heretat i dels
béns del difunt Joan Rifós, mercader, ciutadà de Barcelona (1547, juny, 8), divideixen i defineixen comptes dels béns de la dita herència, amb el consentiment exprés dels cònjuges respectius. Elisabet genèricament es fa càrrec de quantitats comptants i en metàl·lic que sumen 3100 lliures, les quals els curadors de les dites germanes ingressen a la Taula de Canvi a nom del seu marit, i Maria Anna d’una sèrie
de censals morts i de les pensions anuals corresponents assignats sobre el General de Catalunya i la
universitat de Barcelona, a més del valor de certes propietats mobles i immobles i quantitats procedents
de deutes que sumen un total similar al de la seva germana. La mare i curadora d’ambdues germanes
és Elisabet Paula Rifosa.
Miquel Boera, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Francesc Pedralbes, notari públic de Barcelona, de 1577, octubre, 17.
1A-2391
456 x 623

2442

1564, maig, 5. Barcelona.
Jaume de Mitjavila, major de dies, ciutadà de Barcelona, i els seus fills Miquel Àngel i Jaume, menor de
dies, ciutadans de la dita ciutat, venen a Francesc de Lluna, cavaller, de la milícia de Sant Jaume de
l’Espasa, habitant de Barcelona, com a usufructuari, i a la seva muller Elisabet de Lluna i de Camporrells,
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com a un propietària, un censal mort de pensió anual de 4 lliures i 16 sous i 120 lliures de preu, cobrador el dia 2 d’abril, que Miquel Àngel de Mitjavila, hereu universal del difunt oncle Miquel Luquès, i el seu
pare Jaume de Mitjavila, administrador del dit fill seu i cunyat del finat, rebien sobre la ciutat de
Barcelona i el dret de l’ordinari, per la quantitat de 120 lliures, a for o raó de 25.000 sous per mil sous
de pensió anual. Aquest censal està sotmès al pacte de retrovenda. Segueix àpoca de la mateixa data.
Antic Safont, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Jaume d’Encontra, connotari seu, absent.
1A-2392
509 x 580
Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal criat, lo qual se reb cada any a dos de abril sobre lo
ordinari de la ciutat de Barcelona, venut per Jaume de Mijavila, Miquel Àngel de Mijavila y Jaume de
Mijavila, sos fills, ciutadans de Barcelona, als nobles don Francisco de Luna, de l’orde de Sant Jaume
de la Spasa, en Barcelona populat, com a usufructuari, e dona Ysabel de Luna y de Camporrells, com
a proprietària, muller sua, de preu de CXX lliures y de pensió annua de vuytanta sous, pagadós cada
any dit dia, en poder de Antic Cafont, notari de Barcelona, fet a sinc de maig, MDLXIIII”. En lletra
posterior: “Són de mossèn Santa Susanna, prevere, en la mesada de abril. Dona Isabel de Luna”.

2443

1564, maig, 10. Barcelona.
Clàusula de l’herència universal del testament d’Elionor de Santcliment Vidala i Desplà, filla dels difunts
Mateu Vidal i Desplà i de Jerònima Vidala i Bastida, vídua, en primeres núpcies, de Pere de Boixadors, i,
en segones núpcies, de Ferrer de Santcliment i de Gualbes. Nomena hereu universal Acard d’Erill, fill de
Pere de Cardona i d’Erill, i en substitució, i en aquest ordre, el seu germà Lluís d’Erill, o un altre fill mascle del dit Pere de Cardona, per ordre de primogenitura, amb certes condicions, Pere Antoni de
Rocacrespa, el fill de dit Pere Antoni, i el fill segon de l’hereu de Jeroni de Pinós i Mai, amb l’obligació de
prendre el nom i les armes de Desplà. N’estan exclosos aquells que hagin entrat en religió o hagin pres
ordes sagrats.
Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Pere Mambla, notari públic de Barcelona, de 1573, novembre, 27.
1A-2393
368 x 462
La clàusula pròpiament dita és en català.
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2444

1564, maig, 14. Barcelona.
Antoni Pau Calafat, àlies Guiu, fill del difunt Miquel Calafat, àlies homònim, notari, ciutadà de Barcelona,
d’una part, i els cinc germans Safont, això és, Bernat Safont, doctor en drets, Francesc i Miquel Safont,
ambdós notaris, ciutadans de Barcelona, Elisabet Sunyera i Safont, muller de Francesc Sunyer, notari de
Barcelona, i Elionor Bruguera i Safont, muller d’Onofre Bruguera, doctor en medicina, ciutadà de
Barcelona, tots fills dels difunts Bernat Safont i de la seva muller Joana, de l’altra, van pactar (1563,
febrer, 20?) la fundació d’un benefici sota la invocació dels Sants Pere, Pau i Silvestre a la catedral de
Barcelona, amb la dotació de les mil lliures assignades per a aquesta fi pel seu difunt avantpassat
Nicolau Safont, primer notari i després mercader, ciutadà de Barcelona. Per això, transfereixen una sèrie
de censals per aquest valor, cobradors sobre la universitat de la ciutat de Barcelona, especialment sobre
els drets de l’ordinari i de la fleca, per a l’admissió del dit benefici per part del capítol de la citada catedral i el manteniment del prevere beneficiat, per al nomenament del qual, ambdues parts es reserven el
dret de patronat i de presentació que exerciran alternativament, de manera que preferiblement sigui
descendent directe dels dits Bernat Safont i Joana o els seus successors directes. En primer lloc, presenten per a aquest càrrec al dit capítol el citat Calafat o qui ell designi. Si el capítol no admet el dit benefici, els censals s’assignaran als aniversaris comuns de la citada catedral. Bernat i Miquel Safont signen
més tard, el primer, el dia 20, a la torre que té a la parròquia de Sant Genís d’Horta, i el segon, el dia 1
de setembre. Gerald Vilana, vicari general del bisbe de Barcelona, ratifica els presents capítols.
Lluís Rufet, notari públic de Barcelona.
1A-2394
769 x 621
Al dors, en lletra poc posterior: “Los dos censals derrerament signats, lo hu de preu de XXV lliures y l’altre de preu de CCCXXV, que tots proven summa de CCCL lliures, foren luïts per la ciutat
de Barcelona, y los preus de aquells, per error, foren girats als germans Çafonts, los quals han
esmerçat dit preu de dos censals sobre lo General, lo hu de preu de CL lliures, y [l’altre] de preu
de CC lliures y pensió (de ...a), XXI de janer y (...) de dits Çafonts (...) consignats a dit benefici, en
poder del matex Luís Rufet, notari de Barcelona, a II de març, MDLXV. Censal de preu de XXV
lliures [y pensió de] una liura que rep sobre dita ciutat y dret de fleca a VII de janer. Item, del censal
de preu de CCCXXV lliures y pensió de XIII lliures que eren sobre dita ciutat y dret ordinari a XIII
de març”. Hi ha altres notes dorsals incompletes per forats.
Regular. Forats que en dificulten la lectura.
Els pactes pròpiament dits estan en català.
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2445

1564, agost, 16. Barcelona.
Acta notarial per la qual Francesc d’Altarriba, donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès,
Moià i Moianès, a petició de Francesc Albanell, doctor en drets, ciutadà de Barcelona, sentencia i adjudica al dit Albanell, l’heretat i els béns que foren de la difunta Jerònima Beneta Vila, filla de Francesc
Marquet, ciutadà de Barcelona, i de la seva muller Eulàlia, vídua del difunt Pere o Perot Vila, cavaller,
domiciliat a Barcelona, després de la comissió feta al respecte a Lluís Mas, doctor en lleis. Jerònima
havia nomenat hereu universal en el seu testament (1564, juliol, 27) el seu germà i marmessor Ramon
Marquet, cavaller, i, en substitució, els seus nebots i marmessors Francesc i Galceran Albanell, respectivament, i, en defecte d’aquests, Ferran Albanell, també nebot seu. Tomàs Guardia, notari i escrivà jurat de
la vegueria de Barcelona, pren les deposicions dels testimonis cridats a declarar: Amador, matalasser,
Guillem Riera i Beneta Ferrerona, àlies Pujades, vídua de Vicenç Ferreró, agricultor, tots ciutadans de
Barcelona, els quals ratifiquen que Jerònima i el seu germà Ramon moriren sense successors legítims.
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, senyor útil de l’escrivania de la dita cort.
1A-2395
279 x 634
Al dors, en lletra coetània: “Per lo censal de pensió XV lliures? que rebrà lo pubill Albanell a (en
blanc) de febrer, ordinari”.
Regular. Lletra esborrada en algunes parts.

2446

1564, agost, 20. Barcelona.
Capítols de l’avinença entre els germans Benet Ferrer, notari, ciutadà de Barcelona, d’una part, i
Francesc Ferrer, escrivà de Barcelona, de l’altra, fills dels difunts Gervasi Ferrer, teixidor de lli, ciutadà de
Barcelona, i de la seva muller Elisabet, morts intestats, hereus a part iguals dels béns dels seus pares,
juntament amb el seu germà Joan Ferrer, habitant de Barcelona, que ara viu a Gaeta, del regne de
Nàpols. Francesc paga a Benet 97 lliures, 19 sous, a canvi dels drets sobre unes cases amb un portal a
la via pública i un hort contigu, situades al carrer de Tallers, propietat alodial del monestir de Sant
Antoni. Així mateix, respecte a les coses que resten de l’inventari dels béns mobles de dintre de la dita
casa i que es van vendre.
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Gabriel Montaner, notari públic de Barcelona.
1A-2396
640 x 656
Al dors, en lletra coetània: “Són de la ciutat de Barcelona per rahó de l’ort de les sitges, here de
Francesc Ferrer, notari. Transacció feta y ferma entre mi Francesc Ferrer entre Benet y Joanot, tots
germans entre ells. Per los (...) de la ciutat són als Tallers”. En xifres posteriors: “1564”.
Els capítols pròpiament dits estan en català.
Aquest document està en el mateix pergamí que el document i l’àpoca, el núm. 2480.

2447

1564, novembre, 8. Barcelona.
Jeroni Managat, doctor en ambdós drets, canonge de la catedral de Barcelona, vicari general de Guillem
Caçador, bisbe de Barcelona, a petició dels consellers i síndics de la ciutat de Barcelona, atorga la unió
de la capella de Santa Madrona, situada a Montjuïc, que ara es troba vacant per renúncia avui mateix
feta del seu últim possessor Jaume Cordelles, canonge de la catedral de Barcelona, amb tots els seus
drets i les seves pertinences, al monestir de Santa Maria de Jesús, del territori de Barcelona, l’administració de la qual serà dels consellers de la ciutat de Barcelona amb la facultat de poder-la separar d’aquest monestir i unir-la a qualsevol altre mentre sigui de la ciutat o diòcesi de Barcelona. Aquesta unió
es fa amb el consentiment del convent de Sant Pau del Camp de la dita ciutat (1564, novembre, 7).
Mateu Falcó, notari públic de Barcelona i escrivà de la cort del vicariat del bisbe de Barcelona.
1A-2397
278 x 496
Al dors, en lletra coetània: “Unió de la capella de Sancta Madrona al monastir de Jesú de Barcelona
a petició dels senyors consellers de dita ciutat”.
Hi manca el segell.
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2448

1565, gener, 23. Barcelona.
Acta notarial de la sentència emesa pels jutges i proveïdors de greuges designats pel rei i per la Cort
general de Montsó darrerament celebrada. Els jutges i proveïdors Ferran de Lloaces [i Peres], arquebisbe
de Tarragona, canceller i del Consell Reial, en lloc de misser Macià Sorribes, difunt, abat de Sant Salvador
de Breda, misser Francesc Montaner, regent la cancelleria en el principat de Catalunya, Jaume Tra(...), en
lloc de Francesc Gralla i Desplà, mestre racional, Miquel Codina, regent la tresoreria, misser Miquel Terça,
advocat fiscal, misser Bernabè Serra, misser Pere de Fabregat, doctors del Reial Consell, misser Miquel
Quintana, subrogat de Joan Loris (?), regent la cancelleria i del Suprem Consell Reial, Ferran Maimó, subrogat de (...), batlle general del rei, Joan Tormo, abat de Besalú, Pau Pla, abat de Sant Pere de Galligants i
canonge de la seu de Barcelona, fra Gispert Mallars, prior de Santa Maria de Gualter i cambrer de
Santa Maria de Ripoll, Guillem de Sinisterra i de Santa Eugènia, Joan Miquel de Bellafilla, Miquel
Ciurana, Pere de Rovirola, síndic de Vic, Esteve Morató, síndic de Balaguer, i misser Bernat Joan (...), síndic
de Vilafranca del Penedès, declaren que siguin pagades al síndic de la ciutat de Barcelona aquelles
quantitats que ja li foren adjudicades per sentència dels proveïdors de greuges de les Corts de 1552 i
que encara no li havien estat satisfetes. Una anotació coetània afegida al marge inferior del pergamí
informa d’uns pagaments a favor del síndic de Barcelona, a compte de les quantitats degudes en virtut
de les sentències esmentades.
(...), notari públic, ciutadà de Barcelona, en lloc de Jeroni Climent, conseller i protonotari reial.
1A-2398
310 x 519
Al dors, en lletra coetània: “Aquests pregamins és tot huna cosa, fa adobar en lo primer extret que
allà hont diu sentència diga sentències y és en dos parts”. “Sentència de provehïdors de greuies de
les Corts de l’any 1564 en la qual adiudican a la ciutat la restant cantitat deguda de la sentència de
pro[vehïdors] de greuies de les Corts de l’any (...) del que havia pagat per comte de nous impòsits
de l’any (...) y fins dit any (...) y rob(...) que a (...) ab data (...) de 1552 y (...) de cobrar per dita rahó
XM CCCC XLVIIII lliures e no (...). Resta a cobrar XIIIm XLI lliures, VIII sous, VIII diners”.
Dolent. Taques de fongs, amb pèrdua del suport i del text en els laterals del document, especialment a la part esquerra.
Català.
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2449

1565, març, 16. Barcelona.
Acta notarial per la qual la universitat del Col·legi de doctors en Medicina de Barcelona s’uneix perpètuament a la universitat de l’Estudi General de la dita ciutat, i se signen els capítols d’avinença entre el
capítol de doctors, l’Estudi general i els consellers de la ciutat de Barcelona. A partir d’ara els privilegis
de l’Estudi General s’estendran a aquest Col·legi, hi haurà un rector únic per a tota la universitat, l’Estudi
General es dividirà en quatre facultats, de Teologia, Dret, Arts i Filosofia, el càrrec de canceller seguirà
unit al bisbe de Barcelona, el canceller nomenarà un lloctinent del canceller de l’Estudi general, a cada
facultat hi haurà la figura del degà, el rector i el capítol de doctors podrà dictar ordinacions, sempre que
no siguin sobre l’elecció de rector i oficials de l’Estudi, atorgar càtedres o en allò que sigui prerrogativa
dels consellers de la ciutat, que es declara “patrona i protectora de la dita universitat”. El Consell de
Cent Jurats aprova la dita unió (1565, abril, 1), la qual cosa és ratificada per Diego Hurtado de
Mendoza y de la Cerda, príncep de Melito, duc de Francavilla, marquès de Algecilla, del Consell d’Estat,
lloctinent i capità general del principat de Catalunya i dels comtats del Rosselló i de la Cerdanya.
Lluís Jorba, notari públic de Barcelona, escrivà de la universitat de l’Estudi General.
1A-2399
617 x 622
Al dors, en lletra i xifres coetànies: “Unió del Col·legi dels metges (...) Studi General”. Segueix una
altra nota molt esborrada.
Català.

2450

1565, març, 19. Barcelona.
Bartomeu Roig, mestre de cases, ciutadà de Barcelona, reconeix que Violant Ribera, vídua del difunt Joan
Ribera, com a usufructuària, Jerònima Cervera, muller de Joan Cervera, i Violant Fàbregues, muller de
Galceran Crespí Fàbregues, tots tres mercaders, ciutadans de Barcelona, com a propietàries, filles i hereves del difunt Joan Ribera, li han abonat la quantitat de 54 lliures, 15 sous per la lluïció i redempció d’un
censal mort d’idèntic preu i 54 sous, 9 diners de pensió anual, que prestaven al dit Bartomeu cada any
Joana Fanera i el seu fill Montserrat Faner el dia 15 de maig. Violant Ribera i les seves filles havien comprat als Faners un censal mort de 65 lliures de preu i 54 sous, 9 diners de pensió, que els dits Faners
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percebien anualment de la universitat de Barcelona, especialment sobre el dret de l’ancoratge, el dia 15
de maig. Així mateix, reconeix que li han pagat 1 lliura, 4 sous prorrata de les pensions degudes fins al
dia 25 d’octubre passat, data de la lluïció del censal.
Francesc Guamis, notari públic de Barcelona.
1A-2400
251 x 351

2451

1565, abril, 16. Barcelona.
Capítol de donació d’heretat contingut en els capítols matrimonials signats entre Pere de Vilanova, donzell, doctor en drets, domiciliat a Barcelona, fill de Bartomeu de Vilanova, domiciliat a la vila de Flix, i de la
difunta Susanna de Pernes i de Ponç, d’una part, i Hipòlita Quintana, donzella, filla del difunt Miquel
Quintana, cavaller, doctor en drets, domiciliat a Barcelona, i de Magdalena, vivent, de l’altra. Bartomeu de
Vilanova dóna entre vius, amb certes condicions, la totalitat de la seva heretat present i futura al seu fill
Pere, reservant-se però l’usdefruit vitalici sense haver-ne de retre cap compte i retenint 500 lliures per disposar-ne sense traves. Per a major seguretat, promet insinuar la dita donació al veguer de Barcelona,
nomenant procuradors Joan Castelló i Tomàs Guàrdia, notaris i escrivans jurats de la cort del citat veguer.
Pere Fitor, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Pere Fitor, notari públic de Barcelona, de 1568, octubre, 12.
1A-2401
280 x 453
El capítol de la donació pròpiament dit està en català.

2452

1565, juny, 2. Barcelona.
Joan Espuny i Jeroni Manegat, canonges de la catedral de Barcelona, sagristans majors i procuradors del
capítol de la dita església, confirmen i estableixen de nou a Eulàlia Vinyes, vídua d’Antoni Vinyes, tintorer,
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ciutadà de Barcelona, unes cases que la dita Eulàlia té per donació del seu pare Pere Lledó, mercader, ciutadà de la citada ciutat, per les quals el seu pare i els seus avantpassats pagaven un cens de 36 sous
anuals per Santa Caterina a la sotssagristia de la catedral de Barcelona, que n’és la propietària alodial.
Aquestes cases, amb un hort i una eixida contigus i dos portals a la via pública, estan situades al carrer del
Portal Nou. Els cens anual els serà abonat directament o a Pere Borrull o Pere Rovira, preveres, sotssagristans de l’esmentada catedral, i pagaran 9 sous d’entrada per aquesta confirmació o nou establiment.
Francesc Sunyer, notari públic i escrivà del capítol de la catedral de Barcelona.
1A-2402
260 x 425
Al dors, en lletra coetània: “Precari fermat per los reverents sacristans majors de la Seu de
Barcelona a la senyora Eulàlia Vinyes, viuda, de unas casas al Portal Nou. In posse Francisci Sunyer,
notarii publici Barchinone. És de Pere Ponç, com stà prop lo Portal Nou”.
Regular. Hi manca algun fragment.

2453

1565, juny, 4. Barcelona.
Testament de Galceran de Rovira, ciutadà de Barcelona, fill del difunt homònim i de la seva muller
Marquesa Rovira i Dezpuig. Nomena dotze marmessors del seu testament, entre els quals la seva
muller Elionor, els seus sogres Joanot Salbà, donzell, la seva sogra Anna Beneta, el seu cunyat Jaume
Salbà, governador d’Eivissa, i el seu germà Climent Rovira. Ordena ser enterrat a la seva parròquia, l’església de Santa Maria del Mar, a la sepultura familiar situada davant de la capella del Crucifix. Mana la
celebració de misses per al salvament de la seva ànima a les esglésies de diversos monestirs de la ciutat i del territori de Barcelona, així com al monestir de Montserrat i a l’església parroquial de Sant
Andreu de Palomar. Realitza deixes per a persones del seu entorn, dóna llibertat a uns esclaus de casa
seva i fa certs llegats a Gabriel Rovira, clergue, germà natural, i a Joana Caselles, germana bastarda,
amb certes condicions. Designa un mínim de 3000 lliures per a la seva filla Francesca i nomena tutors i
curadors de la persona i els béns de la dita filla la seva muller Elionor, el seu cunyat Jaume i el seu
germà Climent. Nomena hereva universal la seva muller Elionor, mentre no es casi, i estableix les substitucions pertinents amb la seva filla Francesca, donzella, i el seu germà Climent. Entre els diners que
llega per a la celebració de misses hi ha una certa quantitat en preu i de pensió sobre un censal mort
de 200 lliures de preu i 8 lliures de pensió anual que rebia sobre la universitat de Barcelona, especialment sobre el dret de l’ancoratge, el dia 23 de juny.
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Francesc Gual, notari públic de Barcelona.
1A-2403
685 x 474
Al dors, en lletra coetània: “Testament del magnífic [mossèn] Galceran Rovira, ciutadà de
Barcelona”.
Català.

2454

1565, juny, 4. Barcelona.
Vegeu el document núm. 2453.

Nicolau Lentisclà, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del seu difunt sogre i connotari
Francesc Gual, també notari públic de Barcelona, li dóna forma pública, a instàncies d’Elionor
Rovira, l’esposa i hereva predicta, el 1587, setembre, 25.
1A-2404
515 x 651
Al dors, en lletra coetània: “Testament del magnífich mossèn Galceran Rovira, quòndam, ciutadà de
Barcelona”.
Català.

2455

1565, juny, 7. Barcelona.
Joan Rossell, mercader, ciutadà de Barcelona, ven a Joana Telesa, vídua de Bernat Telesa, argenter, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 200 lliures de preu i 8 lliures de pensió anual, cobrador el dia 27
de maig sobre tots els seu béns mobles i immobles, per la qual cosa obliga especialment el mateix preu
i pensió d’un censal mort de 800 lliures de preu i 32 lliures de pensió anual que el venedor cobrava
sobre la ciutat i els singulars de la ciutat de Barcelona el mateix dia 27 de maig, especialment sobre el
dret de la fleca. Aquest censal l’havien comprat els seus tres tutors i curadors al clavari de la ciutat de
Barcelona (1551, maig, 27). Segueix àpoca de la mateixa data.
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Llorenç Sotalell, notari públic de Barcelona.
1A-2405
683 x 615
Al dors, en xifres posteriors: “1565”.

2456

1565, juliol, 14. Barcelona.
Eulàlia Vinyes, vídua d’Antoni Vinyes, tintorer, ciutadà de Barcelona, estableix i dóna en emfiteusi a Pere
Ponç, boter, ciutadà de Barcelona, unes cases amb hort o eixida amb dos portals al carrer públic que ella
posseeix pel nou establiment que li han fet Joan Espuny i Jeroni Manegat, canonges de la catedral de
Barcelona, sagristans majors i procuradors del capítol de la dita església (1565, juny, 2). Aquestes cases
estan situades al carrer del Portal Nou i les té per la Sagristia de la catedral de Barcelona, que n’és la
propietària alodial, a cens de 36 sous anuals per Santa Caterina. La condició per a aquest sotsestabliment és la inversió de 30 lliures en el millorament de les dites cases, el pagament d’un cens anual de 7
lliures en dos terminis, Nadal i Sant Joan de juny, i l’abonament d’una entrada d’un parell de capons.
Jeroni Antic Canyelles, notari públic de Barcelona.
1A-2406
453 x 536
Al dors, en lletra coetània: “Stabliment fermat per la senyora Vinyes a Pere Ponç, boter, de unas
[casas al Portal Nou] a sens de VII lliures. In posse Hieronymi Antici Canyelles, regia auctoritate
notarii publici Barchinone. És continuada en lo libre de (...) Sacristia de la Seu, la qual reb per la
intrada (...) un parell de capons (...)”.

2457

1565, octubre, 15. Barcelona.
Eugènia de Vallgornera, vídua en segones núpcies de Francesc de Vallgornera, donzell, domiciliat a la sotsvegueria de Besalú, i vídua, en primeres núpcies de Joan Carbonell, doctor en ambdós drets, cavaller,
habitant de Barcelona, i Francesc Climent Carbonell, donzell, domiciliat a Barcelona, fill comú dels dits
cònjuges, venen a Elionor Xifré, vídua i hereva vitalícia de Francesc Xifré, mercader, ciutadà de
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Barcelona, un censal mort de 200 lliures de preu i 160 sous de pensió anual, cobrador el dia 30 de
gener per la quantitat de 200 lliures. Aquest censal es compra amb els diners procedents de la lluïció
d’un censal mort de 6030 lliures, 18 sous i 8 diners de preu que li prestaven anualment Isabel de
Santcliment, vídua de Joan de Santcliment, capità del castell de Salses, i el seu fill Guillem Ramon de
Santcliment, el dia 12 d’abril. Segueix àpoca de la mateixa data.
Andreu Fontova, notari públic de Barcelona.
1A-2407
681 x 654
Al dors, en lletra coetània: “Censal de pensió de CLX sous, de preu o proprietat de dos-centes
lliures, venut per la magnífica senyora Eugènia de Vallgornera y mossèn Francesch Climent
Carbonell, son fill, a la senyora Eleonor Xifré, comprant de diners de la heretat de l’honorable
mossèn Francesch Xifré, quòndam, son marit, ab special obligació per la concorrent quantitat de
aquell censal de maior preu y pensió, lo qual dita senyora reb sobre la ciutat de Barcelona, a XXX
de janer, sobre lo ordinari”.

2458

1565, octubre, 25. Barcelona.
Joana Fanera, vídua de Joan Cristòfol Faner, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, i Montserrat Faner,
donzell, domiciliat en la citada ciutat, fill comú dels dits cònjuges i hereu universal del seu difunt pare
(1545, agost, 1) venen a Violant, vídua de Joan Ribera, com a usufructuària, Jerònima, muller de Joan
Cervera, i Violant, muller de Francesc Crespí Fàbregues, tots mercaders, ciutadans de Barcelona, filles i
hereves del citat Joan Ribera, com a propietàries, un censal mort de 350 lliures de preu i 14 lliures de
pensió anual, que els dits Faner rebien sobre la universitat de Barcelona i dret de l’ordinari. Segueix
àpoca de la mateixa data, on s’especifica que 250 lliures es van ingressar a la Taula de Canvi al compte dels administradors de la causa pia instituïda pel difunt Joan Riembau, prevere, per a la redempció
d’un censal mort de 250 sous de pensió anual que aquesta causa pia rebia el 12 de juny, amb especial
obligació del censal que ara els venen; 37 lliures, 10 sous s’ingressen a nom d’Andreu Ferrer i la seva
muller Jerònima, per a la lluïció d’un censal mort d’aquest preu i 30 sous de pensió, a raó de 25.000
per mil sous, que els dits cònjuges rebien el 12 de juny, també amb obligació especial del censal que els
dits Faner els venen, i les 62 lliures, 18 sous restants s’ingressen a la dita Taula a nom dels venedors.
Francesc Guamis, notari públic de Barcelona.
1A-2408
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710 x 697
Al dors, en lletra coetània: “Compra de censal de pensió de XIIII lliures que la ciutat de Barcelona
fa a XII de juny sobre lo ordinari. Ribera, òlim Fanera. No y ha cartes velles ni (...)”.

2459

1565, octubre, 25. Barcelona.
Andreu Ferrer, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, com a usufructuari, i la seva muller
Jerònima Ferrera, reconeixen que Violant Ribera, vídua del difunt Joan Ribera, com a usufructuària,
Jerònima Cervera, muller de Joan Cervera, i Violant Fàbregues, muller de Francesc Galceran Crespí
Fàbregues, tots mercaders, ciutadans de Barcelona, com a propietàries, filles i hereves del difunt Joan
Ribera, que d’aquelles 350 lliures, preu de la compra feta a Joana Fanera i al seu fill Montserrat Faner,
d’un censal mort de similar preu i pensió anual de 14 lliures, que la universitat de la ciutat de Barcelona
els presta anualment el dia 12 de juny, del qual els dits cònjuges tenen 37 lliures, 10 sous de preu i 30
sous de pensió anual per donació que els han fet els dits Faner, elles tres els han abonat, d’una part, 37
lliures, 10 sous, per la lluïció i redempció de la dita part de censal, i, de l’altra, els han pagat les pensions
degudes prorrata fins al 27 d’octubre, les quals sumen 11 sous, 3 diners.
Francesc Guamis, notari públic de Barcelona.
1A-2409
671 x 314
Aquest document està en el mateix pergamí que el document núm. 2466.

2460

1565, octubre, 25. Barcelona.
Joana Fanera, vídua de Joan Cristòfol Faner, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, i Montserrat Faner, donzell, domiciliat a la citada ciutat, fill comú dels dits cònjuges i hereu universal del seu difunt pare (1545,
agost, 1) venen a Violant, vídua de Joan Ribera, com a usufructuària, Jerònima, muller de Joan Cervera, i
Violant, muller de Francesc Crespí Fàbregues, tots mercaders, ciutadans de Barcelona, filles i hereves del
citat Joan Ribera, com a propietàries, un censal mort de 68 lliures, 3 sous, 9 diners de preu i 54 sous, 9
diners de pensió anual, que Bartomeu Roig, mestre de cases, ciutadà de la mateixa ciutat, rebia sobre la
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universitat de Barcelona el dia 15 de maig, a for de 25.000 per mil sous de pensió. El seu oncle Onofre
de Vergós i la seva mare Joana Fanera, tutors i curadors de la persona i els béns del dit Montserrat, aproven explícitament la compravenda, així com les seves germanes Guiomar Paraire, muller d’Antoni Paraire,
burgès de Puigcerdà, i Jerònima Ferrera, muller d’Antoni Ferrer, doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona. Segueix àpoca de la mateixa data, on s’especifica que 54 lliures foren ingressades al dit
Bartomeu, per la lluïció, la redempció i el preu de restitució d’aquell censal mort de preu similar i 54 sous
i òbol de pensió anual que Joana Fanera li havia venut, i que ella rebia fins aleshores sobre la universitat
de Barcelona, concretament sobre el dret extraordinari de l’ancoratge, amb especial obligació del censal
que els Faner avui venen. Les restants 13 lliures, 8 sous i 9 diners les han abonat a nom dels citats Faner.
Francesc Guamis, notari públic de Barcelona.
1A-2410
649 x 614
Al dors, en lletra coetània: “Carta de la compra de censal de pensió de II lliures, XVII sous, VIIIIº
<diners> que la siutat de Barcelona fa a XV de maig sobre lo dret de l’ancoratge y compram (...).
Luyt e diffinit a la senyora Ribera (...). LXVIII lliures de les cartes velles”.

2461

1565, octubre, 25. Barcelona.
Joana Fanera, vídua de Joan Cristòfol Faner, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, i Montserrat Faner,
donzell, domiciliat a la citada ciutat, fill comú dels dits cònjuges i hereu universal del seu difunt pare
(1545, agost, 1) venen a Violant, vídua de Joan Ribera, com a usufructuària, Jerònima, muller de Joan
Cervera, i Violant, muller de Francesc Crespí Fàbregues, tots mercaders, ciutadans de Barcelona, filles i
hereves del citat Joan Ribera, com a propietàries, un censal mort de 250 lliures de preu i 10 lliures de
pensió anual, a for de 25.000 per mil, que els dits Faner rebien sobre la universitat de la ciutat de
Barcelona el dia 24 de desembre. El seu oncle Onofre de Vergós i la seva esmentada mare, tutors i
curadors de la persona i béns del dit Montserrat, aproven explícitament la compravenda, així com les
seves germanes Guiomar Paraire, muller d’Antoni Paraire, burgès de Puigcerdà, i Jerònima Ferrera, muller
d’Antoni Ferrer, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona. Segueix àpoca de la mateixa data, on
s’especifica que les 250 lliures, per voluntat dels venedors, s’abonaran així: 95 lliures als marmessors del
testament del difunt Jaume Colomer, prevere, per lluïció d’aquell censal mort d’igual preu i pensió anual
de 3 lliures, 16 sous, que els dits marmessors percebien sobre la universitat de Barcelona el dia 24 de
desembre, amb especial obligació del censal mort que els citats Faner els venen; 155 lliures es paguen
a la comunitat de preveres de Sant Pere de Barcelona, per lluïció d’un censal de preu similar i pensió
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anual de 6 lliures, 4 sous, que la dita comunitat rebia anualment sobre la universitat de Barcelona el
mateix dia, també amb l’especial obligació del present censal mort que els venen.
Francesc Guamis, notari públic de Barcelona.
1A-2411
765 x 619
Al dors, en lletra coetània: “Compra de censal de pensió de X lliures barceloneses que la ciutat de
Barcelona fa a XXIIII de desembre sobre lo dret ordinari. Són del senyor Joan Banet Cudina, com
a succehint a la senyora Hierònyma Cervera y no y falta res”. Segueix una altra nota ratllada.

2462

1565, octubre, 25. Barcelona.
Joana Fanera, vídua de Joan Cristòfol Faner, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, i Montserrat Faner,
donzell, domiciliat a la citada ciutat, fill comú dels dits cònjuges i hereu universal del seu difunt pare
(1545, agost, 1) venen a Violant, vídua de Joan Ribera, com a usufructuària, Jerònima, muller de Joan
Cervera, i Violant, muller de Francesc Crespí Fàbregues, tots mercaders, ciutadans de Barcelona, filles i
hereves del citat Joan Ribera, com a propietàries, un censal mort de 379 lliures, 9 sous, 6 diners i òbol
de preu i 15 lliures, 3 sous, 8 diners de pensió anual, a raó de 25.000 per mil, que els dits Faner rebien
sobre la universitat de Barcelona i dret de l’ordinari, el dia 14 de maig. El seu oncle Onofre de Vergós,
donzell, domiciliat a la vegueria de Vic, i la seva esmentada mare, tutors i curadors de la persona i béns
del dit Montserrat, aproven explícitament la compravenda, així com les seves germanes Guiomar
Paraire, muller d’Antoni Paraire, burgès de Puigcerdà, i Jerònima Ferrera, muller d’Antoni Ferrer, doctor en
ambdós drets, ciutadà de Barcelona. Segueix àpoca de la mateixa data, on s’especifica que 15 lliures, 3
sous, 8 diners es van ingressar a la Taula de Canvi al compte dels administradors de la causa pia instituïda pel difunt Joan Riembau, prevere, per a la redempció d’un censal mort de similars preu i pensió
anual que aquesta causa pia rebia el 14 de maig, amb especial obligació del censal que ara els venen.
Francesc Guamis, notari públic de Barcelona.
1A-2412
600 x 659
Al dors, en lletra coetània: “Carta de la compra del censal de pensió de XV lliures, III sous, VIII
<diners> que la ciutat de Barcelona fa a XV de maig sobre lo dret ordinari. No tinc cartes velles
perquè no he soltat res”.

74

Catàleg dels pergamins

2463

1565, novembre, 28. Barcelona.
Eugènia Vallgornera, vídua en segones núpcies de Francesc de Vallgornera, domiciliat a la sotsvegueria
de Besalú, i vídua en primeres núpcies de Joan Carbonell, doctor en ambdós drets, cavaller, habitant de
Barcelona, i Francesc Climent Carbonell, donzell, habitant a la dita la ciutat, fill comú del dit primer
matrimoni, venen a Elionor Xifré, vídua de Francesc Xifré, mercader, ciutadà de Barcelona, i hereva vitalícia del seu difunt marit, un censal mort de 80 sous de pensió anual, a for de 25.000 sous per mil de
pensió, i 100 lliures de preu, cobrador sobre els seus béns mobles i immobles el dia 30 de gener. En
garantia de compliment obliga dos censals morts cobradors sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona (un de 27 lliures de pensió, a raó de 25.000 per mil sous, i 675 lliures de preu, cobrador el dia 30 de gener, i un altre de 160 sous de pensió i 200 lliures de preu), un d’ells procedent del
seu pare Jeroni Onofre Guinard, a qui pervingué dels seus avantpassats (1506, gener, 30). La signatura
del contracte per part de Francesc Climent Carbonell es fa força posteriorment (1567, març, 20).
Segueix àpoca de la mateixa data.
Andreu Fontova, notari públic de Barcelona.
1A-2413
661 x 670
Al dors, en lletra coetània: “Censal de pensió de vuytanta sous (...) la magnífica senyora Eugènia de
Vallgornera y (...) Francesch Climent Carbonell, son fill, a la senyora Eleonor Xifré, comprant de (...)
de la heretat de l’honorable mossèn Francesc Xifré, quòndam, son marit, ab special obligació per la
(...) de aquell censal de maior preu y pensió (...) dita senyora venedora rebre y reb sobre la ciutat
de Barcelona a XXX de janer, sobre lo ordinari”.

2464

1565, desembre, 18. Monistrol de Montserrat.
Francesc Amat, ciutadà de Barcelona, senyor del castell de Castellbell, i dels castells i termes de
Vacarisses i de Rellinars, a la vegueria de Manresa, amb motiu del seu matrimoni amb Elisabet
Gravalosa i Desfar, donzella, es comprometé a dotar-la amb el preu estimat dels castells de Vacarisses i
de Rellinars, motiu pel qual ven a Violant de Peguera, filla i hereva universal del difunt Jaume Brunet,
vídua, en primeres núpcies, del difunt Joan Claret, ambdós mercaders, ciutadans de Barcelona, i actual-
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ment muller d’Alexandre de Peguera, domiciliat a Barcelona i a Manresa, un censal mort de 500 lliures
de preu i 25 lliures de pensió anual, a raó de 20.000 per mil sous de pensió, cobrador sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona el dia 25 d’agost, especialment sobre el dret de l’ordinari.
Aquest censal s’adquireix amb els diners procedents de la lluïció feta pel clavari de la ciutat de
Barcelona d’un censal mort de 1000 lliures de preu i 400 sous de pensió anual, que la dita Violant, com
a hereva del dit Brunet, rebia sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment
sobre el dret de la fleca, el dia 18 de juliol.
Antic Sala, notari públic de Manresa.
1A-2414
1128 x 690
Aquest document està format per dues peces de pergamí cosides.

2465

1566, gener, 12. Barcelona.
Joan Carreres, flequer, ciutadà de Barcelona, i la seva muller Beneta, estableixen a Antoni Cuberta, arquitecte o mestre de cases, un edifici o unes cases amb un portal a la via pública, situat al carrer d’en
Jutglar, que posseeixen per donació del seu germà Pere Pasqual, també flequer, per les quals pagarà un
cens anual de 4 lliures, cobradores en dos terminis, això és 2 lliures l’1 de juliol i 2 lliures més l’1 de
gener, amb la condició que els censos d’un període de cinc anys seran invertits en obres de millora de
les dites cases. Per entrada del dit establiment els citats cònjuges rebran un parell de pollastres bons. El
monestir de Santa Maria de Poblet és el propietari alodial. Es donen els antecedents de la transmissió.
Miquel Cuberta, notari públic de Barcelona, li dóna forma pública.
1A-2415
625 x 350
Al dors, en xifres posteriors: “1559”.
Dolent. Lletres molt esborrades en algunes parts, que en fan difícil la lectura.
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2466

1566, gener, 15. Barcelona.
Maurici Calvo, prevere beneficiat de la catedral de Barcelona, administrador més antic de l’any present
de la capella de Sant Sever de la dita església, en nom propi, i Antoni Riembau, prevere beneficiat de
l’església de Santa Maria del Mar, en nom de l’auditor de la taula dels testaments pel bisbe de
Barcelona, ambdós administradors de la causa pia instituïda pel difunt Joan Riembau, prevere, en el seu
testament (1520, juliol, 4), reconeixen que Violant Ribera, vídua de Joan Ribera, com a usufructuària,
Jerònima Cervera, muller de Joan Cervera, i Violant Fàbregues, muller de Francesc Galceran Crespí
Fàbregues, tots mercaders, ciutadans de Barcelona, com a propietàries, les dues filles i hereves del dit
Joan Ribera, que d’aquelles 350 lliures, preu de la compra d’un censal mort de preu similar i pensió de
14 lliures anuals feta a Joana Fanera i el seu fill Montserrat Faner, que els dits Faner rebien sobre la universitat de la ciutat de Barcelona cada 12 de juliol, la citada pia causa en percebia una pensió de 12
lliures, 10 sous, per l’especial obligació feta a l’esmentat Joan Riembau pels predecessors dels Faner,
elles han abonat als dits administradors, d’una part, la quantitat de 250 lliures per lluïció d’un censal
mort de preu i pensió similars venut al difunt Joan Riembau, i, de l’altra, 4 lliures, 12 sous, 6 diners, preu
de les pensions prorrata degudes fins al dia 27 d’octubre passat, dia de la redempció del dit censal.
Francesc Guamis, notari públic de Barcelona.
1A-2409
671 x 314
Part inferior irregular.
Aquest document està en el mateix pergamí que el document núm. 2458.

2467

15[6]6, gener, 15. Barcelona.
Maurici Calvo, prevere beneficiat de la catedral de Barcelona, administrador més antic de l’any present
de la capella de Sant Sever de la dita església, en nom propi, i Antoni Riembau, prevere beneficiat de
l’església de Santa Maria del Mar, en nom de l’auditor de la taula dels testaments pel bisbe de
Barcelona, ambdós administradors de la causa pia instituïda pel difunt Joan Riembau, prevere, en el seu
testament (1520, juliol, 4), confessen i reconeixen a Iolant Ribera, vídua de Joan Ribera, mercader, ciutadà de Barcelona, com a propietària, i a les seves filles Jerònima Cervera, muller de Joan Cervera, merca-
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der, ciutadà de Barcelona, i Iolant Fàbregues, muller de Francesc Galceran Crispí Fàbregues, mercader,
ciutadà de la dita ciutat, com a usufructuàries, que els han pagat 379 lliures, 9 sous i 6 diners per la
lluïció d’un censal mort, i 6 lliures, 6 sous i 6 diners per la pensió deguda fins al dia 27 d’octubre passat.
Es donen els antecedents de la creació i transmissió del censal.
Francesc Guamis, notari públic de Barcelona.
1A-2416
258 x 350
Al dors, restes de nota il·legible.

2468

1566, febrer, 20. Barcelona.
Bartomeu Vesi i Pere Ganset, preveres domers, i altres setze preveres beneficiats de l’església de Sant
Pere, el quals conformen el capítol de la dita església, reconeixen que Violant Ribera, vídua de Joan
Ribera, com a usufructuària, Jerònima, muller de Joan Cervera, i Violant, muller de Francesc Crespí
Fàbregues, tots mercaders, ciutadans de Barcelona, filles i hereves del citat Joan Ribera, com a propietàries, els han abonat, d’una part, 155 lliures per la lluïció i redempció d’aquell censal mort de preu similar
i pensió de 6 lliures, 4 sous, que els predecessors de Joana Fanera i el seu fill Montserrat Faner havien
venut als predecessors de dita comunitat, i, d’altra part, 5 lliures, 4 sous, 4 diners, de les pensions prorrata degudes fins al dia de la lluïció del dit censal, el 27 d’octubre passat. Aquesta quantitat és part de les
250 lliures per les quals van comprar als Faner un censal mort de preu similar i de 10 lliures de pensió
anual, que la ciutat de Barcelona els prestava cada 24 de desembre, i del qual aquesta comunitat de
preveres rebia anualment les citades 6 lliures, 4 sous de pensió i les esmentades 155 lliures de preu, a
causa de l’obligació feta pels predecessors de la dita comunitat de preveres sobre el dit censal.
Francesc Guamis, notari públic de Barcelona.
1A-2417
333 x 283
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2469

1566, març, 11. Barcelona.
Clàusula de l’herència universal del testament de Miquel d’Oms, donzell, domiciliat a Barcelona, en la
qual nomena hereu universal el seu fill homònim, amb plena llibertat per disposar.
Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona.
Trasllat Nicolau Molner, notari públic de Barcelona, de 1570, febrer, 18.
1A-2418
236 x 252
La clàusula pròpiament dita està en català.
2470

1566, març, 30. Barcelona.
Castellana Mesquita, vídua de Paius (sic) de Mesquita, donzell, domiciliat a Barcelona, en nom propi i
com a procuradora general del seu gendre Joaquim de Centelles, donzell, habitant de Barcelona, i la
seva filla Elisabet Castellana Mesquita, muller de l’anterior, venen amb carta de gràcia a Bartomeu
Moner i Benet Ram, mercaders, ciutadans de Barcelona, curadors de Gervasi Colomer, fill del difunt
Jaume Colomer, també mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de pensió anual de 134 sous i
2 diners cobrador el 15 de maig. Preu: 134 lliures, 3 sous i 4 diners, a raó de 20.000 sous per mil de
pensió. Segueix àpoca amb la mateixa data.
Llorenç Sotalell, per autoritats apostòlica i reial, notari públic de Barcelona.
1A-2419
681 x 619
Al dors, en lletra coetània: “Mesquita”. En xifres posteriors: “1566”.
2471

1566, maig, 20. Barcelona.
Francesc Enveja, Miquel Romeu, prevere, Jaume Colomer, mercader, i Pere Talavera, notari públic de
Barcelona, marmessors i executors del testament del difunt Joan Colomer, prevere beneficiat de l’esglé-
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sia de Sant Pere, reconeixen que Violant, vídua de Joan Ribera, com a usufructuària, Jerònima, muller de
Joan Cervera, i Violant, muller de Francesc Crespí Fàbregues, tots mercaders, ciutadans de Barcelona,
filles i hereves del citat Joan Ribera, com a propietàries, els han pagat, d’una part, 95 lliures per la lluïció
i redempció d’aquell censal del mateix preu i pensió que els predecessors de Joana Fanera i el seu fill
Montserrat Faner, van vendre a la dita marmessoria amb especial obligació del censal sotaescrit, i, de
l’altra, les pensions prorrata degudes fins al passat 27 d’octubre, que pugen a 3 lliures, 4 sous. Les
Ribera ha vien comprat als Faner un censal mort de 250 lliures de preu i 10 lliures de pensió anual, el
dia 25 d’octubre passat, que la ciutat de Barcelona feia i prestava anualment el dia 24 de desembre,
dels quals la dita marmessoria rebia cada any 3 lliures, 16 sous de pensió i 95 lliures de preu, per l’obligació del dit censal feta a la citada marmessoria.
Francesc Guamis, notari públic de Barcelona.
1A-2420
346 x 338

2472

1566, juliol, 3. Barcelona.
Joan Rossell, mercader, ciutadà de Barcelona, ven amb carta de gràcia a Alexandre Rovira, fill de Miquel
Rovira, hostaler, i de la seva difunta muller Margarida, de la vila de Sant Hilari de Sacalm, un censal
mort de 16 lliures de pensió anual i 400 lliures de preu, a for de 25.000 per mil sous de pensió, cobrador sobre els seus béns haguts i per haver el dia 27 de maig, motiu pel qual obliga un censal de 16 lliures de pensió anual i 500 lliures de preu, part d’un censal de major pensió i preu que rep el mateix dia
27 sobre la universitat de Barcelona, especialment sobre el dret de la fleca. Aquesta compravenda es fa
amb diners procedents d’Antic Roquer, canonge de la catedral de Barcelona. Segueix àpoca amb la
mateixa data.
Llorenç Sotalell, notari públic de Barcelona.
1A-2421
730 x 399
Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal de preu de quatre-cents sous quiscun an (sic) pagadors a XXVIII (sic) de maig, ab special obligació de hun censal de consemblant preu i penció, lo
qual se reb sobre la ciutat de Barcelona cascun any en dit termini feta per mossèn Joan Rossell,
mercader, ciutadà de Barcelona, a Alexandre Rovira, de Sanct Ylari”.
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2473

1566, juliol, 4. Barcelona.
Andreu Ferrer, donzell, doctor en ambdós drets, domiciliat a Barcelona, Joana Fanera i de Vergòs, vídua
de Joan Cristòfol Faner, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, i Montserrat Faner, fill d’ambdós cònjuges,
venen a Antoni Sòria i Gabriel Vallès, clavaris aquest any de la confraria de l’ofici dels blanquers de la
ciutat de Barcelona, administradors d’una missa o causa pia instituïda per Pere Riquer, blanquer, a la
capella de Santa Maria de l’Esperança de la parròquia de Sant Cugat del Rec, un censal mort de 6 lliures, 16 sous i 4 diners de pensió anual que el dit Andreu rep el 14 de maig sobre la universitat de
Barcelona, especialment sobre el dret de l’ordinari. Preu de la venda: 170 lliures, 8 sous i 4 diners, a raó
o for de 25.000 per mil sous de pensió anual. Segueix àpoca de la mateixa data.
Francesc Guamis, notari públic de Barcelona.
1A-2422
331 x 717; 148 x 440
Al dors, en lletra coetània, nota força esborrada.
Regular. La lletra del document principal està molt difosa.
L’àpoca està cosida al document principal.

2474

1566, juliol, 23. Barcelona.
Isabel Joana de Centelles, vídua d’Enric de Centelles, habitant de Barcelona, i el seu fill Lluís de Centelles,
venen amb carta de gràcia a Lluís Prats, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, un censal mort
de 440 sous de pensió anual i 4000 lliures de preu, a for de 20.000 per mil sous de pensió, cobrador el
dia 14 de novembre sobre els seus béns haguts i per haver. Aquest censal procedeix d’un censal mort de
550 sous de pensió quan fou creat i 550 lliures de preu, reduït ara a 440 sous de pensió, a for de
25.000 per mil sous, que la dita Isabel Joana rep el mateix dia sobre la universitat i els singulars de la
ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret de l’ordinari. Segueix àpoca de la mateixa data on s’especifica que es posen a la Taula de Canvi a nom de Lluís Centelles 324 lliures, 12 sous i 1 diner i les restants 115 lliures, 7 sous i 11 diners les rep el dit Lluís davant del notari infrascrit i de testimonis pregats.
D’altra banda, el comprador paga les 15 lliures prorrata del censal obligat fins al dia present.
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Onofre Bou, notari públic de Barcelona.
1A-2423
873 x 551
Al dors, en lletra coetània: “De micer Prats. De micer Prats”. En xifres posteriors: “1566”.

2475

1566, agost, 13. Barcelona.
Miquel Montserrat Fàbregues, mercader, ciutadà de Barcelona, administrador de la causa pia instituïda
per Pere Bollons, prevere, es ven a si mateix com a administrador de la dita causa pia, un censal mort
de 132 sous de pensió anual i 165 lliures de preu cobrador sobre un censal mort de 165 lliures de
preu i 132 sous de pensió anual que rep el dia 3 d’octubre de la universitat de Barcelona, especialment
del dret de la llenya. Aquesta causa pia, amb la lluïció feta pel vicari i la comunitat de l’església de
Santa Maria del Mar a Anna Boscà, rebia, amb carta de gràcia, un censal mort de 185 lliures de preu i
132 sous de pensió anual del General de Catalunya el dia 19 de març.
Onofre Bou, notari públic de Barcelona.
1A-2424
754 x 606
Al dors, en lletra coetània: “Censal de penció de cent-trenta-dos sous y de preu de cent-sexantasinc liures que la pia causa de mossèn Pere Bollons, prevere, reb quiscun any a tres de octubre
sobre la ciutat de Barcelona, ab special obligació del dret de la lenya”.

2476

1566, setembre, 19. Barcelona.
Andreu Ribes, donzell, domiciliat a Palamós, ven amb carta de gràcia a Sebastià Ros, ciutadà de
Barcelona, dos censals morts cobradors sobre la universitat de la ciutat de Barcelona, especialment
sobre el dret de la llenya, els dies 10 i 16 de setembre, respectivament. Aquest censals són la prorrata
d’altres dos censals de major preu i pensió cobradors sobre la dita universitat i dret. Preu de la venda:
446 lliures i 4 sous. Segueix àpoca de la mateixa data.
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Lluís Jorba, notari públic de Barcelona.
1A-2425
507 x 510
Al dors, en lletra coetània: “Fan per la luyció del censal de preu de CCCXXXIII lliures y de pensió
de CCLXVI sous, 5 <diners> que rebia mossèn Sebastià Ros, cavaller, a XVI de setembre, sobre la
lenya”.

2477

1566, novembre, 27. Barcelona.
Acta notarial per la qual Montserrat Ferrer i de Boscà, doctor en ambdós drets, prior i setmaner de la
cort del regent la vegueria de Barcelona, a petició de Miquel Bastida, ciutadà de Barcelona, en nom
propi, i com a procurador de Miquel i de Joan Oliver, donzells, Elionor de Santcliment i Vidala, vídua, i
Maria Àngela Cahorts, muller de Galceran Cahorts, donzell, tots cinc nebots carnals del difunt Àngel
Bastida, ciutadà de Barcelona, mort intestat, sentència, declara i adjudica els béns i l’heretat que foren
del dit Àngel Bastida als dits nebots. Hi intervé Miquel Moré, notari i escrivà jurat de la cort del regent
la vegueria de Barcelona, prenent les deposicions dels testimonis cridats a declarar: Andreu Miquel Mir,
notari públic de Barcelona, i Jaume Ramon, mercader, ciutadà de Barcelona.
Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major
de la cort del veguer de Barcelona per Joanot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania de l’esmentada cort.
1A-2426
314 x 530

2478

1566, desembre, 17. Cervera.
Acta notarial per la qual Joan Talaveró, prevere beneficiat a l’església major de Cervera, procurador
enguany de la comunitat de preveres d’aquesta església, en presència del notari infrascrit i de testimonis pregats, d’acord amb les lletres de provisió i col·lació de fra Benet de Tocco, bisbe de Vic (1566,
desembre, 13. Vic), dóna possessió corporal a Antoni Tolrà, clergue, de la vila de Cervera, del benefici de
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l’altar dels Sants Simó i Judes a la mencionada església, vacant per mort de Lluís Montaner, el seu últim
possessor. Aquest benefici havia estat fundat pel difunt Antoni Tolrà, notari de la vila de Cervera. Així
mateix, li dóna dues sorts de terra, al terme de la ciutat de Cervera, que pertanyen al dit benefici.
Francesc Balmes, notari públic de la vila de Cervera.
1A-2427
233 x 353
Regular. Hi manca un fragment al llarg de tota la part dreta del pergamí que afecta l’escriptura.

2479

1567, febrer, 28. Barcelona.
Aldonça Corneta, vídua d’Antic Cornet, i el seu fill Joan Lluís Cornet, ambdós ciutadans de Barcelona,
donen amb carta de gràcia al vicari, comunitat, Guillem Caixeres i Miquel Romeu, procuradors de les
herències de l’església de Santa Maria del Mar, un censal mort de 20 lliures de pensió i 400 lliures de
preu cobrador el 23 de maig sobre el dret de l’ordinari de la ciutat de Barcelona. Aquesta donació es fa
per complir l’aniversari del difunt Anton Ramon Cornet, mercader, que havia deixat un censal mort de
pensió anual de 18 lliures i 5 sous i 456 lliures i 5 sous de preu a la dita comunitat per a la celebració
d’una missa diària per a la salvació de la seva ànima a l’altar dels Sants Simeó, Poloni i Climent de la
dita parròquia.
Llorenç Sotalell, per autoritats apostòlica i reial notari públic de Barcelona.
1A-2428
474 x 461
Al dors, en lletra coetània: “Consignació que fa la senyora Aldonsa Corneta, muller relicta del magnífic mossèn Antich Cornet, ciutedà, y son fill Johan Lluís Cornet a vichari i comunitat de Sancta Maria
de la Mar de quatre-centes lliures de preu y XX lliures en pen[ció] quiscun any a XXIII de maig
sobre la present ciutat de Barcelona, sobre lo dret ordinari, les quals són preu y penció de censal de
maior suma. Fou lluït per lo clavari a 5 de noembre, 1569”. Hi ha una altra nota posterior.
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2480

1567, abril, 5. Barcelona.
Joan Ferrer, mercader, resident per ara a Barcelona, en part ven i en part dóna i transfereix al seu
germà Francesc Ferrer, causídic, ciutadà de Barcelona, la quantitat de 45 lliures pels drets que té en
l’heretat i en els béns dels seus difunts pares Gervasi Ferrer, teixidor de lli, ciutadà de Barcelona, i la
seva muller Elisabet, morts intestats. Segueix àpoca de la mateixa data, on consta que Joan Ferrer ha
cobrat la citada quantitat en numerari.
Gabriel Montaner, notari públic de Barcelona.
1A-2396
640 x 656
Al dors, en lletra coetània: “Són de la ciutat de Barcelona per rahó de l’ort de les sitges, here de
Francesc Ferrer, notari. Transacció feta y ferma entre mi Francesc Ferrer entre Benet y Joanot, tots
germans entre ells. Per los (...) de la ciutat són als Tallers”. En xifres posteriors: “1564”.
Català en part.
Aquest document està en el mateix pergamí que el document núm. 2446.

2481

1567, maig, 27. Barcelona.
Francesc Galceran Crespí Fàbregues, mercader, ven amb carta de gràcia a Joan Carles, notari, ambdós
ciutadans de Barcelona, un violari de 24 lliures de pensió anual cobrador el 14 de maig durant la vida
natural del dit notari i la de Tomàs de Glen, fill d’Antoni de Glen, donzell, domiciliat a Perpinyà, i si escau,
del sobrevivent d’ells dos. Preu de la venda: 168 lliures, a raó de 7000 sous per mil sous de pensió
anual. Presenta fiador: Pau Ribes, donzell, domiciliat a Barcelona, i obliga un censal de 24 lliures de pensió anual i 600 lliures de preu que rep el mateix dia del dret del pes del rei de la ciutat de Barcelona.
Segueix àpoca de data posterior (1567, abril, 1), on s’especifica que li va pagar 86 lliures, 6 sous i 8
diners a la taula de canvi de Damià Puiggener i Joan Saurí, mercaders i canviadors, ciutadans de
Barcelona, i les restants 81 lliures, 13 sous i 4 diners les hi va abonar en numerari.
Llorenç Sotalell, per autoritats apostòlica i reial, notari públic de Barcelona.
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1A-2429
695 x 512
Al dors, en lletra coetània: “Venda de violari de p[ensió] de vint-y-quatre lliures barceloneses y de
preu de cent-sexanta y vuit liures venut per mossèn Francesc Galceran Crespí Fàbregues, mercader, ciutedà de Barcelona, a mossèn Joan Carles, notari de dita ciutat, ab special obligació de un
censal de vint-y-quatre liures de pensió que dit Fàbregues reb sobre lo (...) de Barcelona y sobre
lo pes del rey de dita ciutat pagadós quiscun any a XIIII de maig a fi que per dit violari se reb dit
censal per dit mossèn Carles durant les vides de dit Joan Carles [y de] Thomàs de Glen, fill de
mossèn Anthon de Glen”. Hi ha una altra nota força esborrada.

2482

1567, juliol 13. Barcelona.
Rafael Llop, mercader, ciutadà de Barcelona, transfereix a Onofre de Cardona, donzell, domiciliat a
Barcelona, un censal mort de 100 lliures de preu i 4 lliures de pensió anual, a for de 25.000 sous per
mil sous de pensió, cobrador el 16 de novembre sobre la universitat de Barcelona, part d’un censal de
482 sous de pensió anual i 482 lliures de preu que li havien hipotecat Rafael Ferrer Coll, mercader, ciutadà de Barcelona, i la seva muller Jerònima. Llop devia a Cardona la quantitat de 80 lliures, prorrata
d’aquelles 100 lliures, i Cardona li havia de pagar 60 lliures en el termini de tres anys, motiu pel qual
havien arribat a una concòrdia.
Jaume Sastre, notari públic de Barcelona.
1A-2430
467 x 389
Al dors, en lletra coetània: “Conmutació feta per Rafel Llop a mossèn [Onofre de Cardona], cavaller de un censal (...)”.
Regular. Hi manquen fragments al llarg de tota la part dreta del pergamí que afecten l’escriptura.
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2483

1567, octubre, 10. Barcelona.
Joan Galibà, escudeller, i la seva muller Maria Anna reconeixen que Miquel Bofill i Cristòfol Sala, ferrers,
tots ciutadans de Barcelona, pròcers aquest any de la confraria de ferrers o manyans del quarter del
Regomir i administradors de les causes pies que Jaume Conjunta, colteller, va instituir per a la seva
ànima a l’església del monestir de Santa Maria del Carmel, a les festes dels Sants Eloi i Martí, i l’almoina que va ordenar amb la mateixa finalitat, els han abonat 30 lliures, preu de la venda amb carta de
gràcia que els dits cònjuges els han fet d’un censal mort de 30 sous de pensió anual cobrador el 10
d’octubre. Ja s’havia comprat anteriorment un altre censal mort pels pròcers de la dita confraria per
finançar aquestes dues causes pies (1562, setembre 11).
Francesc Solsona, notari públic de Barcelona.
1A-2431
184 x 310

2484

1568, gener, 6. Barcelona.
Miquel Ferrer, cavaller, doctor en drets, del Consell Reial, ven a Bartomeu Roig, candeler de cera, ciutadà
de Barcelona, un hort amb arbres de diversos gèneres encerclat de parets i un portal a la via pública al
carrer d’en Massaguer per la quantitat de 50 lliures i un cens anual de 36 sous i 6 diners. Aquest hort
eren part de les cases anomenades “lo Trull dels candelers” per les quals pagava un cens de 40 sous
anuals i que donà en dot a la seva filla Marina Spano. Els propietaris alodials indivisos són el primer
benefici fundat al claustre de la catedral de Barcelona sota la invocació de Sant Bernabé a cens anual
de 36 sous i 6 diners per Sant Joan de juny i el rector de Sant Cugat del Rec pels beneficis de Santa
Maria de l’Esperança, a cens anual de 5 lliures, 19 sous i 6 diners, i del primer benefici de Sant Miquel,
a cens anual de 5 lliures, 18 sous i 6 diners, pagadors per Tots Sants. Isabel Ferrera i Miquel Ferrer,
muller i fill del venedor, aproven la venda expressament. Segueix àpoca de la mateixa data.
Pere Joan Soler, notari públic de Barcelona.
1A-2432
555 x 625
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Al dors, nota en lletra coetània molt esborrada. En lletra posterior: “Tenentur racione vendite facte
per Bartholomeum Roig civitati Barchinone in posse scribe (...) al VIIIIº marcii, MDLXXIIII. Per les
sitges són al carreró derrera los (...)”.

2485

1568, abril, 28. Barcelona.
Bernat d’Aimeric, donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, i Francesc
Ubac, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, conseller seu, assignen a Elionor Puig, vídua de Miquel Puig,
donzell, domiciliat a Barcelona, mort intestat, i a Antoni Rodés, sastre, ciutadà de Barcelona, la tutoria i
la curadoria de la persona i dels béns de Jaume Miquel Puig, fill pòstum del dit matrimoni. Presenten
fiadors: Joan Borrull, major de dies, blanquer, i Pere Lirana, agricultor, ambdós ciutadans de Barcelona.
Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials i escrivà major
de la cort de la vegueria de Barcelona, i Narcís Massó, notari i escrivà jurat de la dita cort.
1A-2433
255 x 528

2486

1568, maig, 29. Barcelona.
Acta notarial per la qual Francesc Ubac, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner
de Bernat d’Aimeric, donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, a petició
d’Elionor Puig, vídua de Miquel Puig, donzell, domiciliat a Barcelona, mort intestat de pesta (1568, juliol)
i d’Antoni Rodés, caputxer i sastre, ciutadà de Barcelona, tutors i curadors de la persona i dels béns de
Jaume Miquel Puig, fill pòstum dels dits cònjuges, sentencia, declara i adjudica al dit Jaume Miquel Puig
l’heretat i els béns que foren del difunt Miquel Puig en presència dels dits tutors. Efectua les investigacions pertinents Narcís Massó, notari i escrivà jurat de la cort de la vegueria de Barcelona. Testimonis:
Jaume Malet, donzell, domiciliat a Barcelona, padrí de baptisme del dit Jaume Miquel, i Galceran Mir,
coraller, ciutadà de Barcelona.
Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i la dominació reials, i escrivà major de la
cort de la vegueria de Barcelona pel noble Joan Terré, senyor útil de l’escrivania de l’esmentada cort.
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1A-2434
387 x 440
La petició dels tutors i les deposicions dels testimonis pròpiament dites estan en català.

2487

1568, juny, 1. Barcelona.
Guillem de Santcliment, habitant de Barcelona, ven amb carta de gràcia al noble Frederic Despalau,
habitant de Barcelona, un censal mort de 495 sous de pensió anual cobrador el dia 1 de juny sobre els
seus béns per la quantitat de 495 lliures, a for de 20.000 per mil sous de pensió anual. Presenta fiadors: Pere Joan de Santcliment, en nom propi i com a procurador d’Andreu de Biure (1568, maig, 18.
Roses). Segueix àpoca de la mateixa data.
Pere Fitor, notari públic de Barcelona.
1A-2435
745 x 604
Al dors, en lletra coetània, notes força esborrades.
Regular.

2488

1568, octubre, 1. Barcelona.
Acta notarial per la qual Pascasi Tuixent, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner
de Bernat d’Aimeric, donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, a petició
de Pere de Vilanova, donzell, doctor en ambdós drets, domiciliat a Flix, procurador del seu pare
Bartomeu de Vilanova, donzell, domiciliat a la mateixa vila, propietari indivís o per meitats amb la ciutat
de Barcelona, senyora de la baronia de Flix, del molí fariner, pesqueres i regadiu situats al terme de Flix,
que ja posseïen els seus predecessors: Pere, el fundador i besavi, l’avi Francesc i el seu pare Pere de
Vilanova, tots morts intestats, sentencia, declara i adjudica al dit Pere de Vilanova els dits molí fariner,
pesqueres i regadiu que ja tenien els seus predecessors juntament amb la ciutat de Barcelona.
Testimonis: Melcior Cabasses, mercader, ciutadà de Barcelona, i Guillem Caixeres, prevere beneficiat de
l’església de Santa Maria del Mar, natural de Viladases, lloc molt proper a la vila de Flix.
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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 pel noble Joan Terré, senyor útil de l’escrivania de l’esmentada cort. Hi intervé Narcís Massó, notari i escrivà jurat de la dita cort.
1A-2436
432 x 496
Al dors, en lletra coetània: “Són de la ciutat de Barcelona per la luició de mossèn Vilanova, de Flix,
per venda feta per dit Vilanova [lo fi de octubre]”.
La deposicions dels testimonis pròpiament dites estan en català.

2489

1568, octubre, 22. Barcelona.
Anna Font, vídua de Pere Onofre Font, doctor en drets, ciutadà de Barcelona, ven al vicari i la comunitat
de preveres de l’església de Santa Maria del Mar dos censal de preu de 400 lliures i pensió anual de
16 lliures, ambdós a for de 25.000 per mil sous de pensió, cobradors els dies 3 i 30 d’octubre, respectivament, sobre la universitat de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret extraordinari del vi i la
verema. Preu total dels dos censals: 800 lliures. Segueix àpoca de la mateixa data en la qual s’especifica que Damià Miret i Joan Flaquer, procuradors de la dita església, li van abonar 11 lliures, 12 sous i 8
diners en numerari i li van quedar a deure 5 lliures.
Onofre Bou, notari públic de Barcelona.
1A-2437
557 x 654
Al dors, en lletra coetània: “Venda de dos censals creats quiscun de pensió de setse (sic) liures, de
preu de quatre-centes, los quals es reben sobre la ciutat de Barcelona, lo un a tres de octubre y
l’altre a trenta del mateix mes, que són entre tots de preu de DCCC lliures”. Hi ha altres anotacions.
Dolent. Manquen trossos de pergamí a la part dreta i hi ha taques d’humitat que afecten l’escriptura.
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2490

1569, maig, 4. Barcelona.
Joana Anna Carbona, filla del difunt Galceran Carbó Salzet i Ombau, ciutadà de Barcelona, hereva universal del seu germà Galceran Carbó, ven a Agustí Estaldat, assaonador de pells, ciutadà de Barcelona,
un censal mort de 32 lliures i 3 sous de pensió anual que rep cada 19 de febrer, el qual censal és part
d’un altre censal de 88 lliures de pensió i 2200 lliures de preu que posseeix com a hereva del seu
esmentat germà, segons apareix en el seu darrer testament ordenat a Barcelona el 28 de març de
1564, clos per Lluís Jorba, notari públic de Barcelona. Galceran Carbó tenia el censal com a hereu universal del dit seu pare Galceran Carbó Salzet i Ombau, designat en el seu darrer testament donat a
Barcelona el 15 de febrer de 1520, i aquest l’havia comprat a Gaspar Lleida, clavari i síndic de
Barcelona, el 25 de febrer de 1501 amb escriptura pública en poder del notari Joan Faner. Preu de la
venda: 803 lliures i 15 sous, a for o raó de 25.000 sous per mil sous de pensió. D’aquesta quantitat,
Joana Anna esmerçarà 643 lliures en la lluïció dels tres censals morts que són particularitzats, i les 160
lliures i 15 sous restants serviran per atendre altres afers i necessitats que ella té de present. Segueix
l’àpoca del preu de la venda.

Francesc Guamis, notari públic de Barcelona i per tota la terra i dominació reials.
1A-2438
470 x 647
Al dors, en lletra posterior: “Per lo censal luït de la causa pia d’en Agustí Staldat, a XVIIIIº de fabrer
(...)”. “Venda de censal de pensió de XXXII lliures, III sous, que fa la ciutat de Barcelona a XVIIIIº de
febrer, per preu de DCCC III lliures, XV sous, feta per la senyora Joana Anna Carbona a (...) Agustí
Staldat”.

2491

1569, juliol, 11. Barcelona.
Pere Enric, major de dies, barreter, ciutadà de Barcelona, fill de mestre Bernat Enric, barreter, habitant a
la vila de Clermont de Lodeva, en el Llenguadoc, ordena el seu darrer testament. Nomena marmessors
el seu gendre Bernat Terrades, carder, ciutadà de Barcelona, els seus fills Pere Enric, menor, i Bartomeu
Enric, barreters, i Tomàs Vallers, notari. Ordena pagar els deutes que deixarà i reparar els greuges verificats legalment. Disposa la seva sepultura en el cementiri de l’església de Santa Maria del Mar, en el vas
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dels confrares del Preciosíssim Cos de Nostre Senyor Déu Jesucrist. Mana celebrar en sufragi propi un
trentenari de misses anomenades de Sant Amador. Fa deixes a Santa Maria del Mar per dret de parroquianatge; a l’Hospital de la Santa Creu; als seus executors testamentaris; a la seva filla Anna, muller del
dit Bernat Terrades, i a llurs fills Bernat i Galceran; al seu fill Bartomeu Enric; als seus néts Perotet,
Tomàs, Bartomeu i Isabel, fills del dit Pere Enric. Nomena hereu universal el seu fill Pere Enric, i en substitució seva, successivament, els altres fills Bartomeu i Anna.
Nadal Castelló, notari públic de Barcelona, tenint les escriptures del difunt Tomàs Vallers, connotari
seu, clogué aquest instrument el 1586, abril, 4.
1A-2439
337 x 287
Al dors, en lletra coetània: “Testament de mestre Pere Enrich, sombrarer, habitant en Barcelona”.
Regular. Taques d’humitat que afecten l’escriptura.

2492

1569, setembre, 21. Barcelona.
Joan Canovelles, paraire de draps de llana, ciutadà de Barcelona, la seva muller Francina i llur fill Jaume
Canovelles, orfebre, ciutadà de Barcelona, estableixen en emfiteusi a Antoni Masa, paraire de draps de
llana, ciutadà de Barcelona, i a la seva muller Anna, un pati de terra on abans hi havia cases separades
en tres estatges, amb tots els seus drets i les seves pertinences, que posseeixen per establiment emfitèutic fet pels administradors generals de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona al dit Joan
Canovelles amb escriptura donada a Barcelona el 21 de juliol de 1535 en poder de Miquel Cellers,
notari públic de Barcelona i del dit hospital. El pati està situat a la ciutat de Barcelona, al carrer de la
Peireria Nova, àlies d’en ses Fonts, pel qual es va del carrer de Montcada al de Bonanat Sabater, àlies
de les Flassades. Es donen les afrontacions del pati, el qual és tingut per l’Hospital de la Santa Creu a
cens de 10 sous anuals pagadors per Sant Joan del mes de juny. L’Hospital el té per Mateu Vidal
Desplà, successor del difunt Ramon Desplà, ciutadà de Barcelona, sota el domini alodial de la pabordia
de gener de la canònica de la ciutat. Els esposos Antoni Masa i Anna pagaran a Joan Canovelles i als
seus 8 lliures anuals cada 21 de setembre, i a la mort del dit Joan en podran fer lluïció per 160 lliures.
Els emfiteutes, que han pagat per dret d’entrada un parell de perdius, accepten i confirmen les condicions del present contracte.
Joan Honorat Jovells, per autoritats apostòlica i reial notari públic de Barcelona.
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1A-2440
745 x 552
Al dors, en lletra coetània: “Penes Joannem Honoratum Jovells, notarium publicum Barchinone”. Hi
ha altres notes dorsals il·legibles.
Queda un gran espai en blanc a la part inferior del pergamí.

2493

1569, octubre, 3. Barcelona.
Pascasi Tuixent, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, setmaner de la cort del veguer, assignat jutge i conseller per Jeroni dez Llor, donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, dicta
sentència i declara que sigui adjudicada a misser Francesc Boquet, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona,
l’herència del seu pare misser Joan Boquet, doctor en ambdós drets i del Reial Consell, el qual havia
mort intestat. El dit Francesc Boquet havia presentat el 23 d’agost passat una suplicació escrita al
regent, explicant com en temps passats ja s’havia fet l’adjudicació de la dita herència a ell, Francesc
Boquet, i als seus germans Joan i Miquel, els tres únics fills del difunts Joan Boquet i la seva muller
Aldonça, la qual adjudicació és perduda. Posteriorment, Joan i Miquel renunciaren a la seva part de l’herència en favor de Francesc, segons una concòrdia i definició d’11 de juny de 1563 en poder del difunt
Climent Calopa, notari de Barcelona. Encara una provisió del regent de 9 d’agost passat havia deixat
ben establert que aquells pares no havien tingut més fills que els dits Francesc, Joan i Miquel. Per això,
Francesc, com a hereu universal del seu pare intestat, havia demanat l’adjudicació de la seva herència
amb tots els seus béns i drets. El jutge i conseller Pascasi Tuixent disposà aleshores la preceptiva recepció d’informació i la deposició de testimonis. Finalment pronuncià la sentència el 3 d’octubre, favorable a
la petició del suplicant.
Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i dominació reials, escrivà major de la
cort del veguer de Barcelona pel noble Joan Terré, senyor útil de l’escrivania de la dita cort, clogué
la present escriptura, amb la intervenció de Joan Albornar, notari i escrivà jurat de la dita cort.
1A-2441
336 x 659
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2493. Sentència donada per
Pascasi Tuixent, doctor en
lleis, ciutadà de Barcelona, setmaner de la cort del veguer,
assignat pel regent la vegueria
de Barcelona, Igualada, Vallès,
Moià i Moianès. La sentència
adjudica a misser Francesc
Boquet, doctor en ambdós
drets, ciutadà de Barcelona,
l’herència del seu pare Joan
Boquet, doctor en ambdós
drets i del Reial Consell, el
qual havia mort intestat.
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2494

1569, novembre, 8. Barcelona.
Galceran Albanell, paborde del mes de desembre de la canònica de Barcelona, i Isabel Albanella i de
Rebolledo, vídua de Jeroni Albanell, habitant a Barcelona, tutors i curadors, juntament amb Joan d’Agostí,
habitant a Saragossa, Antic Sarriera, domiciliat a Girona, i fra Jaume Planella, conventual de Sant Jeroni
de la Murtra, de la persona i dels béns de Galceran Albanell, fill pupil i hereu dels dits Jeroni Albanell i
Isabel i també hereu del seu avi Galceran Albanell, venen amb carta de gràcia a Isabel de Cardona,
duquessa de Cardona, Lluís d’Icard, batlle general de Catalunya, Anna Albanella, vídua de Galceran
Albanell, i Marianna Albanella, monja de Santa Maria de Valldonzella, un censal mort de 17 lliures i 10
sous de pensió anual rebedors cada 8 de novembre sobre la dita tutoria, pel preu de 350 lliures.
Segueix l’àpoca del preu de la venda, en la qual consta que 90 lliures s’han de pagar a Joan Verges,
canonge de Santa Anna de Barcelona, per la lluïció d’un censal, i que les restants 260 lliures s’han de
pagar a la comunitat de preveres de Sant Miquel de Cardona per la lluïció d’un altre censal. Tot seguit hi
ha les àpoques d’aquests dos pagaments: amb data de 30 de maig, les 260 lliures al procurador dels
preveres de Cardona; amb data de 8 de juny, les 90 lliures al canonge de Santa Anna de Barcelona.
Francesc Guamis, notari públic de Barcelona.
1A-2442
680 x 618; 482 x 610
Al dors, notes dorsals il·legibles.
Dolent. Document format per dos pergamins cosits: el primer conté la venda del censal, i el segon,
les tres àpoques. Ambdós pergamins en mal estat de conservació, sobretot el primer, amb taques
de fongs, pèrdua del suport i de l’escriptura a la banda esquerra, i amb molts passatges il·legibles.

2495

1569, novembre, 13. Barcelona.
Antoni Cortals, escrivà, habitant de Barcelona, estableix en emfiteusi a Francesc Petit, mestre de cases,
ciutadà de Barcelona, i als seus successors, una botiga o caseta amb un hort, un pou i un portal obert al
carrer, amb tots els seus drets i les seves pertinences, que posseeix per establiment emfitèutic que li
n’havia fet Lluís de Blanes, donzell, domiciliat a Barcelona, amb escriptura pública donada a Barcelona
el 7 de març de 1565, closa per Pere Mambla, notari públic de Barcelona. L’immoble està situat a la
ciutat de Barcelona, al carrer de n’Estruc. Es donen les afrontacions de la casa, tinguda per l’esmentat
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Lluís de Blanes i sota el seu domini alodial, a cens de 30 sous anuals pagadors en dues meitats, l’una
l’1 de maig i l’altra l’1 de novembre. Francesc Petit haurà d’esmerçar 10 lliures els dos propers anys per
fer obres de millora necessàries a l’immoble. L’emfiteuta, que ha pagat per dret d’entrada un parell de
capons, accepta i confirma totes les condicions del present contracte.
Galceran Sever Pedralbes, notari públic de Barcelona, tenint les escriptures del seu difunt pare i
connotari Francesc Pedralbes, clogué aquest instrument el 1605, maig, 11.
1A-2443
330 x 652
Al dors, en lletra coetània: “Sta[bliment ...], notari de Barcelona, a Joan Petit, mestre de cases, de
unes cases o botiga cituades en lo carrer d’en Struc, a sens de trenta sous quiscun any, pagadors la
mayta<t> lo primer de maig y l’altra maytat al primer de noembre, apud Franciscum Pedralbes,
quondam, notarium publicum Barchinone”. En lletra posterior : “Actes faents per la casa de
Margarida Aymada”.

2496

1570, maig, 11. Barcelona.
Lluís Agullana, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, prior i setmaner de la cort del veguer,
assignat jutge i conseller del present cas per Enric Terré, ciutadà, regent la vegueria de Barcelona,
Igualada, Vallès, Moià i Moianès, dicta sentència i declara que sigui adjudicada a Elionor Avinyona, muller
de Felip d’Avinyó, donzell, domiciliat a Barcelona, l’herència universal de la difunta Caterina Beneta. La
dita Elionor ha presentat avui mateix una suplicació escrita al regent, exposant com l’esmentada
Caterina Beneta, muller que fou del mestre Bernat de Casaldòfol, cavaller, doctor en medicina, de
Barcelona, en el seu darrer testament ordenat a Barcelona el 8 d’abril de 1541 en poder de Pere Janer,
notari públic de la ciutat, havia nomenat Margarida Gargantera, donzella, criada seva, hereva universal
durant la seva vida natural, disposant que a la seva mort tota l’herència devingués a ella, la dita Elionor
Avinyona o Elionor Molleta, filla del difunt Perot Mollet, cavaller, domiciliat a Barcelona, i de la seva
muller Magdalena. Morta recentment aquella Margarida Gargantera, Elionor ha suplicat al regent que li
adjudiqui l’herència de Caterina Beneta amb tots els seus béns, drets i accions. El jutge i conseller Lluís
Agullana ha disposat aleshores la declaració de dos testimonis i la presentació de la clàusula testamentària d’herència universal. Finalment, el mateix dia 11 de maig pronuncia la sentència, favorable a la
petició de la suplicant.
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Joan Dot, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i dominació reials, escrivà major de la
cort del veguer de Barcelona pel noble Joan Terré, senyor útil de l’escrivania de la dita cort, clogué
la present escriptura, amb la intervenció de Narcís Massó, notari i escrivà jurat de la dita cort.
1A-2444
496 x 584
Al dors, en lletra coetània: “Mirallis”.
Les deposicions dels testimonis són en català.

2497

1570, juny, 9. Barcelona.
Antoni Gervasi Rossell, xantre, i Jeroni Manegat, doctor en drets, canonges, procuradors i administradors
generals de la Pia Almoina designats per la canònica de Barcelona, concorden amb Antoni Çarrovira, Bernat
Fiveller, Onofre Aleix d’Hospital i Pau Vila, consellers de Barcelona juntament amb Jaume Casademunt,
absent, i els vuit administradors elegits pel Consell de Cent Jurats per a l’administració dels blats de la ciutat,
l’amortització de censos sobre dos conjunts de cases amb hort, arbres i un pou, que els consellers i els administradors del blat havien comprat en nom de la ciutat per al servei de la dita administració i amb els seus
recursos. Les cases, enderrocades gairebé del tot, foren comprades a Benet Ferrer, notari reial, ciutadà de
Barcelona, i a la seva muller Lluïsa, amb diverses escriptures en poder de Miquel Cellers, notari públic i escrivà del Consell de la ciutat, la primera de les quals del dia 4 de juliol de 1567. Els immobles, dels quals es
donen les mides, les afrontacions i els antecedents de la seva transmissió, estan situats al carrer dels Ollers,
àlies dels Tallers, i tinguts sota el domini alodial de la Pia Almoina, sota la prestació de diversos censos.
Ambdues parts convenen que l’increment censual per l’amortització serà de 6 sous i 8 diners, de manera
que el cens total a pagar cada any per la ciutat i l’administració del blat a la Pia Almoina serà de 16 sous i
10 diners per unes cases i de 21 sous i 4 diners per les altres cases, a pagar per Santa Maria del mes d’agost. A més a més, la ciutat ha satisfet un lluïsme de 10 lliures. Els procuradors de la Pia Almoina signen
aquesta escriptura el dia 9 de juny, i els consellers i els administradors del blat el dia 26.
Francesc Sunyer, notari públic i escrivà del capítol de la seu de Barcelona.
1A-2445
413 x 491
Al dors, en lletra coetània: “Amortitsatió feta per los administradós de la Pia Almoyna de la seu de
Barcelona de les cases y ort en los Tallés en les quals stan situades les sitges dels forments”. En lletra posterior: “Amortitzatió de cens per les cases de les sitges foren de Benet Ferrer, notari”.
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2498

1570, setembre, 2. Barcelona.
Dimes Camps, ardiaca d’Andorra i canonge de la Seu d’Urgell, abans beneficiat del benefici fundat sota
l’advocació de Santa Maria en el castell de Montcada, a la diòcesi de Barcelona, confessa i reconeix a
Joan Borrell, pagès de la parròquia de Sant Vicenç de Mollet, a la mateixa diòcesi, que li ha pagat les
45 lliures que en nom del dit benefici li devia pel lluïsme de l’herència que l’esmentat Joan Borrell havia
rebut del seu difunt cosí Pere Lleopard, pagès de la Pobla de Montcada, concretament d’una casa situada al carrer Major de la dita Pobla, tinguda sota el domini alodial d’aquell benefici a cens de 5 sous
pagadors cada any el dia de Sant Pere i Sant Feliu del mes d’agost. No hi és inclosa la carnisseria annexa a la casa, tinguda per a Francesc Calça, cavaller, domiciliat a Barcelona. Dimes Camps també reconeix haver rebut 5 sous en concepte dels censos endarrerits. Joan Borrell havia estat condemnat a
pagar les esmentades quantitats per la reial sentència dictada el 19 de juny passat pel lloctinent de
Catalunya, per consell d’Adrià Vilana, doctor del Consell Reial, en la causa menada a la Reial Audiència
entre els dits Dimes Camps, la part agent, i Joan Borrell, la part defensant, en poder de Sebastià Murtra,
notari reial, actuant en nom de Nuri Joan Fogassot, escrivà reial de manament. Guillem Caixeres, prevere, obtentor actual del benefici de Santa Maria del castell de Montcada, dóna a aquest acte la seva
conformitat.
Nicolau Molner, notari públic de Barcelona.
1A-2446
424 x 610
Al dors, en lletra posterior: “Fan per Joan Borrell de Mollet”.
En el mateix pergamí hi ha el document núm. 2500.

2499

1570, setembre, 2. Barcelona.
Guillem Caixeres, prevere, obtentor del benefici sota la invocació de Santa Maria fundat a l’església del
castell de Montcada, confirma i estableix de nou a Joan Borrell, pagès, de la parròquia de Sant Vicenç
de Mollet, com a successor del seu difunt nebot (sic) Pere Lleopard, una casa amb dos portals oberts al
carrer, amb tots els seus drets i les seves pertinències, situada al carrer Major del lloc de la Pobla de
Montcada. Joan Borrell posseirà la casa sota el domini alodial del dit benefici, a cens de 5 sous anuals
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pagadors el dia de la festa dels Sants Pere i Feliu del mes d’agost. Al costat de la casa hi ha una carnisseria, la qual és tinguda per Francesc Calça, cavaller, domiciliat a Barcelona. Es donen les afrontacions
de la casa. Guillem Caixeres reconeix haver rebut 9 sous per dret d’entrada. La present confirmació i
nou establiment substitueix l’antiga carta precària del contracte emfitèutic que Pere Lleopard ha jurat
que no ha pogut trobar enlloc i que hom dóna per perduda.
Nicolau Molner, notari públic de Barcelona.
1A-2447
334 x 608

2500

1570, setembre, 2. Barcelona.
Joan Borrell, pagès de la parròquia de Sant Vicenç de Mollet, a la diòcesi de Barcelona, confessa i reconeix a Guillem Caixeres, prevere, obtentor del benefici fundat sota l’advocació de Santa Maria en el castell de Montcada, a la mateixa diòcesi, que posseeix sota el domini alodial del dit benefici una casa
amb dos portals oberts al carrer Major de la Pobla de Montcada, amb tots els seus drets i les seves
pertinences, i que la té tal com Pere Llopart, pagès del mateix lloc, cosí seu el qual ha succeït, la tingué i
posseí pel dit benefici. Es donen les afrontacions de la casa. No hi és inclosa la carnisseria annexa, tinguda per a Francesc Calça, cavaller, domiciliat a Barcelona. Joan Borrell reconeix també que posseeix la
casa per la ratificació i el nou establiment que avui mateix li n’ha fet el dit Guillem Caixeres amb un
altra escriptura, rebuda en poder del notari infrascrit abans de la signatura d’aquest instrument, i promet que cada any pagarà al beneficiat i als seus successors un cens de 5 sous el dia de Sant Pere i
Sant Feliu del mes d’agost. Joan Borrell fa el reconeixement i la confessió per obtemperar la reial sentència dictada el 19 de juny passat pel lloctinent de Catalunya, per consell d’Adrià Vilana, doctor del
Consell Reial, en la causa menada a la Reial Audiència entre Dimes Camps, ardiaca d’Andorra i canonge de la Seu d’Urgell, la part agent, i ell mateix, Joan Borrell, la part defensant, en poder de Sebastià
Murtra, notari reial, actuant en nom de Nuri Joan Fogassot, escrivà reial de manament.
Nicolau Molner, notari públic de Barcelona.
1A-2446
424 x 610
Al dors, en lletra posterior: “Fan per Joan Borrell de Mollet”.
En el mateix pergamí hi ha el document núm. 2498.
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2501

1570, octubre, 17. Barcelona.
Galceran Miquel, doctor en drets, ciutadà de Barcelona, fill dels difunts Antic Miquel, notari de Barcelona,
regent els comptes de la Diputació del General de Catalunya, i d’Àngela, ordena el seu testament.
Nomena marmessors Jaume Joan Çapila, ciutadà de Barcelona, Pere Cassador, cavaller, de Barcelona,
Marquesa Castellona, vídua del doctor Castelló, del Consell Reial, i la seva esposa Marianna. Ordena
pagar els deutes que deixarà i reparar els greuges verificats legalment. Demana ser enterrat al claustre
de la catedral, en el vas familiar dels Miquel, davant la capella de Sant Martí. Fa llegats a l’Hospital
General de la Santa Creu, a l’església dels Sants Just i Pastor, de la qual és parroquià, i a la seva criada
Magdalena, donzella, perquè es pugui casar. Deixa a la seva filla Marquesa, en ordre a la seva col·locació en matrimoni, una renda de 40.000 sous repartits en cinc censals morts. Nomena la seva muller
Marianna hereva universal en vida natural seva i mentre romangui en viduïtat; a la seva mort haurà de
repartir i vincular l’herència entre els fills comuns d’ambdós: Jeroni, Jaume, Antoni, Bernat i Marquesa. Al
seu fill Perot Miquel, tingut de la seva primera muller Anna, difunta, ja heretat en 800 lliures sobre el dot
i l’escreix de la seva mare, li deixa per la seva legítima la torre que té a la riera de Sant Martí, i li assigna dos curadors de la seva persona i dels béns que té a la ciutat i al territori de Barcelona, i un altre
curador dels béns que té a la ciutat de Vic.
Jeroni Esteve, notari públic i ciutadà de Barcelona.
Trasllat clos per Maties Celitons, notari públic de Barcelona, el 1571, novembre, 13.
1A-2448
544 x 484

2502

1571, febrer, 7. Barcelona.
Miquel Mas, argenter, ciutadà de Barcelona, i la seva muller Anna venen amb carta de gràcia a Joan Riba,
prevere, beneficiat a l’església parroquial del monestir de Sant Pere de les Puelles de Barcelona, el qual el
compra com a persona laica, privada i amb els seus propis recursos, un censal mort de 30 sous de pensió
anual i 37 lliures i 10 sous de preu o propietat, que Miquel Mas rep cada 24 de maig sobre la ciutat de
Barcelona. El censal venut és part d’un censal que en la seva creació era de 4 lliures de pensió i 100 lliures
de preu, a for o raó de 25.000 sous per mil sous. Es donen els antecedents de la seva transmissió reculant

101

Catàleg dels pergamins

fins a la seva creació l’any 1552. Preu de la venda: 30 lliures, a for o raó de 20.000 sous per mil sous.
Segueix l’àpoca de les 30 lliures, ingressades per voler de la venedora Anna en el banc de Damià Puigjaner,
canviador, ciutadà de Barcelona, i de 21 sous i 1 diner pagats en efectiu per la prorrata de la pensió.
Jaume d’Encontra, notari públic de Barcelona.
1A-2449
420 x 628

2503

1571, juliol, 28. Barcelona.
Francesc Salbà, donzell, domiciliat a Barcelona, fill de Pere Salbà, donzell, i d’Elisabet Salbana i de
Vallseca, difunta, primera muller seva, ven amb carta de gràcia al seu sogre Enric des Palau, habitant de
Barcelona, un censal mort de 19 lliures i 10 sous de pensió anual, a percebre cada 15 de novembre,
carregat sobre la ciutat de Barcelona, procedent d’un censal mort de 1000 lliures de preu i de 800
sous de pensió anual, a for o raó de 25.000 sous per mil sous, que Francesc de Vallseca, doctor en drets,
del Consell Reial, ciutadà de Barcelona, rebia sobre la ciutat de Barcelona. Es donen els antecedents de
la transmissió del censal. Preu de la venda: 487 lliures i 10 sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda,
en la qual es fa constar el cobrament de 500 lliures.
Baltasar Puiggener, notari públic de Barcelona.
1A-2450
509 x 723
Al dors, en lletra coetània: “Del senyor. Don Henric dez Palau. Y és compra del censal de preu de
CCCCLXXXVII lliures, X sous, venut per lo Senyor. Francesch Salbà, y reb-se sobre la ciutat a XV
de novembre sobre l’ordinari mijensant carta de gràcia ab dos pagues”.

2504

1571, agost, 4. Barcelona.
Magí Franc, donzell, domiciliat a la vegueria de Vic i Barcelona, la seva muller Jerònima i llur fill Jeroni
Manuel Franc i de Planella, a fi d’obtenir recursos per dotar la seva filla i germana Àngela, respectivament,
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casada amb Joan de Ponts, senyor de Ribelles, venen amb carta de gràcia a Guillem Ramon Oller, Jeroni
Rosanes, beneficiats a la seu de Barcelona, Martí Clarí, beneficiat a Santa Maria del Mar, i Bernat Julià,
beneficiat a Santa Maria del Pi, administradors i protectors de l’hospital de preveres pobres de Sant Sever,
de Barcelona, els quals fan la compra en nom, a benefici i amb els recursos del dit hospital procedents de
la lluïció de dos censals, un censal mort de 400 sous de pensió anual, a percebre cada 9 de maig, pel preu
de 500 lliures, a for o raó de 25.000 sous per mil sous. Els venedors hipotequen com a garantia un censal
mort de 800 lliures de preu i propietat i de 32 lliures de pensió anual actual, després de la seva reducció
feta a for o raó de 25.000 per mil, que el dit Magí Franc rep cada 9 de maig sobre la ciutat de Barcelona
amb especial obligació del dret d’un florí i mig. Es donen els antecedents de la transmissió familiar del censal fins a la seva creació el 8 de maig de 1497. Jerònima, muller de Magí Franc, signa la venda el dia 17.
Segueix l’àpoca del preu de la venda, signada també per Jerònima el dia 17.
Pere Ferrer, notari públic de Barcelona, regent les escriptures de l’escrivania del difunt Onofre Bou,
connotari seu, clogué aquest instrument el 1584, agost, 31.
1A-2451
854 x 651
Al dors, notes dorsals il·legibles.

2505

1571, octubre, 4. Barcelona.
Eulàlia Vinyes, vídua d’Antoni Vinyes, tintorer, ciutadà de Barcelona, estableix en emfiteusi a Bernat
Regàs, ferrer, oriünd de la vila d’Arenys, ara ciutadà de Barcelona, unes cases amb eixida i hort, amb
tots els seus béns i les seves pertinences, que posseeix a la ciutat de Barcelona, al carrer del Portal Nou,
no gaire lluny del dit portal, davant del carreró de la Trilla Juïga. Eulàlia té l’immoble per Lluís de
Requesens i Zúñiga, preceptor major de l’orde o milícia de Sant Jaume de l’Espasa en el regne de
Castella, habitant de Barcelona, i la seva muller Jerònima de Requesens de Zúñiga i Gralla, a cens de
36 sous anuals, pagadors en dues meitats per Nadal i Sant Joan del mes de juny. Els Requesens ho
tenen sota el domini alodial del segon benefici de Santa Maria de la parròquia de Sant Jaume de
Barcelona, a cens de 31 sous i 6 diners pagadors per Santa Llúcia. Es donen les afrontacions de l’immoble i els antecedents de la seva transmissió. L’emfiteuta pagarà a l’establidora un cens anual de 6 lliures, la meitat el 4 d’octubre i l’altra meitat el 4 d’abril, i podrà lluir i quitar quan voldrà 4 lliures a raó de
20.000 sous per mil sous. Es fixen altres condicions contractuals, com l’obligació de gastar 40 lliures els
dos primers anys en obres de millora de les cases. L’emfiteuta, que ha pagat per dret d’entrada 10 lliures, accepta i confirma les condicions del present contracte.
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Andreu Joan Sesilles, ciutadà i notari públic de Barcelona.
1A-2452
675 x 473; 241 x 300
Al dors, notes il·legibles.
A la part inferior del pergamí hi ha l’àpoca de les 10 lliures rebudes pel dret d’entrada, datada del
mateix dia.
2506

1571, octubre, 11. Barcelona.
Jaume Caçador, doctor en ambdós drets, canonge de la seu de Barcelona i vicari general de la diòcesi
en situació de seu vacant, fa col·lació a favor de Joan Queralt, clergue de la diòcesi barcelonina, del
benefici sota la invocació de Sant Pere i Sant Pau instituït a la capella de Sant Silvestre de la seu, vacant
per lliure resignació d’Antoni Quintana, canonge de Barcelona, procurador general de Pere Queralt, prevere de Barcelona, darrer possessor de l’esmentat benefici. El vicari general ordena a Joan Queralt que
al més aviat possible procuri ser promogut a l’orde del presbiterat i que mentrestant faci servir el benefici per un substitut adient. Quan sigui prevere i després de complir amb l’ordenament canònic usual,
servirà personalment el benefici i n’administrarà els seus béns, sense la possibilitat de poder alienar cap
propietat sense el permís del vicari general. El dia 20 d’octubre Joan Queralt rebé la possessió del benefici a la capella de Sant Silvestre.
Jaume Massaguer, notari públic de Barcelona.
1A-2453
242 x 319
Al dors, en lletra coetània: “Col·lació del benefici de Sant Pere y Sant Pau en la capella de Sant
Sylvestre, en la seu de Barcelona, en favor de mossèn Joan Queralt”.
Segell sec de paper pendent del capítol de Barcelona.
2507

1571, novembre, 24. Barcelona.
Francina Colom, vídua de Jaume Colom, pagès de la vila de Sant Boi de Llobregat, el seu fill Salvador
Colom, pagès de la mateixa vila, i Margarida, la seva muller, venen amb carta de gràcia a Francesc
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Casademunt, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 200 sous de pensió anual, a percebre cada 30
de novembre, festa de Sant Andreu apòstol, pel preu de 200 lliures, a for o raó de 20.000 sous per mil
sous. Els venedors fan la present venda per pagar les 70 lliures que Salvador devia al difunt Francesc
Casademunt, mercader, ciutadà de Barcelona, pare del dit Francesc comprador, segons el debitori que li
havia signat el 7 de novembre de 1569 en poder del notari infrascrit, i també per fer front a altres
necessitats que se’ls havien presentat. Els venedors obliguen com a garantia del censal tres peces de
terra situades a la parròquia de Sant Boi, de les quals es donen les afrontacions i els antecedents complets de la seva transmissió. Margarida, muller de Salvador Colom, signa la venda l’endemà dia 25 de
novembre. Segueix l’àpoca del preu de la venda, signada també l’endemà per Margarida.
Nicolau Lentisclà, notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania del difunt
Francesc Gual, sogre i connotari seu, clogué aquesta escriptura el 1592, agost, 8.
1A-2454
714 x 603
Al dors, en lletra coetània: “Carta de censal mort de preu de CC lliures y de penció de X lliures,
venut y novament creat per la dona na Francina Colom, vídua, Salvador Colom, pagès de la vila de
Sant Boy, y Margarida, muller sua, al magnífich senyor Francesch de Casademunt, ciutedà”.

2508

1571, desembre, 6. Convent de Santa Maria de Jesús.
Fra Gervasi Colomer, frare novici del monestir franciscà de Nostra Senyora de Jesús, situat en el territori
de Barcelona, fill dels difunts Jaume Colomer, mercader, ciutadà de Barcelona, i de la seva muller Anna,
ordena el seu testament abans de professar en el convent. Nomena marmessors Bartomeu Moner, mercader, ciutadà de Barcelona, i Estefania Arropida, tia seva, muller de Jeroni Arropit, mercader, ciutadà de
Barcelona. Ordena pagar els deutes que tindrà el dia de la professió i reparar les injúries comeses que
siguin degudament verificades. Vol ser enterrat al vas dels frares conventuals del seu monestir o d’aquell
on morirà, i disposa la celebració de quatre trentenaris de misses. Ordena diversos llegats: restituir a
Francesc Vilardaga, mercader, ciutadà de Barcelona, les 25 lliures que li havia prestat graciosament;
esmerçar 100 lliures en les necessitats del monestir, distribuïdes segons el criteri del pare guardià, més
10 lliures per a la infermeria i altres 5 per a ornaments de l’altar de la Verge Maria del cor del monestir;
satisfer al seu mestre Antoni Salvador el que li correspondrà per haver-li ensenyat la gramàtica; pagar 10
lliures al dit Bartomeu Moner en compensació dels seus treballs d’administrador; reservar 40 lliures per
ajudar Antoni a rescatar-se i sortir de la servitud, el qual avui és captiu d’Agustí Sols, mercader, ciutadà de
Barcelona, i que abans ho fou del seu pare Jaume Colomer. Nomena hereva universal de tots els seus
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béns l’esmentada seva tia Estefania Arropida, la qual, així que ell haurà professat, rebrà l’herència de
mans del dit Bartomeu Moner, el seu tutor, curador i administrador dels seus béns fins ara. En el cas que
la dita hereva no volgués pagar els llegats continguts en el testament, l’herència li seria llevada i adjudicada a l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, el qual aleshores hauria de satisfer els llegats.
Francesc Pedralbes, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Pere Ferrer, notari públic de Barcelona, de 1572, març, 18.
1A-2455
246 x 608
Al dors, en lletra coetània: “Testament de fra Gervasi Colomer”.

2509

1571, desembre, 14. Barcelona.
Sebastià Sitjar, argenter, ciutadà de Barcelona, estableix en emfiteusi a Perot Fuster, passamaner, ciutadà
de Barcelona, una botiga amb un portal obert al carrer, amb tots els seus drets i les seves pertinences,
que havia comprat a Francesc Eroles, mercader, ciutadà de Barcelona, i a la seva muller Marianna, amb
instrument rebut en poder de Francesc Vidal, notari públic de Barcelona, el 13 de juliol de 1566. La botiga està situada en el carrer dit abans de Mar i ara de l’Argenteria, de Barcelona, i és tinguda pels administradors de la causa pia fundada per Constança des Pla a cens anual de 6 lliures i 12 sous pagador en
dues meitats per Nadal i Sant Joan del mes de juny. Es donen les mides de l’immoble i les seves afrontacions. L’adquiridor emfiteuta, que ha pagat per dret d’entrada un parell de capons, accepta i confirma les
condicions del present contracte, pel qual pagarà a l’estabilient un cens anual de 18 lliures (9 per Sant
Joan del mes de juny i 9 per Nadal), les quals podrà lluir i quitar sempre que voldrà en tres vegades o
pagaments: els dos primers de 50 lliures cadascun i el tercer i darrer pagament de 100 lliures.
[Francesc Gual, notari públic de Barcelona].
1A-2456
610 x 445
Al dors, en lletra coetània: “Apud Franciscum Gual, notarium publicum Barchinone”. “Per la ciutat
(...). Sitiar y Pere Fuster. Botiga a l’Argenteria”. Hi ha una altra anotació il·legible.
Regular. La part superior del pergamí està lleugerament deteriorada.
El document sembla inacabat. Tota la meitat inferior ha quedat en blanc, sense cap escriptura.
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2510

1572, març, 14. Girona.
Jeroni Roca, doctor en ambdós drets, ciutadà de Girona, fill i hereu universal del difunt Jeroni Roca, semblantment doctor en ambdós drets i ciutadà de la mateixa ciutat, segons que consta en el seu darrer
testament signat en poder de Miquel Garbí, notari públic de Girona, difunt, el 8 de juliol de 1554, constitueix i designa Jaume sa Conomina, mercader, ciutadà de Girona, absent, el seu procurador general perquè faci i signi en el seu nom lluïció, quitació i redempció als consellers de la ciutat de Barcelona, o a qui
correspongui, de 700 lliures en la propietat i de 28 lliures en la pensió, les quals quantitats són part
d’un censal de 640 sous de pensió anual i de 800 lliures de propietat, a for o raó de 25.000 sous per
mil sous, que havia estat venut pel clavari de la ciutat de Barcelona a Isabel, muller relicta de Francí
Oller, mercader, ciutadà de Barcelona, com a usufructuària, i a l’esmentat Jeroni Roca pare, com a propietari, segons que consta per instrument en poder del difunt Antoni Miquel, notari públic de Barcelona,
rebut el dia 24 de novembre de 1529. El procurador rep plens poders per cancel·lar el dit censal en
700 lliures mitjançant la Taula de Canvi de la ciutat, signar les corresponents àpoques i procedir a totes
les altres diligències que fossin oportunes i necessàries.
Joan Sobirà, notari públic de Girona, substitut i successor de Jaume de Campllong, notari públic de
la ciutat, batllia i vegueria de Girona, difunt.
1A-2457
287 x 281
Al dors, en lletra coetània: “Procura fermada per lo senyor micer Hierònim Rocha al senyor Jaume
ça Conomina, mercader de Gerona”.

2511

1573, març, 4. Barcelona.
Llàtzer del Bosc i de Vilagaià, donzell, domiciliat a la ciutat de Barcelona, i la seva muller Isabel Joana
venen amb carta de gràcia a Francesc des Bosc i de Sant Vicenç, habitant de la mateixa ciutat, un censal mort de 24 lliures de pensió anual i 600 lliures de preu o propietat, que ell rep cada 3 d’abril sobre
la ciutat de Barcelona i expressament sobre el dret del vi i de la verema. Miquel del Bosc i de Vilagaià i
la seva muller Jerònima de Vilagaià, curadors aleshores del dit Llàtzer, havien comprat el censal per a ell
i amb els seus diners a Galceran Carbó menor de dies, ciutadà i clavari de Barcelona, el 13 d’abril de
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1545, segons instrument públic clos per Miquel Joan Cellers, notari públic de Barcelona, tenint les
escriptures del difunt Rafel Puig, notari públic de la mateixa ciutat. Preu de la venda: 600 lliures. Segueix
l’àpoca de les dites 600 lliures i d’altres 21 lliures i 8 sous degudes per la prorrata del censal fins al dia
d’avui, pagades totes a la taula de Bernat Taverner, canviador de monedes, ciutadà de Barcelona.
Lluís Torres, notari públic de Barcelona.
1A-2458
569 x 531
Al dors, en lletra coetània: “Venda de sensal creat de preu de DC lliures y de pensió annual de
XXIIII lliures quiscun any, pagadores a III de abril sobre la universitat y singulars persones de la ciutat de Barcelona y specialment sobre lo dret del vi y verema de dita ciutat, feta per los magnífichs
mossèn Làtzer del Bosch y de Vilagayà, en Barcelona domiciliat, y la señora Ysabel Joana, còniuges,
al noble don Francesch des Bosch y de Santvicens, en dita ciutat populat”.

2512

1573, març, 4. Santa Engràcia de Montcada.
Antoni Balla, hostaler i pagès de la parròquia de Santa Engràcia de la baronia del castell i terme de
Montcada, fill dels difunts Joan Balla i Elisabet, de la mateixa parròquia, ordena el seu testament a
l’hostal anomenat Ballès, de la parròquia de Santa Engràcia de Montcada. Nomena marmessors la
seva muller Àngela, el seu cosí Joan Coll, pagès de Sant Feliu d’Alella, Antoni Canyadó, pagès de Santa
Maria de Badalona, Francesc Palau, de Sant Genís de l’Ametlla, i Jeroni Antic Canyelles, notari de
Barcelona. Ordena pagar els deutes que deixarà i reparar els greuges comesos que puguin ser verificats
legalment. Vol ser enterrat al vas familiar del cementiri parroquial de Santa Engràcia. Disposa diversos
llegats per a la seva ànima, incloent-hi la sepultura, les almoines, el cap d’any, un trentenari de misses a
Sant Jeroni de la Murtra, i donatius als diversos bacins de l’església parroquial. Institueix el seu fill Jaume
Balla hereu universal de tots els seus béns, establint clàusules de substitució a favor de la seva muller
Àngela i de les filles Joana i Elisabet.
Gabriel Ponç Tristany, habitant de la vila de Sabadell, notari públic en el principat de Catalunya i els
comtats del Rosselló i de la Cerdanya.
1A-2459
676 x 390
Al dors, en lletra coetània: “Testament de Antoni Balla, de Monchada”.
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2511. Llàtzer del Bosc i de
Vilagaià, donzell, domiciliat a
Barcelona, i la seva muller
Isabel Joana venen amb carta
de gràcia a Francesc des Bosc
i de Sant Vicenç, habitant de
Barcelona, un censal mort de
24 lliures de pensió anual que
rep cada any sobre el dret del
vi i de la verema de la ciutat,
pel preu de 600 lliures.
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2513

1573, maig, 6. Barcelona.
Francesc Boquet, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, setmaner de la cort del veguer, assignat jutge i
conseller del present cas per Jeroni Meca, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i
Moianès, dicta sentència i declara que siguin adjudicats a Montserrat Faner, donzell, domiciliat a
Barcelona, tots els béns que foren del seu pare Cristòfol Faner, doctor en lleis, difunt, i de la seva mare
Joana Fanera i de Vergós, excepte la retenció considerada en una clàusula dels capítols matrimonials del
dit Montserrat Faner i la seva muller Violant Toralla i Pòrtules, signats el 3 de juliol de 1567 en poder del
notari públic i ciutadà de Barcelona Pere Benetes. La clàusula esmentada preveia, com de fet així s’esdevingué, que si no podien conviure plegats en una mateixa casa la dita Joana Fanera, la seva filla
Beatriu i els novells esposos, la mare retindria per a ella durant la seva vida natural l’usdefruit de l’onzè
rebedor sobre el terme de la vila de Montgai, en el bisbat d’Urgell, i les pensions de dos violaris rebedors
anualment, un de 10 lliures de pensió i 70 de propietat que paga Antic Novell, del lloc de Butsènit
[d’Urgell], i un altre de 3 lliures de pensió i 21 de propietat que paga Pere Domènec, sabater, ciutadà
de Barcelona. Joana Fanera resideix actualment amb la filla Beatriu a vila de Montgai, on posseeix una
casa i una carnisseria, mentre Montserrat Faner viu a la seva torre situada sobre el Portal de l’Àngel de
Barcelona. Montserrat Faner havia presentat el dia 4 una cèdula de suplicació al regent la vegueria
demanant-li que, en compliment d’aquells capítols matrimonials, li fos adjudicada la resta dels béns de
l’herència del seu difunt pare i de la seva mare, la dita Joana Fanera. El regent designà jutge i conseller
Francesc Boquet, el qual encomanà tot seguit a Miquel Baltasar Dot, notari infrascrit, la deposició de
dos testimonis i la compulsa de la clàusula corresponent dels capítols matrimonials. Finalment, el dia 6
de maig el jutge pronuncia la sentència, favorable a la petició del suplicant.
Miquel Baltasar Dot, notari públic de Barcelona, escrivà major de la cort de la vegueria de l’esmentada ciutat per Joan Terré, senyor útil de l’escrivania de la dita cort.
1A-2460
634 x 657
Anotació a la part inferior dreta: “Registrata in Sententiarum primo, foleo CCC XVII”. Al dors, en
lletra coetània: “Adjudicació feta en favor de mossèn Montserat Faner”.
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2514

1573, octubre, 22. Barcelona.
Miquel Montserrat Fàbregues, mercader, ciutadà de Barcelona, per tal de subvenir a les moltes i imprevistes necessitats que se li han presentat, ven amb carta de gràcia a Violant Ribera, vídua en segones
núpcies de Joan Ribera, mercader, ciutadà de la dita ciutat, dos censals morts carregats sobre el dret del
vi i de la verema de la ciutat de Barcelona. El primer és de 500 lliures de preu o propietat i de 400
sous de pensió anual, a for o raó de 25.000 sous per mil sous, i és percebut cada 18 de juliol. El segon
és de 250 lliures de preu o propietat i de 200 sous de pensió anual, al mateix for, i és percebut cada
13 d’abril, i forma part d’un censal de 500 lliures de preu i de 400 sous de pensió, percebut el mateix
dia. El venedor declara que posseeix ambdós censals per la divisió signada entre ell i el seu germà Joan
Onofre, mercader, ciutadà de Barcelona, el 17 de setembre passat en poder de Francesc Guamis, notari
públic de Barcelona. L’un i l’altre eren els hereus universals del seu difunt germà Francesc, mercader, que
havia testat el 27 de març de 1533 en poder de Pere Gener, notari públic de Barcelona, i també els
hereus de llur nebot Francesc Galceran Crispí Fàbregues, mercader i ciutadà de Barcelona, fill del dit
Francesc, segons que consta en el seu darrer testament signat a Barcelona l’11 d’octubre de 1571 en
poder del notari infrascrit. Es donen els antecedents de la transmissió successiva dels dos censals objecte de la present transacció. Preu de la venda: 760 lliures, 13 sous i 2 diners. Elionor Fàbregues, muller
del venedor, confirma la venda el 18 de desembre. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Francesc Pedralbes, notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania del difunt Joan
Honorat Jovells, connotari seu, clogué aquesta escriptura el 1586, desembre, 20.
1A-2461
552 x 698
Al dors, en lletra coetània, hi ha una anotació il·legible.

2515

1573, novembre, 26. Barcelona.
Pere Salaverdenya, ciutadà de Barcelona, procurador i ecònom de l’abadessa i del convent de Santa
Maria de Pedralbes, en el territori de Barcelona, confirma i estableix de nou a Pere d’Erill, habitant a
Barcelona, com a pare i legítim administrador del seu fill Acart Desplà, el cens de 10 morabatins que
paga Jeroni Alsina, donzell, domiciliat a Barcelona, per dues taules de carnisseria que posseeix com a
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successor del difunt Nicolau de Collell, carnisser, ciutadà de Barcelona, en el maell o carnisseria de Mar,
de Barcelona, i que les té pel dit Acart Desplà com a successor del difunt Ramon Desplà, ciutadà de
Barcelona. Pere d’Erill i el seu fill Acart tenen les taules sota el domini alodial del monestir de Pedralbes
a cens de 13 sous i 6 diners pagadors per Nadal. El cens de 10 morabatins es percep anualment en
tres terminis: 3 morabatins per Sant Joan Baptista, 3 per Sant Miquel de setembre, i els 4 restants per
Nadal. Es donen les afrontacions de les taules. Pere Salaverdenya ha rebut 9 sous per la dita confirmació. Aquest instrument de ratificació substitueix l’antiga carta precària de l’establiment extraviada i que
no s’ha pogut trobar enlloc malgrat les diligències de l’emfiteuta, el qual prèviament ha prestat el corresponent i preceptiu jurament.
Pau Mallol, notari públic de Barcelona.
1A-2462
304 x 354
Al dors, en lletra coetània: “Tenentur ratione venditionis facte per Hieronimum Alsina conciliariis
Barchinone, in posse Michaelis Joannis Cellers, notarii Barchinone, quinta decembris, LXXIII”. En
xifres posteriors: “1573”.

2516

1573, novembre, 26. Barcelona.
Pere d’Erill, en nom del seu fill Acart Desplà, confirma i estableix de nou a Jeroni Alsina dues taules de
carnisseria que són tingudes sota el domini alodial del monestir de Pedralbes a cens de 10 morabatins
anuals. Es donen les afrontacions de les taules i els antecedents de la seva transmissió. Pere d’Erill ha
rebut 9 sous per la dita confirmació. Aquest instrument de confirmació substitueix l’antiga carta precària de l’establiment extraviada i que no s’ha pogut trobar enlloc malgrat les diligències de l’emfiteuta, el
qual prèviament ha prestat el corresponent i preceptiu jurament. Pere Salaverdenya, procurador i ecònom del monestir de Santa Maria de Pedralbes, signa l’escriptura per raó del seu domini.
Pau Mallol, notari públic de Barcelona.
1A-2463
354 x 362
Dolent. Pergamí molt mutilat. Hi falta una bona part del text de la meitat superior.
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2517

157[3], novembre, 30. Madrid.
Felip I de Catalunya-Aragó, entre altres intitulacions, a petició del gremi i la confraria de matalassers i
vanovers de la ciutat de Barcelona, davant l’exercici de la professió per part d’estrangers, sobretot francesos, i de joves sense cap aprenentatge que treballen en botigues de mestres d’aquest ofici, els quals
tenen la seva confraria de Santa Llúcia i Sant Sebastià a l’església parroquial de Sant Miquel, confirma
unes ordinacions per a tot el principat de Catalunya i els comtats del Rosselló i la Cerdanya, i especialment per a la ciutat i la vegueria de Barcelona. Bàsicament, es tracta d’exigir un aprenentatge de quatre anys i de passar un examen a tots els que vulguin exercir aquesta professió, sota pena de multes
per als transgressors dels capítols d’aquestes ordinacions. El rei, amb consulta prèvia al lloctinent del
Principat (1570, octubre, 30), ordena a tots els oficials reials i als seus súbdits dels dits principat, comtats, ciutat i vegueria que observin i facin observar aquest privilegi.
A la part inferior esquerra: “Dominus rex mandavit mihi Petro Franquesa, visa per don Bernardum,
vicecancellarium, Comitem, generalem thesaurarium, episcopum Urgellensis, Sentis et Campi,
regentes cancellerie”.
“Vidit don Bernardus, vicecancellarius. Vidit Comas, generalis thesaurarius. Vidit Campi, regens”.
“In Diversorum XI, foleo CXIX”.
A la part inferior dreta: “Vidit episcopus Urgellensis, regens. Vidit Sentis, regens”.
1A-2464
558 x 747
Al dors, en lletra coetània: “Vuestra Magestat concede a la coffadria de matalafers y vanovers de la
ciudad de Barcelona los capítulos aquí insertos y es con parecer del visorey (sic) y regente de
Cathaluña”. Segueix una altra nota.
Regular. Forats on segurament hi havia la signatura autògrafa del rei.
Hi manca el segell.
Els capítols pròpiament dits estan en català.
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2518

1573, desembre, 3. Barcelona.
Clàusula del testament de Pere d’Aragaires, llancer, ciutadà de Barcelona, ordenat i firmat en aquesta
ciutat el 3 de desembre de 1573 en poder del notari infrascrit. La clàusula es refereix a la institució
d’hereu universal a favor del seu fill i marmessor mestre Jaume.
Pau Gomar, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Pau Gomar, notari públic de Barcelona, a instància de Jaume Font, calceter, ciutadà de
Barcelona, el 1577, agost. 19.
1A-2465
377 x 247

2519

1573, desembre, 5. Barcelona.
Jeroni Mollet, doctor en lleis, setmaner de la cort del veguer, assignat jutge i conseller del present cas per
Jeroni Meca, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, dicta sentència i declara
que dóna llicència a Pere de Cardona i d’Erill, habitant a Barcelona, per vendre al síndic i als consellers
d’aquesta ciutat el domini mitjà sobre dues taules de la carnisseria de Santa Maria del Mar, actualment
derruïdes, de les quals abans s’acostumava a rebre 4 lliures i 10 sous i eren tingudes sota el domini alodial del monestir de Pedralbes a cens de 13 sous i 10 diners. Ambdues taules de carnisseria formen part
de l’herència d’Elionor de Santcliment Vidala i Desplà. L’esmentat Pere de Cardona i d’Erill havia presentat el dia 2 una cèdula de suplicació al regent demanant l’autorització de la venda com a pare i legítim
administrador del seu fill Acart Desplà i d’Erill, hereu universal de la dita Elionor, atès que les taules no
reporten actualment cap benefici a la dita herència i ara hi ha l’oportunitat de vendre-les a la ciutat de
Barcelona, amb el seu cens, pel preu de 77 lliures. El regent designà jutge i conseller Jeroni Mollet, el qual
encomanà tot seguit a Joan Castelló, notari, ciutadà de Barcelona, escrivà jurat de la cort vicarial, la corresponent informació i la deposició de dos testimonis. Finalment, el dia 5 de desembre el jutge pronuncia
la sentència, favorable a la petició del suplicant i beneficiosa a l’herència del menor Acart d’Erill.
Miquel Baltasar Dot, notari públic de Barcelona, escrivà major de la cort de la vegueria de la ciutat
per Joan Terré, senyor útil de l’escrivania de la dita cort.
A la part inferior dreta: “Registrata in Sententiarum curie vicarie Barchinone IIIº, foleo CV”.
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1A-2466
378 x 567
Al dors, en lletra coetània: “De don Pedro de Erill, per les carnisseries de mossèn Alsina”. “Per les
carnisseries que la ciutat ha comprades de mossèn Alsina en la carnisseria Maior, ab acte en la scrivania maior a sinc de decembre, MDLXXIII”.
2520

1574, març, 13. Barcelona.
Miquel Joan de Junyent i de Rovira, ciutadà de Barcelona, i la seva muller Jerònima de Junyent i d’Erill venen
amb carta de gràcia a Antoni Sala, carnisser, ciutadà de Barcelona, administrador de la causa pia fundada
pel difunt Agustí Estaldat, assaonador, ciutadà de Barcelona, el qual el compra en nom, a benefici i amb els
recursos de la dita causa pia, un censal mort de 300 sous de pensió anual, a percebre cada 14 de juliol, pel
preu de 300 lliures, a for o raó de 20.000 sous per mil sous. Els venedors obliguen el comprador i els seus
successors en la dita administració, com a garantia del pagament del censal, un censal mort actualment de
15 lliures de pensió anual que reben cada 14 de juliol sobre les imposicions de la ciutat de Barcelona, concretament sobre el dret del florí i mig. Es donen els antecedents de la transmissió del censal hipotecat, el
qual quan fou creat era de 800 sous de pensió anual i de 1000 lliures de preu o propietat, a for o raó de
25.000 sous per mil. També obliguen les cases on viuen, situades en el carrer Ample, de les quals es donen
les afrontacions i els antecedents de la seva transmissió. La venedora Jerònima de Junyent i Joan d’Erill signen
l’escriptura el dia 20 de març. Segueix l’àpoca del preu de la venda, signada també el dia 20 per Jerònima.
Francesc Guamis, per autoritats apostòlica i reial notari públic de Barcelona.
1A-2467
795 x 670
Al dors, notes dorsals il·legibles.
Regular. Pergamí tacat de fongs a les primeres ratlles, amb pèrdua d’escriptura en alguns passatges.
2521

1574, març, 17. Barcelona.
Joaquim Setantí, ciutadà de Barcelona, fill del difunt Lluís Setantí, ciutadà de la mateixa ciutat, i de
Jerònima, confiant plenament en la benvolença de la seva mare envers ell, la nomena procuradora gene-
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ral seva i li dóna plena facultat i potestat per regir, administrar, intervenir i procurar en tots els seus
afers, béns, drets, plets i causes. També podrà, en nom seu, vendre, empenyorar i alienar per sempre,
temporalment o amb carta de gràcia, totes les seves cases, terres, honors, possessions, censals i violaris,
així com fer cessió de drets i accions, obligar els seus béns, pagar i rebre quantitats de diner i signar
àpoques, donar possessió corporal dels béns alienats, i respondre per ell en tota mena d’actes de caràcter jurídic especificats en detall en l’instrument de procura.
Lluís Jorba, per autoritats apostòlica i reial notari públic de Barcelona.
1A-2468
253 x 490

2522

1574, març, 27. Barcelona.
Fernando de Toledo, prior de Castella, de l’orde de Sant Joan de Jerusalem, conseller reial, lloctinent i
capità general de Catalunya i dels comtats de Rosselló i Cerdanya en nom del rei Felip I de CatalunyaAragó, dicta sentència en una causa existent en la Reial Audiència. La sentència declara improcedent el
recurs que Joan Rossell, pagès de Barcelona, havia presentat a la Reial Audiència el 28 de gener de
1573 demanant la commutació d’una sentència condemnatòria. També declara, després de resumir els
procediments processals seguits des d’aleshores, que per privilegis reials i capítols de Corts correspon
per justícia als consellers de Barcelona i al clavari de la ciutat, i no a la Reial Audiència, el coneixement
de les causes contra els deutors per raó de les imposicions de la ciutat. Joan Rossell era fiador en 500
lliures de Jeroni Salazar, difunt, mercader, ciutadà de Barcelona, comprador de la imposició de la carn els
anys 1567-1568. La sentència fou pronunciada, en nom del lloctinent, per Bernabè Serra, doctor en
ambdós drets, conseller reial, regent la cancelleria, i llegida i publicada per Joan Palau, escrivà reial de
manament i notari públic habitant de Barcelona.
Joan Palau, escrivà reial de manament, notari públic, habitant de Barcelona.
1A-2469
580 x 764
Al dors, en lletra coetània: “Registrata”. En lletra posterior: “Las sentèncias de las causas aportava lo
syndich de la present ciutat contra Joan Rossell, pagès de dita ciutat, en la Real Audiència”. “Est in
tertio Virido”. Hi ha una altra anotació molt esborrada.
Hi manca el segell.

116

Catàleg dels pergamins

2523

1574, juny, 24. Barcelona.
Montserrat Faner, donzell, domiciliat a Barcelona, i la seva muller Violant, estableixen en emfiteusi a
Onofre Balsells, canonge de Barcelona, una casa en el carrer que va de la plaça de Sant Jaume al carrer
del Regomir, vora l’església de Sant Jaume i davant la Casa del Consell de la ciutat, que tenen en una
tercera part indivisa en alou, i en dues parts indivises per l’Hospital de la Santa Creu. Es donen les
afrontacions de la casa i els antecedents de la seva transmissió. L’emfiteuta pagarà cada any un cens
de 95 lliures, pagadores en dos terminis, per Nadal i per Sant Joan del mes de juny, i també pagarà a
l’Hospital de la Santa Creu 4 sous i 5 diners cada any. Sobre el pagament del cens, ambdues parts convenen un arranjament si acordaven la redempció d’un determinat censal mort. Els establidors reconeixen haver rebut d’Onofre Balsells 250 lliures per dret d’entrada. L’adquirent aprova i confirma el present
contracte. La germana de Montserrat Faner, Guielmar Paraire, muller de Joan Paraire, burgès de
Puigcerdà, dóna la seva conformitat al contracte i el signa el dia 22 d’agost. Segueix l’acta del lliurament, per part de Montserrat Faner, a Onofre Balsells, de la possessió corporal de la casa, però solament de la part posseïda en alou.
Francesc Solsona, notari públic de Barcelona.
1A-2470
795 x 635
Al dors, en lletra coetània: “In posse Francisci Solsona, notarii publici Barcinone”. Hi ha dues altres
anotacions, molt esborrades.

2524

1574, agost, 4. Barcelona.
Onofre Balsells, canonge de Barcelona, que el dia 24 de juny passat havia adquirit i rebut en establiment emfitèutic de Montserrat Faner, donzell, domiciliat a Barcelona, i de la seva muller Violant, una
casa situada vora l’església de Sant Jaume i davant la Casa del Consell de la ciutat, declara que va
actuar en nom de Lluís d’Agullana, doctor en ambdós drets, habitant de Barcelona, encara que en el
contracte emfitèutic no es faci esment del seu nom. Per això, ara li fa cessió i transferència perpètues de
tots els drets i les accions reals, personals, mixtes, útils, directes, ordinàries i extraordinàries que li
podrien correspondre sobre l’esmentada casa per raó d’aquell establiment. Onofre Balsells i Lluís
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d’Agullana acorden la modalitat del pagament de les 250 lliures del dret d’entrada estipulat en l’establiment de la casa. Segueix una àpoca dels dies 25 i 27 d’octubre, signada per Montserrat Faner i
Violant Fanera, reconeixent haver rebut del dit Lluís d’Agullana les 250 lliures corresponents al dret d’entrada consignades en el contracte de l’establiment de la casa.
Francesc Solsona, notari públic de Barcelona.
1A-2471
700 x 532

2525

1574, novembre, 4. Barcelona.
Acta notarial per la qual Lluís d’Agullana, doctor en ambdós drets, habitant de Barcelona, rep la possessió corporal de la casa que en el seu nom havia rebut Onofre Balsells, canonge de Barcelona, el dia 24
de juny en contracte emfitèutic dels esposos Montserrat Faner i Violant, situada vora l’església de Sant
Jaume i davant la Casa del Consell de la ciutat. Posteriorment, el dia 4 d’agost, Onofre Balsells havia fet
cessió a Lluís d’Agullana dels drets i les accions sobre la casa, i en el mateix instrument ambdós havien
acordat el pagament de les 250 lliures del dret d’entrada.
Francesc Solsona, notari públic de Barcelona.
1A-2472
244 x 608

2526

1574, novembre, 15. Barcelona.
Elisabet Gort, vídua de Pere Arnau Gort, doctor en drets, donzell, domiciliat a Barcelona, i el seu fill
Francesc Gort, doctor en lleis, confessen i reconeixen a Lluís Agullana, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona,
que els ha pagat 415 lliures i 17 sous per la lluïció i les pensions degudes fins avui d’un censal mort de
400 sous de pensió anual que cada 24 de gener els satisfeien els cònjuges Montserrat Faner, donzell,
domiciliat a Barcelona, i Violant. Es donen els antecedents de la creació i la transmissió del censal, carregat sobre una casa situada vora l’església de Sant Jaume i davant la Casa del Consell de la ciutat.
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Pere Fitor, notari públic de Barcelona.
1A-2473
420 x 580
Al dors, en lletra coetània: “Acte de la luïssió del censal de penció de vint lliures y de propietat de
quatre-centes lliures, las quals lo magnífich mossèn Gort rebia sobre les cases cituades devant la
Casa de la Ciutat de Barcelona, que avuy és de mossèn Luís de Agullana”.

2527

1575, març, 17. Barcelona.
Joaquim Setantí, fill del difunt Lluís Setantí, ambdós ciutadans de Barcelona, i de Jerònima Setantí, nomena procuradora general amb plena facultat i potestat la seva mare Jerònima, per tal que administri tots
els seus negocis, béns, litigis i causes, i perquè pugui vendre, empenyorar i alienar amb carta de gràcia
censals morts i violaris i qualssevol altres béns i propietats.
Lluís Jorba, notari públic de Barcelona per autoritats apostòlica i reial.
1A-2474
236 x 385

2528

1575, abril, 14. Barcelona.
Jerònima Setantí, vídua de Lluís Setantí, donzell, domiciliat a Barcelona, en nom propi i com a procuradora del fill comú Joaquim Setantí, i la seva filla Maria Anna Setantí, donzella, venen amb carta de gràcia
al capítol de canonges de la catedral de Barcelona un censal mort de 800 lliures de preu i 32 lliures de
pensió anual, a raó de 25.000 sous per mil de pensió, cobrador el 16 de maig sobre la universitat i els
singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret de l’ordinari. Aquest censal s’aplicarà als
aniversaris comuns de la citada catedral. Hi consten els antecedents del censal. Segueix àpoca de la
mateixa data, on s’especifica que 160 lliures i 12 sous es pagaren al clavari de la ciutat de Barcelona
en complement de la pensió deguda d’un altre censal, i les restants 639 lliures i 8 sous s’ingressaren a
nom de Joaquim Setantí a la Taula de Canvi.
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Antic Cafont (sic), notari públic de Barcelona.
1A-2475
517 x 587
Al dors, en lletra coetània: “De aquel censal mort de pensió de XXXII lliures y de preu de DCCC
lliures que los anniversaris comuns de la Seu de Barcelona reben sobre la ciutat de Barcelona i
specialment sobre lo dret ordinari quiscun any a XVI de maig”. En lletra posterior: “Dels anniversaris communs de la Seu de dos censals, la hu de pensió de XXXII lliures y l’altre de XXX lliures”.

2529

1575, maig, 7. Barcelona.
Jerònima Setantí, vídua de Lluís Setantí, donzell, domiciliat a Barcelona, en nom propi i com a procuradora del fill comú Joaquim Setantí, i la seva filla Maria Anna Setantí, donzella, venen amb carta de gràcia a
Jeroni Domingo, courer, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 200 lliures de preu i 8 lliures de pensió
anual, a raó de 2[5.000] sous per mil sous de pensió anual, cobrador el 9 d’abril sobre la universitat i
els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret de l’ordinari. Hi consten els antecedents del censal. Segueix àpoca de la mateixa data, on s’especifica que les 200 lliures s’abonen a nom
de Joaquim Setantí més 15 sous prorrata de la pensió.
Antic Cafont (sic), notari públic de Barcelona.
1A-2476
480 x 444
Al dors, en lletra poc posterior: “Aquest censal vent mestre Hierònim Domingo a mi (...) Domingo
obtenint la capellania de (...) les plagues fundada en la capella d’en Marcús”. Hi ha una altra nota
incompleta.
Regular. Hi manquen fragments al llarg de tota la part esquerra del pergamí.

2530

1575, juliol, 18. Barcelona.
Francesc Montaner, doctor en ambdós drets, ardiaca major de la catedral de Barcelona, conseller i canceller reial del principat de Catalunya i dels comtats del Rosselló i la Cerdanya, dicta sentència en el liti-
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gi jurisdiccional entre la cort secular del regent la vegueria de Barcelona, d’una part, i la cúria eclesiàstica del bisbe de Barcelona, de l’altra, sobre la ferma de dret presentada a la cort secular pel síndic de la
dita ciutat sobre el procediment seguit a la dita cort a fra Pere López, ecònom de l’abat i convent de
Santa Maria de Montserrat, contra Damià Puigjaner i Jaume Ventallols, mercaders, ciutadans de
Barcelona, arrendadors i col·lectors del dret de la imposició del peix fresc que es ven o es porta a la
peixateria. La sentència determina que la dita causa es tracti i finalitzi a la mencionada cort secular.
Joan Cabruja, notari públic, ciutadà de Barcelona, escrivà de les causes de contenció davant del
reverend canceller.
1A-2477
282 x 574
Al dors, en lletra coetània: “Sententia seu declaratio facta per reverendum dominum cancellarium
in causa contentionis jurisdictionis orte inter curiam secularem honorabilis viccarii Barchinone et
curiam ecclesiasticam reverendissimi domini Barchinone episcopi in favorem civitatis Barchinone et
contra reverendum abbatem et conventum monasterii Beate Marie Montis Serrati. Est in libro”.

2531

1575, juliol, 28. Barcelona.
Elionor Anna de Prado i de Tovar, vídua de Sanç de Prado i de Tovar, habitant de Barcelona, ven a Eulàlia
Tiona, vídua de Bernat Tió, notari i escrivà de registre reial, i al prior i convent del monestir de Santa
Maria de Montalegre, orde de la Cartoixa, diòcesi de Barcelona, un censal mort de preu de 1000 lliures
i pensió anual de 800 sous, a for de 25.000 sous per mil de pensió, cobrador el 13 de setembre sobre
la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret de la farina. Segueix àpoca en què especifica que les
1000 lliures li foren pagades per Joan Camps, monjo i procurador del dit monestir, Salvador Ferran, mercader, ciutadà de Barcelona, i Eulàlia Tiona, marmessors del testament del citat Bernat Tió. La venda és
aprovada per Dionísia o Lluïsa i Elisabet de Prado. Segueix àpoca de data posterior (1575, agost, 5).
Onofre Rialp, notari públic de Barcelona.
1A-2478
602 x 645
Al dors, en lletra coetània: “Fou per la luyció del censal de la senyora Eulàlia Tiona, lo qual reb (...)
dret de la farina”.
Dolent. Fongs abundants al llarg de la part esquerra del pergamí que dificulten la lectura.
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2532

1575, juliol, 30. Barcelona.
Francesc Montaner, doctor en ambdós drets, ardiaca major de la catedral de Barcelona, conseller i canceller reial del principat de Catalunya i dels comtats del Rosselló i la Cerdanya, sentencia a favor dels
ciutadans de Barcelona en la causa de contenció de jurisdicció entre la cúria secular de la Reial
Audiència, d’una part, i la cúria eclesiàstica del bisbe de Barcelona, subsidiària de la del cardenal arquebisbe de Tarragona, de l’altra, en la ferma de dret feta per Mateu Castelló, síndic de la ciutat de
Barcelona, en nom dels consellers, en el litigi referent a Mateu Cerveró i Jaume Gilabert, notari, ciutadans de Barcelona, els quals foren obligats a satisfer la lleuda que els fou demanada pels col·lectors de
l’arquebisbe de Tarragona. La sentència valora privilegis molt antics, tant els atorgats i confirmats pels
comtes i reis a l’arquebisbat de Tarragona com els concedits als habitants de Barcelona.
Joan Cabruja, notari públic, ciutadà de Barcelona, escrivà de les causes de contenció davant del
reverend canceller.
1A-2479
339 x 552
Al dors, en lletra coetània: “Sententia seu declaratio facta per reverendum dominum cancellarium
in causa contentionis jurisdictionis or te inter curiam ecclesiasticam reverendissimi domini
Barchinone episcopi, ex una, et curiam secularem Regie Audiencie super juris firma in Regia
Audiencia facta per syndicum civitatis Barchinone reverendissimo illustrissimo et (...) cardinali archiepiscopo Tarraconensis. Est in libro”. En xifres posteriors: “1575”.
2533

1575, juliol, 31. Barcelona.
Lleonart Rosa, mestre de cases, ciutadà de Barcelona, reconeix que Bernat Regàs, ferrer, ciutadà de
Barcelona, li ha pagat en numerari 14 lliures, 17 sous i 10 diners corresponents a les despeses fetes en
material i mà d’obra en la reparació de la seva casa, situada al carrer del Portal Nou, que té establerta
per Eulàlia Vinyes, vídua d’Antoni Vinyes. Segueixen els comptes detallats, en català.
Antoni Joan Sesilla, notari públic de Barcelona.
1A-2480
172 x 368
Part del document és en català.
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2534

1575, agost, 18. Barcelona.
Montserrat Faner, donzell, domiciliat a la ciutat de Barcelona, i la seva muller Violant, havien establert en
emfiteusi al reverend Onofre Balsells, canonge de la catedral de Barcelona, com a laica i privada persona, un hospici amb cinc portals al carrer que va de la plaça de Sant Jaume al carrer del Regomir, davant
la casa del Consell, a cens anual de 95 lliures pagadores en dos terminis i una entrada de 200 lliures, el
qual actuava en nom de Lluís Agullana. Aquest hospici el té pel dit Faner Lluís Agullana, doctor en ambdós drets, habitant de Barcelona, part en domini directe i part en domini mitjà, del qual un terç és propietat alodial i dos terços els posseeix per l’Hospital de la Santa Creu. Fa definició de comptes amb una
venda inclosa a Lluís Agullana per la quantitat de 600 lliures, reduint el cens anual a pagar en 30 lliures, de manera que a partir d’ara abonarà només 65 lliures l’any de cens.
Esteve Companys Gispert en lloc de Francesc Solsona, ambdós notaris públics de Barcelona.
1A-2481
698 x 672
Al dors, notes molt esborrades.
2535

1575, agost, 18. Barcelona.
Montserrat Faner, donzell, domiciliat a la ciutat de Barcelona, i la seva muller Violant reconeixen que
Lluís Agullana, doctor en ambdós drets, habitant de Barcelona els ha pagat 600 lliures per la venda,
absolució, definició i remissió de 30 lliures de pensió anual d’aquelles 95 lliures de cens que els dits cònjuges rebien en dos terminis sobre aquell hospici amb cinc portals situat al carrer que va de la plaça de
Sant Jaume al carrer del Regomir, davant la casa del Consell, i que havien establert a Onofre Balsells,
canonge de Barcelona (1574, octubre, 4), reduint a 65 lliures el cens a pagar pel dit hospici. El pagament s’efectuà en dos terminis: 200 lliures les reberen directament el 28 de maig i 400 lliures (1574,
octubre, 19), per ordre de dits cònjuges les va pagar a Francesc Gort, donzell, doctor en ambdós drets,
per redempció d’un censal mort de pensió anual de 20 lliures i preu de 400 lliures, que s’havia hipotecat en el temps de l’establiment d’Onofre Balsells.
Esteve Companys Gispert en lloc de Francesc Solsona, ambdós notaris públics de Barcelona.
1A-2482
251 x 439
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2536

1576, gener, 3. Barcelona.
[Francina], vídua de Joan Canovelles, paraire de draps de llana, ciutadà de Barcelona, i Jaume
Canovelles, argenter, fill de dits cònjuges, Caterina, muller de Jaume, i Benet Canovelles, fill de Jaume
Canovelles i de la seva primera muller Beneta, venen amb carta de gràcia al reverend Lluís de Sarrià,
beneficiat del benefici de Sant Benet fundat al claustre de la catedral de Barcelona, un censal mort de
160 sous de pensió anual i 160 lliures de preu, a raó de 20.000 sous de preu per mil de pensió, cobrador sobre els seus béns, per la quantitat de 160 lliures. En garantia de compliment obliguen unes cases
i els censos corresponents que tenen al carrer de Jaume Girard i al de la Parairia Nova, prop del carrer
Montcada. Segueix àpoca de la mateixa data.
(...), notari públic de Barcelona.
1A-2483
839 x 497
Al dors, notes il·legibles.
Regular. Al llarg de tota la part esquerra hi manquen fragments que afecten l’escriptura.
2537

1576, febrer, 20. Barcelona.
Maria Anna Meca, vídua de Martí Meca, cavaller, habitant de Barcelona, i Antoni i Dionísia Meca, fills
dels dits cònjuges, venen amb carta de gràcia a Galceran Albanell, paborde de la pabordia del mes de
desembre de la canonja de Barcelona, un censal mort de 12 lliures de pensió anual i 300 lliures de
preu, cobrador sobre els seus béns haguts i per haver el dia 29 de novembre. Preu de la venda: 300 lliures, a raó o for de 25.000 sous de preu per mil sous de pensió. En garantia de compliment obliguen un
censal mort de pensió anual i preu similar que reben sobre la universitat i singulars de la ciutat de
Barcelona, especialment sobre el dret del vi i la verema. Segueix àpoca de la mateixa data.
Francesc Pedralbes, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures de l’escrivania del difunt Joan
Honorat Jovells, connotari seu, el va cloure el 1580, setembre, 12.
1A-2484
804 x 663
Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal de pensió annual de dotze liures y de preu o proprietat de tres-centes liures feta per dona Maria Anna Meca y altres al reverent Galceran Albanell,
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paborde de la pabordia del mes de dezembre de la canonge de la seu de Barcelona, ab special
obligació (...) de un censal mort de consenblants preu y pensió, lo qual se reb sobre la universitat y
singulars hòmens de la ciutat de Barcelona y dret de vi y verema quiscun any a XXIXº del mes de
noembre. Apud Joannem Honoratum Jovells, notarium publicum Barchinone”.
Regular. Al llarg de la part esquerra hi manquen fragments que afecten l’escriptura.

2538

1576, febrer, 20. Barcelona.
Jeroni Domingo, courer, ciutadà de Barcelona, ven a Esteve Domingo, prevere, un censal mort de pensió
anual de 8 lliures i preu de 200 lliures, a for de 25.000 per mil sous de pensió anual, per l’obtenció de
la capellania de les Cinc Llagues i els seus successors, a la capella d’en Marcús, que Jeroni rebia sobre
la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret de l’ordinari, cobrador
el 9 d’abril. Segueix àpoca de la mateixa data.
Antic Cafont (sic), notari públic de Barcelona.
1A-2485
490 x 524

2539

1576, març, 7. Barcelona.
Joan Martí, mestre de cases, ciutadà de Barcelona, reconeix a Bernat Regàs, ferrer, ciutadà de
Barcelona, que li ha pagat en numerari 38 lliures 19 sous per materials de construcció i mà d’obra per
reparacions a la seva casa del carrer del Portal Nou, que li fou establerta per Eulàlia Vinyes, vídua.
Segueix la llista detallada de les despeses fetes, en català.
Antoni Joan Sesilla, notari públic de Barcelona.
1A-2486
245 x 266
Part del document està en català.
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2540

1576, març, 22. Barcelona.
Violant Giberta, vídua de Pere Gibert, donzell, domiciliat a Barcelona, estableix en emfiteusi a Francesc
Sebastià Martí, també donzell, domiciliat a Barcelona, unes cases amb dos portals a la via pública que
té al carrer del Regomir, prop del Castell, per la quantitat de 88 lliures de cens anual pagadores en dos
terminis: Santa Maria d’agost i Santa Maria de febrer, i una entrada d’un parell de capons bons, amb la
condició d’invertir 120 lliures en les obres més necessàries els primers quatre anys. Hi ha tots els antecedents del dit establiment, essent la Pia Almoina de la Seu de Barcelona la propietària alodial.
No hi ha subscripció notarial.
1A-2487
615 x 514
Al dors, en xifres posteriors: “1576”.

2541

1576, maig, 28. Barcelona.
Jeroni Muntells, teixidors de vels i corredor d’orella, ciutadà de Barcelona, en nom propi i com a procurador
general dels seus fills Jaume Rafael Muntells, clergue de Barcelona, i Joan Francesc Muntells, fills del seu primer matrimoni amb la difunta Iolant, i pare i legítim administrador de la persona i béns dels dits fills i de
Francesc Muntells, fill del segon casament amb Magdalena, venen a Joan Jofre, doctor en ambdós drets, del
Consell Reial, ciutadà de Barcelona, un hospici amb obrador que posseeixen sota el Castell Nou de la dita
ciutat, prop del lloc antigament anomenat pou de n’Alda, al cap de la plaça de la Santa Trinitat, per la
quantitat pactada de 460 lliures, resultat d’una sentència arbitral, i 54 sous de cens al senyor alodial.
L’hospici el tenen per l’abadessa i convent del monestir de Santa Maria de Valldonzella, que n’és el propietari alodial, a cens de 6 morabatins anuals per la Santa Creu del mes de maig. Hi consten els antecedents
de la possessió. La compravenda es fa per recuperar un violari de 63 lliures i pensió anual de 9 lliures que
Jeroni i la seva segona família pagaven el 29 d’octubre a Montserrat Viladepós, prevere beneficiat a l’església de Santa Maria del Pi, com a laica i privada persona, i pel qual havien obligat les dites cases, i mitjançant la lluïció d’un censal mort de 240 lliures de preu i 12 lliures de pensió anual que Jeroni i els seus prestaven cada 12 de juliol a la confraria dels sastres, administradors de la causa pia fundada per Antoni Joan
Boi, espaser, ciutadà de Barcelona, pel qual també havien hipotecat aquestes cases.
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Pere Ferrer, notari públic de Barcelona, li dóna forma pública el 1590, maig, 23.
1A-2488
1510 x 584
Al dors, amb lletra coetània: “Venda de censal feta per Hieròn[ym] Muntells (...) de Valls y altres al
mag[nífich seny]or micer Joan Jofre, doctor del Real Audiència (sic), de totas aquelles cases situades
en la present ciutat de Barcelona y devant la plassa de la Trinitat per preu de quatre-centes sexanta lliures-CCCCLX lliures”.
Document format per dues peces de pergamí cosides que contenen cinc documents, els núm.
2541-2544.
2542

1576, maig, 29. Barcelona.
Joan Jofre, doctor en ambdós drets, del Consell Reial, ciutadà de Barcelona, cedeix a la seva muller
Magdalena tots els drets en la compra que ell ha fet a Jeroni Muntells, teixidor de vels i corredor d’orella, ciutadà de Barcelona, en nom propi i com a procurador general dels seus fills Jaume Rafael Muntells,
clergue de Barcelona, i Joan Francesc Muntells, fills del seu primer matrimoni amb la difunta Iolant, i
pare i legítim administrador de la persona i els béns dels dits fills i de Francesc Muntells, fill del segon
casament amb Magdalena, d’un hospici amb obrador que posseïen sota el Castell Nou de la dita ciutat, prop del lloc antigament anomenat pou de n’Alda, al cap de la plaça de la Santa Trinitat, pel preu
de 460 lliures, el qual tenen per l’abadessa i convent del monestir de Santa Maria de Valldonzella, que
n’és el propietari alodial, a cens de 6 morabatins anuals. Per això, ha de lluir un censal mort de 240 lliures de preu i 12 lliures de pensió anual que Jeroni i els seus prestaven cada 12 de juliol als prohoms de
la confraria dels sastres el dia 12 de juliol, administradors de la causa pia fundada per Antoni Joan Boi,
espaser, ciutadà de Barcelona, i pel qual havien hipotecat aquestes cases.
Pere Ferrer, notari públic de Barcelona, li dóna forma pública el 1590, maig, 23.
1A-2488
1510 x 584
Al dors, amb lletra coetània: “Venda de censal feta per Hieròn[ym] Muntells (...) de Valls y altres al
mag[nífich seny]or micer Joan Jofre, doctor del Real Audiència (sic), de totas aquelles cases situades
en la present ciutat de Barcelona y devant la plassa de la Trinitat per preu de quatre-centes sexanta lliures-CCCCLX lliures”.
Document format per dues peces de pergamí cosides que contenen cinc documents, els núm.
2541, 2543-2545.
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2543

1576, juliol, 18. Barcelona.
Jeroni Muntells, teixidor de vels i corredor d’orella, ciutadà de Barcelona, en nom propi i com a procurador general dels seus fills Jaume Rafael Muntells, clergue de Barcelona, i Joan Francesc Muntells, fills del
seu primer matrimoni amb la difunta Iolant, i com a pare i legítim administrador de les persones i béns
dels dits fills i de Francesc Muntells, fill del segon casament amb Magdalena, reconeixen que
Magdalena Jofre, vídua de Joan Jofre, doctor en ambdós drets, del Consell Reial civil del principat de
Catalunya, ciutadà de Barcelona, els ha pagat 460 lliures, preu d’un hospici que Jofre els havia comprat
sota el Castell Nou de la dita ciutat, prop del lloc antigament anomenat pou de n’Alda, al cap de la
plaça de la Santa Trinitat. Abona la quantitat mitjançant la lluïció d’un censal mort de 240 lliures de
preu i 12 lliures de pensió anual que Jeroni i els seus prestaven cada 12 de juliol a la confraria dels sastres, administradors de la causa pia fundada per Antoni Joan Boi, espaser, ciutadà de Barcelona. Les restants 220 lliures les ingressa al seu nom a la Taula de Canvi.
Pere Ferrer, notari públic de Barcelona, li dóna forma pública el 1590, maig, 23.
1A-2488
1510 x 584
Al dors, amb lletra coetània: “Venda de censal feta per Hieròn[ym] Muntells (...) de Valls y altres al
mag[nífich sen]yor micer Joan Jofre, doctor del Real Audiència (sic), de totas aquelles cases situades
en la present ciutat de Barcelona y devant la plassa de la Trinitat per preu de quatre-centes sexanta lliures-CCCCLX lliures”.
Document format per dues peces de pergamí cosides que contenen cinc documents, els núm.
2541, 2542, 2544 i 2545.

2544

1576, juliol, 18. Barcelona.
Acta notarial per la qual Jeroni Muntells, teixidor de vels i corredor d’orella, ciutadà de Barcelona, en
nom propi i com a procurador general dels seus fills Jaume Rafael Muntells, clergue de Barcelona, i Joan
Francesc Muntells, fills del seu primer matrimoni amb la difunta Iolant, i com a pare i legítim administrador de les persones i béns dels dits fills i de Francesc Muntells, fill del segon casament amb Magdalena,
en presència del notari infrascrit i de testimonis pregats, lliura a Magdalena Jofre, vídua de Joan Jofre,

128

Catàleg dels pergamins

doctor en ambdós drets, del Consell Reial civil del principat de Catalunya, ciutadà de Barcelona, la possessió corporal d’un hospici o cases amb obrador situades sota el Castell Nou, prop del lloc antigament
nomenat pou de n’Alda, al cap de la plaça de la Trinitat, que Jofre li havia comprat (1576, maig, 28) i
després cedit a la seva muller.
Pere Ferrer, notari públic de Barcelona, li dóna forma pública el 1590, maig, 23.
1A-2488
1510 x 584
Al dors, amb lletra coetània: “Venda de censal feta per Hieròn[ym] Muntells (...) de Valls y altres al
magnífich senyor micer Joan Jofre, doctor del Real Audiència (sic), de totas aquelles cases situades
en la present ciutat de Barcelona y devant la plassa de la Trinitat per preu de quatre-centes sexanta lliures-CCCCLX lliures”.
Document format per dues peces de pergamí cosides que contenen cinc documents, els núm.
2541-2543 i 2545.

2545

1576, juliol, 24. Barcelona.
Montserrat Viladepós, prevere beneficiat de l’església de Santa Maria del Pi, reconeix que Magdalena,
vídua de Joan Jofre, doctor en ambdós drets, del Consell Reial civil del principat de Catalunya, ciutadà de
Barcelona, li ha pagat 63 lliures per la lluïció d’un violari de preu similar i pensió anual de 9 lliures que li
van vendre amb carta de gràcia els cònjuges Jeroni i Magdalena Muntells, i Francesc Muntells, fill d’aquest matrimoni (1574, octubre, 28), més 3 lliures prorrata. També li transfereix totes les accions sobre
el dit violari. La compravenda s’ha realitzat a partir de la venda d’unes cases amb obrador que Jeroni
Muntells, teixidor de vels i corredor d’orella, ciutadà de Barcelona, en nom propi i com a procurador
general dels seus fills Jaume Rafael Muntells, clergue de Barcelona, i Joan Francesc Muntells, fills del seu
primer matrimoni amb la difunta Iolant, i com a pare i legítim administrador de les persones i béns dels
dits fills i de Francesc Muntells, fill del segon casament amb Magdalena, havia fet al seu difunt marit, el
qual li havia cedit els drets en aquest contracte.
Pere Ferrer, notari públic de Barcelona, li dóna forma pública el 1590, maig, 23.
1A-2488
1510 x 584
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Al dors, amb lletra coetània: “Venda de censal feta per Hieròn[ym] Muntells (...) de Valls y altres al
mag[nífich seny]or micer Joan Jofre, doctor del Real Audiència (sic), de totas aquelles cases situades
en la present ciutat de Barcelona y devant la plassa de la Trinitat per preu de quatre-centes sexanta lliures-CCCCLX lliures”.
Document format per dues peces de pergamí cosides que contenen 5 documents, els núm.
2541-2544.

2546

1577, gener, 4. Barcelona.
Joan Jutglar, mercader, Jeroni Domingo, courer, i Rafaela Donado, vídua de Gaspar Donado, músic, abans
barber, tots ciutadans de Barcelona, marmessors i executors del testament del dit Gaspar, venen a
Miquel Soler, prevere beneficiat de l’església de Santa Maria del Mar, i a Benet Papiol, candeler de cera,
i Pau Rifós, macerador, ciutadans de Barcelona, tutors de Pere Pau Magí Rifós, pubill, fill i hereu universal
del difunt Salvador Rifós, sastre, ciutadà de Barcelona, dos censals morts: un de 240 sous de pensió
anual i 300 lliures de preu, que Donado rebia el dia 9 de maig sobre la universitat i singulars de la ciutat de Barcelona i l’altre de 240 sous de pensió anual i 300 lliures de preu que el mateix Donado rebia
dels dits tutors el 5 d’octubre. Segueix àpoca de la mateixa data.
Antic Cafont (sic), notari públic de Barcelona.
1A-2489
479 x 649
Al dors, en lletra coetània: “De aquells dos censals morts cadahú d’ells de penció de dotze lliures y
de preu de tres-centes lliures que la ciutat de Barcelona fa a Pere Pau Magí Riffós, pobill, fill y hereu
de Salvador Riffós, quòndam, sastra, (...), co és, la hu a nou de maig y l’altre a cinch de (...)“. “Apud
Antichum Caffont, notarium publicum Barçinone”. Hi ha una altra nota.

2547

1577, gener, 26. Barcelona.
Jeroni Ortiz, doctor en lleis, jutge setmaner de la cort de Lluís de Gualbes, donzell, regent la vegueria de
Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, a petició d’Antoni Tomàs, i d’Eufrasina Cuberta, vídua d’Antoni
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Cuberta, ambdós mestres de cases, ciutadans de Barcelona, tutors de la persona i els béns dels fills
comuns dels cònjuges Coberta, Francesc, Jerònima, Anna Beneta i Elisabet, sentencia que poden obtenir les
28 lliures necessàries per sobreviure mitjançant la creació d’un censal mort o violari, per les grans penúries
que passen. Francesc Bonet, notari, ciutadà de Barcelona i escrivà jurat de la dita cort, pren les deposicions
dels testimonis: Jaume Bastida, oller, i Francesc Cases, hortolà, ambdós ciutadans de Barcelona.
Onofre Alonso, notari públic de Barcelona, el va cloure el 1628, gener, 28.
1A-2490
426 x 550

2548

1577, març, 26. Barcelona.
Felip I de Catalunya-Aragó, comte de Barcelona, i en el seu nom Ferran de Toledo, prior a Castella de l’orde de Sant Joan de Jerusalem, conseller reial i lloctinent al principat de Catalunya i comtats del Rosselló i
la Cerdanya, publica la sentència donada per Adrià Vilana, doctor en ambdós drets, regent la cancelleria
reial (1576, novembre, 3), en la causa entre Nicolau Lentisclà, notari públic de Barcelona, síndic substitut
de Francesc Gual, connotari i síndic de la ciutat de Barcelona, i Pere Sabater i Ramon Novell, passamaner,
obrers de la ciutat, en la qual s’inhibeix, ja que segons privilegi del rei Pere III (1380, juliol, 28) en els afers
relatius als obrers de Barcelona no s’hi poden entremetre ni l’Audiència ni els consellers. La sentència és
publicada per Gabriel Olzina, arxiver, escrivà de manament i notari públic de Barcelona.
Ferran de Toledo, prior a Castella de l’orde de Sant Joan de Jerusalem, conseller reial i lloctinent al
principat de Catalunya i els comtats del Rosselló i de la Cerdanya.
A la part inferior esquerra: “Gabriel Olzina ex sententia Regia Audientia lata et fuit probata cum
sceda”.
1A-2491
388 x 625
Al dors, en lletra coetània i xifres posteriors: “Sentència de la Regia Audiència ab la qual ultra sentència de dita Audiència declara que una causa e restada (...)ada en dicta Audiència de una declarasió feta per los obrers de dita ciutat sie restituhida a (...) consellers y obrers (...) ciutat als quals
tenia y portam la conexença de dites causes. 1577. Est in tertio Virido”.
Hi manca el segell.
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2549

1577, abril, 20. Barcelona.
Bernat Joan de Marimon, vidu de Rafaela de Marimon i de Jaffer, senyor del castell, el terme i les parròquies del castell de Sant Marçal, fills dels difunts Plegamans de Marimon, donzell, domiciliat a Barcelona, i
d’Àngela de Marimon i d’Estanyol, dicta el seu testament. Nomena onze marmessors, entre els quals els
seus fills Plegamans, Francesc, Guerau i Dionísia, el seu gendre Galceran d’Urria i la seva nora Elionor de
Marimon i Burguès, Galceran Burguès i de Santcliment i Joan Terré. Demana ser sepultat al vas familiar
de l’església de Santa Anna, fa deixes per a la celebració de misses i almoines per al salvament de la
seva ànima, lliura una quantitat a l’església de Santa Maria del Mar per dret de parroquianatge, concedeix 10 lliures a cadascun dels dos fills i filla i nomena hereu universal Plegamans de Marimon.
Salvador Letget, notari públic de Barcelona per autoritats apostòlica i reial, tinent les escriptures de
l’escrivania del difunt Joan Andreu Vilar, també notari públic de Barcelona, li dóna forma pública i el
clou el 1577, desembre, 17.
1A-2492
237 x 567
Al dors, en lletra coetània: “Testament del noble don Bernat Joan de Marimon, donzell, en
Barcelona, domiciliat”. Hi ha una altra nota molt esborrada.
Català.

2550

1577, abril, 22. Barcelona.
Eufrasina Cuberta, vídua d’Antoni Cuberta i Antoni Tomàs Pallarès, ambdós mestres de cases, ciutadans
de Barcelona, com a tutors i curadors de Francesca, Jerònima, Anna Beneta i Isabel Joana, filles dels dits
cònjuges Cuberta, amb llicència de Jeroni Orts, doctor en ambdós drets, setmaner del regent la vegueria
de Barcelona, ciutadà de Barcelona, venen amb carta de gràcia a Joan Jutglar, mercader, Jeroni Domingo,
courer, i Rafaela Donada, vídua de Gaspar Donado, ciutadà de Barcelona, marmessors del testament
del dit Gaspar, i per celebrar tres aniversaris cada quatre mesos al monestir de Santa Elisabet, un censal mort de 30 sous anuals de pensió i 30 lliures de preu, a for o raó de 20.000 sous per mil de pensió,
pagador el dia 22 d’abril. En garantia de compliment, els tutors obliguen unes cases amb un portal a la
via pública al carrer d’en Jutglar, figurant tots els antecedents de possessió de les dites cases.
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Onofre Alonso, notari públic de Barcelona
1A-2493
480 x 762
Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal mort de pensió annual de XXX sous y de preu de
XXX lliures, lo qual los tudors y curadors dels pubills d’en Antoni Cuberta, quòndam, mestre de
cases, als marmessors de mestre Gaspar Donado, quòndam, (…) quiscun any a XXII de abril. Abril,
XXX sous. Reb vuy dit censal la reverent abadessa y convent de monges del monestir de Santa
Elisabet per consigna(...) dits marmessors en poder del notari devall scrit. Apud Onofrium Alonso,
auctoritate regia notarium publicum Barchinone”. En xifres posteriors: “1577”.

2551

1577, juliol, 18 . Barcelona.
Jaume Aragaires, llancer, estableix en emfiteusi a Jaume Font, calceter, ambdós ciutadans de Barcelona,
unes cases amb dos portals al carrer del Mar, prop de l’església de Santa Maria del Mar, que té pels successors de Caterina, vídua de Bartomeu Agustí de Massanet, ciutadà de Barcelona, a cens de 23 morabatins i mig pagadors en dos terminis: 23 morabatins el dia 1 de setembre i mig morabatí per Pasqua, a
raó de 9 sous per morabatí. Al seu torn, Caterina ho posseïa pels hereus d’Isabel, vídua de Joan Comes,
sastre, àlies el Vigatà, successora del seu pare Joan Bartomeu de Guixar, ambdós ciutadans de Barcelona,
essent els beneficis dels Sants Marc i Bàrbara, instituïts a la parròquia de Santa Maria del Mar, els propietaris alodials. Caterina pagava un cens de 34 morabatins i 1 sou a Francesc Valls, mercader, ciutadà
de Barcelona, i efectuà la reducció del cens (10,5 morabatins, 1 sou) redimint-lo per la quantitat de 100
lliures a Joan Comes (1526, maig, 9), de manera que ara està reduït als citats 23 morabatins i mig anuals. A continuació segueix l’acta notarial per la qual Tomàs Solà, sastre, procurador de Jaume Aragaires,
lliura la possessió corporal del dit hospici a Jaume Font, en presència de Joaquim Oller, escrivà jurat de
Pau Gomar, notari públic de Barcelona, i d’altres testimonis pregats (1577, agost, 7).
Pau Gomar, notari públic de Barcelona.
1A-2494
812 x 612
Al dors, en lletra coetània: “Stabliment fermat per mestre Jaume Aragaires, llancer, a mestre Jaume
Font, calsater, de les cases en lo carrer de la Argenteria. En poder de Pau Gomar, notari de
Barcelona”. En lletra posterior: “Són de Jaume Font, major y menor, mercaders, fan per la çiutat per
ocasió de la obligació y consert tenen fetes ab dita ciutat com apar (...)”.
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2552

1577, desembre, 14. Barcelona.
Joan Soler, donzell, domiciliat a Barcelona, i la seva germana Iolant Solera, monja no professa del monestir dels Sants Antoni i Clara, fills dels difunts Joan de Soler, també donzell, domiciliat a Barcelona, i de la
seva muller Magdalena, morts intestats, venen amb carta de gràcia a Rafaela Bell-lloc, monja professa
del dit monestir, amb llicència de Brianda de Vergós, abadessa del citat convent, un censal mort de 200
lliures de preu i 8 lliures de pensió anual que els mencionats germans Soler rebien el 3 de setembre
sobre la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret de la farina. La venda s’efectua per 160 lliures,
a raó o for de 20.000 sous per mil de pensió, més la prorrata corresponent fins al dia d’avui. Hi figuren
els antecedents del censal. Segueix l’àpoca de la mateixa data.
Antoni Puig, notari públic de Barcelona.
1A-2495
484 x 475

2553

1578, gener, 3. Barcelona.
Jaume Çafont, mestre de cases, ciutadà de Barcelona, fill i hereu universal del difunt Jaume Çafont, mestre de cases, estableix en emfiteusi a Pere Capons, mestre de cases, ciutadà de Barcelona, un pati tancat amb una casa edificada a dins i obert al carrer, amb tots els seus drets i les seves pertinències, situat en el burg de la ciutat de Barcelona, en el carrer dit de n’Estruc ça Carrera, el qual pati amb la casa
és tingut sota el domini alodial del monestir de Santa Eulàlia del Camp. Es donen les afrontacions de
l’immoble i els antecedents de la seva transmissió. L’emfiteuta pagarà un cens anual de 36 sous el dia
dels Reis, i en el termini d’un any esmerçarà 20 lliures en obres de millora de la finca, que haurà d’acreditar amb àpoques, albarans i altres documents oportuns. Jaume Çafont ha rebut un parell de capons
per dret d’entrada. Pere Capons accepta i confirma el present contracte.
Gaspar Guàrdia, notari públic de Barcelona.
1A-2496
546 x 712
Al dors, tres anotacions coetànies il·legibles. En lletra posterior: “Acte del sensal fa quiscun any vuy
la ciutat de Barcelona”.
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2554

1578, gener, 15. Barcelona.
Joan Jutglar, mercader, Jeroni Domingo, courer, ciutadans de Barcelona, i Rafaela Donada, vídua de Gaspar
Donado, marmessors de l’esmentat Gaspar Donado, músic, ciutadà de Barcelona, fan consignació a l’abadessa i a les monges del monestir de Santa Elisabet, del tercer orde regular de Sant Francesc, de
Barcelona, d’un censal mort de 30 sous de pensió anual i 30 lliures de preu que Eufrasina Cuberta, vídua
d’Antoni Cuberta, mestre de cases, ciutadà de Barcelona, i en el seu cas Antoni Tomàs Pallarès, també mestre de cases, tutor de les persones i dels béns dels fills del dit difunt, paga a l’esmentada marmessoria. El
difunt havia ordenat en el seu testament de 1576 la celebració de tres aniversaris anuals a l’església del
monestir, a raó d’un aniversari cada tres mesos, amb una renda de 30 sous i una propietat de 30 lliures
l’any. L’abadessa Anna Mijans i quinze monges conventuals de Santa Elisabet accepten nominalment els
tres aniversaris i prometen celebrar-los en els terminis establerts a partir del proper dia 20 de gener.
L’endemà dia 16, Jeroni Domingo ordena, en nom de la dita marmessoria, a Eufrasina Cuberta que respongui a l’abadessa i al convent de Santa Elisabet del censal mort, dels 30 sous de la pensió anual i del
seu preu en cas de lluïció. Eufrasina contesta que respondrà i satisfarà el convent tal com se li reclama.
Onofre Alonso, notari públic de Barcelona.
1A-2497
556 x 500
Al dors, en lletra coetània: “Consignació feta per los marmessors del quòndam en Gaspar Donado,
quòndam, al monastir de les monges de les Elisabet, de Barcelona, del un (sic) censal de pensió de
XXX sous y de preu de XXX lliures”. “Per les sitges de la ciutat al carrer d’en Juglar”. “Tenen-se
per la ciutat de Barcelona a obs de les sitges del carrer d’en Juglar per venda feta a la ciutat per
Eufrasina Cuberta, muller que fonch de Miquel (sic) Cuberta, quòndam, mestre de casa, Anna
Bruio(?) y Hierònima, filles llurs. En poder de Miquel Joan Cellers, notari de Barcelona, y sentència
de l’honorable Concell a XXVIIIIº de octubre, M D LXXXIIII”. “Apud Onofrium Alonso, notarium
publicum Barchinone”.

2555

1578, gener, 26. Barcelona.
Gabriel Mir, hostaler, ciutadà de Barcelona habitant en el seu territori, ven a Francesc Pons, seller, ciutadà de Barcelona, quatre peces de terra en el territori de la ciutat, vora els llocs anomenats Coll de la
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Celada i Creu Trencada, amb tots els seus drets i les seves pertinències, en les quals hi ha una torre,
diverses cases, un pou i una sínia per regar, terra, vinyes, arbres, etcètera, que posseeix en emfiteusi per
Antoni Rosselló de Miralcamp, mercader, ciutadà de Barcelona, a cens de 55 lliures anuals. Es donen les
afrontacions de les terres i els antecedents de la seva transmissió. Preu de la venda: 460 lliures. Segueix
l’àpoca del preu de la venda.
Miquel Josep Cellers, notari reial, ciutadà de Barcelona, tenint les escriptures del difunt Miquel Joan
Cellers, notari públic de Barcelona, redactà aquest instrument i ordenà estendre’l en forma pública
el 1588, novembre, 22.
1A-2498
791 x 686
Al dors, notes dorsals il·legibles. En xifres posteriors: “1578”.

2556

1578, juliol, 5. Barcelona.
Pere Capó o Capons, mestre de cases, ciutadà de Barcelona, ven amb carta de gràcia a Esperança
Almenara, muller de Macià Almenara, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 30 sous de
pensió a percebre cada 5 de juliol sobre els seus béns, pel preu de 30 lliures, a for o raó de 20.000
sous per mil de pensió. Com a garantia del pagament de la pensió, el venedor obliga a la compradora
un pati amb una casa en el burg de Barcelona, al carrer de n’Estruc Sacarrera, que té per Jaume Safont,
mestre de cases, ciutadà de Barcelona, fill i hereu universal del difunt Jaume Safont, mestre de cases, a
cens de 36 sous anuals. Es donen les afrontacions del pati i els antecedents de la seva transmissió.
Segueixen, amb data del 14 d’octubre, l’àpoca del preu de la venda del censal i l’acta del lliurament de
la possessió corporal del pati amb la casa a favor d’Esperança Almenara, representada pel seu fill i procurador Amador Almenara, mercader.
Bartomeu Bofill, notari públic de Barcelona.
1A-2499
792 x 696
Al dors, notes dorsals il·legibles.
Dolent. Pergamí en mal estat de conservació de la part superior i sobretot del marge esquerre,
amb pèrdua d’escriptura.
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2557

1578, juliol, 6. Barcelona.
Acta notarial de la deliberació del Consell de Cent Jurats de Barcelona celebrat a la gran sala de les
cases del Consell, en presència dels cinc consellers de la ciutat, sobre el préstec de 60.000 lliures demanades per la ciutat de Saragossa el dia 30 de juny amb una carta dels seus jurats i la credença d’Agustí
de Villanueva, ciutadà de Saragossa. El ciutadà saragossà exposa al Consell barceloní la greu carestia de
vitualles que pateix la seva ciutat per les males collites d’enguany i la manca de moneda per poder-ne
comprar, situació agreujada per la residència que la família reial farà durant algun temps a Saragossa.
Per això, el seu ambaixador demanava a la ciutat de Barcelona un préstec de 60.000 lliures. El Consell
delibera que siguin manllevades les 60.000 lliures per la via de censals venuts amb carta de gràcia pel
clavari Miquel Bastida, el qual és nomenat síndic i procurador especial de la ciutat per procedir a la dita
venda en les millors condicions possibles. Els consellers de la ciutat i una vuitena de persones elegides
entre els diversos estaments decidiran les condicions del préstec.
Miquel Joan Cellers, notari públic de Barcelona, escrivà major del Consell i de la Casa de la Ciutat.
1A-2500
552 x 630
Al dors, en lletra coetània: “Syndicat firmat per lo Consell de Cent Jurats de la ciutat de Barcelona
a mossèn Miquel Bastida per a manllevar LX mília lliures”.

2558

1578, juliol, 6. Barcelona.
Vegeu el document núm. 2557.
Miquel Joan Cellers, per autoritats apostòlica i reial notari públic de Barcelona.
1A-2501
778 x 645
Al dors, en lletra coetània: “Syndicat firmat per lo Consell de Cent Jurats de la ciutat de Barcelona
a mossèn Miquel Bastida per a manllevar 60.000 lliures”.
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2559

1578, juliol, 6. Barcelona.
Vegeu el document núm. 2557.
Miquel Joan Cellers, notari públic de Barcelona, escrivà major del Consell i de la Casa de la Ciutat.
1A-2502
612 x 630

2560

1578, juliol, 6. Barcelona.
Vegeu el document núm. 2557.
Miquel Joan Cellers, notari públic de Barcelona, escrivà major del Consell i de la Casa de la Ciutat.
1A-2503
654 x 674

2561

1578, agost, 8. Barcelona.
Miquel Bastida, ciutadà de Barcelona, clavari de la ciutat, 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 Gabriel Vilaseca, sabater, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 1300 sous de
pensió anual rebedores cada 8 d’agost sobre els drets i les imposicions de la ciutat, pel preu de 1300
lliures, a for o raó de 20.000 sous per mil de pensió. El clavari barceloní ven censals morts per recollir les
60.000 lliures que la ciutat de Saragossa ha demanat en préstec a la de Barcelona el 30 de juny passat
per fer front a la seva carestia de vitualles i a la manca de moneda per comprar-les, i també perquè la
família reial residirà durant algun temps a Saragossa. Segueix l’àpoca del preu de la venda.

138

Catàleg dels pergamins

2559. El Consell de Cent
Jurats delibera, a petició
d’Agustí de Villanueva, missatger de la ciutat de Saragossa,
concedir 60.000 lliures a la
ciutat aragonesa per fer front
a la greu carestia de vitualles

que pateix a causa de les
males collites d’enguany i de
la manca de moneda per
poder-ne comprar, així com
per les despeses extraordinàries que tindrà amb motiu de
l’estada que durant algun

temps hi farà la família reial.
Els consellers de Barcelona i
una vuitena de persones
escollides entre els diversos
estaments decidiran les condicions del préstec.
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Miquel Joan Cellers, notari públic de Barcelona.
1A-2504
702 x 618
Al dors, en lletra coetània: “[Venda de cen]sal mort de preu o proprietat de mil y tres-centes lliures y de pensió annual de mil y tres-cents sous quiscun any, pagadors a VIII d’agost, feta y fermada
per lo magnífich mossèn Michel Bastida, clavari y síndich de la ciutat de Barcelona, a l’honorable en
Gabriel Vilasecha, sabater, ciutadà de Barcelona, en poder de Michel Joan Cellers, notari de
Barcelona, dit dia de VIII d’agost, MDLXXVIII. Preu MCCC lliures. Pensió MCCC sous”. En lletra
posterior: “A VIII agost, penció LXV lliures, la ciutat de Barcelona”. Hi ha una altra anotació, borrosa, de 5 de març de 1580, relativa al mateix censal.
Dolent. Pergamí malmès de tot el marge dret, amb pèrdua d’escriptura.

2562

1578, agost, 8. Barcelona.
Miquel Bastida, ciutadà de Barcelona, clavari de la ciutat, 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 Pere Joan Llobet, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 3000 sous
de pensió anual rebedors cada 9 d’agost sobre els drets i les imposicions de la ciutat, pel preu de 3000
lliures, a for o raó de 20.000 sous per mil de pensió. El clavari barceloní ven censals morts per recollir les
60.000 lliures que la ciutat de Saragossa ha demanat en préstec a la de Barcelona el 30 de juny passat
per fer front a la seva carestia de vitualles i a la manca de moneda per comprar-les, i també perquè la
família reial residirà durant algun temps a Saragossa. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Miquel Joan Cellers, notari públic de Barcelona, escrivà major del Consell i de la Casa de la Ciutat.
1A-2505
842 x 625
Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal de preu de tres mília liures y de ànnua penció de tres
mília sous, pagadós a nou de agost, venut per lo clavari de Barcelona a mossèn Pera Joan Llobet,
mercader”.
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2562. Miquel Bastida, clavari
de Barcelona, ven amb carta
de gràcia a Pere Joan Llobet,
mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 3000
sous de pensió anual rebedors cada any sobre els drets
i les imposicions de la ciutat,
pel preu de 3000 lliures. La
venda és feta per recollir les
60.000 lliures ofertes en préstec per la ciutat de Barcelona
a la de Saragossa per fer front
a la seva manca de vitualles i a
les despeses de l’estada que
hi farà la família reial.
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2563

1578, agost, 18. Barcelona.
Miquel Bastida, ciutadà de Barcelona, clavari de la ciutat, 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 Joan Soldevila, cirurgià, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 40 lliures de
pensió anual rebedores cada 30 d’agost sobre els drets i les imposicions de la ciutat, pel preu de 800
lliures, a for o raó de 20.000 sous per mil de pensió. El clavari barceloní ven censals morts per recollir
les 60.000 lliures que la ciutat de Saragossa ha demanat en préstec a la de Barcelona el 30 de juny
passat per fer front a la seva carestia de vitualles i a la manca de moneda per comprar-les, i també
perquè la família reial residirà durant algun temps a Saragossa. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Miquel Joan Cellers, notari públic de Barcelona.
1A-2506
672 x 617
Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal mort de preu o proprietat de vuyt-centes lliures y
ànnua pensió de DCCC sous quiscun <any>, pagadors a XXX de agost, ab special obligació del
dret ordinari, feta y fermada per lo magnífich mossèn Michel Bastida, clavari y síndich de la ciutat
de Barcelona, a mossèn Joan Soldevila, sirurgià, ciutadà de dita ciutat, en poder de Michel Joan
Cellers, notari de Barcelona, a XVIII de agost, M D LXXVIII”.

2564

1578, agost, 21. Barcelona.
Miquel Bastida, ciutadà de Barcelona, clavari de la ciutat, 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 Joan Guerau de Gualba, donzell, domiciliat a Barcelona, senyor de la
Batllòria, un censal mort de 1000 sous de pensió anual rebedors cada 21 d’agost sobre els drets i les
imposicions de la ciutat, pel preu de 1000 lliures, a for o raó de 20.000 sous per mil de pensió. El clavari barceloní ven censals morts per recollir les 60.000 lliures que la ciutat de Saragossa ha demanat
en préstec a la de Barcelona el 30 de juny passat per fer front a la seva carestia de vitualles i a la
manca de moneda per comprar-les, i també perquè la família reial residirà durant algun temps a
Saragossa. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
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Miquel Joan Cellers, notari públic de Barcelona, escrivà major del Consell i de la Casa de la Ciutat.
1A-2507
784 x 640
Al dors, notes dorsals il·legibles.

2565

[1578, agost,?]. Barcelona.
Miquel Bastida, 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 Taverner, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 6000
sous de pensió anual cobrador el dia d’avui per la quantitat de 6500 lliures, a raó de 20.000 per mil
sous de pensió anual (sic). La venda es fa per redimir censals venuts anteriorment a 20.000 sous per
mil i reduir la pensió anual corresponent venent-los a 25.000 per mil sous de pensió. La compravenda
es fa a petició d’un préstec de 60.000 lliures per part de la ciutat de Saragossa al Consell barceloní per
tenir el forment i les vitualles necessàries per al proper sojorn de la família reial, atès que els darrers
anys han estat de collites molt dolentes i assegurar el proveïment de la ciutat aragonesa. La ciutat de
Barcelona, en agraïment als serveis prestats d’antuvi per la dita ciutat a Barcelona, accedeix a fer
aquest préstec durant un període de tres anys sense interessos.
1A-2508
481 x 613
Document inacabat.

2566

1578, setembre, 1. Barcelona.
Ramon de Torrelles, donzell, domiciliat a Tortosa, ven amb carta de gràcia a Onofre Balsells, canonge de
la seu de Barcelona, com a tutor i curador de les persones i dels béns dels fills pupils i hereus del difunt
Pere Balsells, mercader, ciutadà de Barcelona, un violari de 16 lliures i 16 sous de pensió pagador cada
31 de maig sobre un censal mort ja creat i de la mateixa pensió que el venedor rep de la universitat
de la ciutat de Barcelona cada 31 de maig, pel preu de 117 lliures i 5 sous, a for o raó de 7000 sous
per mil de pensió. Segueix l’àpoca del preu de la venda, amb data del dia 2 de setembre.
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2565. Miquel Bastida, clavari
de Barcelona, ven amb carta
de gràcia a Bernat Taverner,
mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 6000
sous de pensió anual rebedors cada any sobre els drets

i les imposicions de la ciutat,
pel preu de 6500 lliures. La
venda és feta per recollir les
60.000 lliures ofertes en préstec per la ciutat de Barcelona
a la de Saragossa per fer front
a la seva manca de vitualles i

a les despeses de l’estada
que hi farà la família reial. El
document és inacabat i no
degué ser expedit en la
forma present.
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Miquel Guillem Mongai, notari públic de Barcelona.
1A-2509
663 x 715
Al dors, en lletra coetània: “Venda de violari de pensió de XVI lliures, XVI sous quiscun any, pagadores a XXXI del mes de maig sobre la ciutat de Barcelona, feta per mossèn Ramon de Torrelles,
donzell, domiciliat en Tortosa, al senyor canonge Balcells, com ha curador dels fills y fillas del honorable mossèn Pere Balcells, quòndam, mercader”. “Lluït per lo clavari de la ciutat a XVII de desembre”. “Apud Michaelem Guillermum Mongay, notarium publicum Barcinone”. “Pensió XVI lliures,
XVI sous, a XXXI de maig”. En lletra posterior: “Fan per lo censal luït al senyor Onofre Balcells,
canonge de la seu, com a tudor y curador dels fills de Perot Balsells, quòndam, de preu de 117 lliures, de penció de 16 lliures, 16 sous, sobre lo dret extraordinari de la farina, foli 41”.

2567

1578, setembre, 9. Barcelona.
Francesc Miquel de Sant Celoni, ciutadà de Girona, la seva muller Marianna de Sant Celoni i Sunyera, i
llur fill Francesc Benet de Sant Celoni, també ciutadà de Girona, venen amb carta de gràcia a Jaume
Castellar, abans cambrer del monestir de Santa Anna de Barcelona, ara prior del mateix monestir, i a
Francesc Rufes, canonge del mateix monestir, abans sagristà, un censal mort de 81 sous de pensió
anual rebedors cada 21 de febrer sobre un altre censal ja creat que el clavari i la universitat de la ciutat de Barcelona els paga cada any el mateix dia, pel preu de 81 lliures, a for o raó de 20.000 sous
per mil de pensió. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Miquel Guillem Mongai, notari públic de Barcelona.
1A-2510
623 x 713
Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal de preu de LXXXI lliures y pensió IIII lliures, pagadores quiscun any a XXII (sic) del mes de febrer sobre la ciutat de Barcelona, feta per mossèn
Francesc Miquel de Sant Celoni, ciutadà de Gerona, y altres, a la església o monastir de Santa
Anna”. “IIII lliures pensió de censal sobre la ciutat de Barcelona, a XXII (sic) de febrer”. “Apud
Michaelem Guillermum Mongay, notarium publicum Barcinone”. En lletra posterior: “Monestir de
Santa Anna, canonges regulars”.
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2568

1578, octubre, 29. Barcelona.
Fernando de Toledo, prior de Castella, de l’orde de Sant Joan de Jerusalem, conseller reial, lloctinent i
capità general de Catalunya i dels comtats de Rosselló i Cerdanya, en nom del rei Felip I de CatalunyaAragó i comte de Barcelona, dicta sentència en una causa existent a la Reial Audiència. La sentència
declara, després de resumir el sumari del procés, que no és procedent la rescissió d’un contracte emfitèutic d’unes cases situades al carrer de l’Argenteria, que reclamava Damiana, muller de Jaume
Aragaiares, perquè entenia que el contracte perjudicava el seu dot matrimonial de 375 lliures assegurat
per la tinença de les dites cases. La sentència confirma el contracte emfitèutic a favor de Jaume Font,
sabater, ciutadà de Barcelona, obligant-lo, però, a prestar unes seguretats determinades que preservin
els drets de Damiana. Actuaren de relator i co-relator de la causa Miquel de Tamarit i Joan Amell, respectivament, doctors de la Reial Audiència, i la sentència fou pronunciada, en nom del lloctinent, per
Adrià Vilana, doctor en ambdós drets, conseller reial, regent la cancelleria, i llegida i publicada per
Gabriel Olsina, escrivà reial de manament i notari públic, habitant a Barcelona.
Hi manca la subscripció notarial.
1A-2511
519 x 662
Al dors, en xifres coetànies: “1578”.
Potser la sentència no fou despatxada, perquè no hi ha subscripció notarial, anotacions registrals
de cancelleria i aposició del segell.

2569

1579, febrer, 13. Barcelona.
Jeroni Jovells, prevere, beneficiat a la seu de Barcelona, i la seva germana sor Beneta Jovells, de l’orde
dominicà, habitant a Barcelona, hereus universals dels béns del seu difunt nebot Joan Honorat Jovells,
notari públic de Barcelona, cedeixen i transporten a Paula Jovells, vídua de l’esmentat Joan Honorat, un
censal mort de 9 lliures i 10 sous de pensió anual i de 190 lliures de preu o propietat, que la universitat
de la ciutat de Barcelona els paga cada 21 d’agost. El notari Jovells, mort sense fills, havia testat el 14
d’agost de 1578 en poder del notari infrascrit. Es donen els antecedents de la propietat del censal. Els
germans Jovells fan cessió del censal a Paula en paga prorrata de les 3000 lliures que el seu marit li
havia deixat en dot i esponsalici i altres drets.
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2568. Sentència dictada per
Fernando de Toledo, lloctinent i capità general de
Catalunya i dels comtats de
Rosselló i Cerdanya, en nom
del rei Felip I de CatalunyaAragó i comte de Barcelona,

sobre una causa existent a la
Reial Audiència. La sentència
declara no procedent la rescissió d’un contracte emfitèutic d’unes cases del carrer de
l’Argenteria, i obliga a preservar els drets dotals d’una

dona particular que en
podria resultar perjudicada.
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Francesc Pedralbes, notari públic de Barcelona.
1A-2512
505 x 642
Al dors, en lletra coetània: “(...)ció feta per mossèn Hierònym Jovells, prevere, y sor Beneta Jovells,
germans, hereus de la heretat y béns que foren del quòndam mossèn Joan Honorat Jovells, a la
senyora Paula Jovells y als seus, de un censal mort de pensió annual de VIIIIº lliures, lo qual se reb
sobre la universitat y singulars hòmens de la ciutat de Barcelona y dret dit de l’ordinari quiscun any
a XXI del mes de agost. Apud Franciscum Pedralbes, notarium publicum Barcinone”. En lletra posterior: “Per lo censal de la senyora Paula Jovells”.

2570

1579, febrer, 19. Barcelona.
Francesc Carnicer, adroguer, ciutadà de Barcelona, i la seva muller Júlia Beneta Antònia venen amb carta
de gràcia a fra Ramon Pasqual, prior del convent de Santa Caterina, Francesc Burguès, donzell, domiciliat a Barcelona, Jaume Agramunt, mercader, i Miquel Piquer, negociant, ciutadans de Barcelona, administradors de la confraria de Santa Caterina fundada en el mateix convent, un censal mort de 200 sous
de pensió anual rebedors cada 19 de febrer sobre els seus béns, pel preu de 200 lliures, a for o raó de
20.000 sous per mil de pensió. Els venedors obliguen, en garantia del pagament del censal, un altre
censal que perceben cada 17 de febrer sobre la universitat de la ciutat de Barcelona i unes cases que
tenen per la Pia Almoina de la seu a cens de 4 morabatins anuals, situades al carrer del Pont de
n’Oliver, vora la Vilanova i sota els molins de Mar. Es donen les afrontacions de les cases i els antecedents de la seva transmissió.
Lluís Jorba, per autoritats apostòlica i reial notari públic de Barcelona.
1A-2513
700 x 645
Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal feta per mossèn Francesch Carnicer, droguer, y Júlia
Beneta Antònia, muller sua, als administradors de la confraria de Sancta Catharina, de preu de CC
lliures y de penció de X lliures, pagadores tots anys a XVIIII de octubre”. “Penes Lodovicum Jorba,
notarium publicum Barcinone”. En lletra posterior: “Ha capbrevat ha XXII de febrer, MDLXXX”. Hi
ha altres anotacions esborrades i il·legibles.

148

Catàleg dels pergamins

2571

1579, juny, 1. Barcelona.
Francesc d’Agullana, donzell, domiciliat a la ciutat de Girona, ven a Francesc Xammar, doctor en ambdós
drets, del Consell Reial civil, habitant de Barcelona, una casa actualment amb tres portals oberts al carrer que va de la plaça de Sant Jaume al carrer del Regomir, vora l’església parroquial de Sant Jaume i
davant la Casa del Consell de Barcelona. L’immoble és tingut per Montserrat Faner, donzell, domiciliat a
Barcelona, i la seva muller Violant, a cens de 65 lliures anuals. Es donen les afrontacions de la casa i els
antecedents de la seva transmissió. Preu de la venda: 1700 lliures. Segueix l’àpoca de la mateixa data.
Bartomeu Bofill, notari públic de Barcelona.
1A-2514
660 x 592
Al dors, en lletra coetània: “Penes Bartholomeum Boffill, notarium publicum Barchinone”. “Venda
feta per mossèn Agullana a mossèn Francesc Xammar”. En lletra posterior: “És buydada en libre
de luysmes del Hospital General de Santa Creu de Barcelona per mi Pere Mambla, notari de
Barcelona. És lo luysme tocant a dit Hospital sinquanta-tres lliures, deu sous, deu diners, LIII lliures,
X sous, X diners, y ha feta confessió. Petrus Mambla, notarius Barchinone”.

2572

1579, octubre, 27. Barcelona.
Isabel Amada i Desfar, hereva universal del seu difunt marit Francesc Amat, ciutadà de Barcelona, ven a
Lluís Gibert, Jeroni Mollet, Pasqual Tuixent i Bartomeu Esteve, consellers aquest any de la ciutat de
Barcelona juntament amb Antoni Polit, conseller quart, difunt, dues taules de carnisseria, enderrocades,
amb dos pilons, situades a la carnisseria major de la plaça del Blat, vers el carrer de la Tapineria, que
posseeix sota el domini alodial del rei a cens de 2 morabatins una taula i de 5 sous l’altra. Es donen les
afrontacions de les taules i els antecedents de la seva transmissió. Preu: 150 lliures. Segueix l’àpoca del
preu de la venda. Una nota afegida al marge inferior dret informa que el 14 de gener de 1580 fou lliurada la possessió de la carnisseria al síndic de la ciutat.
Miquel Joan Cellers, notari públic de Barcelona, escrivà major del Consell i de la Casa de la Ciutat.
1A-2515
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810 x 523
Al dors, en lletra coetània: “Per les carnisseries de la ciutat, a la rengla del mitg de la carnisseria
maior, les quals la senyora Isabel Amada, viuda, vené als magnífichs concellers de Barcelona, en
poder de Michel Joan Cellers, notari de Barcelona y scrivà de l’honorable Concell, XXVII de octubre, MDLXXVIIII”. “Penes Michaelem Joannem Cellers, notarium publicum Barchinone et scribam
majorem dicte domus civitatis”.

2573

1579, desembre, 12. Roma.
Gregori XIII s’adreça a Antoni [Agustí i Albanell], arquebisbe de Tarragona, i li encomana que consideri la
conveniència d’aixecar les censures eclesiàstiques que pesen sobre el prior i el convent de Santa Maria
de la Mercè de Barcelona, una vegada que aquest monestir accepti la intervenció del visitador de l’orde
Francisco de Salazar, tramès pel nou mestre general de l’orde Francisco Maldonado. Arran del capítol
general de l’orde mercedari celebrat l’any 1574 a Guadalajara, a la diòcesi de Toledo, el convent barceloní de Santa Maria havia reclamat i interposat querelles davant la Santa Seu, amb l’annuència dels
consellers de la ciutat, contra els estatuts, les constitucions i les ordinacions reformadors de l’orde que
s’hi havien aprovat. El papa demana a l’arquebisbe tarragoní fermesa en la submissió del convent mercedari barceloní i la indulgència envers els seus conventuals una vegada restablerta la normalitat.
Caesar Glorierius.
1A-2516
490 x 664
Al dors, en lletra coetània: “Venerabili fratri Antonio, archiepiscopi Tarraconensi”.
Hi manca la butlla.

2574

1580, febrer, 6. Sant Julià del Fou.
Pere Rosselló, àlies Riera, com a usufructuari, la seva muller Eulàlia Riera, en primeres núpcies muller del
difunt Pau Puigvert, àlies Riera, com a propietària del mas Riera, i Francesc Riera, fill dels dits Pau i Eulàlia,
pagesos de la parròquia de Sant Julià del Fou, venen amb carta de gràcia a Benet Bramon, pagès de la
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2573. El papa Gregori XIII
encomana a l’arquebisbe de
Tarragona Antoni Agustí i
Albanell que sospesi aixecar
les censures eclesiàstiques
que pesen sobre el convent
de la Mercè de Barcelona, si
aquest acceptava la intervenció del visitador de l’orde
tramès pel seu nou mestre

general. D’ençà del capítol
general mercedari celebrat a
Guadalajara l’any 1574, el
convent barceloní havia reclamat i interposat querelles
davant la Santa Seu, amb la
connivència dels consellers de
la ciutat, contra els estatuts i
les constitucions reformadores que s’hi havien aprovat.
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parròquia de Santa Maria de Cardedeu, un censal mort de 100 sous de pensió anual rebedors el dia de
Sant Antoni del mes de gener sobre el mas Riera i unes peces de terra, pel preu de 100 lliures, a for o raó
de 20.000 sous per mil de pensió. Segueix l’àpoca del preu de la venda. Els venedors donen com a garantia del censal el mas Riera i diverses peces de terra. Es donen les afrontacions dels immobles i els antecedents de la seva transmissió. Segueix l’àpoca del preu de la venda i una anotació del notari indicant que el
mateix dia fou lliurada al comprador Bramon la possessió corporal dels béns obligats en el censal.
Pere Xiquit, de la vila de Cardedeu, notari públic per tot el principat de Catalunya i els comtats del
Rosselló i de la Cerdanya.
1A-2517
817 x 730
Al dors, en lletra coetània: “Censal mort de penció annual de cent sous y preu de cent lliuras,
venut per Pere Rosselló, àlias Riera, y Eulària Riera, muller sua, y Francisco Riera, fill de dita Eulària,
de la parròchia de Sant Julià del Fou, a Benet Bramon, de la parròchia de Cardedeu. Especial obligació del mas Riera y altres pessas de terra. Preu: cent lliuras”. En lletra del segle XVIII: “Difinició de
est censal feta per Ramon Ramis, curador de Ramon Gorchs y Pla, a favor de Thomàs de Llança.
En poder de Anton Grases, notari públich de Barcelona, a 28 abril, 1757”. “Venda del c(...). És de
Pera Gorchs Pagès y Pla, de Parets”. Hi ha altres notes il·legibles.

2575

1580, febrer, 27. Barcelona.
Francesc Carnicer, adroguer, ciutadà de Barcelona, i la seva muller Júlia Beneta Antònia confessen i reconeixen haver rebut de fra Ramon Pasqual, prior del convent de Santa Caterina, Francesc Burguès, donzell, domiciliat a Barcelona, Jaume Agramunt, mercader, i Miquel Piquer, negociant, ciutadans de
Barcelona, administradors de la confraria de Santa Caterina, fundada en el mateix convent, 200 lliures
pel preu d’un censal mort de 10 lliures de pensió anual, pagadores cada 19 d’octubre, que avui mateix
els han venut amb carta de gràcia en poder del notari infrascrit. En el mateix pergamí hi ha l’acta notarial del lliurament de la possessió corporal feta pels esposos Carnicer als mateixos administradors de la
confraria d’unes cases assignades com a garantia d’un altre censal de 200 sous anuals de pensió que
els havien venut amb carta de gràcia el dia 19 d’octubre de 1579 en poder del mateix notari.
Lluís Jorba, per autoritats apostòlica i reial notari públic de Barcelona.
1A-2518
414 x 391

152

2575. Francesc Carnicer,
adroguer, ciutadà de
Barcelona, i la seva muller Júlia
Beneta Antònia reconeixen
haver rebut dels administradors de la confraria de Santa
Caterina, fundada en el convent barceloní de la mateixa
advocació, 200 lliures pel
preu d’un censal mort que
avui mateix els han venut
amb carta de gràcia. Hi figura
també l’acta notarial del lliurament de la possessió corporal
d’unes cases assignades com a
garantia, feta pels mateixos
cònjuges.

Catàleg dels pergamins

153

Catàleg dels pergamins

2576

1580, març, 15. Caldes de Montbui.
Clàusula del testament de la difunta Antiga Iserna, vídua de Miquel Rovira, àlies Isern, en la qual consta
que instituí tres aniversaris perpetus celebradors a l’església parroquial de Santa Maria de Caldes de
Montbui, un per a ella, un altre per al seu pare i un altre per al seu marit. Llega a la comunitat de preveres de la vila i al seu vicari perpetu una renda de 24 sous anuals per sufragar les despeses dels aniversaris, a raó de 8 sous cadascun, carregats sobre una casa que posseeix a la plaça de l’Om de la vila,
davant del fossar de l’església, i de la qual es donen les afrontacions.
Joan Maiol, per autoritats apostòlica i reial notari públic, tenint l’escrivania pública de la batllia de la
vila i terme de Caldes, traslladà aquesta escriptura el 1582, març, 9.
1A-2519
377 x 419
Al dors, nota dorsal il·legible.
Regular. Pergamí tacat de fongs i amb la lletra esborrada en molts passatges.

2577

1580, agost, 16. Barcelona.
Joana Anna Carbona, de l’orde de cavalleria de Sant Jaume de l’Espasa d’Uclés, domiciliada a
Barcelona, filla de Galceran Carbó Salzet i Hombrau (sic), ciutadà de Barcelona, i d’Elionor de
Santcliment, difunts, ordena el seu testament. Nomena marmessors Tomàs Pujades, donzell, Joan de
Boixadors, senyor de Savallà, i Guillem Ramon de Santcliment, cosí germà seu. Ordena pagar tots els
deutes que tingui el dia de la seva mort. Demana ser enterrada amb l’hàbit de Sant Jaume en el carner
on reposen els seus pares i germans, a la capella de Sant Bartomeu de Santa Maria del Mar. Fa deixes
a l’Hospital General de Barcelona, als Infants Orfes, a la parròquia de Santa Maria del Mar, a l’orde de
Sant Jaume, al monestir de Sant Francesc, a l’església de Sant Francesc de Paula del Portal Nou, a l’església del Sant Esperit, a la capella d’en Marcús, i disposa la celebració de diversos trentenaris de misses i altres commemoracions en esglésies i convents de la ciutat de Barcelona i de fora. Fa deixes a la
seva neboda Mariana Meca i de Ferrera, filla de Jordi Benet de Marimon. Institueix hereu universal de
tots els seus béns el seu cosí germà Guillem Ramon de Santcliment i Centelles. Una anotació afegida al
marge inferior fa saber que el dia 23 de setembre, morta i enterrada la testadora, fou publicat el testa-
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ment a instància de Dimes de Boixadors, procurador del seu pare Joan de Boixadors, un dels marmessors, i de Pere de Santcliment, procurador de Guillem Ramon de Santcliment, hereu universal de la difunta.
Lluís Jorba, per autoritats apostòlica i reial notari públic de Barcelona.
1A-2520
437 x 571
Al dors, en lletra coetània: “Testamentum domine Joanne Anne Carbona, ordinis milicie Sancti
Jacobi de Spada Ucclensi”. Hi ha una altra anotació borrosa.

2578

1580, novembre, 29. Barcelona.
Magdalena Quintana, vídua de misser Miquel Benet Quintana, doctor en drets, cavaller, domiciliat a
Barcelona, filla de Gonsalvo de la Cambra, escrivà de manament del rei, ciutadà de Barcelona, i
d’Elionor, difunts, ordena el seu testament. Nomena marmessors els seus fills Miquel Joan Quintana,
doctor en drets i del Reial Consell civil, i Ferran Benet Quintana, també doctor en drets, ciutadà de
Barcelona, i la seva nora Violant Quintana. Ordena pagar tots els deutes que tingui el dia de la seva
mort. Demana ser enterrada a la capella de la Pietat del monestir de Sant Agustí de Barcelona, en el
vas on reposa el seu marit. Fa deixes a l’Hospital General de Barcelona, als Infants Orfes, a l’altar de la
Santa Espina de la parròquia del Pi, al monestir de les Jerònimes, al seu criat Benet Ponç Guerau, a
madó Margarida Cases i a Francina Pallaresa. Institueix hereu universal el seu fill Miquel Joan Quintana.
Esmenta els seus fills Hipòlita Vilanova i Francesc Quintana, difunts. Una anotació afegida al marge inferior fa saber que el dia 12 de desembre, morta i enterrada la testadora, fou publicat el testament a instància del seu fill i hereu Miquel Joan Quintana.
Pere Fitor, notari públic de Barcelona.
1A-2521
299 x 739
Al dors, en lletra coetània: “Testamentum (...) domina Magdalena Quintana”.
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2579

1581, març, 7. Barcelona.
Constança Xammar, vídua de Joan Xammar, notari públic de Barcelona, i el seu fill i hereu homònim,
doctor en ambdós drets, venen amb carta de gràcia a Simeó Rafeques, notari, ciutadà de Barcelona, un
censal mort de 150 lliures de preu i 7 lliures i 10 sous de pensió anual, que com a usufructuària i hereu
rebien el dia 5 de setembre sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, amb especial
obligació del dret de la farina. La venda s’efectua per la quantitat de 30 lliures. Segueix àpoca posterior
que especifica que les 30 lliures les va rebre en numerari l’esmentat Joan Xammar en presència del
notari infrascrit (1581, març, 26).
Francesc Guamis, notari públic de Barcelona.
1A-2522
742 x 546
Al dors, en lletra coetània, nota dorsal força esborrada.

2580

1581, març, 10. Barcelona.
Plegamans Franc, abans de Marimon, habitant de Barcelona, i la seva muller Elionor de Marimon i Burguès
venen amb carta de gràcia a Francesc Lleu, mercader, ciutadà de Barcelona, administrador aquest any del
bací de pobres vergonyants de la parròquia de Santa Maria del Mar, un censal mort de 24 lliures de pensió anual i 600 lliures de preu, a for de 25.000 sous de preu per mil sous de pensió, cobrador el dia 28 de
novembre sobre la totalitat dels seus béns conjuntament. En garantia de compliment, obliguen un censal
mort de 60 lliures de pensió anual i 1500 lliures de preu, a for de 25.000 sous per mil sous de pensió que
Plegamans rebia anualment de la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment carregat sobre el dret de dos diners i òbol per quintar de farina. Segueix àpoca de la mateixa data on s’especifica que les 600 lliures s’ingressaren a la Taula de Canvi a nom de la dita Elionor.
Jeroni Talavera, notari públic de Barcelona.
1A-2523
944 x 659
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Al dors, en lletra coetània i xifres posteriors: “Venda de censal feta per don Plagamans Franch y de
Marimon y dona Eleonor Burguès y de Marimon a mossèn Francesc Lleu, administrador del basí
dels pobres vergonyans, de XXIIII <lliures> de censal pagadores a XXVIII de noembre, lo preu són
DC lliures ab special obligació de hun censal se reb sobre la ciutat de Barcelona a dit dia. 1581”.
2581

1581, juny, 9. Barcelona.
Miquel Joan Quintana, doctor en ambdós drets, conseller reial, donzell, domiciliat a Barcelona, fill i hereu
universal de la difunta Margarida Quintana, vídua de Miquel Quintana, doctor en ambdós drets, donzell,
domiciliat a Barcelona, dóna, assigna, consigna i transfereix al seu germà Ferran Quintana, també doctor
en ambdós drets, clergue de Barcelona, tres censals morts en pagament de les 1000 lliures que li deixà
en testament la seva mare comuna (1580, novembre, 9). Són els següents: un de 500 lliures de preu i
22 lliures de pensió anual que rep sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona el dia 8
de març, especialment sobre el dret del florí i mig florí; un altre de 60 lliures de preu i 60 sous de pensió anual que li paguen Bartomeu Gener, agricultor d’Olesa [de Montserrat], la seva muller Margarida i
Melcior Gener, fill d’Antoni Gener, agricultor, i d’Elionor, germans del dit Bartomeu, el dia 15 de juny i pel
qual han obligat la casa i terres que tenen en dit lloc, i un tercer de 100 lliures de preu i 100 sous de
pensió anual que li abona Joan de Vilallonga, donzell, domiciliat a la vegueria de Cervera, senyor del castell i terme d’Estaràs, el dia 1 de setembre, pel qual ha obligat el dit castell i terme. Hi consten els antecedents dels tres censals. Ferran accepta expressament i aprova la dita donació.
Pau Calopa, notari públic de Barcelona.
1A-2524
455 x 606
Al dors, en lletra coetània: “Tenentur racione vendicionis facte de dicto censuali per dictum magnificum Ferdinandum Quintana administratoribus capelle Sancti Severi Barchinone. Penes notarium
Antonium (...), XX septembris, MDLXXXI”.
2582

1581, setembre, 20. Barcelona.
Ferran Benet Quintana, doctor en ambdós drets, beneficiat a la catedral de Barcelona, com a laica i privada persona, ven a amb carta de gràcia a Joan Sala, Esteve Domingo, Lluís Sarrià i Joan Sendra, preveres
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beneficiats de la mateixa seu, administradors aquest any de la capella de Sant Sever, un censal mort de
550 lliures de preu i de 22 lliures de pensió anual, a raó de 25.000 sous de preu per mil sous de pensió,
que ell rep el dia 8 de març sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment
sobre el dret del florí i mig florí. El preu de la venda és de 484 lliures més 12 lliures de prorrata corresponent a la pensió fins al dia d’avui. Els administradors adquireixen aquest censal amb la lluïció d’un censal
de 500 lliures de preu i 500 sous de pensió que rebien el dia 13 de setembre sobre la ciutat i els singulars de la ciutat de Tortosa. Segueix àpoca de la mateixa data del total cobrat que puja a 496 lliures.
Francesc Aquilès, per autoritats apostòlica i reial notari públic de Barcelona.
1A-2525
814 x 667
Al dors, en lletra coetània, nota dorsal força esborrada.
Regular. Hi manquen fragments al llarg de tota la part dreta que afecten l’escriptura.
En aquest pergamí hi ha quatre documents: la venda del censal, l’àpoca corresponent, la venda del
pacte de retrovenda i l’àpoca corresponent. Vegeu el document núm. 2588.

2583

1581, desembre, 20. Barcelona.
Plegamans Franc, òlim de Marimon, habitant de Barcelona, i la seva muller Elionor de Marimon i
Burguès, venen amb carta de gràcia a Francesc Lleu, mercader, ciutadà de Barcelona, administrador
aquest any del bací dels pobres vergonyants de la parròquia de Santa Maria del Mar, i als seus successors en la dita administració, un censal mort de 36 lliures de pensió anual rebedores cada 28 de
novembre sobre llurs béns, pel preu de 900 lliures a for o raó de 25.000 sous per mil de pensió. Els
venedors obliguen com a garantia la mateixa quantitat sobre un altre censal de 1200 sous de pensió
que reben cada 28 de novembre sobre la ciutat de Barcelona amb especial obligació del dret de dos
diners imposat sobre la farina. Es donen els antecedents de la transmissió d’aquest censal.
Jeroni Talavera, notari públic de Barcelona.
1A-2526
870 x 730
Al dors, nota coetània esborrada.
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2584

1582, gener, 19. Barcelona.
Francesca de Malla, vídua de Francesc de Malla, donzell, domiciliat a Barcelona, transfereix, cedeix i
reconeix a Joan Puigrodon, prevere de la vila de Solsona i rector de la parròquia de Sant Pere de
Vallmanya, que la compravenda amb carta de gràcia del censal mort de 80 lliures de pensió anual i
2000 lliures de preu que li havia fet al clavari de la ciutat de Barcelona, cobrador sobre els drets del
pes del rei i del cuiram (1581, juny, 18) per redimir un préstec graciós de 12.000 lliures, es va fer en
part amb diners propis del dit Joan Puigrodon, com a laica i privada persona, motiu pel qual li dóna i
traspassa els drets sobre 320 sous de pensió i 400 lliures de preu d’aquell censal.
Pere Pau Vidal, per autoritats apostòlica i reial, notari públic de Barcelona.
1A-2527
292 x 504
Al dors, en lletra posterior: “Fan per lo censal de XVI lliures de pensió y de preu de CCCC lliures
reb mossèn Joan Puigrodon sobre la ciutat de Barcelona a XVIII de janer, ab special obligació dels
drets de pes del rey y cuyram, ara venut a Montserrat Roquer y Sa(...), canonges (sic) de
Barcelona”.

2585

1582, abril, 5. Barcelona.
Gaspar Dusai, abans d’Aguilar, donzell, domiciliat a Barcelona, fill dels difunts Jaume d’Aguilar Peralta i ses
Comes, també donzell, i de la seva muller Àngela, i la seva muller Maria Àngela, abans d’Aguilar, venen
amb carta de gràcia a Maria Anna Grau, muller de Miquel Montserrat Grau, ciutadà de Barcelona, hereva universal de la difunta Àngela Puigdepons, muller del difunt Joan Puigdepons, ciutadà de Barcelona, un
censal mort de 60 lliures de pensió anual i 1500 lliures de preu, a raó de 25.000 sous per mil sous de
pensió, cobrador el dia 14 de maig sobre els seus béns, especialment sobre un censal mort de pensió i
preu similars que el dit Gaspar rebia de la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona el mateix
dia. Hi consten els antecedents de la creació de dit censal. Segueix àpoca de la mateixa data.
A la part inferior dreta: “Lo dit censal y special obligació de aquel és continuada en los capbreus
de la ciutat”.
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2584. Francesca de Malla,
vídua de Francesc de Malla,
donzell, domiciliat a
Barcelona, traspassa a Joan
Puigrodon, prevere de la vila
de Solsona i rector de la
parròquia de Sant Pere de
Vallmanya, els drets sobre una
part del censal que el clavari
de Barcelona li havia venut el
18 de juny de 1581, després
de reconèixer al dit Joan
Puigrodon que com a perso-

na laica i privada havia esmerçat diners propis en la seva
compra.
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Baltasar Puiggener, notari públic de Barcelona.
1A-2528
843 x 595
Al dors, en lletra coetània: “Censal de preu de mil y sinc-centes lliures y de pensió de mill y doscents sous venut, de nou creat, per mossèn Gaspar Dusay y la senyora Mariàngela, muller [sua], a la
senyora Marianna Grau, muller del magnífic mossèn Miquel Montserrat Grau, ab special obligació
de altre cosemblant censal se reb sobre la ciutat a XXV milia per mil, a XIIII de maig, sobre lo ordinari. LX lliures a XIIII de maig; serà la primera paga a XIIII de maig, 1583”. Hi ha una nota posterior.

2586

1582, maig, 17. Barcelona.
Pere Pau Vidal, notari, ciutadà de Barcelona, procurador de Joan Puigrodon, prevere de la vila de Solsona
i rector de la parròquia de Sant Pere de Vallmanya, ven a Montserrat Roquer, canonge de la catedral de
Barcelona, com a laica i privada persona, un censal mort de 16 lliures de pensió anual i 400 lliures de
preu, a for de 25.000 sous de preu per mil de pensió, que Puigrodon cobrava cada 19 de gener de la
universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre els drets extraordinaris del pes
del rei i del cuiram, per la quantitat de 400 lliures i la prorrata corresponent de la pensió. Hi consten els
antecedents del dit censal. Segueix àpoca de la mateixa data.
Jaume Massaguer, notari públic de Barcelona.
1A-2529
582 x 383
Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal de pensió annual de setze lliures y preu de quatrecentes lliures feta per lo legítim procurador de mossèn Joan Puigrodon, prevere, al molt reverent
senyor Montserrat Roquer, canonge de la seu de Barcelona, que ell, dit mossèn Puigrodon, rebia
sobre la ciutat de Barcelona a XVIIIIº de janer”. Segueixen altres dues notes posteriors.
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2587

1582, juny, 18. Barcelona.
Pere Cassador, cavaller, habitant a Barcelona, hereu universal dels béns del seu difunt germà Francesc
Cassador, cavaller, habitant a Barcelona, seguint la voluntat del seu germà, funda i crea a la seu de Vic
un aniversari perpetu celebrador el primer de maig, dia de la mort del seu germà Francesc, juntament
amb altres aniversaris. Amb aquesta finalitat, dóna al capítol de canonges de la dita catedral un censal
mort de 4 lliures, 10 sous, 6 diners i òbol de pensió, i de 90 lliures, 6 diners i òbol de preu o propietat,
que el dit Pere rebia anualment sobre el General de Catalunya el dia 1 de juny. Aquest censal és part
d’un censal de major pensió i preu que ha heretat del seu germà. Hi ha els antecedents del citat censal, subjecte al pacte de retrovenda. A més a més, dóna 10 lliures per esmerçar-les en la compra d’un
altre censal a benefici de l’aniversari general.
A la part inferior esquerra: “Cum instrumento recepto apud me Benedictum Puig, notarium publicum Vicensis, die XXXI mensis octobris, anno a Nativitate Domini M D LXXXIII (...) et ad modum
reverendi capitulum et canonici ecclesie Vicensis institutionem huiusmodi acceptarunt et dictum
aniversarium in dicta ecclesia Vicensis admiserunt”.
A la part inferior dreta: “In Capibrevio junii, foleo CLXXXX (...)”.
Miquel Guillem Mongai, per autoritats apostòlica i reial notari públic de Barcelona.
1A-2530
482 x 489
Al dors, en lletra coetània: “Institució de un anniversari en la seu de Vic, quiscun any celebrador per
la ànima del senyor Francesc Cassador. Penes Michaelem Guillermum Mongay, notarium publicum
Barchinone”.

2588

1582, juny, 25. Barcelona.
Ferran Benet Quintana, doctor en ambdós drets, beneficiat a la catedral de Barcelona, ven a Joan Sala,
Esteve Domingo, Lluís Sarrià i Joan Sendra, preveres beneficiats de la mateixa seu, administradors
aquest any de la capella de Sant Sever, el dret, la llicència i la facultat de recuperar aquell censal de
550 lliures de preu i 22 lliures de pensió anual, a raó de 25.000 sous de preu per mil sous de pensió,
que el dit Quintana, com a laica i privada persona, tenia i rebia el dia 8 de març de la universitat i els
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singulars de la ciutat de Barcelona, especialment sobre el dret del florí i mig florí, i que els havia venut
per 484 lliures (1581, setembre, 20). Segueix l’àpoca de la mateixa data.
Francesc Aquilès, per autoritats apostòlica i reial notari públic de Barcelona.
1A-2525
814 x 667
Al dors, en lletra coetània, nota dorsal força esborrada.
Regular. Hi manquen fragments al llarg de tota la part dreta que afecten l’escriptura.
En aquest pergamí hi ha quatre documents: la venda del censal, l’àpoca corresponent, la venda del
pacte de retrovenda i l’àpoca corresponent. Vegeu el document núm. 2582.

2589

1582, agost, 30. Barcelona.
Joan Dara, abat secular de la col·legiata de Sant Feliu de Girona i vicari general del bisbe de Barcelona
Joan Dimas Loris, s’adreça a Antic Negrell, rector de la parròquia de Sant Pere de Bigues, a la diòcesi de
Barcelona, fins ara obtentor del tercer benefici fundat sota la invocació de Santa Caterina a la catedral de
Barcelona, i li comunica que ha accedit a la permuta convinguda entre el dit Antic Negrell, d’una part, i
Joan Anglada, clergue de la diòcesi de Girona, obtentor del benefici personal sota la invocació de Sant
Miquel fundat a la parròquia de Sant Cugat del Rec de Barcelona, de l’altra, dels respectius beneficis. El
vicari general fa col·lació, doncs, a favor d’Antoni Negrell, del benefici personal de Sant Miquel instituït a la
parròquia de Sant Cugat, vacant per lliure resignació del dit Joan Anglada, una vegada demanat i obtingut
el consentiment d’Andreu Sant Marc, prevere, beneficiat a la catedral de Vic, patró de l’esmentat benefici
personal. El mateix dia, Antic Negrell, mentre no fos promogut canònicament a tots els ordes sagrats,
donà possessió corporal del dit benefici personal a Bartomeu Portell, prevere de la diòcesi de Barcelona.
Bartomeu Bofill, per autoritats apostòlica i reial notari públic de Barcelona.
1A-2531
232 x 359
Al dors, en lletra coetània: “Col·lació del personal benefici sots invocació de Sant Michel fundat en
la sglésia parroquial de Sant Cugat del Rech, de Barcelona, reverendo domino Antico Negrell, (...) rectorie parrochialis ecclesie Sancti Petri de Bigiis, diocesis Barcinone”. “En cartes 3”.
Segell sec pendent.
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2590

1582, setembre, 17. Roma.
Jeronimus Matthaius, protonotari apostòlic del papa Gregori [XIII] i cambrer de les causes de la cúria
de la Cambra Apostòlica, auditor general de la cúria romana i jutge ordinari de les sentències i censures
donades en aquesta cúria i fora d’ella i executor universal de les lletres apostòliques i de qualssevol
altres del papa i referendari de la seva signatura amb Onofre Guillem Oller, doctor en decrets i procurador del mestre general de l’orde de Santa Maria de la Mercè dels Captius de Barcelona, traslladen la
butlla de confirmació i concòrdia de Pau II per les controvèrsies entre el mestre general del dit orde,
d’una part, i el provincial del regne de Castella i Portugal, de l’altra (1470, gener, 23. Roma). Els capítols
de la concòrdia s’havien signat prèviament entre Nadal Gavet, mestre general de l’orde, i Diego de
Muros, mestre en sagrada teologia, provincial a la província dels regnes de Castella i Portugal, a l’església de Sant Miquel de Guadalajara amb l’assistència dels altres provincials de l’orde i testimonis pregats
(1467, setembre, 28).
Alfonso Diego de Cifuentes, habitant de Guadalajara, diòcesi de Toledo, notari públic per autoritat
apostòlica.
Trasllat de Marcus Anthonius Brutus Romanus, connotari, per Francesco Bacholetto, notari de la
cúria de les causes de la Cambra Apostòlica.
1A-2532
634 x 745
Probablement hi manca el segell.

2591

1582, novembre, 26. Barcelona.
Miquel Massot, agricultor, ciutadà de Barcelona i la seva muller Montserrada, venen amb carta de gràcia a Jaume Asbert, espaser, ciutadà de Barcelona, una peça de terra campa, d’una mujada més o
menys, que és la meitat d’una peça de dues mujades, que tenien conjuntament al territori de
Barcelona, al lloc dit “Lo carner”, prop de la Creu Coberta, per la quantitat de 40 lliures. Aquesta terra la
tenien pel beneficiat del primer benefici sota la invocació del Sants Innocents a la seu de Barcelona, que
n’és el propietari alodial, a cens de 13 sous i 6 diners per Sant Miquel de setembre que pagaven
cadascun dels dos propietaris. Segueix àpoca de la mateixa data.
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Lluís Garcia, per autoritats apostòlica i reial notari públic de Barcelona.
1A-2533
496 x 624
Al dors en lletra coetània: “Ven Miquel Massot, pagès, y Monssarrada, a Jaume Sbert, spaser, de una
pessa de terra en lo (...) dit “Lo carner”. En lletra posterior: “Tenetur per civitatem Barchinone et
administracionem frumentorum eiusdem, racione vendicionis sibi facte (...) mensis augusti XV (...)
et revendicionis facte (en blanc) septembris (...). In posse Michaelis Joannis Cellers, notarii publici
Barchinone et honorabili Concilii dicte civitatis”.
Dolent. Hi manquen l’angle superior esquerre, un fragment al llarg de tota la part dreta del pergamí i forats que afecten l’escriptura.
En aquest pergamí hi ha quatre documents. A aquesta data corresponen la venda i l’àpoca pertinent. Vegeu els documents núm. 2592 i 2593.

2592

1582, novembre, 30. Barcelona.
Pere Rovira, prevere, rector de la parròquia de Sant Pere de Ribes, beneficiat del primer benefici dels Sants
Innocents a la catedral de Barcelona, aprova i ratifica la venda amb carta de gràcia feta per Miquel Massot,
agricultor, ciutadà de Barcelona i la seva muller Montserrada a Jaume Asbert, espaser, ciutadà de Barcelona,
d’una peça de terra campa, d’una mujada més o menys, que és la meitat d’una peça de dues mujades, que
tenien conjuntament al territori de Barcelona, al lloc dit “Lo carner”, prop de la Creu Coberta, que posseïen
pel dit benefici i beneficiat. Per aquesta ratificació i nou establiment rep la quantitat de 9 sous en numerari.
Lluís Garcia, per autoritats apostòlica i reial notari públic de Barcelona.
1A-2533
496 x 624
Al dors en lletra coetània: “Ven Miquel Massot, pagès, y Monssarrada, a Jaume Sbert, spaser, de una
pessa de terra en lo (...) dit “Lo carner”. En lletra posterior: “Tenetur per civitatem Barchinone et
administracionem frumentorum eiusdem, racione vendicionis sibi facte (...) mensis augusti XV (...)
et revendicionis facte (en blanc) septembris (...). In posse Michaelis Joannis Cellers, notarii publici
Barchinone et honorabili Concilii dicte civitatis”.
Dolent. Hi manquen l’angle superior esquerre, un fragment al llarg de tota la part dreta del pergamí i forats que afecten l’escriptura.
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En aquest pergamí hi ha quatre documents. Aquest és la ratificació de la venda pel propietari alodial. Vegeu els documents núm. 2591 i 2593.

2593

1583, gener, [?. Barcelona].
Els cònjuges Massot, en presència del notari infrascrit i de testimonis pregats, lliuren a Jaume Asbert,
espaser, ciutadà de Barcelona, la possessió corporal de la peça de terra, d’una mujada més o menys,
que li han venut al territori de Barcelona, al lloc dit “Lo carner”, prop de la Creu Coberta, per la quantitat de 40 lliures, la qual posseïen conjuntament.
Lluís Garcia, per autoritats apostòlica i reial notari públic de Barcelona.
1A-2533
496 x 624
Al dors en lletra coetània: “Ven Miquel Massot, pagès, y Monssarrada, a Jaume Sbert, spaser, de una
pessa de terra en lo (...) dit “Lo carner”. En lletra posterior: “Tenetur per civitatem Barchinone et
administracionem frumentorum eiusdem, racione vendicionis sibi facte (...) mensis augusti XV (...)
et revendicionis facte (en blanc) septembris (...). In posse Michaelis Joannis Cellers, notarii publici
Barchinone et honorabili Concilii dicte civitatis”.
Dolent. Hi manquen l’angle superior esquerre, un fragment al llarg de tota la part dreta del pergamí i forats que afecten l’escriptura.
En aquest pergamí hi ha quatre documents. Aquest és el lliurament de la possessió corporal al nou
propietari de la peça de terra venuda. Vegeu els documents núm. 2591 i 2592.

2594

1583, agost, 31. Sant Vicenç de Sarrià.
Testament de Joan Joaquim de Rocacrespa, donzell, domiciliat a Barcelona, fill de Pere Antoni de
Rocacrespa, donzell, domiciliat a la mateixa ciutat, i de Magdalena de Rocacrespa i Gualbes, difunts,
afectat de malaltia de la qual tem morir. Nomena marmessors i executors testamentaris fra Francesc
Carda i fra Lluís Valls, conventuals del monestir de Nostra Senyora de la Mercè de Barcelona, i Jerònima
Gualbes, neboda seva, donzella, que el serveix en la malaltia. Demana ser enterrat amb la seva muller
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Joana de Rocacrespa i Molleta, en un vas situat davant la capella dels Argenters de la Mercè, on vol que
hi posin una làpida amb les armes llurs. Fa llegats al monestir de la Mercè, a l’Hospital de la Santa Creu,
a la seva parròquia de Sant Vicenç de Sarrià i a Nostra Senyora de Jesús, fora muralles. Nomena hereva
universal la seva neboda Jerònima Gualbes, a la qual deixa diverses quantitats de diners, censals, mobles,
roba i productes diversos. També li encomana la liquidació testamentària pendent d’alguns heretatges de
la seva muller, especialment de les diverses joies d’or, argent i pedres precioses que en formaven part.
Antoni Puig, per autoritats apostòlica i reial notari públic de Barcelona.
1A-2534
382 x 542

2595

1583, setembre, 7. Barcelona.
Elisabet Anna Pedralbes, muller de Francesc Pedralbes, notari públic de Barcelona, hereva universal del
seu difunt germà Maties Celitons, també notari públic de Barcelona, estableix en emfiteusi a Joan
Calderó, pagès, ciutadà de Barcelona, i a la seva muller Anna, una casa amb tots els seus drets i les
seves pertinences situada a la Rambla de la ciutat, vora el portal de la Boqueria, la qual és tinguda pels
hereus i successors del difunt Joan Llull, ciutadà de Barcelona, sota el domini alodial del monestir de
Santes Creus. Es donen les afrontacions de la casa i els antecedents de la seva transmissió fins l’any
1512. Els emfiteutes esmerçaran 50 lliures els primers cinc anys en obres de millora de la finca, pagaran un cens anual de 17 lliures redimibles en 14 per 60 lliures, i han satisfet per dret d’entrada dos
parells de capons. Francesc Pedralbes dóna el seu consentiment a l’establiment, els emfiteutes n’accepten les condicions i les confirmen, i tots els contraents presten jurament.
Pau Calopa, notari públic de Barcelona, dóna forma pública altra vegada al contracte a petició de
l’estabilient Elisabet Anna Pedralbes, i el clou el 1586, març, 18.
1A-2535
626 x 595
Al dors, en lletra coetània: “Stabliment fet per la senyora Elisabet Anna Pedralbes, muller de mossèn
Francesch Pedralbes, notari de Barcelona, ha Joan Calderó, pagès, y a la dona Anna, muller sua, de
unes cases situades en la Rambla de la present ciutat, a cens de deset lliures pagadoras quiscun any
la meytat a nou del mes de mars y l’altra meytat a nou del mes de setembre, de les quals se poden
lluir tres lliures per preu de sexanta lliures. Apud Paulum Calopa, notarium publicum Barcinone”.
Regular. Pergamí amb petites pèrdues de text al marge dret.
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2594. Testament de Joan
Joaquim de Rocacrespa, donzell, domiciliat a Barcelona, fill
de Pere Antoni de Rocacrespa, donzell, i de Magdalena
de Rocacrespa i Gualbes,
difunts. Nomena hereva universal la seva neboda Jerònima Gualbes, que el serveix
en la malaltia, i demana ser
enterrat amb la seva muller

Joana de Rocacrespa i
Molleta, en un vas davant de
la capella dels Argenters de
l’església de la Mercè, on vol
que hi posin una làpida amb
les armes llurs.
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2596

1583, octubre, 31.Vic.
Jaume Comes, doctor en teologia, ardiaca major, Rafel Domènech, Jaume Beuló, Baltasar Codalosa, Joan
Sampsó, Pere Beuló, Bartomeu Sanmartí, Pau Pallach, Joan Centes, Salvador Viladecans, Antoni Vila, Pau
Lladó, Gervasi Vidal i Joaquim Falgueres, canonges de la seu de Vic, aplegats i constituïts en capítol confessen i reconeixen a Pere Cassador, cavaller, habitant a Barcelona, absent, hereu universal del seu difunt
germà Francesc Cassador, cavaller, habitant a Barcelona, haver rebut les 10 lliures llegades a la canònica per caritat de l’aniversari general que el dit Pere Cassador havia instituït el 18 de juny de 1582 amb
instrument públic rebut en poder de Miquel Guillem Mongai, notari públic de Barcelona. Les 10 lliures
han estat rebudes per Segimon Ferreres, doctor en ambdós drets, sagristà major de la seu de Vic, donades després a Pau Pallach, canonge aniversarier de la mateixa seu, i esmerçades en la compra d’un
censal a benefici de l’aniversari general. El mateix cavaller Pere Cassador havia donat també a la canònica vigatana un censal mort de 4 lliures, 10 sous i 6 diners de pensió, i de 90 lliures i 6 diners de preu
o propietat, rebedor anualment sobre el General de Catalunya.
Benet Puig, per autoritat del bisbe de Vic notari públic de Vic, ha clos i lliurat aquest instrument a
Pere Cassador.
1A-2536
395 x 455
Al dors, en lletra coetània: “Nº CCCLI”.
En el mateix pergamí hi ha escrit el document següent, el núm. 2597.

2597

1583, octubre, 31.Vic.
Jaume Comes, doctor en teologia, ardiaca major, Rafel Domènech, Jaume Beuló, Baltasar Codalosa, Joan
Sampsó, Pere Beuló, Bartomeu Sanmartí, Pau Pallach, Joan Centes, Salvador Viladecans, Antoni Vila, Pau
Lladó, Gervasi Vidal i Joaquim Falgueres, canonges de la seu de Vic, aplegats i constituïts en capítol aproven, ratifiquen i confirmen, a petició de Pere Cassador, cavaller, habitant a Barcelona, absent, hereu universal del seu difunt germà Francesc Cassador, cavaller, habitant a Barcelona, l’aniversari general que el
dit Pere Cassador instituí a la seu de Vic per al dia 1 de maig, diada de la mort del seu germà Francesc,
amb instrument públic clos el 18 de juny de 1582 per Miquel Guillem Mongai, per autoritats apostòlica
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i reial notari públic de Barcelona. També confirmen la recepció d’un censal mort de 4 lliures, 10 sous i 6
diners de pensió, i de 90 lliures i 6 diners de preu o propietat, que els diputats del General de
Catalunya pagaven al dit Pere Cassador i que d’ara endavant pagaran a l’esmentat aniversari cada primer de juny. Finalment, confirmen la donació de 10 lliures atorgades per Pere Cassador per caritat de
l’aniversari del seu germà, esmerçadores en la compra d’un censal a benefici del mateix aniversari. El
capítol dels canonges accepta i admet l’aniversari i promet complir-lo i celebrar-lo anualment d’acord
amb les condicions contingudes en la seva institució.
Benet Puig, per autoritat del bisbe de Vic notari públic de Vic, ha clos i lliurat aquest instrument a
Pere Cassador.
1A-2536
395 x 455
Al dors, en lletra coetània: “Nº CCCLI”.
En el mateix pergamí hi ha escrit el document anterior, el núm. 2596.

2598

1583, novembre, 10. Barcelona.
Joan de Queralt, habitant a Barcelona, i la seva muller Jerònima, venen amb carta de gràcia a Antoni
Vidal, mercader, ciutadà de Barcelona, i als seus successors, un censal mort de 320 sous de pensió anual,
a percebre sobre llurs béns mobles i immobles cada 1 d’abril, pel preu de 320 lliures, a for o raó de
20.000 sous per mil sous de pensió. En garantia de compliment, els venedors obliguen un censal mort de
400 lliures de preu o propietat i de 320 sous de pensió anual, que reben cada 1 d’abril sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona, sobre el dret extraordinari del vi i de la verema. Es donen els
antecedents de la transmissió del censal fins a l’any 1541. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Nadal Castelló, notari públic de Barcelona.
1A-2537
1145 x 673
Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal de preu de trescentes y vint lliures, penció de setse
lliures, feta per lo senyor don Joan [de] Queralt y la senyora dona Hierònyma, muller sua, al senyor
[Anto]ni Vidal, ab special obligació de altre censal de penció de [setse] lliures que reben tots anys
lo primer de abril sobre la ciutat [de Ba]rcelona, sobre lo dret extraordinari de vi y verema”. En
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lletra posterior: “Vistes y regonegudes, dins ab un paper està la resolució del què se ha de fer y
rebudes”.
Regular. Hi ha taques de fongs i petites pèrdues del suport en el marge dret que afecten alguns
passatges de l’escriptura.
Aquest document està format per dues peces de pergamí cosides.

2599

1584, agost, 19. Barcelona.
Carles sa Garriga, ardiaca de Benasc, Francesc Robuster i Sala, ardiaca de Santa Maria del Mar, canonges de Barcelona, Francesc Ferrer Despuig, ciutadà, i Joan Casademunt, mercader, ciutadà de Barcelona,
administradors i rectors generals de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, per tal de poder
comprar gra i pagar deutes de l’hospital, venen amb carta de gràcia a Jeroni de Pinós i Mai, de l’orde de
Sant Jaume de l’Espasa, del regne de Castella, habitant de Barcelona, Bartomeu Rigolf, prevere, vicari de
la parròquia de Santa Maria del Mar, Gaspar Lleu, mercader, ciutadà de Barcelona, i Francina Prats,
vídua de Joan Prats, taverner, ciutadà de Barcelona, com a tutors i curadors que són de les persones i
dels béns d’Anna, Elionor, Jerònima i Cecília, filles del dit Joan Prats, un censal mort de 60 lliures de pensió anual, a percebre cada 24 de novembre sobre la universitat de la ciutat de Barcelona, pel preu de
1500 lliures, a for o raó de 25.000 sous per mil sous de pensió. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Pere Fitor, notari públic de Barcelona, tinent i regent les escriptures del difunt Miquel Joan Cellers,
notari públic de Barcelona i escrivà dels afers de l’hospital de la Santa Creu, redactà en pública
forma aquest instrument el 1588, setembre, 13.
1A-2538
626 x 554
Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal creat de preu de mil y sinch-centas liures, venut per
los administradors del hospital general de Santa Creu de Barcelona als nobles don Hierònym de
Pinós y altres com a [tu]dors y curadors que són de les pubilles, filles y hereves de Joan Prats,
[taver]ner, ciutadà de Barcelona, tots anys pagador a XXIIII dies de noembre”. En lletra posterior:
“Són del senyor Gaspar Lleu”. Hi ha una altra anotació borrosa.
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2600

1584, novembre, 27. Barcelona.
Ferran Maimó, lloctinent general a l’ofici de la Batllia General i de la Procuració dels feus reials de
Catalunya, confirma i estableix de nou a Anna Vendrella, muller de Joan Pau Vendrell, mercader, ciutadà
de Barcelona, com a propietària, filla de Jaume Bargalló, mercader, ciutadà de Barcelona, i de Caterina
Ramona, muller en segones núpcies de Jaume Ramon, mercader, ciutadà de Barcelona, i al dit Joan Pau
Vendrell, com a usufructuari, i als seus successors, diversos patis o solars amb taules de carnisseria situats al maell o carnisseria major de Barcelona, sota el domini alodial del rei. Totes les taules eren tingudes abans pel seu pare Jaume Bargalló, i de cadascuna se’n donen les afrontacions i els censos que
paguen anualment. La renovació de l’establiment es fa perquè els arrendataris han declarat sota jurament que no han pogut trobar enlloc els instruments dels establiments originals, que donen per perduts.
Han satisfet 9 sous per la renovació dels documents extraviats.
Jaume Junyent, notari públic de Barcelona, escrivà de l’ofici de la Batllia General de Catalunya per
Mencía de Zúñiga i de Requesens, senyora útil de la dita escrivania.
1A-2539
786 x 627
Al dors, en lletra coetània: “Precari fet per lo il·lustríssim balle general del present principat de
Cathalunya ha Anna Vendrella, muller de mossèn Pau Vendrell, mercader, ciutedà de Barcelona, proprietària e filla de Jaume Bragalló, quòndam, mercader de dita ciutat, y al dit mossèn Pau Vendrell,
com a usufructuari, constant entre ells dits cònjuges lo llur matrimoni, de certs patis y taules de
carnicerias scituats en la carniceria major de dita ciutat, en lo rench del mig, fet y fermat per Jaume
Junyent, notari y scrivà de la cort de dita Ballia General, a XXVII de nohembre, M D LXXXIIII”. En
lletra posterior: “Són de la ciutat”. “Ex armario nº XXXII”.

2601

1584, desembre, 7. Barcelona.
Jaume Puig, pagès de la vila de Ponts, a la diòcesi d’Urgell, en nom propi i com a síndic i procurador de la
dita vila juntament amb Pere Eriet i Salvador Penella, per tal de poder comprar blat per alimentar els vilatans i poder sembrar en temps de tanta esterilitat, ven amb carta de gràcia a Caterina Ollera, vídua de
Miquel Oller, velluter, ciutadà de Barcelona, i als seus successors, un censal mort de 15 lliures de pensió
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anual, a percebre sobre els béns de la universitat de Ponts i dels seus singulars cada 7 de desembre, pel
preu de 300 lliures, a for o raó de 20.000 sous per mil sous de pensió. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Mateu Falcó, notari públic de Barcelona.
1A-2540
710 x 722
Al dors, notes dorsals coetànies i posteriors, il·legibles.
Regular. Taques de fongs i pèrdua de l’escriptura en alguns passatges.

2602

1585, juny, 20. Barcelona.
Testament de Miquel Bastida, ciutadà de Barcelona, fill de Jaume Bastida, ciutadà de la dita ciutat, i de
la seva muller Violant, ordenat abans d’anar a Montsó com a síndic elegit pel Consell de la ciutat per a
les Corts generals convocades per Felip I de Catalunya-Aragó. Nomena marmessors i executors testamentaris la seva muller Emerenciana Bastida, el seu cunyat Galceran Cahors, donzell, domiciliat a
Barcelona, la seva esposa Maria Àngela Cahors, germana del testador, Isabel de Prunera, senyora de
Sarroca, el seu fill Joan Miquel Bastida, els germans Enric i Francesc Teve, ciutadans honrats de
Barcelona, nebots de la seva muller Emerenciana, Galceran de Cartellà, donzell, domiciliat a la vegueria
de Girona, gendre seu, i la seva muller Àngela Cartellana i Bastida, filla del testador. Vol ser enterrat a
l’església parroquial de Santa Maria del Mar, en el vas o carner dels Bastida a la capella de Sant
Francesc i Santa Clara, sota l’orgue petit. Disposa de llegats per a Santa Maria del Mar, el monestir de
Jesús, Nostra Senyora del Palau de la Comtessa, Montserrat, Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, Hospital
General de la Santa Creu, Hospital de la Misericòrdia, Infants Orfes, bacins del Pobres Vergonyants de
les parròquies de la ciutat, etcètera. Fa deixes a les seves filles Àngela Cartellana, Magdalena i
Emerenciana, ambdues monges de Valldonzella, i al seu fill Joan Miquel. Institueix hereva universal dels
seus béns la seva muller Emerenciana, i successivament als seus fills i filles.
Joan Esteve Mir, notari públic de Barcelona.
1A-2541
471 x 430
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2602. Testament de Miquel
Bastida, ciutadà de Barcelona, ordenat abans d’anar a
Montsó com a síndic de la
ciutat a les Corts generals
convocades pel rei Felip,
escollit per a aquesta comesa pel Consell de la ciutat.
Nomena executors testamentaris, ordena diversos
llegats i nomena hereva universal la seva muller
Emerenciana. Disposa que
l’enterrin a Santa Maria del
Mar, al carner dels Bastida a
la capella de Sant Francesc i
Santa Clara, sota l’orgue
petit.
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2603

1586, febrer, 28. Barcelona.
Miquel Saiol, clergue obtentor del benefici sota la invocació de Santa Maria de Montcada, instituït en el
castell de Montcada, a la diòcesi de Barcelona, confirma i estableix de nou a Lluís Planes, pagès de la
parròquia de Santa Engràcia de Montcada, una peça de quatre mujades de terra en el lloc anomenat
Pla de Molins, abans pertanyent al mas Reixac, que posseeix per ell com a beneficiat i sota el domini
alodial del dit benefici, pagant cada any 7 sous censals per Santa Maria del mes d’agost i la dècima de
tots els fruits. Es donen les afrontacions de la terra. El beneficiat ha rebut 9 sous per aquesta confirmació. La renovació de l’establiment es fa perquè l’emfiteuta ha declarat sota jurament que no ha pogut
trobar enlloc els antics instruments de l’arrendament, després d’un llarg procés de sentències i
apel·lacions mogut entre ell i el beneficiat, a resultes del qual Lluís Planes havia estat definitivament
condemnat a capbrevar la peça de terra.
Joan Carles, per autoritats apostòlica i reial notari públic de Barcelona.
1A-2542
250 x 514
Al dors, en lletra coetània i posterior, hi ha dues anotacions molt esborrades. En xifres posteriors:
“1586”.

2604

1586, abril, 11. Roma.
Joannes Baptista de Rubeis, degà de la Rota, doctor en ambdós drets, capellà del papa i diputat especial
seu en les causes del Sacre Palau Apostòlic, s’adreça a tots els abats, priors, prepòsits, degans, ardiaques,
sagristans i a totes les persones de les catedrals, monestirs i col·legiates i altres que exerceixen alguna autoritat eclesiàstica a la ciutat i diòcesi de Barcelona, i els exposa, per delegació especial del papa Sixt V, la
qüestió existent entre el convent de Santa Maria de la Mercè de Barcelona i els consellers de la ciutat,
d’una part, i els religiosos del mateix orde de les províncies de Castella i de Portugal, de l’altra, sobre la interpretació i execució dels nous estatuts aprovats per l’orde. El bisbe de Girona havia rebut l’encàrrec de dictaminar sobre les respectives diferències, però l’acord havia esdevingut inviable. El comissionat papal ordena a
tot el personal eclesiàstic de la ciutat i diòcesi de Barcelona que, en un termini determinat, col·laborin en l’aportació de documents acreditatius dels drets al·legats per part dels mercedaris barcelonins, ja sigui en
forma de privilegis i altres instruments originals o mitjançant trasllats degudament autentificats notarialment.
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Remigius Molu, clergue de la diòcesi de Verdun, notari de les causes del Sacre Palau Apostòlic.
1A-2543
393 x 234
Hi manca el segell pendent.

2605

1586, abril, 24. Barcelona.
Pere Sabata, notari públic de Barcelona, procurador dels administradors de la causa pia fundada pel
difunt Antoni des Clapers, confessa i reconeix a Frederic del Bosc i de Sant Vicenç, domiciliat a Barcelona,
que com a hereu universal del seu pare Miquel del Bosc i de Vilassar, difunt, li ha pagat, mitjançant la
Taula de Canvi de Barcelona, 600 lliures per la lluïció d’un censal mort de 24 lliures de pensió venut amb
carta de gràcia pel dit Miquel del Bosc als administradors d’aquella causa pia, amb especial obligació
d’un altre censal mort del mateix preu i pensió que Miquel del Bosc rebia sobre el dret del vi de la ciutat
de Barcelona cada 13 d’abril. Es donen els antecedents de la transmissió del censal fins l’any 1545.
També confessa haver rebut altres 22 lliures degudes a prorrata fins al dia de la lluïció del censal.
Pere Pau Vidal, per autoritats apostòlica i reial notari públic de Barcelona, regent els capbreus del
General de Catalunya.
1A-2544
226 x 461

2606

1587, gener, 18. Tarragona.
Marc Rull, notari públic, ciutadà de Tarragona, atesta i dóna fe indubtable que amb instrument de
nomenament i assignació rebut i testificat en poder seu a Tarragona el 18 de gener de 1587, Joan Lluís
Liula, doctor en arts i medicina, Onofre Mensa i Magí Gil, cònsols aquest any de la ciutat de Tarragona,
marmessors de la causa pia fundada per Constança Desplà i distribuïdors i consignadors de la tercera
part de les seves rendes als més propers en grau de parentiu i consanguinitat, assignaren a Gaspar
Fruitós de Montserrat, donzell, domiciliat a Tarragona, la tercera part de l’esmentada causa pia, per
haver-se trobat que era el parent més proper de la fundadora i que reunia les condicions requerides per
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2604. El titular degà de la
Rota, capellà del papa i diputat especial seu en les causes
del Sacre Palau Apostòlic, s’adreça a totes les persones
eclesiàstiques que exerceixen
alguna autoritat a la ciutat i
diòcesi de Barcelona i els
exposa el conflicte existent
entre el convent de la Mercè i
els consellers de Barcelona,
d’una part, i els religiosos del
mateix orde de les províncies
de Castella i de Portugal, de
l’altra. Els ordena que aportin
documents acreditatius dels
drets al·legats per la part dels
mercedaris barcelonins. El
bisbe de Girona havia fracassat en un encàrrec de dictaminar sobre aquest contenciós.
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a l’assignació. Els cònsols li cediren el dret de reclamar i recuperar la dita tercera part de la causa pia,
cobrar-ne els pagaments anuals deguts i signar les àpoques corresponents, tot intimant els consellers de
la ciutat de Barcelona i altres persones interessades que hauran de respondre al dit Montserrat de tots
els drets de la dita tercera part de la causa pia. El dia 4 de febrer, Gabriel Marquet, vicari general i
administrador de l’arquebisbat de Tarragona en situació de seu vacant, confirmà el nomenament i la
consignació a favor de l’esmentat Gaspar Fruitós de Montserrat.
Marc Rull, notari públic, ciutadà de Tarragona.
1A-2545
228 x 394
Al dors, notes coetànies esborrades.

2607

1587, març, 9. Granollers.
Jaume Parareda, pagès, de la parròquia de Santa Maria de Llinars, a la diòcesi de Barcelona, senyor útil
i possessor del mas Parareda, de la mateixa parròquia, i la seva muller Joana, acuitats per la necessitat,
venen amb carta de gràcia a Francesc Trias, pagès, de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, un
violari de 9 lliures de pensió anual rebedor cada 9 de març, pel preu de 63 lliures, a for de 7000 per
mil sous de pensió. El violari serà rebut en vida del comprador Francesc Trias i de Bartomeu Roca, de
nou anys d’edat, fill de Joan Roca, pagès de la parròquia de Sant Feliu de Gallifa. Els venedors ofereixen
quatre fiadors com a garants del pagament del violari: Antoni Bordoi, senyor útil i propietari del mas
Bordoi, de la parròquia de Llinars, Joan Gual de la Torra, senyor útil i propietari del mas Gual de la Torra,
de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, Francesc Saladriga, senyor útil i propietari del mas Saladriga,
de la parròquia de Sant Julià del Fou, pagesos, i Rafel Barraquer, paraire de la vila de Cardedeu. Segueix
l’àpoca del preu de la venda, signada a la parròquia de Llinars el 13 de març.
Joan Antoni Albanell, de la vila de Granollers, notari públic.
1A-2546
508 x 693
Al dors, en lletra coetània: “Nº 1. Gual. Carta de violari de pensió annual de nou lliuras quiscun any
pagadores a nou del mes de mars y preu de saxanta-tres lliuras, venut y creat per Jauma Parareda,
de la parròquia de Llinars, y Juana, muller sua, a Francesch Trias, de la parròchia de Santa Eulària de
Ronsana”. En xifres posteriors: “1587”.
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2608

1587, juny, 17. Barcelona.
Margarida Sala, vídua de Pere Sala, carnisser, ciutadà de Barcelona, dóna en permuta a Bernat Sala,
paraire de draps de llana, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 12 lliures de pensió anual i de 300
lliures de preu i propietat que rep sobre la ciutat de Barcelona cada 15 de juny, concretament sobre el
dret del vi i de la verema. Al seu torn, Bernat Sala dóna en permuta a Margarida un altre censal mort
de 330 sous i 3 diners de pensió anual i de 330 lliures, 4 sous i 3 diners de preu, que rep cada 8 de
juny sobre la ciutat de Manresa. Ambdós censals havien estat comprats per Antoni Sala. El permutant
Bernat Sala declara que és hereu del seu difunt germà Pere Sala. La permuta és feta en compliment
d’una sentència arbitral que ambdues parts permutants van confirmar i homologar ahir mateix amb
instrument públic en poder de Jaume d’Encontra, notari públic de Barcelona, i que havia estat pronunciada verbalment per Montserrat Ferrer i de Boscà i Miquel Salbà i de Vallseca, donzells, doctors en
ambdós drets, ciutadans de Barcelona.
Miquel Cellers, notari públic de Barcelona, en lloc de Jaume d’Encontra, connotari i preceptor seu,
malalt, clogué aquest instrument el 1589, març, 10.
1A-2547
508 x 390
Al dors, en lletra coetània, una anotació molt esborrada. En lletra posterior: “Fan per lo censal luït
a Bernat Sala, de preu de CCC lliures, pensió de 12 lliures, vi y verema, foli 285”.

2609

1587, desembre, 23. Barcelona.
Caterina Ollera, vídua de Miquel Oller, velluter, ciutadà de Barcelona, ven perpètuament a Arcàngel
Cessar, sabater, ciutadà de Barcelona, un censal mort ja creat de 15 lliures de pensió anual que la universitat de Ponts, a la diòcesi d’Urgell, li paga cada 7 de desembre, pel preu de 300 lliures. El censal fou
comprat amb carta de gràcia per Caterina Ollera a Jaume Puig, pagès, síndic de la vila de Ponts, amb
instrument públic clos a Barcelona el 7 de desembre de 1584 per Mateu Falcó, notari públic de
Barcelona. El 20 de gener de 1588, Joan Pijorell, causídic, ciutadà de Barcelona, procurador de Caterina
Ollera, notifica als paers de la vila de Ponts que en endavant hauran de respondre i satisfer anualment
a Arcàngel Cessar el censal que fins ara pagaven a la dita Caterina.
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Miquel Vives, notari públic de Barcelona.
1A-2548
622 x 526
Al dors, en lletra coetània: “Venda feta per la senyora Chaterina Ollera, viuda, muller relicta de
Miquel Oller, velluter, ciutadà de Barcelona, a mestre Archàngel Cessar, sabater, ciutadà de
Barcelona, de un censal creat de pensió de 15 lliures y de proprietat de CCC lliures, que ella rebie
sobre la universitat y singulars hòmens de la vila de Pons, del bisbat de Urgell, per preu de CCC
lliures. Aput (sic) Michaellem Vives, notarium Barchinone”. “Est in inventario (...) nº 2”. “Són de mossèn Pere Cezar y Arnau de Tayà”. “Nº XIII”.

2610

1589, gener, 11. Barcelona.
Maria Àngela Dusaia, vídua de Gaspar Dusai, òlim d’Aguilar, donzell, domiciliat a Barcelona, ven amb
carta de gràcia a Jeroni Talavera, notari públic de Barcelona, un censal mort de 520 sous de pensió
anual rebedor sobre els seus béns i els del seu marit cada 2 de desembre pel preu de 520 lliures.
Gaspar Dusai havia ordenat el seu darrer testament a Barcelona el 12 d’octubre de 1586, en poder
del mateix notari Jeroni Talavera. Segueix l’àpoca del preu de la venda, en la qual es fa constar que
Maria Àngela ha rebut, ultra les 520 lliures, altres 3 lliures i 5 sous corresponents a la pensió entre el 2
de desembre passat i el dia d’avui.
Joan Sala, notari públic de Barcelona.
1A-2549
729 x 646
Al dors, en lletra una mica posterior: “Fan per lo censal luït a mossèn Hierònym Talavera, notari de
Barcelona, per lo clavari de la present ciutat, a 28 de janer, 1591. Rebie·s a 2 de desembre, ordinari
(...) tots sens faltar-y res”.
Dolent. Pergamí en mal estat de conservació, malmès a la part dreta, amb pèrdua d’escriptura.
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2611

1589, juliol, 1. Barcelona.
Marquesa Palaudàries, vídua de Joan Palaudàries, donzell, domiciliat a Barcelona, tenint i posseint per
dot, esponsalici i altres drets tota l’heretat del seu difunt marit, confessa i reconeix a Gervasi ça Pila, clavari de la ciutat de Barcelona, que li ha pagat 120 sous per les tres pensions corresponents als anys
1586, 1587 i 1588 del censal mort de 40 sous de pensió anual que rep sobre la ciutat cada 8 d’agost.
No hi ha la subscripció notarial.
1A-2550
126 x 172

2612

1589, juliol, 20. Barcelona.
Testament de Francesc Petit, mestre de cases, ciutadà de Barcelona. Nomena executors la seva muller
Francina Petita, Francesc Reyner, calceter, i Joan Aygones, mestre de cases, ciutadans de Barcelona.
Disposa ser enterrat en el vas o carner de la confraria de Santa Eulàlia de la seu de Barcelona, de la
qual és confrare. Ordena que siguin pagats tots els seus deutes i funda dues misses anuals a la capella
de Santa Eulàlia de la seu. Fa llegats a la seva muller i als seus fills Margarida i Francesc, el qual és
nomenat hereu universal del tots els seus béns.
Salvador Masclans, notari públic de Barcelona.
1A-2551
264 x 620
Al dors, en lletra coetània: “Testament de Francesch Petit, mestre de casas”.

2613

1589, juliol, 27. Barcelona.
Testament de Caterina Serra, muller de Pere Serra, brodador d’or, ciutadà de Barcelona, filla dels difunts
Pere Marcet, ballester, ciutadà de Barcelona, i de Francina. Elegeix marmessors el seu espòs Pere Serra,
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Francesc Font, notari, ciutadà de Barcelona, gendre seu, i Joana Font, filla seva. Ordena ser enterrada en
el vas o carner del monestir de Jesús, fora muralles, on hi ha la seva mare, o en el dels confrares del Cos
Preciós de Jesucrist a Santa Maria del Mar, d’on és cofraressa. Disposa la celebració de nombroses misses i fa llegats pietosos diversos. Nomena hereu universal el seu marit Pere Serra, i esmenta les seves
filles Joana Font, Caterina i Anna, i també Pau Vidal, fill del seu primer marit, paraire, ciutadà de
Barcelona. També nomena el seu nebot Francesc Marcet, frare franciscà.
Lluís Torres, notari públic de Barcelona.
1A-2552
371 x 677
Al dors, en lletra coetània: “Testament de la senyora Chaterina Serra, quòndam, muller de l’honorable mossèn Pere Serra”.

2614

1590, setembre, 26. Barcelona.
Joan Dimes Loris, bisbe de Barcelona, atorga a Gervasi Granell, clergue de Barcelona, la capellania fundada sota la invocació de Santa Maria de l’Esperança a l’església parroquial dels Sants Just i Pastor,
amb les rendes i els fruits pertinents, vacant per mort de l’últim possessor Francesc Montillo, prevere, i
les condicions de fer-hi residència personal i no alienar-la sense el seu permís o el dels seus successors.
Li permet gaudir d’altres beneficis, segons antigues consuetuds, sempre que hi posi substituts. Segueix el
lliurament de la possessió corporal de la dita capellania per part de Mateu Munt, prevere d’Urgell, amb
tots els drets i les possessions (1590, octubre, 3).
Pere Dalmau, prevere beneficiat de la catedral de Barcelona, notari públic per autoritat apostòlica,
regent la cort del vicariat de la catedral de Barcelona, per Pau Calopa, notari públic de Barcelona,
escrivà de la dita cort.
1A-2553
298 x 275
Al dors, en lletra coetània: “Collació de mossèn Gervasi Granell”.
Segell sec pendent de paper.
Signatura autògrafa del bisbe.
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2613. Testament de Caterina
Serra, muller de Pere Serra,
brodador d’or, ciutadà de
Barcelona. Nomena marmessors, disposa llegats diversos i
nomena hereu universal el
seu marit. Vol ser enterrada
en el vas del monestir de
Jesús, fora muralles, on hi ha
la seva mare, o en el dels
confrares del Cos Preciós de
Jesucrist, a Santa Maria del
Mar, d’on és confraressa.
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2615

1591, juliol, 26. Barcelona.
Elisabet Bosca, vídua de Guillem Bosc, taverner, ciutadà de Barcelona, com a hereva dels béns que foren
de la seva filla Eulàlia Taronja, vídua de Jeroni Taronja, mestre de cases, ciutadà de Barcelona, fa restitució, definició i remissió a Paula Niella, vídua i hereva en vida natural seva de Miquel Niell, davantaler, ciutadà de Barcelona, d’unes cases amb un hort que posseeix a la ciutat de Barcelona, al carrer de
n’Estruc, sota el domini alodial del benefici de Sant Joan Apòstol fundat a l’església del monestir de
Santa Anna de Barcelona. Elisabet Bosca fa la present restitució per la migradesa que la prestació dels
censos de les esmentades cases reporta a la seva herència. Són especificades les afrontacions de les
cases, les diverses transmissions que han tingut i els censos que presten. Paula Niella accepta la devolució i confessa haver rebut d’Elisabet Bosca 34 sous en compliment del cens que li era degut.
Maties de Déu, notari públic de Barcelona.
1A-2554
594 x 347
Al dors, en lletra coetània: “Restitució y retiment fet per Elisabeth Bosca a Paula Niella de unes
cases al carrer d’en Struch”. En lletra posterior: “Fan per la venda de la casa del carrer d’en Struch
feta per Elisabet Vidala als senyors consellers”.

2616

1592, gener, 11. Barcelona.
Testament de Margarida Albar, muller de Jaume Albar, hortolà, ciutadà de Barcelona, filla de Joan
Canals, pagès, natural de la vila de Puigcerdà, i de Marquesa, difunts. Nomena marmessors el seu marit
Jaume i Joana Gràcia Feu, vídua de Jaume Feu, notari, ciutadà de Barcelona. Ordena ser enterrada al
claustre de la seu de Barcelona, davant la capella de Tots Sants, en el vas on fou soterrat el seu primer
marit mestre Pere Pous, boter. Disposa que siguin pagats tots els seus deutes i celebrades diverses misses a l’església de Sant Agustí per a la seva ànima. Nomena hereu universal de tots els seus béns el seu
marit Jaume Albar. El testament fou ordenat i signat al monestir de Jerusalem, de Barcelona, a l’estança
dita de l’hortolà i del pastrim.
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2615. Elisabet Bosca, vídua de
Guillem Bosc, taverner, ciutadà de Barcelona, restitueix a
Paula Niella, vídua i hereva de
Miquel Niell, davantaler, ciutadà de Barcelona, unes cases
del carrer de n’Estruc, per la
migradesa que la prestació
dels censos reporta a la seva
herència. Paula Niella s’avé a
la devolució i reconeix haver
rebut d’Elisabet Bosca 34
sous en compliment del cens
que li era degut.
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Sebastià Llanas, per autoritats apostòlica i reial notari públic, ciutadà de Barcelona.
1A-2555
278 x 389
Al dors, en lletra coetània: “Testament de Margarida Albar (...)”.
Català.

2617

1592, abril, 4. Tarragona.
Marc Rull, per autoritats apostòlica i reial notari públic, ciutadà, escrivà de la casa del Consolat i del
Consell de la ciutat de Tarragona, atesta i dóna fe que amb instrument rebut en poder seu a Tarragona
el 4 d’abril de 1592, conservat a l’arxiu de la ciutat, Joan Lluís Liula, doctor en arts i medicina, Francesc
Febrer i Pere Vidal, cònsols de la ciutat de Tarragona, com a marmessors de la causa pia fundada per
Constança Desplà i distribuïdors i consignadors de la tercera part de les seves rendes als més propers
en grau de parentiu i consanguinitat, assignaren i consignaren, en compliment de la sentència i declaració donades el 5 de març passat per Gabriel Marquet, vicari general de l’arquebisbe de Tarragona, a
Desideri de Montserrat, donzell de Tarragona, la tercera part de l’esmentada causa pia, per haver-se trobat que era el parent més proper de la fundadora després de la mort del seu germà Gaspar Fruitós de
Montserrat, el qual n’era el consignatari des del 18 de gener de 1587. Els cònsols li cediren el dret de
reclamar i recuperar la dita tercera part de la causa pia, cobrar-ne els pagaments anuals deguts i signar
les àpoques corresponents, tot intimant els consellers de la ciutat de Barcelona i altres persones interessades que responguin al dit Desideri de Montserrat de tots els drets de la dita tercera part de la causa
pia. L’endemà, dia 5, Gabriel Marquet, vicari general de l’arquebisbe de Tarragona Joan Terés, confirmà
l’assignació a favor de l’esmentat Desideri de Montserrat.
Marc Rull, per autoritats apostòlica i reial notari públic, escrivà de la casa del Consell i del Consolat
de Tarragona.
1A-2556
321 x 396
Al dors, en lletra coetània: “Consignació feta per los magnífichs senyors cònsols de Tarragona al
senyor Desiderio de Monserrat de las quinze lliures de la obra pia de la senyora Constança
Desplà, pagadoras a divuyt de octubre. XV lliures”.
Pergamí cosit amb el que conté el document núm. 2634.
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2618

1592, novembre, 7. Barcelona.
Francesc Sebastià Martí, donzell, habitant de Barcelona, coadjutor a l’ofici del Mestre Racional, ven i concedeix a Onofre Ferran, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, unes cases amb dos portals
situades al cap del carrer del Regomir, que posseeix pels hereus i successors de Violant Giberta, vídua
de Pere Gibert, donzell, domiciliat a Barcelona, a cens de 6 lliures i 15 sous, sota el domini alodial del
benefici de Santa Agnès de la seu de Barcelona. També li ven i concedeix un hospici o cases que posseeix pel mateixos hereus i successors de Violant Giberta, situat vora el castell del Regomir, sota el
domini alodial de la Pia Almoina de la seu de Barcelona, a cens de 2 morabatins. Es donen les afrontacions de tots els immobles. Preu de la venda: 264 lliures. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Hi manca la subscripció notarial.
1A-2557
742 x 523
Al dors, en lletra coetània: “Venda feta per lo senyor Francesch Sebastià Martí, donzell, donzell (sic)
en Barcelona populat, al magnífich senyor mossèn Onofre Ferran, doctor en drets, ciutadà de
Barcelona, de unes cases situades en la present ciutat de Barcelona, al Regomí, per preu de doscentes sexanta-quatre lliures, franches de lluïsme. És-y la àpocha de dit preu”. “Aguiló”. “Apud
Michaelem Cellers, notarium Barchinone”. Hi ha altres anotacions il·legibles.

2619

1592, novembre, 17. Granyena.
Lluís Roger de Lloria, castlà de la castlania del lloc i castell de Granyena, a la vegueria de Cervera i diòcesi de Vic, acuitat per la necessitat, ven amb carta de gràcia a Amador Macià, del lloc de Torallola, de la
varvassoria de Toralla, a la diòcesi d’Urgell, un censal mort ja creat de 100 sous de pensió anual i de
100 lliures de preu o propietat, que percep anualment el dia de Sant Miquel de setembre sobre la universitat i els singulars del lloc d’Escós, a la baronia d’Estac, a la diòcesi d’Urgell. Lluís Roger de Lloria
havia comprat el censal amb carta de gràcia a Mateu Llenes, de la vila de Sort, del marquesat de
Pallars i diòcesi d’Urgell, amb instrument rebut en poder de Martí Vilansosa, per autoritats apostòlica i
reial notari públic, habitant de Sort, el 13 de juny de 1588. Preu de la venda: 100 lliures. Segueix l’àpoca del preu de la venda. Tot seguit hi ha una acta notarial del dia 12 de novembre de 1593, rebuda i
closa en poder de Bartomeu Nadal, per autoritats apostòlica i reial notari públic de la vila de Talarn, per
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la qual consta que el dia 10 de novembre de 1593 fou feta, de part del sotsveguer del Pallars, una intimació de resposta de censal a Macià Baró, cònsol aleshores del lloc d’Escós, perquè a partir del 17 de
novembre de 1592 la universitat d’Escós respongui a tots els efectes a Amador Macià del censal que
fins ara rebia anualment Lluís Roger de Lloria sobre la dita universitat.
Francesc Riera, prevere, rector de la parròquia del castell i lloc de Granyena, per autoritats ordinària i apostòlica notari públic de la diòcesi de Vic.
1A-2558
706 x 539
Al dors, en lletra coetània i posterior, anotacions esborrades.
Regular. Taques d’humitat al llarg de tota la part dreta.

2620

1593, gener, 14. Barcelona.
Segimon Francesc Roquer, mercader, senyor i hereu de la casa del Roquer, de la parròquia de Sant
Quirze d’Arbúcies, a la diòcesi de Girona, confessa i reconeix a Maria, contractada per muller seva, filla
de Rafel Figarola, pagès, de la parròquia de Santa Maria de Seva, a la diòcesi de Vic, i de Joana, difunta,
que li ha pagat les 600 lliures que l’esmentat seu pare li havia donat perquè les aportés com a dot del
seu matrimoni. Els capítols matrimonials entre Segimon Francesc i Maria han estat signats avui mateix
amb instrument en poder del notari infrascrit.
Salvador Coll, notari públic de Barcelona.
1A-2559
203 x 392

2621

1593, juny, 30. Barcelona.
Joan Vila, doctor en arts i sagrada teologia, canonge de Barcelona, rector de la Universitat i de
l’Acadèmia General de la ciutat de Barcelona, després de la presentació testimonial que n’ha fet
Francesc Broquetes, prevere, doctor en arts i sagrada teologia, catedràtic de la dita Universitat, confereix
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a Guerau Joventells, del lloc de Bescanó, a la diòcesi de Girona, el grau de batxiller en arts, una vegada
que, d’acord amb els estatuts de la mateixa Universitat, hagi estat examinat per uns examinadors
especialment diputats pel mateix rector. Guerau Joventells és admès al grau de batxiller en arts i filosofia, després de prestar el jurament acostumat segons les disposicions del darrer concili tridentí. La graduació és feta en presència dels consellers de Barcelona i de diversos testimonis.
Hi manca la subscripció notarial.
1A-2560
269 x 199

2622

1593, setembre, 25. Madrid.
Testament de Miquel Joan Quintana, donzell, doctor en ambdós drets, del Consell de sa Majestat i
Regent seu en el Suprem d’Aragó, fill dels difunts micer Miquel Quintana, doctor i cavaller, i de
Magdalena de la Cambra. Nomena marmessors la seva muller Violant Quintana i Olives, micer Esteve
Vives, del Consell de sa Majestat en el regne de València, micer Joan Castelló, de la Reial Audiència de
Catalunya, i el doctor Rafel Çafont, cunyats seus. Elegeix sepultura en el monestir de Sant Agustí de
Barcelona, en el vas o carner on són enterrats els seus pares; si moria a Madrid, ordena que dipositin el
seu cos a l’Hospital General d’aquesta vila per celebrar-hi la solemnitat dels funerals, abans de ser traslladat a Barcelona. Institueix la seva muller Violant hereva universal de tots els seus béns, i fa llegats als
seus fills Magdalena, Anna Maria, Josep i Miquel.
Francesc Çafont, escrivà reial de manament i notari públic per tota la terra i dominació reials.
1A-2561
485 x 450
Al dors, en lletra coetània: “Testament del senyor regent Miquel Joan Quintana”.
Regular. Taques de fongs i la lletra esborrada en alguns passatges.
Català.
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2621. Joan Vila, doctor en arts
i teologia, canonge de Barcelona, rector de la Universitat i
de l’Acadèmia General de la
ciutat, confereix a Guerau
Joventells, del lloc de Bescanó,
el grau de batxiller en arts,
després d’haver estat examinat per un tribunal designat
especialment pel rector.
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2623

1593, octubre, 5. Barcelona.
Antoni Bossa, prevere, obtentor del benefici de Santa Cecília a l’església parroquial de Sant Miquel de
Barcelona, confirma i estableix de nou a Jerònima d’Ollers i de Vilanova, vídua d’Ambròs d’Ollers, doctor
en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, i al seu fill Jeroni d’Ollers, també doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, unes cases amb un portal obert al carrer, amb tots els seus drets i les seves pertinences, que tenen al carrer del Regomir sota el domini alodial de l’esmentat benefici, a cens de 28 sous i 8
diners anuals pagadors per Nadal. Es donen les afrontacions de les cases. Antoni Bossa confessa haver
rebut 9 sous per la present confirmació i nou establiment.
Miquel Cellers, notari públic de Barcelona.
1A-2562
694 x 537
Al dors, notes dorsals esborrades.
Aquest document i el següent, el núm. 2624, estan escrits en el mateix pergamí.

2624

1593, octubre, 5. Barcelona.
Jerònima d’Ollers i de Vilanova, vídua d’Ambròs d’Ollers, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, i
el seu fill Jeroni d’Ollers, també doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, venen i concedeixen a
Onofre Ferran, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, unes cases amb un portal obert al carrer
amb tots els seus drets i les seves pertinences, que tenen al carrer del Regomir sota el domini alodial
del benefici de Santa Cecília de la parròquia de Sant Miquel de Barcelona, a cens de 28 sous i 8 diners
anuals pagadors per Nadal. Es donen les afrontacions de les cases. Preu de la venda: 315 lliures.
Segueix l’àpoca del preu de la venda, desglossant les 315 lliures en diversos conceptes.
Miquel Cellers, notari públic de Barcelona.
1A-2562
694 x 537
Al dors, notes molt esborrades.
Aquest document i l’anterior, el núm. 2623, estan escrits en el mateix pergamí.
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2625

1593, octubre, 5. Barcelona.
Acta notarial per la qual Jerònima d’Ollers i de Vilanova, vídua d’Ambròs d’Ollers, i el fill comú Jeroni, tots
dos doctors en ambdós drets, ciutadans de Barcelona, fan lliurament a Onofre Ferran, també doctor en
ambdós drets, ciutadà de Barcelona, de la possessió corporal de les cases situades al carrer del Regomir
que avui mateix li han venut amb instrument rebut en poder del notari infrascrit.
Miquel Cellers, notari públic de Barcelona.
1A-2563
162 x 402
Al dors, en lletra coetània: “Possessió donada per mossèn Hierònim (...) Ferran, de totas aquellas
casas (...) situadas en la present ciutat de Barcelona, en lo carrer del Regomir”.

2626

1594, gener, 3. Barcelona.
Francesc Peris, abans clergue de Barcelona, ara prevere, com a procurador de l’abadessa i del monestir
de Sant Pere de les Puelles, confirma i estableix de nou a Pere Avellà, mercader, ciutadà de Barcelona,
una peça de terra amb aigua per regar, arbres i unes cases enrunades, situada en el suburbi de
Barcelona, vora el Portal Nou i un abeurador sota els molins dits de Soler, davant d’un pont que hi ha.
Els avantpassats de Pere Avellà ja tenien la terra sota el domini alodial del monestir de Sant Pere, a
cens de 4 lliures i 10 sous anuals pagador en dues meitats: una per Sant Joan del mes de juny, i l’altra
per Nadal. Francesc Peris confessa i reconeix haver rebut de Pere Avellà 9 sous per la present confirmació, la qual substitueix l’antiga carta precària de l’establiment que Pere Avellà afirma sota jurament que
no ha pogut trobar enlloc i que hom dóna per perduda.
Bernat Puigvert, notari públic de Barcelona.
1A-2564
315 x 395
Al dors, en lletra coetània, hi ha dues anotacions molt esborrades.
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2627

1594, maig, 25. Barcelona.
Jaume Fiella, Berenguer Vila, canonges de la seu de Barcelona, Guillem Oliver i Joan Fuster, administradors
de l’Hospital de Barcelona, estableixen en emfiteusi a Pere Guillem Travesset, notari, ciutadà de Barcelona,
un hospici que l’Hospital posseeix en franc alou al carrer del Call, vora el Castell Nou de la ciutat. Són
donades les afrontacions de l’immoble. Pere Guillem Travesset pagarà cada any un cens de 3 lliures i 12
sous el dia de la festa de la Circumcisió (1 de gener). Els administradors reconeixen haver rebut de l’emfiteuta un parell de pollastres per dret d’entrada. Pere Guillem Travesset accepta l’establiment, promet complir totes les seves clàusules obligant-hi els seus béns i signa el contracte l’endemà, dia 26.
Hi manca la subscripció notarial.
1A-2565
290 x 400
Probablement hi manca la subscripció notarial perquè el pergamí fou retallat posteriorment.

2628

1594, juliol, 12. Barcelona.
Bernardino de Cárdenas, duc de Maqueda, marquès d’Elx, conseller reial, lloctinent i capità general del principat de Catalunya i dels comtats del Rosselló i de la Cerdanya, en nom de Felip I, confirma i autoritza els capítols que li han presentat els síndics de la confraria dels manyans de la ciutat de Barcelona, prèviament reconeguts per Miquel Cordelles, conseller reial i regent la seva cancelleria. Els capítols exposen la difícil i delicada
situació econòmica que pateix la confraria, obligada a pagar moltes despeses de representació i de culte religiós, i proposen no solament un augment dels drets d’examen dels futurs manyans, sinó també l’enduriment
de les penes i els controls de seguretat en la revisió, per exemple, de la soldadura fraudulenta i altament perillosa amb aram dels canons que es fabriquen a la ciutat, en examinar i aprovar els canons d’escopetes i arcabussos, en prohibir-ne la prolongació sense el vistiplau dels oficials manyans, en vetllar per detectar i destruir
les falsificacions, etcètera. Les penes imposades seran destinades a la sustentació de la confraria.
Gabriel Olzina.
1A-2566
423 x 689
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Al dors, en lletra coetània: “Registrata”. “Privilegi per lo que han de pagar de exàmens y per la
prova dels canons”. “Ordinacions de la Confraria dels Manyans de la ciutat de Barcelona”.
Hi manca el segell.

2629

1595, octubre, 5. Barcelona.
Onofre Balcells, Pere Pau Caçador, canonges de la seu de Barcelona, Miquel Ferrer, donzell, i Melcior Bartrola,
mercader, ciutadà de Barcelona, administradors, rectors i governadors de l’Hospital General de la Santa Creu
de Barcelona, confirmen i estableixen novament en emfiteusi a Jeroni Argensola, donzell, domiciliat a la parròquia de Pineda, del terme de Montpalau, com a usufructuari, i a la seva muller Montserrada Blanes
Vallseca i d’Argensola, com a propietària, absent, unes cases amb tres portals oberts al carrer i un gran pati,
situades al carrer de n’Arlet, de Barcelona, vora l’església dels Sants Just i Pastor. Les cases són tingudes sota
el domini alodial de l’Hospital, a cens de 23 sous i 4 diners cada any, pagadors en dos terminis. Es donen
les afrontacions de les cases. Els administradors de l’Hospital reconeixen haver rebut de Jeroni Argensola 9
sous per la present confirmació, la qual substitueix l’antiga carta precària de l’establiment que els arrendataris declaren sota jurament que no han pogut trobar enlloc i que hom dóna per perduda.
Esteve Gilabert Bruniquer, notari públic de Barcelona, en substitució de Joan Sala, notari i escrivà
de l’Hospital, absent.
1A-2567
534 x 328
Al dors, en lletra coetània: “Precari de les cases de Argensola, junt a la Taula, que són de la ciutat”.

2630

1595, novembre, 10. Barcelona.
Nicolau Lentisclà, notari públic de Barcelona, com a procurador de la causa pia fundada per Constança
Desplà, difunta, confessa i reconeix a Montserrat Montalt, mercader, clavari de Barcelona, que li ha
pagat mitjançant la Taula de Canvi de la ciutat 146 sous i 4 diners per dues pensions degudes dels
anys 1594 i 1595 pagadores a la causa pia el dia 10 de novembre; uns altres 240 sous pagadors el
24 de setembre passat, i, finalment, 326 sous i 10 diners més pagadors el 15 d’octubre passat. Aquests
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2628. Bernardino de
Cárdenas, lloctinent i capità
general del Principat de
Catalunya i dels comtats de
Rosselló i Cerdanya, confirma
els capítols presentats pels
síndics de la confraria dels
manyans de Barcelona, els
quals proposen augmentar els
drets d’examen dels futurs
manyans, reforçar els controls

de qualitat i seguretat de les
armes que fabriquen i vetllar
per detectar i destruir les falsificacions que seran descobertes.
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pagaments corresponen a les pensions de diversos censals morts rebedors anualment per l’esmentada
causa pia. El mateix notari, en qualitat de procurador de la causa pia fundada per Andreu de Malla,
difunt, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix haver rebut del mateix clavari 640 sous corresponents
a la pensió pagadora el 24 de gener passat d’un censal mort que la dita causa pia rep anualment.
Nicolau Lentisclà, notari públic de Barcelona.
1A-2568
407 x 164

2631

1596, gener, 23. Barcelona.
Francesc Torrent, matalasser, i Antoni Pons, boter, ciutadans de Barcelona, tutors de les persones i els béns de
Melcior Cirera, pupil, i dels altres fills i hereus del difunt intestat Llorenç Cirera, sastre, ciutadà de Barcelona, i
de Margarida, venen a Joan [Dimes Loris], bisbe de Barcelona, Bernat Taverner, ciutadà honrat de la ciutat, i
Gaspar Pau Bou, doctor en ambdós drets, donzell, domiciliat a Barcelona, tutors i curadors de la persona i els
béns de Fèlix Malendric, impúber, fill pupil i hereu universal de Joan Malendric, habitant de Barcelona, un
cens anual de 7 lliures sobre unes cases del carrer dels Vigatans, de Barcelona, que cada 23 de juliol paga
Antoni Vidal, donzell, domiciliat a Barcelona. Es donen les afrontacions de les cases i els antecedents de la
seva transmissió. Preu de la venda: 140 lliures. Aquest import serà esmerçat a pagar les 316 lliures i els 8
sous deguts pels pupils Cirera a Joan Prinyonosa, prevere, prior de Sant Genís de Rocafort, a la diòcesi de
Barcelona, el qual, com a persona privada, les havia anat avançant per cobrir les necessitats dels Cirera.
Francesc Pedralbes, notari públic de Barcelona.
1A-2569
852 x 687
Al dors, en lletra coetània, diverses anotacions esborrades. En lletra posterior: “Es una venda de un
censo de 23 libras por una casa cita en Barcelona y calle del<s> Vigatans, otorgada por los tudores y curadores de Melchor Cirera a favor de los tudores y curadores de don Felix Malendric, por
precio de 140 libras, y a dentro se hallarán unos papeles correspondientes a esta venda. De nº
47”. “Son de la casa Sagrera de Caldes”.
La nota, en lletra posterior, és en castellà.
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2632

1596, març, 20. Ponts.
Joan Grau, negociant, la seva muller Joana, llur fill Joan Grau, paraire de draps de llana, la seva muller
Joana, Jaume Cisquella, sastre, i la seva muller Àngela, tots de la vila de Ponts, venen amb carta de gràcia a Bartomeu Paneres, prevere, de la mateixa vila, a la diòcesi d’Urgell, un censal mort de 5 lliures de
pensió anual pagadores cada 21 de març, pel preu de 100 lliures. En garantia del pagament de la
pensió, els venedors obliguen diverses propietats immobiliàries situades a Ponts mateix. Segueix l’àpoca
del preu de la venda.
Pere Bellver i de Pons, donzell, notari públic de la vila de Ponts.
1A-2570
765 x 550
Al dors, anotacions esborrades.
Dolent. Pergamí en mal estat de conservació de la part central i dels marges, amb pèrdua d’escriptura en diversos passatges.

2633

1596, abril, 22. Barcelona.
Testament de Baltasar Soler, negociant, ciutadà de Barcelona, fill dels difunts Baltasar Soler, negociant, de
Vilallonga, a l’arquebisbat de Tarragona, després ciutadà de Barcelona, i de Caterina. Nomena marmessors Francesc Barberà, apotecari, Bartomeu Vila, blanquer, i Gabriel Rander, taverner, ciutadans de
Barcelona. Primerament, ordena pagar tots els seus deutes. Elegeix sepultura en el vas o carner de la
confraria de Santa Eulàlia de la seu de Barcelona, de la qual és confrare. Fa deixes per a misses i per als
Hospitals General i de la Misericòrdia de Barcelona, i llega diverses quantitats de diners a persones particulars: Pere Estaper, carreter de la vila de Reus; Antoni Pallarès, dit Alarb, del carrer de la Galera, de Reus;
Andreu Virgili, ataconador de Sant Boi, parent de la seva mare; Esperança Capdevila, donzella i serventa, i
Pere Torredemer, menor, negociant de Reus, cunyat seu, germà de la seva difunta muller Joana. Institueix
hereva universal de tots els seus béns la seva germana Jerònima Soler, d’uns deu anys d’edat, la qual residirà a casa del marmessor Francesc Barberà. Els tres marmessors administraran i regiran conjuntament
l’herència de Jerònima fins que contregui matrimoni. El testament fou llegit i publicat pel mateix notari el
dia 26 d’abril, una vegada mort i enterrat el testador, a la seva casa del carrer de n’Amargós.
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Salvador Masclans, notari públic de Barcelona.
1A-2571
431 x 447
Al dors, en lletra coetània: “Testament de mossèn Baltezar Soler”.

2634

1596, maig, 27. Tarragona.
Acta notarial en la qual Desideri de Montserrat, donzell, domiciliat a Tarragona, en presència de Jeroni
Rocamora i Pau Gil, ciutadans, cònsols aquest any de la ciutat de Tarragona juntament amb el cònsol primer Joan Lluís Liula, doctor en arts i medicina, ciutadà, absent per malaltia, marmessors de la causa pia
fundada per Constança Desplà i distribuïdors i consignadors de la tercera part de les seves rendes als més
propers en grau de parentiu i consanguinitat, exposa als esmentats cònsols, presents a la casa del
Consolat, que vulguin declarar si en la consignació que els cònsols de l’any 1592 li feren de la dita tercera
part de la causa pia hi són inclosos o no els lluïsmes i foriscapis deguts i devedors dels censos i les rendes
de la causa pia, atès que en l’instrument de la consignació no hi són especificats expressament. Els cònsols
declaren, després de tenir consulta amb els advocats de la ciutat, que els lluïsmes i foriscapis deguts i devedors a la dita causa pia han de ser compresos en la consignació que li feren els cònsols antecessors seus.
Marc Rull, notari públic, ciutadà i escrivà de la casa del Consell i del Consolat de la ciutat de
Tarragona.
1A-2572
233 x 393
Pergamí cosit amb el que conté el document núm. 2617.

2635

1596, setembre, 30.Vilafranca del Penedès.
Pau Torrents, pagès, de Vilafranca del Penedès, i la seva muller Francesca venen amb carta de gràcia a
la comunitat de preveres de l’església parroquial de Vilafranca del Penedès un censal mort de 7 lliures
de pensió anual rebedores cada 30 de setembre sobre una casa i unes peces de terra, pel preu de
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2634. Document superior:
Marc Rull, notari, escrivà de
la casa del Consolat i del
Consell de la ciutat de
Tarragona, certifica que els
cònsols tarragonins han assignat a Desideri de Montserrat,
donzell de Tarragona, la tercera part de la causa pia fundada per Constança Desplà,
en compliment d’una sentència i declaració donades pel
vicari general de l’arquebisbe
de Tarragona, per haver-se
trobat que era el parent més
proper de la fundadora després de la mort del seu germà
Gaspar Fruitós de Montserrat,
el qual n’era fins ara el consignatari. S’hi fa constar que els
consellers de Barcelona hauran de respondre a Desideri
de Montserrat de tots els
drets de la dita tercera part
de la causa pia.
Document inferior: Desideri de
Montserrat, donzell, domiciliat
a Tarragona, demana als cònsols de Tarragona que declarin si en la consignació que els
seus antecessors en el consolat li van fer de la tercera part
de la causa pia fundada per
Constança Desplà hi són
inclosos o no els lluïsmes i
foriscapis de les rendes de
l’esmentada causa pia. Els
cònsols declaren que hi són
compresos efectivament.
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140 lliures, a for o raó de 20.000 sous per mil sous de pensió. Els venedors ofereixen quatre fiadors
com a garants del pagament del censal: Pere Joan Torrents, dels Agullons, en el terme de Mediona, el
seu fill Pere Joan Torrents, Sebastià Torrents i el seu fill Sebastià Torrents, pagesos, del dit terme. Pau
Torrents obliga, com a garantia de pagament, unes cases a Sant Joan de Conilles, en el terme de
Mediona, i diverses peces de terra, de totes les quals són donades les afrontacions i els antecedents de
la seva transmissió. Segueixen dues àpoques del preu de la venda: l’una del dia 1 d’octubre, amb el
rebut de 50 lliures, i l’altra del dia 5 de desembre, amb el rebut de 28 lliures. Una anotació afegida pel
mateix notari informa que el mateix dia 30 de setembre Pau Torrents lliurà al procurador de la comunitat de preveres de Vilafranca la possessió de les propietats especialment obligades en aquest censal.
Pau Xammar, de Vilafranca del Penedès, per autoritats reial i de l’ardiaca del Penedès notari públic
per tot el principat de Catalunya.
1A-2573
371 x 618; 379 x 613
Al dors, en lletra coetània: “Carta de VII lliures de pensió annual de censal, les quals tots anys a
XXX de setembre fan y presten Joan Torrents, pagès de Vilafrancha, y Francescha, muller sua, a la
venerable comunitat dels preveres de la dita vila”. En lletra posterior: “Setembre” i altres anotacions esborrades i pràcticament il·legibles.
Regular. Document tallat en dues meitats, amb la pèrdua d’unes poques ratlles del text en el tall.

2636

1599, desembre, 22. Madrid.
Felip II de Catalunya-Aragó nomena el seu domèstic Garcimazo de la Vega procurador especial i general per reclamar i rebre, en nom seu, de la Taula de Canvi de Barcelona i d’altres taules de canviadors i
bancs de la ciutat de Barcelona i també de la vila de Madrid, on resideix la seva Cort, totes aquelles
quantitats de moneda que entre el dia d’avui i el darrer d’abril vinent de 1600 seran dipositades per
qualsevol causa en l’esmentada taula i en altres taules i bancs de Barcelona i Madrid, com també fer-hi
dites i imposicions de qualssevol partides. També l’autoritza a signar àpoques, albarans, definicions i
altres qualssevol cauteles necessàries.
Pere Franquesa, conseller, secretari del rei i notari públic per tota la terra i dominació reials.
1A-2574
571 x 652
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Al dors, en lletra coetània: “Registrata”. “Vuestra Magestat da poder a Garcimasso de la Vega para
cobrar de qualesquier bancos d’esta Corte y de la Tabla de Barcelona qualquier dinero que se
haya librado a Vuestra Magestat por cosas de la Corona de Aragón”.
Hi manca el segell.

2637

15(..), agost, 1. Barcelona.
Testament de Caterina, vídua en primeres núpcies de Guillem [Llombard, coraller, ciutadà de Barcelona, i
en segones] núpcies de Martí Garcia, manescal, ciutadà de Barcelona. Nomena marmessors, potser
entre d’altres, el seu gendre Jaume Poc, flequer, ciutadà de Barcelona, i Joan Aragonès, sabater. Elegeix
sepultura a la catedral de Barcelona, al carner de Santa Eulàlia, i ordena la celebració de misses per a
la salvació de la seva ànima. Realitza deixes a la capella de Santa Eulàlia de la Seu. Fa llegats als fills
del seu difunt nebot Janot Sants, espaser, fill del difunt Pere Sants, i el seu nét Miquel Bastant, fill del
difunt homònim, ballester, i la seva muller Tecla, néta de la dita Caterina, a qui llega els censos que rebia
a la vila de Mataró. Nomena curadors de la persona i béns del seu nét Joan Aragonés. Finalment, declara hereva universal la seva filla Tecla Cecília, filla comuna de la dita Caterina i el seu primer marit
Guillem Llombard, ara Tecla Poc.
Francesc Martí, notari públic de Barcelona, [tinent les escriptures del difunt Benet Joan], connotari
seu, li dóna forma pública.
1A-2575
305 x 398
Al dors, en lletra coetània: “Testament de la dona na Caterina Garcia”.
Dolent. Molt tacat per fongs que en dificulten molt la lectura.
Català.
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2638

1600, juny, 17. Barcelona.
Acta notarial de la presentació feta per Joan Sala, notari públic de Barcelona i síndic de la ciutat, a l’oficina del Mestre Racional de la casa i cort del rei en els regnes de la Corona d’Aragó, de la sentència
dictada pels proveïdors dels greuges de les Corts celebrades a la ciutat de Barcelona l’any 1599, juntament amb el procés original del greuge donat a les dites Corts pel mateix síndic, per raó del nou impost
que els consellers de Barcelona han pagat a la cort reial del regne de Sicília pels forments que han tret
d’aquest regne, per a la provisió de la seva ciutat, entre les Corts de 1564 i les de 1599. Examinat el
procés pel Mestre Racional i format compte de les partides adjudicades a la ciutat, resulta que els consellers han pagat, en nom de la ciutat, 96.824 unces i 12 tarins de Sicília pel valor de 73.367 tretes de
forment sicilià, extret del dit regne entre els anys 1564 i 1599. Aquell preu, reduït a la moneda de
Barcelona, equival a 268.884 lliures, 9 sous i 2 diners. Hi ha adjunta la sentència dels jutges i proveïdors dels greuges de les Corts de 1599, de 8 de maig de 1600, per la qual condemnen el procurador
fiscal patrimonial del rei a pagar al síndic de Barcelona totes les quantitats de moneda que la ciutat
hagués satisfet en el regne de Sicília pel dret del nou impost sobre la treta de forments entre els anys
1564 i 1599, ja que la ciutat és exempta de tot dret de treta per privilegis reials, ultra els tres tarins
que antigament es pagaven en totes les compres.
No hi ha subscripció notarial.
1A-2576
613 x 523
Al dors, en lletra coetània: “Sentència de greuges de l’any MDC”.

2639

1600, novembre, 23. Granollers.
Joan Bramon, pagès, hereu del mas Bramon de la parròquia de Santa Maria de Cardedeu, a la diòcesi
de Barcelona, empès per necessitats urgents, ven amb carta de gràcia a Joan Pla, pagès de la parròquia
de Sant Esteve de Parets, de la mateixa diòcesi, un censal mort ja creat, de 100 lliures de preu i 100
sous de pensió anual, a raó o for de 20.000 per mil sous de pensió, que Pere Rosselló, àlies Riera, usufructuari, i la seva muller Eulàlia, muller que fou en primeres núpcies de Pau Puigvert, àlies Riera, hereva
i propietària del mas Riera, i Francesc Riera, fill dels dits Pau Puigvert i Eulàlia, pagesos de la parròquia
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2638. Joan Sala, notari, síndic
de la ciutat, presenta a l’oficina del Mestre Racional del rei
una sentència dictada pels
proveïdors dels greuges de
les Corts celebrades a
Barcelona l’any 1599, la qual
condemna el procurador fiscal del patrimoni reial a pagar
al síndic de Barcelona, en
nom de la ciutat, totes les
quantitats de moneda que la
ciutat hagués satisfet en el
regne de Sicília pel dret del
nou impost sobre la treta de
forments entre els anys 1564
i 1599. Barcelona és exempta
de tot dret de treta per privilegis reials.
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de Sant Julià del Fou, li paguen cada any el dia de Sant Antoni del mes de gener. Es donen els antecedents de l’esmentat censal, creat el 6 de febrer de 1580 per Benet Bramon, difunt, pare de Joan
Bramon. Preu de la venda: 100 lliures. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Hi manca la subscripció de Miquel Josep Bonet, notari públic de Granollers.
1A-2577
694 x 507
Al dors, en lletra del segle XVIII: “Venda de un censal de preu 100 lliures y penció 5 lliures, feta per
Joan Bramon, de Cardedeu, a favor de Joan Pla, pagès de Parets. En poder de Miquel Joseph Bonet,
notari públic de Granollers, a 23 de novembre, 1600”. De la mateixa mà: “Difinició de est censal
feta per Ramon Ramis, curador de Ramon Gorchs y Pla, a favor de Thomàs de Llança. En poder de
Anton Grases, notari públic de Barcelona, a 28 abril, 1757”. En lletra posterior: “És de Pera Gorchs
y Pla, pagès de Parets”. Hi ha alguna altra anotació il·legible.

2640

1601, febrer, 5. Roma.
Climent VIII, mitjançant l’ardiaca major de la catedral de Barcelona, atorga llicència al corrector i als frares del convent de Sant Francesc de Paula, de l’orde dels Frares Menors, per vendre l’antic convent, quasi
derruït totalment, als consellers de Barcelona per la quantitat de 2000 escuts, de manera que puguin
prosseguir les obres del nou convent, pagar els deutes de 1000 escuts que van contraure i que la quantitat restant es dediqui a l’obra del dit convent extramurs. Els consellers volen construir on estava l’antic
convent un edifici per acomodar els oficials de la ciutat. Aquesta llicència es demana i dóna per tal de
no ser excomunicats tal com va ordenar el seu antecessor el papa Pau II (1465, maig, 11) a aquells
que alienessin béns eclesiàstics.
1A-2578
353 x 532
Al dors, en lletres coetània i posterior, notes molt esborrades.
Butlla pendent de plom.
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2641

1601, maig, 21. Barcelona.
Pau Masnovell, donzell, doctor en ambdós drets, domiciliat a Barcelona, usufructuari, i la seva muller
Jerònima Masnovell i Ferrera, propietària, estableixen en emfiteusi a Jaume Flix, prevere, beneficiat a la
seu de Barcelona, unes cases amb un portal obert al carrer i un hort, situades en el suburbi de la ciutat,
en el carrer d’en Bot que s’obre al de na Canuda, i que són tingudes sota el domini alodial de la pabordia
del mes d’abril de la canònica barcelonina. Es donen les afrontacions i els antecedents de la transmissió
de l’immoble establert. L’emfiteuta pagarà cada 21 de maig un cens de 5 lliures, i en el termini dels tres
primers anys esmerçarà 50 lliures en la millora general de la finca. Els establidors reconeixen haver rebut
de Jaume Flix un parell de capons per dret d’entrada. L’adquirent aprova i confirma el present contracte.
Pere Llunell, notari públic de Barcelona, tenint i regint les escriptures del difunt Joan Terés, notari
públic de Barcelona, clogué l’escriptura el 1624, setembre, 1.
1A-2579
715 x 530
Al dors, notes il·legibles.

2642

1601, setembre, 30. Ponts.
Pau Cardenyes, pagès, de la vila de Ponts, a la diòcesi d’Urgell, i la seva muller Jerònima Cardenyes i Llor,
venen amb carta de gràcia a la comunitat de canonges i beneficiats de l’església parroquial de Sant
Pere i Santa Maria de Ponts, un censal mort de 20 sous de pensió anual rebedors en dues meitats
cada any: 10 sous el dia de Santa Caterina i 10 sous el dia de Santa Maria d’agost. Venen el censal per
fundar dos aniversaris: l’un per a la difunta Maciana Cardenyes i Llor, muller d’Antoni Cardenyes, ferrer,
de la mateixa vila, cunyada i germana llur respectivament, i un altre per als familiars difunts de la dita
Jerònima. Els venedors obliguen com a garantia del pagament de la pensió unes cases que posseeixen
en franc alou a la vila de Ponts. Preu de la venda: 20 lliures, a for o raó de 20.000 sous per mil de pensió. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Pere Bellver i de Pons, notari públic de la vila de Ponts.
1A-2580
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638 x 642
Al dors, notes dorsals il·legibles.

2643

1602, març, 13. Barcelona.
Bernadí d’Aranxapi, donzell, domiciliat a Barcelona, estableix en emfiteusi a Joan Oliver, sastre, habitant a la
parròquia de Sant Andreu de Palomar, una casa amb hort i un portal obert al carrer, amb els seus drets i
les seves pertinences, que posseeix al carrer de Sant Andreu de l’esmentada parròquia, sota el domini alodial dels hereus i successors d’Antoni Saplana, notari de Barcelona. Es donen les mesures, les afrontacions i
els antecedents de la transmissió de la finca. L’emfiteuta satisfarà un cens anual de 12 lliures pagadores
en dues meitats, l’una per Nadal i l’altra per Sant Joan del mes de juny, i en el termini dels cinc primers
anys esmerçarà un total de 50 lliures en la millora general de l’immoble. L’establidor reconeix haver rebut
de l’adquirent un parell de capons per dret d’entrada. Joan Oliver aprova i confirma el present contracte.
Hi manca la subscripció notarial.
1A-2581
715 x 528

2644

1602, novembre, 29. Barcelona.
Els consellers de la ciutat de Barcelona nomenen a beneplàcit cònsol dels catalans a Palerm, en el regne de
Sicília, Jeroni Fiveller, ciutadà honrat, doctor en ambdós drets, ofici que vacava per mort de Joan Baptista Gori,
mercader, darrer possessor d’aquest consolat. Fiveller ha estat elegit i extret a sort de la bossa corresponent,
d’acord amb el privilegi concedit a la ciutat pel rei Ferran II. Hi ha copiat el privilegi de Jaume I de 6 d’agost
de 1268 (vegeu el document 56) atorgant als consellers i prohoms de Barcelona plena llicència per nomenar cònsols a les parts d’Ultramar i de Romania i en qualsevol indret on arribin les naus de la ciutat.
Galceran Francesc Calopa, per autoritats apostòlica i reial notari públic de Barcelona, escrivà major
del Consell de la ciutat.
1A-2582
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756 x 510
Pergamí retallat per l’angle inferior dret.
Hi manca el segell.

2645

1603, febrer, 19. Barcelona.
Montserrat Llavaneres, mercader, clavari de la ciutat de Barcelona, síndic i procurador de la universitat
de la ciutat, ven amb carta de gràcia a Magdalena Anglada, vídua de Jeroni Anglada, mercader, ciutadà
de Barcelona, i Antoni Coll, cirurgià, ciutadà de Barcelona, com a tutors i curadors de Maria Agneta, filla
pupil·la del difunt Bernat Caixanes, mestre en arts i doctor en medicina, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 500 sous de pensió anual rebedors cada 21 de febrer sobre el dret ordinari del vi i, en
general, sobre totes les imposicions de la ciutat, pel preu de 500 lliures, a for o raó de 20.000 sous per
mil de pensió. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Galceran Francesc Calopa, notari públic de Barcelona, escrivà major del Consell de la ciutat.
1A-2583
932 x 657
Al dors, notes dorsals il·legibles.

2646

1603, juny, 13. Roma.
Climent VIII, a petició de Jerònima Torres, laica de Barcelona, senyora del lloc d’Almenara, a la qual seus
fills havien pres censos, terres, cases, possessions mobles i immobles i altres béns, malgrat l’existència
d’escriptures públiques i privades, i li havien causat prejudicis fins a la quantitat de 50 ducats, mana als
bisbes de les diòcesis de Barcelona, Urgell i Elna, que facin públics aquests deutes i se li retornin els
béns que li pertoquen en cadascuna d’aquestes zones.
1A-2584
177 x 298
Al dors, en lletra coetània: “Registrata”. Hi ha altres anotacions il·legibles.
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2644. Els consellers de
Barcelona nomenen Jeroni
Fiveller, ciutadà honrat, doctor en ambdós drets, nou
cònsol dels catalans a Palerm,
en el regne de Sicília, que
vacava per la mort de Joan
Baptista Gori, mercader,
darrer possessor del consolat.
El nomenament és fet en virtut dels privilegis concedits a
la ciutat pels reis Jaume I i
Ferran II.
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2647

1604, agost, 18. Barcelona.
Tomàs Enric, barreter, oriünd de la vila d’Igualada, ara habitant de Barcelona, estableix en emfiteusi a Pere
Fàbregues, negociant, ciutadà de Barcelona, unes cases amb dos portals oberts a la via pública amb tots els
seus drets i les seves pertinences, situades al carrer d’en Cirera de Barcelona, les quals són tingudes sota el
domini alodial del segon benefici de Sant Benet de la seu barcelonina. Es donen les afrontacions de les
cases i els antecedents de la seva transmissió. L’emfiteuta pagarà cada any un cens de 14 lliures en dos terminis, la meitat per Sant Antoni del mes d’agost i l’altra meitat el dia 17 de juliol, i en el termini dels dos primers anys esmerçarà 50 lliures en la millora general de la finca. Els establidors reconeixen haver rebut de
Pere Fàbregues un parell de capons per dret d’entrada. L’adquirent aprova i confirma el present contracte.
Francesc Vidal, per autoritats apostòlica i reial notari públic de Barcelona, clogué aquest instrument
el 1609, març, 19.
1A-2585
544 x 543
Al dors, notes dorsals il·legibles.

2648

1604, octubre, 11. Barcelona.
Joan Bonaventura Vidal, porter reial, servidor a l’ofici del clavariat de la ciutat de Barcelona, ven a Salvador
Vila, negociant, ciutadà de Barcelona, com a millor postor i oferent en pública subhasta, unes cases situades
al carrer dels Mirallers, vora l’església de Santa Maria del Mar i el carrer dels Banys Vells de la ciutat, tingudes sota el domini alodial de la pabordia del mes d’abril de la canònica, a cens de 9 sous pagadors per Sant
Miquel de setembre. Es donen les afrontacions i els antecedents de la transmissió de les cases. Preu de la
venda: 2.651 lliures. Segueix l’àpoca del preu de la venda. Les cases venudes pertanyien al difunt Gaspar
Isern, mercader, ciutadà de Barcelona, els béns del qual foren executats a instància del síndic de la ciutat a
causa del debitori que havia signat als consellers de la ciutat per la talla de les carns dels anys 1595 i
1596. La venda es fa per manament i disposició de Joaquim Setantí, ciutadà honrat i clavari de Barcelona.
Galceran Francesc Calopa, notari públic de Barcelona, escrivà major del Consell de la ciutat.
1A-2586
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770 x 587
Al dors, notes dorsals il·legibles.
2649

1604, novembre, 7.Vilafranca del Penedès.
Antoni Serra, pagès del lloc de la Granada, a la vegueria del Penedès, ven amb carta de gràcia a Miquel
Vives, sastre del mateix lloc, una peça de terra campa d’una quarterada d’extensió, aproximadament, amb
dues figueres, situada en el terme d’Avinyonet, en el lloc dit Fontanelles, que tenia per compra feta, juntament amb una altra peça d’unes cinc quarterades, a Jaume Febrer, pagès de la Granada, amb instrument
rebut el 28 de maig de 1602. La peça de terra és tinguda sota el domini alodial de la pabordia de Sant
Cugat del Vallès, a cens d’una quartera d’ordi pagadora cada any per Sant Pere i Sant Feliu del mes d’agost.
Es donen les afrontacions de la terra. Preu de la venda: 20 lliures. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Simeó Argenter, per autoritats reial i de l’ardiaca del Penedès notari públic de Vilafranca del
Penedès i per tot el principat de Catalunya.
1A-2587
670 x 339
Al dors, en lletra una mica posterior: “No serveix per res”.
2650

1604, novembre, 11. Girona.
Miquel Ferrer, ciutadà honrat de Girona, ven amb carta de gràcia a Anna Ferrana, vídua de Pere Ferran, mercader de Girona, un censal mort de 135 sous de pensió anual rebedors cada 11 de novembre sobre els seus
béns, pel preu de 135 lliures. El venedor dóna com a fiadors Jeroni ça Conomina i Rafel Joan Ferrer, ciutadans
honrats de Girona, els quals obliguen a la compradora tots llurs béns. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Pere Canals, notari públic substitut del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
1A-2588
575 x 423
Al dors, notes dorsals il·legibles.
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2649. Antoni Serra, pagès del
lloc de la Granada, a la vegueria del Penedès, ven amb
carta de gràcia a Miquel Vives,
sastre del mateix lloc, una
peça de terra campa en el
terme d’Avinyonet, la qual és
tinguda sota el domini alodial
del monestir de Sant Cugat
del Vallès.
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2651

1606, desembre, 24. Barcelona.
Els consellers de la ciutat de Barcelona notifiquen a tots els oficials judicials i altres persones a les quals
la present lletra serà presentada que en nom de la ciutat han escollit i tramès el capità Jean Prou, de la
ciutat de Brouage, del regne de França, perquè compri en l’esmentat regne tota classe de blats per a la
provisió de la ciutat de Barcelona fins a la quantitat de 25.000 quarteres i les faci arribar per mar fins
al port barceloní. Li han donat plenes facultats per convenir l’adquisició i el pagament del blat, i no li
han adjudicat cap salari llevat del preu del gra tractat amb ell. Ho fan saber a tothom i preguen que
hom li vulgui donar creença, consell, favor i auxili quan els ho demani.
Galceran Francesc Calopa, notari públic de Barcelona, escrivà major del Consell de la ciutat i
secretari dels consellers.
1A-2589
322 x 330
Regular. Retallada la part inferior esquerra del pergamí, segurament per endur-se’n el segell pendent.
2652

1608, setembre, 18. Bellpuig [d’Urgell].
Joan Serra, porter reial, ciutadà de Barcelona, com a mer practicant de l’execució dels béns de Dídac
Puig, sabater, ciutadà de Barcelona, feta a instància de fra Marc Piquer, conventual i ecònom del monestir de Santa Caterina de la ciutat de Barcelona, de l’orde dels Predicadors, ven al mateix ecònom, com a
millor postor en pública subhasta presidida per Pascasi Esteva, corredor públic i jurat de Bellpuig, unes
cases amb un corral d’ovelles al darrere, situades a la plaça del Pou de la dita vila, pel preu de 440 lliures, 9 sous i 8 diners. Es donen les afrontacions de les cases i les circumstàncies de la seva execució.
Segueixen l’àpoca del preu de la venda i l’acta de presa de possessió corporal de les cases.
Salvador Capella, notari públic, ciutadà de Barcelona, escrivà de la Capitania General de Catalunya.
1A-2590
714 x 641
Al dors, notes coetànies il·legibles. En lletra posterior: “Lo present censal fonch lluït, com consta
del Racional de l’any 1608, foli 24, pàg. 2 y del Racional de l’any 1640, pàg. 17 y del Llibre vell de
banch y taula, pàg. 98”. “Nº 3”.
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2653

1608, desembre, 20. Barcelona.
Felip, comte i baró d’Erill, cavaller de Calatrava, conseller reial, batlle general de Catalunya, estableix en
emfiteusi a Jaume Magarola, mercader de Barcelona, la carnisseria de la parròquia de Canovelles perquè hi pugui tallar tota mena de carns sempre que estiguin en bon estat, de tal manera que ningú més
no podrà tallar carn a la dita parròquia. L’emfiteuta pagarà un cens anual de 3 sous a la Batllia
General. L’establidor reconeix haver rebut de l’adquirent un parell de pollastres per dret d’entrada, que
valen 4 sous. Jaume Magarola aprova i confirma el present contracte. L’arrendament de la carnisseria
es fa a petició de la universitat dels homes de la parròquia de Canovelles, la qual universitat tenia l’esmentada carnisseria, però per trobar-se tan a prop de Granollers no en treia cap benefici. Jaume
Magarola, posseïdor d’una casa i d’una heretat a Canovelles, havia manifestat el seu interès per arrendar la carnisseria.
Alfons Geroni Maynés, notari públic, ciutadà de Barcelona, escrivà de l’ofici de la Batllia General de
Catalunya per la comtessa de Benavent, senyora útil de l’esmentada escrivania.
1A-2591
271 x 618
Al dors, notes dorsals il·legibles.

2654

1611, desembre, 13. Barcelona.
Jeroni d’Ollers, doctor en ambdós drets, ciutadà honrat de Barcelona i clavari de la ciutat, en compliment
de les deliberacions del Consell de Cent i fent ús d’antics privilegis reials, ven amb carta de gràcia a Jeroni
Talavera, notari públic de Barcelona, un censal mort de 50 lliures de pensió anual rebedores sobre les
imposicions de la ciutat cada 14 de desembre, pel preu de 1250 lliures, a for o raó de 25.000 sous per
mil de pensió. Segueix l’àpoca del preu de la venda. El clavari havia estat constituït síndic i procurador de la
universitat i els singulars de la ciutat pels consellers i el Consell de Cent Jurats el 15 de juliol passat, amb
instrument públic en poder del notari infrascrit, per poder vendre censals morts a benefici de la ciutat.
Galceran Francesc Calopa, notari públic de Barcelona, escrivà major del Consell de la ciutat.
1A-2592
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892 x 850
Al dors, amb lletra coetània: “Venda de censal feta per la ciu[tat de] Barcelona a mossèn Hierònym
Thalavera, [notari] de Barcelona, de preu de mil dos-centes y sinquan[ta] lliures, y de penció de
sinquanta lliures quiscun any, pagadores a catorze de desembre”.
Regular. Pergamí amb forats a la part superior dreta, amb pèrdua d’escriptura.

2655

1612, maig, 28. Barcelona.
Jerònima Ferrana, vídua d’Onofre Ferran, doctor en ambdós drets, del Consell Reial, ciutadà de
Barcelona, i Pau d’Altarriba, donzell, domiciliat a Barcelona, tutors i curadors, conjuntament amb Lluís
Rufet, notari públic de Barcelona, difunt, de la persona i dels béns d’Onofre Ferran, fill dels esmentats
Onofre i Jerònima, menor de vint-i-cinc anys, venen a Francesc Aguiló, doctor en ambdós drets, ciutadà
de Barcelona, unes cases amb dos portals oberts al cap del carrer del Regomir, les quals són tingudes
sota el domini alodial del benefici de Santa Agnès fundat a la seu de Barcelona, a cens de 6 lliures i 15
sous anuals. També li venen unes altres cases que posseeixen vora el castell del Regomir, tingudes sota
el domini alodial de la Pia Almoina de la seu, a cens de 2 morabatins anuals. I, finalment, li venen unes
altres cases al carrer del Regomir, que tenen sota el domini alodial del primer benefici de Santa Cecília
instituït a l’església parroquial de Sant Miquel, a cens de 28 sous i 8 diners anuals. Es donen les afrontacions de les cases i els antecedents de la seva transmissió. Preu de la venda: 900 lliures. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Esteve Vallalta, notari públic de Barcelona.
1A-2593
818 x 602
Al dors, notes dorsals coetànies i posteriors il·legibles. En lletra més moderna: “Fan per las casas de
micer Aguiló”.
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de la persona i dels béns
d’Onofre Ferran, menor de
vint-i-cinc anys, venen per
900 lliures a Francesc Aguiló,
doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, diverses
cases al carrer del Regomir,
tingudes sota el domini alodial de la Pia Almoina de la
seu i de la parròquia de Sant
Miquel.
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2656

1612, maig, 31. Barcelona.
Felip II de Catalunya-Aragó, i en el seu nom Francisco Hurtado de Mendoza, marquès d’Almazán, comte
de Monteagudo, conseller reial, lloctinent i capità general del principat de Catalunya i dels comtats del
Rosselló i de la Cerdanya, a petició de Jeroni Talavera, síndic de la ciutat de Barcelona, atorga perpètuament als consellers d’aquesta ciutat el privilegi de fabricar a la seca reial monedes de menuts i d’ardits
sense cap tipus de lliga, de manera que tinguin el valor just del metall i de la manufactura i no puguin
proporcionar cap guany als falsificadors. Anteriorment, el rei els havia atorgat l’ampliació d’un privilegi
precedent (1598, octubre, 24. San Lorenzo [de El Escorial]) en el qual podien fabricar aquestes monedes amb la lliga d’argent que els semblés als consellers i a la quatreta de Taula, cosa que, en tractar-se
d’una lliga molt baixa, provocà una gran quantitat de falsificacions de menuts i ardits que afectaren
molt negativament el comerç.
A la par t central esquerra: “Vidit de Calba, regens. Vidit de Vallesica, regens. Vidit don
Christophorus Gallart et de Traginer, regens thesaurariam”.
A la part inferior esquerra: “Dominus Locumtenens generalis mandavit mihi Michaeli Joanni Amat.
Visa per de Calba et Vallesica, regentem cancelleriam, et Gallar t, regentem thesaurariam. In
Diversorum Locumtenencie XVI, foleo C”.
1A-2594
487 x 605
Al dors, en lletra i xifres coetànies: “+ Vuestra excelencia haze merced de conceder a la ciudad de
Barcelona licencia y facultad de fabricar menudos y ardites en la seca real sin mixtura alguna ni liga
de plata con que cada uno d’ellos, entre metal y manifatura, sea de su justo valor. 1612. + 31 may,
1612. In 4 Virido, foleo. 3º”.
Castellà.
Hi manca el segell.
Signatura autògrafa de Francisco Hurtado de Mendoza, marquès d’Almazán.
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2656. El rei Felip II de
Catalunya-Aragó i, en el seu
nom, Francisco Hurtado de
Mendoza, lloctinent i capità
general del Principat de
Catalunya i dels comtats de
Rosselló i Cerdanya, atorga
als consellers de Barcelona el

privilegi de fabricar a la seca
reial monedes de menuts i
ardits sense cap tipus de lliga,
de manera que tinguin el
valor just del metall i de la
manufactura i no puguin proporcionar cap guany als falsificadors.
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2657

1612, juliol, 22. Barcelona. .
Cartell que portà penjat al pit Gabriel Monclús, natural de la vila de Maella, en el regne d’Aragó, mentre
fou exposat a la vergonya pública, condemnat per l’oficial del bisbe de Barcelona per haver robat, el dia
2 de juliol, les flautes de l’orgue de l’església del monestir de Santa Caterina, de l’orde dels Predicadors.
Fou condemnat a infàmia pública i a romandre exposat a la vergonya a l’escala de l’església portant
aquest rètol al pit i una mitra al cap. La condemna incloïa el bandejament de la ciutat i del bisbat
durant cinc anys, amb l’advertiment que si trencava el bandejament seria assotat.
1A-2595
558 x 498
Cartell escrit en lletres grans, ben llegidores, amb una sanefa vermella al voltant i un dibuix molt
realista a la capçalera representant el lladregot arrencant els tubs metàl·lics de l’orgue i el dimoni al
seu darrere que l’empeny al robatori. El pergamí aprofita la coberta d’un volum d’arxiu desafectat.

2658

1612, agost, 11. Sant Julià del Fou.
Francesc Riera, pagès de la parròquia de Sant Julià del Fou, a la diòcesi de Barcelona, i el seu fill Joan Pau
Riera, també pagès de la dita parròquia, venen amb carta de gràcia a Isabel Oliver, abadessa, i al convent
de monges de Sant Pere de les Puelles, de Barcelona, un censal mort de 15 lliures de pensió anual rebedores cada 5 de setembre sobre llur mas Riera i diverses peces de terra, pel preu de 300 lliures, a for o raó
de 20.000 sous per mil de pensió. Segueix l’àpoca del preu de la venda. Els venedors obliguen al convent
de les Puelles, en garantia del pagament de la pensió, el seu mas Riera i una dotzena de peces de terra i
altres drets que posseeixen sota el domini alodial del monestir de Sant Salvador de Breda. Magdalena
Riera, muller del venedor Joan Pau Riera, aprova i confirma la present venda. Els venedors declaren que
necessiten 270 lliures per satisfer les 370 que havien promès pagar a Joana, filla i germana seva, respectivament, d’acord amb els capítols matrimonials contractats entre Joan Gual del Bosc, pagès de la parròquia
de Sant Pere de Vilamajor, i la dita Joana, donzella, signats en poder del rector de l’esmentada parròquia.
Bernat Puigvert, notari públic de Barcelona.
1A-2596
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2657. Cartell que penjà del
coll de Gabriel Monclús, natural de la vila de Maella, en el
regne d’Aragó, mentre fou
exposat a la vergonya pública,
condemnat per l’oficial del
bisbe de Barcelona per haver
robat les flautes de l’orgue de
l’església del convent de Santa
Caterina de Barcelona. La
condemna incloïa també el
bandejament de Monclús de
la ciutat i del bisbat durant
cinc anys.

2657. Detall del dibuix superior, en el qual un dimoni instiga el robatori dels tubs de
l’orgue.
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913 x 707
Al dors, notes coetànies i posteriors il·legibles. Una anotació informa que el 23 de novembre de
1760 l’abadessa i el convent de les Puelles feren definició del present censal a favor de Tomàs de
Llança, en poder del notari de Barcelona Isidre Augirot i Sunyer.

2659

1612, setembre, 30. Barcelona.
Pere Quintana, ciutadà honrat de Barcelona, i Pere de Santa Pau, causídic, ciutadà de Barcelona, com a
tutors i curadors subrogats en lloc de Gaspar Càrcer i Baltasar Morell, doctor en dret, ciutadans honrats
de Barcelona, de les persones i dels béns dels fills i hereus universals de Pere Avellà, mercader, ciutadà
de Barcelona, i Margarida Sobrebals, muller d’Antoni Sobrebals, mercader, ciutadà de Barcelona, filla i
hereva universal a parts iguals amb la seva germana Violant del dit Pere Avellà, venen a Guerau Fina,
fuster, ciutadà de Barcelona, com a millor postor en pública subhasta, una peça de terra amb aigua,
arbres i cases derruïdes, situada en el suburbi de Barcelona, fora de la ciutat, vora el Portal Nou i els
molins de Soler, davant d’un pont que hi ha allí. La peça de terra és tinguda sota el domini alodial del
monestir de Sant Pere de les Puelles, a cens de 4 lliures i 10 sous cada any, la dècima inclosa. Es donen
les afrontacions de la terra i els antecedents de la seva transmissió. Preu de la venda: 200 lliures i 5
sous. En un pergamí cosit a sota hi ha l’àpoca del preu de la venda, amb data de 20 d’octubre, i sis
documents breus més datats dels dies següents, referents al mateix assumpte.
Francesc Jutge, per autoritats apostòlica i reial notari públic de Barcelona.
1A-2597
677 x 511; 756 x 509
Al dors, notes coetànies il·legibles.
El segon pergamí cosit a sota té la lletra molt esborrada i no es poden llegir bé els sis breus documents que hi ha copiats ultra l’àpoca. Sembla tractar-se d’àpoques de despeses fetes en la millora
de l’immoble i el lliurament de la seva possessió corporal.
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2660

1615, juny, 16. Barcelona.
Francesc Broquetes, prevere, doctor en sagrada teologia, rector de la Universitat de l’Estudi General de la ciutat de Barcelona, després de la presentació testimonial feta per Antoni Cros, doctor en arts i filosofia, catedràtic de la dita Universitat, confereix a (en blanc) el grau de batxiller en filosofia, una vegada que, d’acord amb
els estatuts de la mateixa Universitat, hagi estat examinat per uns examinadors especialment diputats pel
mateix rector. El nou graduat és admès al batxillerat en arts i filosofia, després de prestar el jurament acostumat segons les disposicions del darrer concili tridentí. La graduació és feta en presència de diversos testimonis.
Hi manca la subscripció notarial.
1A-2598
272 x 277
Al dors, en lletra coetània: “Nos, Fransiscus Sans, bachilleuratus”.
Malgrat figurar-hi la signatura autògrafa del rector Broquetes, el títol de graduació potser no fou
expedit, ja que hi manquen el nom del graduat, la subscripció notarial i el segell de la ciutat.
2661

1619, abril, 28. Tossa.
Antoni Burc, sabater, ara pescador, de la vila de Sant Vicenç de Tossa, fa donació a Elisabet, donzella, filla
seva i de la seva difunta muller Eulàlia, per contemplació del seu matrimoni i pels molts serveis que li
ha dispensat, de la meitat de la casa on ara habita a la vila de Tossa. Es donen la descripció de l’immoble i les seves afrontacions. Elisabet accepta la donació i la constitueix en dotació per raó del seu matrimoni amb Lleonard Bordes, bracer, fill de Bertran Bordes, pagès, del lloc de Daus, a la diòcesi de Tolosa, i
de la seva muller Mondeta, difunta. Lleonard Bordes accepta el dot i les seves condicions.
Joan Salvador Dezclapés, notari públic de la vila i el terme del castell de Tossa per autoritats apostòlica i de l’abat de Santa Maria de Ripoll, senyor de la vila, castell i terme de Tossa, regent la notaria pública de la dita vila i el terme per Nicolau Albert, prevere i rector de l’església parroquial de
Sant Vicenç de Tossa, senyor útil i propietari de la dita notaria pública.
1A-2599
313 x 266
Al dors, notes dorsals il·legibles.
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2660. Francesc Broquetes,
doctor en teologia, rector de
la Universitat de l’Estudi
General de la ciutat de
Barcelona, confereix un grau

de batxiller en filosofia, una
vegada que l’aspirant ha estat
examinat d’acord amb els
estatuts de l’esmentada universitat. El document deixa

en blanc el nom del graduat i
potser la seva expedició no
fou completada.
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2662

1620, juliol, 23. Barcelona.
Isabel Guialmar, vídua de Jeroni Guialmar, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, Josep Olsina,
donzell, escrivà reial de manament, domiciliat a Barcelona, i la seva muller Magdalena Olsina, abans
Serinyana, venen amb carta de gràcia a Joaquim Campana i Pere Aguilera, cònsols aquest any de la
confraria de Sant Eloi dels argenters de Barcelona i administradors de les causes pies fundades per
Llorenç Mallol, un censal mort de 560 sous de pensió anual rebedors cada 31 de juliol sobre una torre,
cases, peces de terra amb llurs censos, i també altres censals, que tenen per diversos senyors i en alou
a la parròquia de Sant Andreu de Palomar, a la Sàlvia i altres llocs. Es donen les afrontacions de les finques i els antecedents de la seva transmissió. Apareix com a fiador dels venedors Joan Alsamora i
Riusec, negociant, de la vila de Monistrol de Montserrat, cunyat de Josep Olsina. Preu de la venda: 560
lliures, a for o raó de 20.000 sous per mil de pensió. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Galceran Sever Pedralbes, notari públic de Barcelona.
1A-2600
920 x 745
Al dors, notes dorsals coetànies il·legibles. En lletra posterior: “Fan per la Torra de Sant Andreu de
Palomar”.
L’angle inferior dret del pergamí que quedava en blanc està retallat.

2663

1621, febrer, 1. Barcelona.
Jaume Guanteres, pagès de la parròquia de Sant Pere de Terrassa, en nom propi i com a síndic i procurador designat pels consellers, el clavari i les persones singulars del Consell ordinari de la universitat
forana del terme i castell de Terrassa, ven amb carta de gràcia a Bernat Homs, negociant, ciutadà de
Barcelona, un censal mort de 800 sous de pensió anual rebedors cada primer de febrer sobre les rendes i els emoluments de la dita universitat, pel preu de 800 lliures, a for o raó de 20.000 sous per mil
de pensió. Segueix l’àpoca del preu de la venda, en la qual Bernat Homs declara que les 800 lliures
s’han de pagar a Pere Mas, botiguer de tall de la vila de Moià, pel preu de 200 quarteres de blat i 200
de mestall que els consellers de Terrassa de l’any 1619 li havien comprat per a la provisió de llur universitat. Segueix l’àpoca de les 800 lliures rebudes per Pere Mas, amb data del 8 de febrer.
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Antoni Aixada, per autoritats apostòlica i reial notari públic de Barcelona.
1A-2601
812 x 693
Al dors, en lletra coetània: “Penes Anthonium Axada, notarium publicum”. Hi ha una altra anotació,
resum del document, en gran part il·legible pel mal estat del suport.
Regular. Pergamí deteriorat en tot el marge dret, amb pèrdua del text.

2664

1623, març, 28. Barcelona.
Pau Llavallol, prevere, rector de la parròquia de Sant Cugat del Rec, de Barcelona, estableix en emfiteusi
a Francesc Mas, guanter, ciutadà de Barcelona, unes cases, una adoberia i un hort que posseeix a la
Fusina, a tocar la muralla de la ciutat. Es donen les afrontacions de l’immoble i els antecedents de la
seva transmissió. L’emfiteuta pagarà un cens de 40 sous cada 28 de març al rector de l’esmentada
parròquia, i en el termini d’un any esmerçarà 50 lliures en la millora general de la finca. El rector reconeix haver rebut de Francesc Mas un parell de capons per dret d’entrada. L’adquirent aprova i confirma
el present contracte. Segueixen copiades dues àpoques rebudes en poder del mateix notari, de 29 i 30
de setembre, per la primera de les quals Miquel Millaró, mestre de cases, ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut de Francesc Mas un total de 103 lliures, 10 sous i 6 diners per obres diverses fetes a
les cases i adoberia; per la segona, Josep Estalella, fuster, ciutadà de Barcelona, confessa haver rebut 20
lliures i 10 sous per la fusta esmerçada en les mateixes obres.
Miquel Aixada, per autoritats apostòlica i reial notari públic de Barcelona.
1A-2602
802 x 620
Al dors, en lletra coetània: “Apud Micha<e>lem Axada, notarium publicum Barcinone”. Hi ha una
altra anotació esborrada. En lletra posterior: “Fan per la casa, ort y adoberia que fou de Francesc
Mas, guanter, que la ciutat se ha adossada”.
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2665

1624, novembre, 13. Barcelona.
Joan Sentís, bisbe de Barcelona, conseller reial, lloctinent i capità general del principat de Catalunya i
dels comtats del Rosselló i de la Cerdanya, en nom del rei Felip III de Catalunya-Aragó i comte de
Barcelona, dicta sentència en la causa existent a la Reial Audiència sota el coneixement del conseller
reial Francesc Mitjavila i Franquesa, doctor en ambdós drets. La sentència condemna el noble Miquel de
Torrelles i Sentmenat, com a possessor de l’herència del difunt Ramon de Torrelles, a pagar a Cristina de
Sorribes les 300 lliures que reclamava per raó del seu matrimoni, i 185 lliures més corresponents als
interessos deguts durant dotze anys i quatre mesos, atès que el procés havia començat amb una suplicació presentada el dia 4 de juliol de 1612 per Alexandre d’Aguilar, donzell, habitant de Barcelona, procurador de Lluís de Sorribes. La sentència fou pronunciada, en nom del lloctinent Sentís, per Miquel Sala,
conseller reial, regent la cancelleria, i llegida i publicada per Josep Callavet, escrivà reial de manament.
Josep Callavet, escrivà reial de manament, notari públic per tota la terra i la dominació reials, resident a Barcelona.
1A-2603
678 x 612
Al dors, en lletra coetània: “Registrata”. Hi ha una anotació posterior molt esborrada.
Hi manca el segell.

2666

1626, maig, 11.Vilafranca del Penedès.
Simeó Ripoll, paraire de draps de llana, de Vilafranca del Penedès, i la seva muller Margarida, venen a
Antoni Urgellès, menor de dies, abaixador i també paraire de draps de llana, de la mateixa vila, el dret de
lluir, quitar i redimir una peça de terra campa, d’un jornal i mig, que Joan Torrents, pagès, de Vilafranca,
posseeix en el lloc anomenat les Clotes sota el domini alodial del segon benefici de Sant Salvador de l’església parroquial del Vendrell, a cens d’una quartera d’ordi. Preu de la venda: 26 lliures. Es donen les
afrontacions de la terra i els antecedents de la seva transmissió. Segueixen l’àpoca del preu de la venda i
l’acta notarial del lliurament de la possessió corporal de la terra al comprador Urgellès.
Felip Alàs, de Vilafranca del Penedès, per autoritats reial i de l’ardiaca del Penedès notari públic de
la dita vila.
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1A-2604
528 x 381
Al dors, en lletra posterior: “No servex per res”.
El pergamí fou retallat de tot el marge dret i inferior.

2667

1626, agost, 1. Barcelona.
Els consellers de la ciutat de Barcelona s’adrecen a tots els veguers, sotsveguers, batlles, sotsbatlles, procuradors, corts, justícies, jutges, jurats, paers, cònsols, lleuders, duaners i a tots els restants oficials i també
súbdits reials a qui correspongui i a totes les persones a les quals la present lletra sigui presentada, per
notificar-los que Joan Masgrau, negociant, ciutadà de Barcelona, ha de contribuir i ha contribuït en totes
les imposicions de la ciutat, però que com a tal ciutadà frueix de la franquesa, immunitat i exempció de
pagar cap lleuda, peatge, mesuratge i altres qualssevol imposicions, tant ell com les seves mercaderies,
arreu on vagi que sigui de domini reial, per concessió de nombrosos privilegis atorgats a la ciutat de
Barcelona des del temps dels comtes Berenguer i Sança l’any 1025 fins al monarca ara regnant. Els
requereixen perquè no cobrin a l’esmentat conciutadà i a les seves mercaderies cap dret, i que observin i
facin observar als ciutadans i habitants de Barcelona les esmentades franquesa, immunitat i llibertat.
Pere Pau Pastor, notari públic de Barcelona, escrivà major del Consell de la ciutat de Barcelona.
1A-2605
286 x 225
Formulari imprès sobre pergamí, deixant en blanc per emplenar el nom del beneficiari i la data, així
com la signatura notarial. El text inclou referències històriques de diversos privilegis reials concedits a la ciutat i la transcripció íntegra d’un privilegi de Jaume II de 1323, gener, 15.

2668

1627. Barcelona.
Francesc Font, de Barcelona, batxiller en arts i filosofia, és promogut al grau de llicenciat i doctor en les
mateixes especialitats després de ser sotmès a rigorosos exàmens per disposició de Joan Francesc
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Rossell, procanceller de la Universitat de l’Estudi General de Barcelona. L’admissió és feta després d’haver prestat el jurament acostumat segons les disposicions del darrer concili tridentí. Francesc Font rep
també l’autorització oportuna per poder exercir l’ensenyament, optar a una càtedra magistral i professar arreu la seva activitat, tant en l’àmbit públic com el privat. També li són lliurades les insígnies de la
seva nova condició acadèmica.
Hi manca la subscripció notarial.
1A-2606
536 x 565
Probablement el títol no fou expedit, perquè han quedat en blanc els noms dels mestres examinadors, el dia, el mes i la subscripció notarial.
Hi manca el segell de la ciutat.

2669

1630, juliol, 3. Barcelona.
Pere Montagut, batxiller en medicina, és promogut al grau de llicenciat i doctor en medicina, presentat
per Vicenç Bartomeu, doctor en medicina, a Gaspar Molera, procanceller del col·legi de medicina en
nom del bisbe de Barcelona, canceller de la Universitat de l’Estudi General de Barcelona. L’admissió és
feta després d’haver estat examinat per Antoni Mostarós, Marc Antoni Roig, Joan Argila i Francesc
Gimbert, doctors en medicina de la dita universitat, i després d’haver prestat el jurament acostumat
segons les disposicions del darrer concili tridentí. Pere Montagut rep també l’autorització oportuna per
poder exercir l’ensenyament, optar a una càtedra magistral i professar arreu la seva activitat, tant en
l’àmbit públic com el privat. També li són lliurades les insígnies de la seva nova condició acadèmica.
Hi manca la subscripció notarial.
1A-2607
557 x 584
Potser el títol no fou expedit, perquè si bé hi figura la signatura autògrafa del procanceller Gaspar
Molera, hi manquen el segell de la ciutat i la subscripció notarial, havent deixat, a baix, un bon tros
de pergamí en blanc de reserva.
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2669. Pere Montagut, batxiller
en medicina, és promogut al
grau de llicenciat i doctor en
medicina, presentat per
Vicenç Bartomeu, doctor en
medicina, a Gaspar Molera,
procanceller del col·legi de

medicina en nom del bisbe
de Barcelona, canceller de la
Universitat de l’Estudi General de Barcelona. Pere
Montagut rep autorització
per exercir l’ensenyament,
optar a una càtedra magistral

i professar arreu la seva activitat, tant en l’àmbit públic com
el privat. També li són lliurades les insígnies de la seva
nova condició acadèmica.
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2670

1631, juny, 15. Tossa.
Ramon Roca, mariner de la vila de Tossa, a la diòcesi de Girona, ven a Bernat Bordes, mulater, habitant
de la mateixa vila, un hort que posseeix en el seu terme, en el lloc anomenat el Gorc, pel preu d’onze
lliures. Es donen les afrontacions de l’hort. L’immoble està sota el domini alodial del monestir de Santa
Maria de Ripoll, senyor de la vila i el terme del castell de Tossa. El dia 6 de març de 1632, Francesc
Sala, habitant de Barcelona, segrestador reial de l’abadiat de Ripoll, confirmà la venda i rebé del comprador 22 sous per raó de la meitat del foriscapi de la venda, feta gràcia de l’altra meitat. Segueix l’àpoca del preu de la venda.
Antoni Mataró, per autoritat de l’abat del monestir de Santa Maria de Ripoll, senyor de la vila i
terme del castell de Tossa, notari públic de la dita vila i terme, i regent la notaria i escrivania públiques per Francesc Alaió, prevere i rector de la parròquia de Sant Vicenç de la dita vila, i com a tal
senyor útil i propietari de les dites notaria i escrivania.
1A-2608
583 x 259
Al dors, nota dorsal coetània il·legible.
Regular. Lletra borrosa en diversos passatges, especialment a la meitat inferior.

2671

1634, febrer, 19. Tossa.
Joan Esteve, pescador, de la vila de Tossa, confessa i reconeix a Lleonard Bordes, traginer, habitant de la
mateixa vila, que li ha pagat 33 lliures per la venda que li ha fet amb carta de gràcia d’una casa situada
al carrer Major, segons que consta en l’instrument públic confegit avui mateix en poder del notari infrascrit.
Antoni Mataró, per autoritat de l’abat del monestir de Santa Maria de Ripoll, senyor de la vila i el
terme del castell de Tossa, notari públic de la dita vila i el terme, i regent la notaria i escrivania
públiques per Francesc Alaió, prevere i rector de la parròquia de Sant Vicenç de la dita vila, i com a
tal senyor útil i propietari de les dites notaria i escrivania.
1A-2609
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191 x 262
Regular. El pergamí contenia la venda de la casa i l’àpoca corresponent. En algun moment fou retallat, i ara només en queda la subscripció notarial de la venda i l’àpoca completa.

2672

1637, juliol, 24. Roma.
Octavianus Raggius, protonotari apostòlic, referendari del papa, auditor general de les causes de la
Cambra Apostòlica i jutge ordinari de la Cúria Romana, tramet lletres monitòries a totes les dignitats
eclesiàstiques sotmeses a la seva obediència, responsives a una suplicació presentada davant seu per la
ciutat de Barcelona perquè es pronunciés sobre si era lícit que el bisbe de Barcelona i els seus oficials
reclamessin alguna cosa als administradors de les obres pies i als executors dels testaments i de les
voluntats piadoses, no obstant la declaració o el decret conciliar tridentí de 27 de juny de 1637, que
disposa que no es pot percebre res per aquests conceptes malgrat existir costums antics contraris. La
monició del protonotari disposa que totes les persones de l’estament eclesiàstic, vistes i rebudes les presents, ordenin a tothom a qui els correspongui, i ell ho fa al bisbe de Barcelona i al seu vicari general,
que no reclamin res als administradors d’obres pies i executors testamentaris i de voluntats piadoses.
Adrianus Gallus, notari de les causes de la Cambra Apostòlica.
1A-2610
252 x 352
Al dors, en lletra coetània: “Declaració de la cong (sic)”.
Hi manca el segell pendent.

2673

1640, juny, 20. Tossa.
Pere Burc, prevere, beneficiat a l’església parroquial de la vila de Sant Vicenç de Tossa, ordena el seu testament. Nomena marmessors Francesc Alaió, prevere, rector de la parròquia, la seva mare Marianna
Burc, i el seu germà Rafel Burc, fuster i remolar de la dita vila. Ordena pagar tots els deutes que tingui
el dia de la seva mort. Esmenta un cosí germà seu, fill de Lleonard Bordes, traginer de Tossa.
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Antoni Mataró, notari públic de la vila i terme del castell de Tossa i regent les seves notaria i escrivania públiques per Francesc Alaió, prevere i rector de la parròquia de Sant Vicenç de la dita vila, i
com a tal senyor útil i propietari de les dites notaria i escrivania.
1A-2611
350 x 275
Al dors, notes dorsals il·legibles.
Dolent. Pergamí mutilat de la part dreta i inferior, amb pèrdua de molts passatges de l’escriptura.

2674

1642, octubre, 1. Roma.
Urbà VIII concedeix a la confraria sota la invocació de Santa Llúcia i Sant Sebastià de l’església parroquial
de Sant Miquel de Barcelona, i als seus confrares, la indulgència plenària de llurs pecats als nous confrares que el dia del seu ingrés rebin els sagraments de la penitència i de l’eucaristia; indulgència plenària
als confrares que en el trànsit de la mort rebin els mateixos sagraments o bé que, en un acte de contricció, invoquin de paraula o de cor el nom de Jesús, i també indulgència plenària als confrares que el dia de
Santa Llúcia, rebuts els mateixos sagraments, visitin devotament la seva capella. El pontífex també concedeix indulgències menors, com set anys de perdó o seixanta dies, als confrares que visitin la seva capella
els dies dels Sants Fabià, Sebastià, Miquel Arcàngel, Jeroni i Àngel Custodi, si reben regularment els sagraments, si practiquen obres de devoció i si es fan enterrar a la seva capella, entre d’altres.
M. A. Maraldus.
1A-2612
322 x 446
Hi manca el segell.

2675

1643, octubre, 24. Tossa.
Guerau Mont, pescador de la vila de Sant Vicenç de Tossa, ven a Guerau Vidal, mulater del mateix lloc,
mitja vessana de terra en part plantada amb vinya i en part erma, situada a l’indret anomenat Torrent
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del Moro. Es donen les afrontacions de la terra. Preu de la venda: 30 lliures. Segueix l’àpoca del preu de
la venda i una anotació afegida el 20 d’agost de 1644, on es fa saber que el venedor ha pagat 6 lliures
al procurador del monestir de Ripoll pel dret de foriscapi de la present venda.
Joan Lleget, per autoritats reial i de l’abat del monestir de Santa Maria de Ripoll, senyor de la vila i
terme del castell de Tossa, notari públic, regent la notaria i escrivania de la vila i el terme del dit
castell per Ramon Batlle, rector de l’església parroquial, senyor útil i propietari de les dites notaria i
escrivania.
1A-2613
516 x 253
Regular. Pergamí amb la lletra esvaïda i diversos forats, amb pèrdua d’alguns passatges de l’escriptura.

2676

1644, novembre, 25. Tossa.
Testament de Lleonard Bordes, traginer de la vila de Tossa, retingut per una greu malaltia. Nomena
almoiners la seva muller Elisabet Bordes, Pere Baell, mariner, i Pere i Domènec Bordes, fills seus. Ordena
pagar tots els seus deutes. Elegeix sepultura en el cementiri de la vila de Tossa. Nomena el seu fill Pere
Bordes hereu universal de tots els seus béns. També fa llegats als seus altres fills Domènec, Maria i
Vicenç, i al seu germà Pere Bordes, traginer.
Joan Lleget, per autoritats reial i de l’abat del monestir de Santa Maria de Ripoll, senyor de la vila i
el terme del castell de Tossa, notari públic, regent la notaria i escrivania de la vila i el terme del dit
castell per Ramon Batlle, rector de l’església parroquial, senyor útil i propietari de les dites notaria i
escrivania.
1A-2614
625 x 200
Al dors, en lletra coetània: “Testament de Lleonart Bordas, traginer de dita vila de Tossa”.
Regular. Pergamí amb la lletra esvaïda i tacat a les parts superior i inferior. Pèrdua de text a l’angle
superior dret.
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2677

1646, abril, 15. Barcelona.
Enric de Lorena, comte d’Harcourt, de Brionne i d’Armagnac, lloctinent i capità general del principat de
Catalunya i dels comtats del Rosselló i de la Cerdanya en nom de Lluís XIV, rei de França i de Navarra,
comte de Barcelona, del Rosselló i de la Cerdanya, fa donació als consellers i al Consell de Cent de la
ciutat, per tal que puguin ampliar la Casa del Consell, d’unes cases que han estat confiscades a Josep
d’Amigant, condemnat per crim de lesa majestat, situades al carrer pel qual es baixa de la dita Casa
del Consell al carrer del Regomir. Es donen les afrontacions de les cases, les quals per un dels costats
termenegen amb unes altres cases que foren de Josep Ferrer i que també han estat donades a la ciutat
mitjançant un altre instrument. La sentència de la confiscació dels béns de Josep d’Amigant fou dictada
el dia 12 del mes present per Francesc Martí, conseller i jutge de la cort reial.
Dídac Monfar i Sors, cavaller, arxiver reial, escrivà de manament, abans regent la protonotaria reial.
1A-2615
558 x 629
Al dors, en lletra coetània: “Vostra Altesa fa donació als molt il·lustres consellers, Consell de Cent y
universitat de la present ciutat de Barcelona de les cases foren confiscades a mossèn Joseph de
Amigant per haver comès crim de leza magestat, contígües a les cases del Consell de dita ciutat”. En
lletra posterior: “Concessió y donació feta en favor de la ciutat de las casas que foren del quòndam
en Amigant, al costat de las casas de la present ciutat, a 15 abril, 1646. No ha pogut tenir effecte”.
Hi manca el segell.
Regestat a Privilegis reials, doc. 478, pàg. 293. Original.

2678

1646, juliol, 14.
Els pares de la Sagrada Congregació de Ritus, després d’examinar la sol·licitud presentada per Francesc
Monfort, doctor en ambdós drets, procurador de la ciutat de Barcelona, en la qual es fa constar que la
dita ciutat ha volgut escollir com a patrons seus la Immaculada Concepció de la Verge Maria i Sant
Ramon de Penyafort, de l’orde dels Predicadors, fill de la ciutat, i considerant els esmentats pares que
l’elecció ha estat feta d’acord amb el decret de la Sagrada Congregació de Ritus de 23 de març de
1630, i atesa també la gran devoció mostrada per la ciutat de Barcelona, aproven i confirmen, per relació del cardenal Frangiotti, les prerrogatives competents als esmentats sants patrons, d’acord amb la
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2677. Enric de Lorena, lloctinent i capità general del
Principat de Catalunya i dels
comtats del Rosselló i de la
Cerdanya en nom de Lluís
XIV, rei de França i de
Navarra, comte de Barcelona,

del Rosselló i de la Cerdanya,
fa donació als consellers i al
Consell de Cent de la ciutat,
per tal que puguin ampliar la
Casa del Consell, d’unes
cases que han estat confiscades a Josep d’Amigant, con-

demnat per crim de lesa
majestat, situades al carrer pel
qual es baixa de la dita Casa
del Consell al carrer del
Regomir.
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constitució d’Urbà VIII sobre l’observança de les festes, i també segons les rúbriques del Breviari i del
Missal Romà. Segueixen dues signatures il·legibles.
1A-2616
289 x 380
Al dors, en lletra i xifres posteriors: “Concessió del Pontífice de patronat en favor de la ciutat de
Barcelona de (...) de Penyafort”. Amb lletra del segle XIX: “Santos Patronos de Barcelona. 1646”.
Segell.

2679

1646, juliol, 14.
Vegeu el document núm. 2678.
1A-2617
289 x 380
Al dors, en lletra i xifres posteriors: “Concessió del Pontífice de patronat en favor de la ciutat de
Barcelona de (...) de Penyafort”. Amb lletra del segle XIX: “Santos Patronos de Barcelona. 1646”.
Document duplicat de l’anterior, però sense els daurats i sense segellar. Hi ha les dues mateixes
signatures.

2680

1648, novembre, 2. Roma.
Innocenci X, el qual va ser a Barcelona, per mitjà de Vicencius Candiottus, s’adreça als consellers de
Barcelona, els encomana els desitjos pius dels consellers i s’ofereix a remoure qualsevol impediment i
curar les coses dels dits consellers amb paterna benevolència donant-los la benedicció apostòlica.
Franciscus Herlius.
1A-2618
172 x 398
Al dors, en lletra coetània: “Dilectis filiis consiliariis Barcinonae”.
Hi manca el segell. Restes de lacre.
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2678. Els pares de la Sagrada
Congregació de Ritus, examinada la sol·licitud presentada
per Francesc Monfort, doctor
en ambdós drets, procurador
de la ciutat de Barcelona, en
què es fa constar que la dita
ciutat ha volgut escollir com a
patrons seus la Immaculada
Concepció de la Verge Maria i
Sant Ramon de Penyafort, de
l’orde dels Predicadors, fill de
la ciutat, aproven i confirmen
les prerrogatives competents
als esmentats sants patrons.

2678. Detall del segell.
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2680. El papa Innocenci X,
que havia estat a Barcelona
abans de la seva elecció pontifícia, formula als consellers
de la ciutat els seu desig de
remoure qualsevol diferència
amb ells, així com de tenir
cura paternal i benvolent
envers els seus assumptes.
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2681

1649, novembre, 25. Paris.
Lluís XIV, a súplica de Joan Baptista de Monfar, síndic i ambaixador de la ciutat de Barcelona, atorga a
la província de Catalunya, als comtats del Rosselló i de la Cerdanya i a la ciutat de Barcelona, el privilegi
de transportar o fer transportar blats i altres grans al Principat de les províncies del regne de França,
especialment de les del Llenguadoc i de la Provença.
A la part superior esquerra: “Privilège accordé aux habitants des principauté de Catalogne, comtés
de Roussillon et Cerdagne, de transporter et faire transporter des blés et autres grains au dit pays
des provinces de ce royaume et especiallement de celles de Languedochs et Provence”.
1A-2619
575 x 742
Al dors, en lletra coetània: “Par le roy, comte de Barcellonne, Russillon et Cerdagne, la reyne regente, sa mère, presente. Le Tellier”. Hi ha també xifres i notes força esborrades.
Francès.
Signatura autògrafa de Lluís XIV.
2682

1650, gener, 26. París.
Anna[d’Àustria], reina regent de França i Navarra, mare del rei [Lluís XIV], exercint el càrrec de gran
mariscal cap i superintendent general de la navegació i comerç de França, a petició del principat de
Catalunya i dels comtats del Rosselló i de la Cerdanya de 25 de novembre, ordena a tots els lloctinents
generals de l’almirallat i als altres oficials a qui correspongui que es transporti a Catalunya i als dits
comtats, especialment a la ciutat de Barcelona, tota la quantitat i els tipus de grans per a la nutrició i
subsistència dels seus habitants, procedent de França, particularment del Llenguadoc i de la Provença.
Aquest gra es desembarcarà al port de Barcelona.
1A-2620
298 x 467
Al dors, en lletra coetània: “Executòria de la magestat de la reyna com Almiranta. Anna de [Àustria]”. En lletra i xifres posteriors: “1650. Sobre libre transporte de granos en Cataluña”.
Francès.
Signatura autògrafa de la reina.
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2682. Anna [d’Àustria], reina
regent de França i Navarra,
mare del rei [Lluís XIV], exercint el càrrec de gran mariscal
cap i superintendent general
de la navegació i comerç de
França, ordena, a petició del
principat de Catalunya i dels
comtats del Rosselló i de la
Cerdanya, als lloctinents generals de l’almirallat i a qualssevol
oficials a qui correspongui,
que siguin transportats a

Catalunya i als dits comtats,
especialment a la ciutat de
Barcelona, tota la quantitat i
tipus de cereals necessaris
per a la subsistència dels seus
habitants, procedents de
França, particularment del
Llenguadoc i de la Provença.
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2683

1652, juliol, 3. Barcelona.
Lluís XIV, rei de França i de Navarra i comte de Barcelona, del Rosselló i de la Cerdanya, i en el seu nom
Felip de la Motte Gudencourt, duc de Cardona, par i mariscal de França, conseller, lloctinent i capità
general del dit rei al principat de Catalunya i els comtats del Rosselló i la Cerdanya, a petició dels consellers de Barcelona, atorga el privilegi de fabricar a la seca reial durant el setge rals de plata, valent
cada un 10 rals, a llei de 10 diners, en lloc de a la mateixa llei que els rals mexicans. Per això, ordena
als oficials reials que observin i facin observar aquesta ordre, ja que es tracta de subvenir a la subsistència i defensa de ciutat en aquestes circumstàncies excepcionals.
Pere Joan Rossell, regent la cancelleria reial.
1A-2621
624 x 570
A la part inferior esquerra: “Vidit nobilis Rossell, cancellarius”.
La carta inserida dels consellers està en català.
Signatura autògrafa de Felip de la Motte Gudencourt: “Le duc de Cardonne”.
2684

1653, abril, 12. Madrid.
Felip III, rei de Catalunya-Aragó i comte de Barcelona, entre altres intitulacions, confirma, a petició de
Francesc Puigjaner, donzell, síndic de la ciutat de Barcelona, la remissió, condonació i absolució fetes a la
ciutat, en nom seu, pel seu fill Joan d’Àustria el dia 11 d’octubre de 1652 des de Barcelona mateix, de
tots els delictes i excessos comesos per la ciutat i els seus habitants des de l’any 1640, en què començà la revolució del Principat, fins al dia de la remissió, 11 d’octubre de 1652, sense excepció de persones ni de delictes de qualsevol naturalesa, llevat de la persona de Josep Margarit, el qual, obstinat en el
seu error, no és mereixedor del benefici del perdó. El rei confirma i concedeix novament l’esmentada
condonació del seu fill, la qual és inserida en la present renovació.
Notes registrals de la cancelleria.
1A-2622
310 x 220
Hi manca el segell.
Document format per un quadern de pergamí compost per tres bifolis, amb nou pàgines escrites.
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2683. Lluís XIV, rei de França
i de Navarra, comte de
Barcelona, del Rosselló i de la
Cerdanya, i en el seu nom
Felip de la Motte Gudencourt,
duc de Cardona, par i mariscal
de França, conseller, lloctinent
i capità general del Principat
de Catalunya i dels comtats
del Rosselló i de la Cerdanya,
atorga, a petició dels consellers de Barcelona, el privilegi
de fabricar rals de plata a la
seca reial, per tal de procurar
la subsistència i la defensa de
ciutat en les circumstàncies
excepcionals del setge que
pateix.
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2685

1653, abril, 12. Madrid.
Felip III, rei de Catalunya-Aragó i comte de Barcelona, entre altres intitulacions, confirma, a petició de
Francesc Puigjaner, donzell, síndic de la ciutat de Barcelona, els privilegis, les gràcies, les prerrogatives, les
immunitats i els costums que posseïa la ciutat fins l’any 1640. El monarca es reserva, però, el dret i el domini absoluts sobre el règim defensiu de la ciutat, i sobre la insaculació de les persones que podran concórrer
als oficis del seu govern. El sobirà, ateses les grans despeses sofertes pel patrimoni reial i pel fisc durant la
guerra per recuperar la ciutat, es reserva les baronies i els llocs que Barcelona posseïa i que durant la guerra
foren ocupats per l’exèrcit del rei: Flix, la Palma, Montcada, Montbui, Caldes d’Estrac i Montgat. Finalment,
s’imposa silenci a la pretensió dels consellers barcelonins de cobrir-se el cap en presència del rei.
Notes registrals de la cancelleria.
1A-2623
310 x 215
Hi manca el segell, però es conserva un fragment de la cinta de seda.
Document format per un quadern de pergamí compost per dos bifolis, amb set pàgines escrites.

2686

1653, abril, 12. Madrid.
Felip III, rei de Catalunya-Aragó i comte de Barcelona, entre altres intitulacions, concedeix perpètuament a la
ciutat de Barcelona, al seu Consell i consellers, als prohoms i a tota la seva universitat, a petició de Francesc
Puigjaner, donzell, síndic de la ciutat de Barcelona, a major utilitat i benefici del seu govern públic, que als cinc
consellers els sigui agregat un sisè conseller, extret de la bossa del conseller sisè que es formarà amb l’estament dels menestrals i els artistes i en la qual s’insacularan les persones idònies per exercir l’esmentat ofici de
conseller sisè. D’ara endavant hi haurà, doncs, sis bosses per extreure anualment els consellers de la ciutat.
Notes registrals de la cancelleria.
1A-2624
310 x 215
Hi manca el segell.
Document format per un quadern de pergamí compost per dos bifolis, amb cinc pàgines escrites.

242

2686. Felip III, rei de
Catalunya-Aragó i comte de
Barcelona, concedeix a la ciutat de Barcelona, a petició de
Francesc Puigjaner, donzell,
síndic de la ciutat, a major utilitat i benefici del seu govern
públic, que als cinc consellers
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els sigui agregat un sisè conseller, extret de la bossa del
conseller sisè que es formarà
amb l’estament dels menestrals i els artistes i en la qual
s’insacularan les persones idònies per exercir l’esmentat
ofici de conseller sisè.
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2687

1664, juny, 9. Roma.
Alexandre VII, a proposta de Felip [III de Catalunya-Aragó], rei de les Espanyes, nomena Alfonso de
Sotomayor, fins ara arquebisbe d’Oristany [1657-1664], bisbe de Barcelona, a causa de la mort de l’anterior bisbe Ramon [de Sentmenat i de Lanuça], amb els fruits, les rendes i els emoluments pertinents,
amb l’excepció de 275 ducats d’or de cambra a Josep de Vilanova, 137 a Pere Joan de la Guàrdia, a
meitats, i la pensió anual de 103 ducats d’or de cambra i 2 rals a Jeroni de Carvajal, clergue.
A la part inferior esquerra de la plica, en lletra una mica posterior: “Als 24 d’agost de 1664. Lo
molt reverent (...) fra Joseph Prats, religiós de Nostra Senyora de la Mercè, provincial de la Corona
de Aragó, legítim procurador de l’il·lustríssim senyor don fra Alonso de Sotomayor, archebisbe,
bisbe elet de Barcelona, prengué possessió del present bisbat de Barcelona, de que ne fas fe, 4
febrer, 1669. Jaume Pons, (...) notari”.
A la part dreta de la plica: “Ildephonsus Barchinonensis. Baurus”.
1A-2625
470 x 740
Al dors, en lletra coetània: “(...) Prothonotariis. (...) Pinettus. Registrata. Butlla de la provisió del bisbat
del Senyor Don Ildephonso Sotomayor”.
Butlla pendent de plom.
La plica impedeix llegir adequadament les validacions de la part inferior del document.

2688

1670, gener, 26. Madrid.
Carles II, rei de Castella i de Catalunya-Aragó i la seva mare la reina Maria Anna d’Àustria governadora
general, concedeixen a la ciutat de Barcelona, al seu Consell i consellers, als prohoms i a tota la seva
universitat, la totalitat dels drets, les rendes i els emoluments de la vila de Flix i del lloc de la Palma, que
eren reservats i adjudicats al Reial Patrimoni. Exclouen de la concessió la jurisdicció civil i criminal, alta i
baixa, i el mer i mixt imperi, que romanen reservats a la corona. Felip III havia confirmat a la ciutat els
seus privilegis anteriors a 1640, reservant-se, emperò, les baronies que Barcelona posseïa i que foren
ocupades durant la guerra per l’exèrcit reial (1653, abril, 12. Madrid). Més tard, per ordre del mateix
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monarca, les baronies foren incorporades al patrimoni reial i a la Batllia General de Catalunya per Joan
d’Àustria, lloctinent i capità general de Catalunya (1655, febrer, 4). Després, a petició de Pere Montaner,
síndic de Barcelona, el rei atorgà a la ciutat el retorn de les baronies, incloses Flix i la Palma, però sense
la jurisdicció d’aquestes darreres (1661, setembre, 14). Ara, la ciutat ha demanat un privilegi amb la
concessió de les rendes de Flix i la Palma i la reserva reial de la seva jurisdicció.
Notes registrals de la cancelleria.
1A-2626
295 x 205
Hi manca el segell.
Document format per un quadern de vitel·la compost per dos bifolis, amb vuit pàgines escrites.

2689

1675, juny, 14. Girona.
Carles II, rei de Castella i de Catalunya-Aragó, i la seva mare la reina Maria Anna d’Àustria, tutora, curadora i governadora general, i en el seu nom Francesc de Jutavila, duc de Saint Germain, senyor de la
Campana, d’Albalà i la vila de Gaucedilla, cavaller de l’orde de Sant Jaume de l’Espasa, preceptor de la
preceptoria del Consell Reial o del regne de Nàpols i Suprem d’Itàlia, lloctinent i capità general al principat de Catalunya i els comtat del Rosselló i de la Cerdanya i capità general de l’exèrcit del mateix
Principat, a súplica de la ciutat de Barcelona, mana al mestre i oficials de la seca reial de dita ciutat
fabricar fins a la quantitat de 100.000 lliures barceloneses de monedes de rals i mitjos rals d’argent amb
la mateixa lliga que es fabriquen els rals de vuit i el mateix valor intrínsec de 18 diners i mig fins a 19
diners per ral i la mateixa llei que els dobles d’argent, vulgarment nomenats rals de vuit, tal com els hi
havia atorgat en un privilegi anterior (1674, maig, 1). La concessió es fa perquè ja s’han gastat les monedes encunyades l’any anterior en la defensa del Principat dels francesos i sens prejudici d’altres privilegis.
Francesc de Pons, canceller.
A la part inferior esquerra: “Vidit Don Franciscus de Pons, cancellarius. Vidit Don Felix de Mar y
Mon, regentem thesaurariam. In Diversorum Locumtenencie XII, foleo CCXXV”.
A la part inferior dreta: “Dominus locumtenens generalis mandavit mihi Don Antonio de Riart. Visa
per Don Franciscum de Pons, cansellarius, et Don Felium de Mar y Mon, regentem thesaurariam”.

245

Catàleg dels pergamins

2688. Carles II, rei de Castella
i de Catalunya-Aragó, concedeix a la ciutat de Barcelona la
totalitat dels drets, les rendes i
els emoluments de la vila de
Flix i del lloc de la Palma, que
eren reservats i adjudicats al
Reial Patrimoni. Exclou de la
concessió la jurisdicció civil i
criminal, alta i baixa, i el mer i
mixt imperi, que romanen
reservats a la corona. Les
baronies que posseïa la ciutat
de Barcelona havien estat
ocupades durant la passada
guerra per l’exèrcit reial i
incorporades al patrimoni
reial. Més tard foren retornades, amb algunes reserves.

2688. Detall de l’escut.
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A la part inferior: “Vuestra excelencia concede licencia a la ciudad de Barcelona y dispensa en que
por esta vez tansolamente, sin derogación de sus privilegios, pueda fabricar hasta cien mil libras en
reales y medios reales de plata de la liga y massa de la plata que se fabrica el real de ocho y del
intrínseco valor de diez y ocho dineros y medio hasta diez y nueve por cada hun real. Registrata”.
1A-2627
512 x 367
Al dors, en xifres coetànies: “1675”.
Hi manca el segell.

2690

1686, maig, (...). Barcelona.
Els administradors de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona s’adrecen a tots els oficials i
altres persones de qualsevol dignitat, estat, grau i condició que siguin, eclesiàstiques i seculars, a les
quals les presents seran presentades. Els notifiquen que han nomenat baciner de l’hospital Francesc (...),
el qual, en virtut dels privilegis atorgats a l’Hospital i als seus oficials, baciners, aplegadors i altres servidors pels reis d’Aragó i comtes de Barcelona, gaudeix de totes les gràcies, exempcions i franqueses contingudes en aquells privilegis. Demanen que el baciner sigui tractat i encaminat benignament en l’exercici del seu càrrec. Tot seguit, es resumeixen les seves exempcions: guiatge i salvaguarda reial; franquesa
de pontatge, barra i barca; portar armes prohibides; franquesa d’host i cavalcada reial i veïnal; lliure circulació pels mercats; lliure circulació per tots els dominis reials i no forçat a tenir oficis en el lloc d’on
serà baciner.
1A-2628
254 x 175
Dolent. Mal conservat especialment en el marge esquerre. No es poden llegir el cognom del baciner nomenat, la data completa i la signatura del notari i escrivà major de l’hospital.
Segell pendent de plom de l’hospital.
Formulari imprès sobre pergamí, amb l’escut de la institució, que deixa uns espais en blanc per al
nom del beneficiari i la data.
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2690. Els administradors de
l’Hospital General de la Santa
Creu de Barcelona notifiquen
a tots els oficials i altres persones de qualsevol dignitat,
estat, grau i condició que
siguin, eclesiàstiques i seculars,
a les quals les presents seran
presentades, que han nomenat un nou baciner de l’hospital, el qual, en virtut dels privilegis atorgats a l’hospital i als
seus oficials, baciners, aplegadors i altres servidors, pels reis
d’Aragó i comtes de
Barcelona, gaudeix de totes
les gràcies, exempcions i franqueses contingudes en aquells
privilegis.

2688. Detall de l’anvers i del
revers del segell de l’Hospital
General de la Santa Creu de
Barcelona.
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2691

1687, desembre, 17. Madrid.
Carles II, rei de Castella i de Catalunya-Aragó, ratifica la sentència absolutòria donada per Antoni de
Catalaiud i de Toledo, cavaller, de l’orde de la milícia de Santa Maria de Montesa i de Sant Jordi
d’Alfama, canceller del Suprem Consell d’Aragó, a petició de Joan Baptista Deià, procurador d’Antoni
Rubí, assessor reial i governador general de l’illa de Menorca, inculpat de la mort del seu criat Bartomeu
Pons i Piris, de 12 anys d’edat, de la vila de la Suda, a l’illa de Menorca (1685, maig, 1). La denúncia
l’havia presentada Teresa Pons i Piris, juntament amb el procurador fiscal. També resta absolt dels insults
pronunciats pel dit Antoni Rubí en contra dels consellers d’Alaior.
Cristòfor Antoni de Provença, escrivà de manament de la Cambra reial.
1A-2629
309 x 213
Segell pendent de lacre vermell de 114 mm.
Es tracta d’un quadern de sis folis.

2692

1690, febrer, 10. Madrid.
Carles II, rei de Castella i de Catalunya-Aragó, concedeix perpètuament a la ciutat de Barcelona la gràcia
especial que els seus sis consellers, presents i esdevenidors, puguin cobrir llur cap en presència del sobirà i
dels seus successors, tal com ja solien fer-ho anteriorment en temps dels seus predecessors. El monarca
atorga aquesta mercè en agraïment per l’actitud de fidelitat mostrada per la ciutat en l’execrable tumult
popular del 22 de novembre de 1689, i en l’oferiment al duc de Villahermosa, lloctinent i capità general del
Principat, d’un subsidi econòmic i altres col·laboracions a fi de poder dissipar qualssevol actes de sedició.
Notes registrals de la cancelleria.
1A-2630
305 x 210
Hi manca el segell.
Document format per un quadern de vitel·la compost per dos bifolis, amb set pàgines escrites.
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2693

1690, març, 30. Roma.
Alexandre VIII concedeix, durant un septenni, la indulgència plenària i la remissió de tots els seus pecats
als fidels que visitin l’església parroquial de Sant Miquel de la ciutat de Barcelona el dia de la festivitat
de Santa Llúcia, havent rebut prèviament els sagraments de la penitència i de l’eucaristia.
Gratis pro Deo et sacramenta. Segueix una signatura cardenalícia il·legible.
1A-2631
129 x 387
Al dors, en lletra coetània: “Barchinonensis”. Restes del segell de lacre vermell.

2694

1697, juny, 20. Roma.
Innocenci XII concedeix, durant un septenni, la indulgència plenària i la remissió de tots els seus pecats
als fidels que visitin l’església parroquial de Sant Miquel Arcàngel de la ciutat de Barcelona el dia de la
festivitat de Santa Llúcia, havent rebut prèviament els sagraments de la penitència i de l’eucaristia.
Gratis pro Deo et sacramenta. Segueix una signatura cardenalícia il·legible.
1A-2632
126 x 404
Al dors, en lletra coetània: “Blasius (...) 3”. Restes del segell de lacre vermell.

2695

1697, juliol, 11. Roma.
Innocenci XII concedeix, durant un septenni, la indulgència plenària i la remissió de tots els seus pecats
als fidels que visitin l’església parroquial de Sant Miquel Arcàngel de Barcelona el dia de la festivitat de
Sant Sebastià, havent rebut prèviament els sagraments de la penitència i de l’eucaristia.
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Gratis pro Deo et sacramenta. Segueix una signatura cardenalícia il·legible.
1A-2633
138 x 369
Al dors, en lletra coetània: “Barchinonensis”. Restes del segell de lacre vermell.

2696

1708, novembre, 3. Barcelona.
Carles III, rei de Castella i de Catalunya-Aragó, arxiduc d’Àustria, comte de Barcelona, del Rosselló i de la
Cerdanya, aprova els capítols que li han presentat els consellers de Barcelona per modificar les bosses
d’insaculació del Consell de Cent de la ciutat. Per aquest privilegi es modifica la composició de les tres
primeres bosses d’insaculació: la bossa de conseller en cap queda reservada als Grans d’Espanya, títols i
nobles; la bossa de conseller segon és reservada als ciutadans honrats de Barcelona, tant de matrícula
com de privilegi; la bossa de conseller tercer acull els cavallers i gaudidors de privilegi militar.
Ramon de Vilana Perlas, secretari d’estat.
1A-2634
295 x 205
Hi manca el segell pendent.
Document format per un quinió o quadern de vitel·la compost de cinc bifolis, és a dir, deu folis i vint
pàgines, dels quals l’escriptura ocupa completament nou folis, deixant en blanc el darrer foli.
Numeració recent en llapis. El quadern no està relligat, però el segell pendent, perdut, traspassava tot
el quadern per l’angle inferior esquerre. Els nou folis escrits són bellament ornamentats, amb dibuixos
policromats encapçalats per l’efígie del rei Carles, i amb els laterals embellits amb motius florals, paisatges, putti i símbols militars. El text ocupa la part central de cada foli dintre d’un requadre.

2697

1722, juny, 1. Roma.
Innocenci XIII fa assignacions a favor d’Antoni Copons i de Copons, canonge de la catedral de Barcelona, i
de Joan Zabata, a la catedral de Mallorca, amb els emoluments corresponents al seu càrrec.
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2696. Carles III, rei de Castella
i de Catalunya-Aragó, arxiduc
d’Àustria, comte de Barcelona,
del Rosselló i de la Cerdanya,
aprova els capítols que li han
presentat els consellers de
Barcelona per modificar les
bosses d’insaculació del

Consell de Cent de la ciutat.
Per aquest privilegi es modifica la composició de les tres
primeres bosses d’insaculació:
la bossa de conseller en cap
queda reservada als Grans
d’Espanya, títols i nobles; la
bossa de conseller segon és

reservada als ciutadans
honrats de Barcelona,
tant de matrícula com de
privilegi; la bossa de conseller tercer acull els
cavallers i gaudidors de
privilegi militar.
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1A-2635
258 x 413
Al dors, en lletra i xifres coetànies: “1 juny, 1722. Concessió. Copons. Butlla”. Segueix una altra nota
il·legible.
Butlla pendent de plom.

2698

1725, juny, 11. Roma.
Benet XIII comunica al poble de la ciutat i bisbat de Barcelona el nomenament de Bernardo [Ximénez de
Cascante], electe de Barcelona, en substitució d’Andrés [de Orbe y Larrategui], ara arquebisbe de València.
1A-2636
296 x 480
Al dors, en lletra posterior: “Bulla para el pueblo de [la] ciudad y obispa[do] de Barcelona”.
Butlla pendent de plom.

2699

1731, abril, 13. Roma.
Climent XII concedeix indulgència plenària als confrares i a tots els qui visitin, seguint les normes habituals, l’església o capella del Sant Àngel Custodi de la ciutat de Barcelona el dia de la festa del sant, des
de les primeres vespres fins a la caiguda del sol. Així mateix, els atorga indulgència de quaranta dies,
amb les mateixes condicions i durant un període de set anys, als qui visitin la dita església durant les
quatre festivitats següents: de la Concepció de la Verge Maria, de la Purificació de la Mare de Déu, de
Sant Antoni de Pàdua i de Sant Joan Baptista. Igualment, els dóna indulgències per altres devocions,
amb llicència de l’ordinari.
1A-2637
342 x 548
Butlla pendent de plom.
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2698. El papa Benet XIII
comunica al poble de la ciutat
i bisbat de Barcelona el nomenament de Bernardo
[Ximénez de Cascante] com a
bisbe de Barcelona, en substitució d’Andrés [de Orbe y
Larrategui], ara arquebisbe de
València, abans bisbe de
Barcelona.

2688. Detall de l’anvers i del
revers de la butlla de plom de
Benet XIII.
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2700

1748, juny, 19. Castel Gandolfo.
Benet XIV atorga a Antoni de Copons i de Copons, prevere del bisbat de Barcelona o d’altre lloc, germà
de Pere de Copons i de Copons, arquebisbe de Tarragona, una pensió anual de 190 ducats d’or de cambra sobre els fruits i la Mensa episcopal de l’arquebisbat de Tarragona, en temps del seu germà i dels
seus successors en l’esmentat arquebisbat.
1A-2638
380 x 559
Al dors, en lletra coetània: “Anno Incarnationis Dominice MDCCXXXXVIII, die vero XIX juniii (...).
Petrus, archiepiscopus, per dominum Egidium Marti (...). Segueix una signatura il·legible.
Regular.
Butlla pendent de plom.

2701

1775, setembre, 11. Roma.
Pius VI nomena bisbe de Barcelona Gavino [de Valladares y Mejía] perquè regeixi la diòcesi i li assigna
totes les rendes i els emoluments pertinents, especialment de la Mensa espiscopal, que actualment
pugen a 3099 ducats d’or de cambra. Segueixen assignacions anuals de determinades quantitats a
diferents persones.
1A-2639
454 x 711
Al dors, en lletra coetània: “Bulla provisionis episcopatus del Señor Don Gavino de Valladares (...).
Registrata”.
Butlla pendent de plom.
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2702

1794, setembre, 12. Roma.
Pius VI comunica oficialment al poble de la ciutat i diòcesi de Barcelona el nomenament d’Eustaquio
[de Azara y Perera], abans bisbe d’Eivissa, com a bisbe de Barcelona, per la mort de Gavino [de
Valladares y Mejía], l’anterior bisbe de Barcelona.
1A-2640
274 x 445
Al dors, en lletra coetània: “Al pueblo. Registrata”. Hi ha altres notes il·legibles.
Butlla pendent de plom.
2703

1797, juliol, 24. Roma.
Pius VI comunica a Pau Sitjar o Sichar [Ruata], elet del bisbat de Gera o Geras, del patriarcat d’Alexandria,
“in partibus infidelium”, segons que consta en un document adjunt al present, l’assignació de la pensió
equivalent a la de degà de la catedral de Barcelona a pagar en el termini màxim de trenta dies sota pena
d’excomunió, a més dels 1125 ducats d’or de cambra atorgats sobre la Mensa episcopal del bisbat de
Barcelona. La dita consignació es realitza durant el bisbat d’Eustaquio [de Azara y de Perera], del qual és
bisbe auxiliar, i es fa extensiva al bisbats posteriors de la dita seu, en què conservarà la doble pensió: la
inherent al citat càrrec i l’expressada en ducats d’or de cambra. Pau Sitjar o Sichar havia nascut a la diòcesi de Lleida, ara té 50 anys, i per molt temps havia estat als bisbats d’Astorga i d’Eivissa.
1A-2641
565 x 768
Al dors, en lletra coetània: “En vista de (..)la ha acordado la cámara por decreto de veinte y (...) de
este mes se anote aquí como se (...) que el senyor fiscal ha suplicado para ante Su Santidad en la
forma ordinaria de la cláusula y expresión que se lee en ella de prevenir el pago de la pensión alimentaria del obispo auxiliar bajo cominación de censuras, omitiendo los remedios que prescribe
gradualmente el derecho en tales casos; entiéndase asímismo restringida al ordinario de Barcelona
con arreglo a derecho la clàusula de j(...) de la enunciada pensión. Madrid, a veinte y seis de septiembre de mil setecientos noventa y siete. El conde de Valdellano”.
Butlla pendent de plom.
La nota dorsal està en castellà.
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2703. Pius VI comunica a Pau
Sitjar o Sichar [Ruata], elegit
bisbe de Gera o Geras, del
patriarcat d’Alexandria, l’assignació d’una pensió equivalent
a la de degà de la catedral de
Barcelona, a més de la quanti-

tat que ja té consignada
sobre la Mensa episcopal de
l’esmentada seu. L’assignació
serà vigent durant el pontificat d’Eustaquio [de Azara y
de Perera], actual bisbe de
Barcelona, del qual és bisbe

auxiliar, i dels seus successors. Pau Sitjar o Sichar havia
nascut a la diòcesi de Lleida,
ara té 50 anys, i ha estat
bisbe d’Astorga i d’Eivissa.
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2704

1802, octubre, 30. Barcelona.
Acta de la col·locació de la primera pedra de l’obelisc de marbres erigit per l’Ajuntament de Barcelona en
commemoració de l’estada a la ciutat dels reis d’Espanya Carles IV i Maria Lluïsa, de llurs fills Ferran, príncep
d’Astúries, Carles Maria, Francesc de Paula i Maria Isabel, i del germà del rei Antoni Pasqual. L’acta explica
l’arribada a Barcelona de la família reial l’11 de setembre de 1802, i els desembarcaments posteriors dels
prínceps de Nàpols Francesc Genar, fill i hereu del rei de Nàpols i de les Dues Sicílies, i Maria Antònia, filla
del rei espanyol, i dels reis Lluís I d’Etrúria i la seva esposa Maria Lluïsa, filla dels monarques espanyols. El dia
4 d’octubre es ratificaren les dobles esposalles entre l’infant Ferran, príncep d’Astúries, i Maria Antònia, princesa de Nàpols, d’una part, i entre la infanta Maria Isabel i Francesc Genar, de l’altra. Presidí la col·locació de
la primera pedra de l’obelisc commemoratiu el primer ministre Manuel de Godoy Álvarez de Faria.
1A-2642
221 x 155
Versió amb el text llatí imprès, disposat en columna com una llarga inscripció.
2705

1802, octubre, 30. Barcelona.
Vegeu el document núm. 2704.
1A-2643
260 x 181
Pergamí opistògraf. Versió amb el text manuscrit en castellà.
2706

1802, octubre, 30. Barcelona.
Vegeu el document núm. 2704.
1A-2644
258 x 178
Pergamí opistògraf. Versió amb el text manuscrit en català.
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2704. Acta de la col·locació
de la primera pedra de l’obelisc de marbres erigit per
l’Ajuntament de Barcelona en
commemoració de l’estada a
la ciutat dels reis d’Espanya
Carles IV i Maria Lluïsa, de
llurs fills Ferran, príncep
d’Astúries, Carles Maria,
Francesc de Paula i Maria
Isabel, i del germà del rei
Antoni Pasqual. L’acta explica
l’arribada a Barcelona de la
família reial l’11 de setembre
de 1802, i els desembarcaments posteriors dels prínceps de Nàpols Francesc
Genar, fill i hereu del rei de
Nàpols i de les Dues Sicílies, i
Maria Antònia, filla del mateix
rei, i dels reis Lluís I d’Etrúria i
la seva esposa Maria Lluïsa,
filla dels monarques espanyols. N’hi ha tres versions: la
llatina, impresa sobre el pergamí, i les traduccions castellana i catalana.
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2707

1848, octubre, 10. Barcelona.
Acta de la col·locació de la primera pedra de la nova plaça porticada que ha d’ocupar el solar que fou
hort i convent dels frares Caputxins de la ciutat (actual Plaça Reial). El terreny fou cedit amb aquest propòsit per la Reial Ordre de 15 de març darrer, confirmatòria de la cessió feta per les Corts amb decret
de 5 de maig de 1822. L’acte es fa coincidir amb l’aniversari del natalici de la reina Isabel II. Presideix la
cerimònia Joaquim Maria de Gispert, vicepresident del Consell Provincial, delegat legal per substituir el
cap polític de la província Manuel Gibert, que havia presentat la renúncia. Hi són presents el primer
tinent d’alcalde i tota la corporació municipal, absent per malaltia l’alcalde corregidor. Havien estat cursades invitacions a les autoritats eclesiàstica, civil i militar, a la Diputació i Consell de la Província, a la
Universitat Literària, i a altres institucions i personalitats de la ciutat. Hi ha vint-i-cinc signatures.
Josep de Llanza, secretari de la Corporació Municipal.
1A-2645
920 x 235
Segell circular de la ciutat de Barcelona.

2708

1874, gener, 16. Roma.
Pius IX comunica al poble de la ciutat i diòcesi de Barcelona que ha nomenat bisbe de Barcelona
Joaquim Lluch i Garriga, fins ara bisbe de la ciutat de Salamanca. Els prega, doncs, que en endavant el
considerin pare i pastor de llurs ànimes, que el rebin devotament i segueixin degudament els seus ensenyaments i les seves admonicions.
A la part inferior esquerra: “Visto por el Agente General de España en Roma á 26 de Enero de
1874. Luis de Llanos”. “Visto. Agencia General de Preces a Roma. Madrid, 20 febrero, 1874”.
[Signatura il·legible i segell estampat del Ministerio de Estado].
A la part inferior dreta: altres notes il·legibles.
1A-2646
305 x 410
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2707. Acta de la col·locació
de la primera pedra de la
nova plaça porticada que ha
d’ocupar el solar que fou
hort i convent dels frares
caputxins de la ciutat (actual
plaça Reial). Presideix la
cerimònia Joaquim Maria de
Gispert, vicepresident del
Consell Provincial, delegat
legal per substituir el cap
polític de la Província
Manuel Gibert, que havia
presentat la renúncia. Hi són
presents el primer tinent
d’alcalde i tota la corporació
municipal, absent per malaltia l’alcalde corregidor.
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2707. Detall del segell de la
ciutat de Barcelona.
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Al dors, en lletra i xifres posteriors: “El Ministerio Regencia del Reino, de conformidad con el parecer del Consejo de Estado en pleno, ha tenido a bien conceder el pase a esta Bula en la forma
ordinaria. Madrid, 18 de enero de 1875. Francisco de Cárdenas”. Altres anotacions: “Ayuntamiento.
Bula al pueblo de la diócesis y ciudad de Barcelona”. Al marge esquerre: un segell estampat borrós
i “Negocios eclesiásticos”.
Butlla pendent de plom.

2709

1888, maig, 20. Barcelona.
Acta de la inauguració oficial de l’Exposició Universal de Barcelona, deguda a la iniciativa de
l’Ajuntament Constitucional de Barcelona i duta a terme sota el patronat de la reina regent Maria
Cristina i el suport del govern de la nació. L’acte tingué lloc en el gran saló del Palau de Belles Arts, sota
la presidència del rei Alfons XIII i la seva mare la reina regent, amb l’assistència del cos diplomàtic
estranger, un gran nombre de senadors del regne, diputats a Corts, magistrats del Tribunal Suprem i del
Consell d’Estat, l’Ajuntament de la ciutat, la Diputació Provincial, l’Audiència, el claustre universitari, catedràtics de l’Institut Provincial i les Escoles Especials, el cos consular, almiralls i oficials de l’exèrcit i l’armada, comissaris nacionals i estrangers de l’exposició, representants de les institucions literàries, científiques i artístiques, corresponsals de premsa i molta concurrència de públic. L’acta inclou les paraules
pronunciades per l’alcalde Rius i Taulet, pel comissari reial de l’Exposició i pel president del Consell de
Ministres, el qual, per ordre i en nom dels reis, declara inaugurada l’exposició. Tot seguit, hom explica la
visita de la comitiva règia al recinte expositiu. Al final es fa constar que la present acta, escrita per deixar memòria de l’esdeveniment, serà dipositada a l’Arxiu Municipal de la ciutat. Segueixen setze signatures d’autoritats.
1A-2647
503 x 404
Cinc fulls de pergamí de 505 x 400, ornats i cal·ligrafiats en diversos formats de lletres i colors,
amb onze talls horitzontals al marge esquerre per poder-los relligar amb una cinta i formar un
quadern. El primer full és firmat per “Fco Flos”, signatura de Francesc Flos i Calcat (1856-1929),
nomenat per l’Ajuntament de Barcelona cal·lígraf de l’Exposició Universal. En alguns passatges de
l’escriptura la tinta vermella s’ha esvaït completament.
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2709. Acta de la inauguració
oficial de l’Exposició Universal
de Barcelona, promoguda per
l’Ajuntament Constitucional
de Barcelona i duta a terme
sota el patronat de la reina
regent Maria Cristina i el
suport del govern de la nació.
L’acte tingué lloc en el gran
saló del Palau de Belles Arts,
sota la presidència del rei
Alfons XIII i la seva mare la

reina regent, amb l’assistència
de moltes autoritats i públic.
L’acta inclou les paraules pronunciades per l’alcalde Rius i
Taulet, pel comissari reial de
l’Exposició i pel president del
Consell de Ministres, el qual,
per ordre i en nom dels reis,
declarà inaugurada
l’Exposició.
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2710

1908, març, 10. Barcelona.
Acta de la inauguració oficial de la Reforma Interior de Barcelona, presidida pel rei Alfons XIII, l’Ajuntament
de la ciutat, autoritats i corporacions oficials, i amb molta concurrència de públic. Aplegats al carrer de la
Reina Regent, el secretari de l’Ajuntament llegí els acords municipals relatius a l’execució de la Reforma
segons el projecte d’Àngel Baixeras aprovat pels Reials Decrets de 12 d’abril de 1887 i 16 de juliol de
1889. Seguidament, l’alcalde Sanllehy pronuncià un discurs, contestat per un altre d’Antoni Maura, president del Consell de Ministres. Després, la comitiva s’adreçà a la casa núm. 71 del carrer Ample, on el rei
enderrocà les portes declarant començades les obres de la Reforma Interior de Barcelona. La present acta
és redactada perquè, dipositada a l’Arxiu Municipal de la ciutat, hi consti en tot temps la memòria de l’esdeveniment. Hi ha la signatura del rei Alfons XIII i d’altres autoritats assistents.
1A-2648
550 x 464
Pergamí cal·ligrafiat amb tinta de diversos colors, amb un escut de la ciutat. Signat per “José
Mestre”.
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2710. Acta de la inauguració
oficial de la Reforma Interior
de Barcelona, presidida pel rei
Alfons XIII, amb l’assistència
de l’Ajuntament de la ciutat,
autoritats i corporacions oficials, i molta concurrència de
públic. Després de llegir els
acords municipals i els decrets
governamentals corresponents, i de pronunciar els discursos de rigor, la comitiva s’adreçà a la casa núm. 71 del
carrer Ample, on el rei enderrocà les portes, amb la qual
cosa declarà començades les
obres de la Reforma Interior
de Barcelona.

2710. Detall de la lletra capital
E, amb l’escut d’Espanya a la
meitat superior i el de la ciutat
de Barcelona a la inferior.
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1

1149, desembre, 7.
Alfons VII, emperador de tot Espanya, perquè s’intitulava rei de Toledo, Lleó, Saragossa, Nájera, Castella i
Galícia, i el seu fill Sanç, rei [de Castella], atorguen a Joan, bisbe de Segòvia, el privilegi de poblar el lloc
anomenat Pozolos d’acord amb les lleis i constitucions que estableixi, de la mateixa manera que els
pobladors de les seves viles de Turégano i Sotes Albos.
Raidulf, escrivà del bisbe de Segòvia, per mà del mestre Hug, canceller de l’emperador.
1A-3
335 x 307
Al dors, en lletres coetània i posterior: “Privillegio (...) de Pocielo de Belmonte et de [Torogan]o et
[Sotes]albos. De Pozolos. De Poçuelos de Belmont. De Pozolos. Donatio de (...) a Pozuelos?”. En
lletra i xifres posteriors: “Era 1187. Año 1149”.
Segell pendent de cera natural enfosquida, majestàtic, d’una sola impromta i 105 mm. de diàmetre,
amb la llegenda: + ADEFONSUS IMPERATOR HISPANIAE.
Vegeu MENÉNDEZ PIDAL, Faustino, Los sellos de Alfonso VII, tom I, pàg. 105, i GUGLIERI NAVARRO,
Araceli, Catálogo de sellos,tom I, núm. 1, pàg. 3-5, làm. 1 (molt semblant, pero no identic).
Editat per VILLAR GARCÍA, Luis Miguel, Documentación medieval de la catedral de Segovia (11151300), doc. núm. 43, pàg. 93, a partir de còpies posteriors.
Aquest document no forma part de la col·lecció de pergamins del Consell de Cent. S’ha inclòs en
aquesta sèrie atesos el seu suport i la seva excepcionalitat.
Aquest regest substitueix el publicat a Catàleg, vol. I, núm. 3, pàg. 20.

2

1301, febrer, 3.
Maria, muller del difunt Berenguer de Sants, ciutadà de Barcelona, confessa i reconeix a Berenguer de
Lirana, fill de Berenguer de Lirana, ciutadà de Barcelona, que li ha pagat 10 lliures per l’establiment
emfitèutic que ella li féu abans-d’ahir, dia 1 de febrer, d’un obrador amb tots els seus drets i les seves
pertinences, amb dos portals i una taula fora el carrer, que ella tenia sota el domini alodial del monestir
de Santa Eulàlia del Camp. L’obrador està situat a la plaça de Sant Jaume, de Barcelona, al costat de
les cases on ella habita i que posseeix també pel mateix monestir.
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Jaume de Lletonal, notari públic de Barcelona.
A-1A-1
127 x 240
Dolent. Passatges il·legibles.

3

1302, juny, 30-juliol, 2. Tortosa.
Acta notarial de la compareixença de Pere Mateu, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, a la ciutat de Tortosa, al carrer de Domènec Juncosa, davant de Guillem de Ceret, lloctinent
del batlle de Tortosa, en presència del notari infrascrit i diversos testimonis. El síndic, en nom de la ciutat
de Barcelona, requereix al dit lloctinent si té la intenció de rebre molts testimonis en la controvèrsia
existent entre el rei d’Aragó, d’una part, i la ciutat de Barcelona, de l’altra, sobre la lleuda del mar. El síndic feia ben bé sis setmanes que s’estava a Tortosa esperant l’acabament de la recepció de testimonis
ordenada pel rei, i cada dia n’instava el lloctinent. El síndic també fa constar la seva protesta per altres
raons: perquè en absència seva el lloctinent ha rebut el jurament d’alguns testimonis; perquè alguns dels
testimonis ja rebuts o rebedors per Jaume Monjo no poden merèixer crèdit, atès que el dit Monjo
aquest any és partícip de la compra de la lleuda, i perquè no té manera de saber quins testimonis que
han jurat han prestat o no la seva declaració. Guillem de Ceret replica que està fent el possible per
complir el manament reial, i si encara no ha rebut tots els testimonis que desitja aportar per fonamentar el partit del rei, és per absència dels dits testimonis, com sap prou bé el síndic barceloní. Afirma que
d’aquí a pocs dies l’afer quedarà acabat, fins i tot en el cas que el síndic de Barcelona s’absentés de
Tortosa i no volgués presenciar el jurament i la deposició dels testimonis que falten. Finalment excusa
Jaume Monjo, el qual és cert que rebé uns pocs testimonis, però també és veritat que la seva participació en la lleuda d’aquest any és molt petita i, d’altra banda, es tracta d’una persona de gran honestedat,
integritat i bona fama personal.
Pericó Oliver per manament de Berenguer de Cortiella, notari públic de Tortosa.
A-1A-2
304 x 425

269

Catàleg dels pergamins

4

1303, maig, 9. Tortosa.
Acta notarial de la presentació que fa Ramon de Rovira, ciutadà, síndic i procurador de la universitat de
la ciutat de Barcelona, a Guillem de Ceret, batlle reial de Tortosa, d’una lletra oberta de Bernat Bonet,
jutge i vicecanceller del rei, adreçada al dit batlle. En absència d’aquest, el síndic fa llegir la carta pel
notari infrascrit a casa del dit batlle, en presència de dos testimonis. La carta del jutge i vicecanceller
(1303, abril, 29. València) explica que el dit Ramon de Rovira s’havia presentat davant seu el mateix 29
d’abril per requerir-lo que procedís en l’afer que sobre la lleuda de Tortosa s’està tramitant entre la ciutat de Barcelona, d’una part, i el rei i l’esmentat batlle en nom seu, de l’altra. El jutge també li fa saber
que, per mandat del rei, ha citat Ramon de Rovira per a l’endemà de la propera festa de Sant Joan
Baptista perquè comparegui davant seu a la cúria i es pugui procedir en l’afer; li ordena, doncs, que ell
també es personi a la cúria el mateix dia per presentar les proposicions que estimi oportunes, tot
advertint-lo que, si no es presentava, l’assumpte tiraria endavant d’acord amb l’ordenament jurídic.
Guillem de Miralles, [notari], per manament de Joan de Calavera, notari públic de Tortosa.
A-1A-3
257 x 280
Al dors, en lletra coetània: “Cartes de la citació d’en Guillem de Ceret”.

5

1303, maig, 12.
Acta notarial de la presentació que fa Berenguer Saltarell a Guillem de Ceret, batlle reial de Tortosa, d’una
lletra patent adreçada per Bernat Bonet, jutge i vicecanceller del rei, a l’esmentat batlle tortosí i que el notari
infrascrit llegeix al destinatari davant de tres testimonis. La carta del jutge i vicecanceller (1303, abril, 29.
València) explica que Ramon de Rovira, síndic i procurador de la universitat de Barcelona, s’havia presentat
davant seu el mateix 29 d’abril per requerir-lo que procedís en l’afer que sobre la lleuda de Tortosa s’està
tramitant entre la ciutat de Barcelona, d’una part, i el rei i l’esmentat batlle en nom seu, de l’altra. El jutge
també li fa saber que, per mandat del rei, ha citat Ramon de Rovira per a l’endemà de la propera festa de
Sant Joan Baptista perquè comparegui davant seu a la cúria i es pugui procedir en l’afer; li ordena, doncs,
que ell també es personi a la cúria el mateix dia per presentar les proposicions que estimi oportunes, tot
advertint-lo que, si no es presentava, l’assumpte tiraria endavant d’acord amb l’ordenament jurídic.
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Pere Pometa, notari públic de Montblanc per Ramon de Pujol, rector de l’església del mateix lloc.
A-1A-4
192 x 276

6

1303, juny, 27. Granollers.
Acta notarial de la presentació que fa Berenguer de Vilanova, batlle dels termes de Montcada i Sabadell
per Guillema de Montcada, senyora de Montcada i Castellvell de Rosanes, muller que fou de l’infant
Pere, a Gilabert de Vallromanes, veguer del Vallès, d’una lletra patent (1303, juny, 26. Castellvell de
Rosanes) adreçada per l’esmentada Guillema al veguer o al seu lloctinent. La carta és llegida presencialment al veguer a la vila de Granollers, davant les cases que foren de la difunta Elisenda Sabatera,
pel notari infrascrit i en presència de cinc testimonis. Guillema de Montcada hi afirma que, per raons de
justícia, s’havia emparat de tots els feus que Pere de Bell-lloc tenia per ella, entre els quals hi ha els delmes de Granollers i de Palou, les rendes dels quals el veguer havia fet lliurar a Riambau de Far, en detriment del domini de la dita Guillema. Aquesta, doncs, requereix al veguer que no li impedeixi fer ús del
seu domini legítim sobre els delmes de Granollers i de Palou, que permeti al seu batlle recaptar-ne les
rendes i que li faci restituir tot el que n’hagués estat percebut des de l’empara. En la seva rèplica, el
veguer respon que en tot moment havia seguit les instruccions escrites donades pel veguer de
Barcelona, de l’execució de les quals no podia desistir.
Berenguer de Sulsia, notari públic de Granollers.
A-1A-5
252 x 299

7

1303, agost, 2. Granollers.
Acta notarial de la presentació feta per Berenguer de Vilanova, de la vila de Sabadell, batlle del castell de
Montcada per Guillema de Montcada, a Gilabert de Vallromanes, veguer del Vallès, d’una cèdula de
paper contenint un requeriment i una protestació, i que li és llegida presencialment pel notari infrascrit,
davant de diversos testimonis, en el maell de la vila de Granollers. El batlle protesta davant del veguer
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perquè aquest havia agafat Pere Conill –acusat d’agredir una tal Geralda– dintre el terme del castell de
Montcada, en greu detriment de la jurisdicció de la dita senyora, essent com és dit Pere Conill del dit
terme i home propi de Guillema de Montcada. El batlle demana al veguer que li restitueixi el detingut i
que no procedeixi contra d’ell, ja que tal fet constituiria una greu injúria envers Guillema de Montcada, la
qual es veuria forçada a presentar una apel·lació al rei i tant ella com els seus béns serien posats sota la
defensa i protecció del sobirà. El veguer replica que havia obrat per manament del veguer de Barcelona i
que havia detingut l’acusat a la vegueria del Vallès i no pas dins els termes del castell de Montcada, circumstància que nega el batlle, el qual està en situació de poder-ho demostrar. Finalment, el veguer presenta la carta (1303, juliol, 31. Barcelona.) en la qual el veguer de Barcelona li ordena que es faci càrrec
de la persona del dit Pere Conill, detingut per batlle Berenguer de Vilanova, per entendre que el coneixement i el càstig del seu delicte correspon al veguer del Vallès i no pas al batlle de Montcada.
Berenguer de Sulsia, notari públic de Granollers.
A-1A-6
242 x 356
Dolent. Passatges il·legibles.

8

1304, març, 21.
Acta notarial de la declaració prestada per Bernat Tarragona, lleuder de Tortosa, a la cort de la batllia
de Barcelona, en presència de Romeu de Marimon, batlle de la ciutat, de Pere de Vilar i de Ramon Pere
Fiveller, consellers de Barcelona juntament amb Guillem de Llacera, Berenguer de Capellades i Bernat
d’Om, absents. El lleuder havia requerit al batlle el constrenyiment d’uns ciutadans de Barcelona que
amb la nau de Jaume Castellar havien portat a Barcelona mercaderies de les parts meridionals, del lloc
de S’Alcúdia. Interrogat el lleuder pels consellers si ell havia vist mai que fos reclamada lleuda a una nau
arribada a Barcelona procedent de les parts meridionals o de Barbaria, com era el cas de la nau de
Jaume Castellar, respongué que ell mai no havia vist ni sentit que cap nau procedent de les parts meridionals amb destinació a Barcelona hagués de pagar lleuda, però que ell la reclamava a la nau de
Jaume Castellar per mandat de Bernat de Fonollar. Els consellers i Guillem Pere Dusay, Jaume Tarrió,
Guillem de Sentmenat, Ferrer d’Estany, Bernat Sabater i altres ciutadans de Barcelona allí aplegats per
seguir aquest afer demanen aixecar la present acta.
Francesc de Vila, notari públic de Barcelona.

272

Catàleg dels pergamins

A-1A-7
237 x 328
Al dors, en lletra una mica posterior: “Jacobus secundus”.

9

1304, març, 21.
Acta notarial de la presentació que fan Pere de Vilar i Ramon Pere Fiveller, consellers aquest any de la
ciutat de Barcelona juntament amb Guillem de Llacera, Berenguer de Capellades i Bernat d’Om,
absents, a Romeu de Marimon, batlle de la mateixa ciutat, present a la seva cort, d’una cèdula de protestació que el notari infrascrit llegeix davant de tots. Els consellers s’han assabentat que Bernat
Tarragona, lleuder del cap de Tortosa, ha requerit al batlle que constrenyés uns ciutadans de Barcelona
que amb la nau de Jaume Castellar havien portat a la ciutat mercaderies procedents de les parts meridionals, del lloc de S’Alcúdia, a pagar la lleuda d’aquelles mercaderies. La requisició era feta en virtut
d’una lletra reial, però els consellers afirmaven que només pagaven la lleuda aquells que hi estaven obligats per l’ús acostumat. Les embarcacions venint de les parts esmentades mai no havien pagat lleuda
ni es podia provar que ho haguessin fet alguna vegada. Fins i tot el mateix lleuder havia reconegut
davant del batlle que desconeixia si s’acostumava a pagar aquesta lleuda, i que l’havia exigida a instància de Bernat de Fonollar. Els consellers requereixen al batlle perquè els ciutadans i habitants de
Barcelona no siguin constrets per ell a pagar la lleuda, atès que no hi són obligats, i li presenten llur protesta per la injúria i la injustícia que es fa a la ciutat de Barcelona per aquesta raó. La lectura de la
cèdula de protestació es fa en presència de Jaume de Montjuïc, jurisperit, Guillem Pere Dusai, Jaume
Tarrió, Guillem de Sentmenat, Ferrer d’Estany, Bernat Sabater i Jaume de Palau, entre d’altres.
Francesc de Vila, notari públic de Barcelona.
A-1A-8
273 x 432

10

1304, maig, 6-16.
Acta notarial de la presentació que fan Pere de Vilar i Bernat d’Om, consellers aquest any de la ciutat de
Barcelona juntament amb Guillem de Llacera, Berenguer de Capellades i Ramon Pere Fiveller, absents, a
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Romeu de Marimon, batlle de Barcelona, d’una cèdula en paper, que li fan llegir pel notari infrascrit
davant de Jaume de Montjuïc, jurisperit, i de diversos testimonis, en el cementiri de Sant Jaume de
Barcelona, davant la porta de l’església. La cèdula conté còpia de la lletra que Guillem de Ceret, batlle
reial de Tortosa, havia adreçat al dit batlle de Barcelona Romeu de Marimon (1304, abril, 3. Tortosa), en
la qual, després d’explicar tot l’afer dels mercaders barcelonins que venint de les parts de migdia amb la
nau de Jaume Castellar no havien volgut pagar la lleuda de Tortosa, l’esmentat Guillem de Ceret requereix i amonesta el batlle reial barceloní perquè constrenyi aquells mercaders a pagar la lleuda deguda a
Bernat Tarragona, lleuder de la lleuda del cap de Tortosa, a fi que no en resultin perjudicats ni la possessió
reial de la lleuda ni els interessos dels compradors actuals d’aquest impost. Els consellers contradiuen els
requeriments del batlle de Tortosa, reclamen al de Barcelona que no forci els mercaders a pagar la lleuda, atès que seria un greuge per a la ciutat de Barcelona, i apel·len al rei, sota la protecció especial del
qual posen la ciutat de Barcelona, els ciutadans i habitants amb tots llurs béns. El dissabte 16 de maig, el
batlle Romeu de Marimon lliurà al notari infrascrit la seva resposta escrita, en presència de dos testimonis, en la qual ordena a les dues parts litigants que compareguin davant del rei de dilluns vinent en vuit.
Francesc de Vila, notari públic de Barcelona.
A-1A-9
332 x 435
Al dors, en lletra coetània: “De la leuda de Tortosa”. “Cartes de la leuda de Tortosa”. “In Primo
Virmilio, foleo CLXVI.”

11

1305, gener, 15.
Guillem de Preixana, pellisser, i Guillem de Llor, ferrer, executors, juntament amb Jaume d’Olzet, fill de
Bertran d’Olzet, del testament del difunt Pere d’Olzet, pellisser, ciutadà de Barcelona, venen a Jaume
d’Olzina, carnisser, ciutadà de Barcelona, com a millor postor en pública subhasta, la meitat d’una parada
a la carnisseria de Barcelona situada vora el castell de la Cort. La parada està sota el domini alodial del
rei, i produeix un cens anual de 6 sous pagadors per Sant Joan Baptista. Jaume d’Olzina pagarà la meitat
d’aquest cens, mentre l’altra meitat la pagarà Guillem Folquet, propietari de l’altra meitat de la parada.
Preu de la venda: 70 sous. Pere d’Olzet havia testat el 22 de juliol de 1303, en poder de Bartomeu
Marc, notari de Barcelona. Tomàs Grony, batlle de Barcelona, signa aquesta venda per raó de domini.
Jaume de Lletonal, notari públic de Barcelona.
A-1A-10
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335 x 498
Al dors, en lletra coetània, hi ha una anotació borrosa.

12

1305, octubre, 12.
Acta notarial de la presentació que fa Salvador de Cases, en nom dels consellers i dels prohoms de la
ciutat de Barcelona, a Guillem de Ceret, batlle reial de Tortosa, d’una lletra patent del rei Jaume, que el
notari infrascrit llegeix en presència dels dos esmentats i de diversos testimonis a la cort del batlle de
Tortosa. La carta reial (1305, setembre, 29. Barcelona) és adreçada als batlles de Barcelona i Tortosa i
als lleuders de Tortosa, als quals recorda que havia encomanat al difunt Bernat Bonet, vicecanceller de
la seva cort, la controvèrsia sobre les lleudes de Tortosa existent entre ell mateix, d’una part, i els prohoms i la universitat de la ciutat de Barcelona, de l’altra, i com després n’havia encarregat la resolució al
jutge de la seva cort Bernat d’Abadia. Ara, a petició dels prohoms i de la universitat de la ciutat de
Barcelona, els ordena que mentre duri el plet no introdueixin cap canvi en la prestació de les dites lleudes, i que si ja hi haguessin realitzat modificacions des que començà a moure’s la qüestió, que les revoquin i les tornin al seu estat primer fins que el jutge hagi conegut el cas. El batlle reial de Tortosa
Guillem de Ceret respon que està ben disposat a complir el mandat reial.
Pericó Viu, notari, per manament de Domènec Agut, notari públic de Tortosa.
A-1A-11
211 x 316
Al dors, en lletra coetània: “Al senyor en Ramon sa Ruvira e a·n Salvador ses Cases”. “Jacobus
secundus”.

13

1307, novembre, 19.
Fra Domènec, prior, i tots els frares que formen el convent de Barcelona de l’orde del Carmel manifesten que en la causa sobre la suspensió dels oficis divins que la universitat dels ciutadans de Barcelona
ha mogut la Cúria Romana contra els capítols, col·legis, convents i clerecia de la ciutat de Barcelona, ells
no han consentit de cap manera ni s’han adherit a cap apel·lació presentada genèricament ni específi-
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ca en llur nom. Contradiuen i inhibeixen qualsevol persona que en nom seu faci apel·lacions sobre
aquesta causa, i revoquen qualsevol que s’irrogués potestat d’apel·lar la sentència emesa per Bernat
Rojard. Declaren nul·les a tots els efectes les apel·lacions que algú hagués fet per ells, atès que en l’esmentada causa ells mai no han constituït cap procurador ni han atorgat cap potestat a ningú.
Bernat Pallarès, notari públic de Barcelona.
A-1A-12
271 x 343
Al dors, en lletra coetània: “Fratrum de Carmelo”.
Hi manquen els segells pendents del prior i del convent.

14

1313, març, 12.
Pere de Queralt, Galceran de Vilafranca, Umbert de Clariana i Guillem Pere Burgès, almoiners i executors del testament del difunt Guerau de Cervelló, juntament amb Dalmau de Vilafranca, absent, confessen i reconeixen a Miquel Marquet, Berenguer de Capellades, Francesc Romeu, Arnau de Bastida i
Arnau Coc, consellers aquest any de la ciutat de Barcelona, que en nom de la dita marmessoria han
rebut plena satisfacció de 70.000 sous, pagats a les taules dels canviadors de Barcelona Guillem de
Bastida, Pere de Rovira, Arnau de Bastida, Guillem Tomàs, Barceló Dusai i altres en diversos lliuraments
efectuats tant per ells com pels consellers predecessors seus. Miquel Marquet, Arnau de Sarrià, Jaume
Ferrer de la Sala, Guillem d’Ort, Francesc Romeu i altres ciutadans de Barcelona, en nom de la dita ciutat i de la seva universitat, per manament reial s’havien constituït deutors dels 70.000 sous el 13 de
juliol de 1309, amb instrument públic en poder de Bernat Pallarès, notari públic de Barcelona. Els
esmentats 70.000 sous formaven part dels 100.000 sous que els consellers i jurats de la ciutat de
Barcelona havien promès donar al rei en ajuda de la seva expedició contra el regne de Granada, de la
qual quantitat Miquel Marquet, Arnau de Sarrià, Jaume Ferrer de la Sala, Guillem d’Ort, Francesc Romeu,
Francesc Novell, Tomàs Grony i d’altres s’havien constituït deutors i principals pagadors al rei, segons un
altre instrument públic autoritzat pel mateix notari Pallarès el 9 de maig de 1309.
Esteve de Puig, notari públic de Barcelona.
A-1A-13
224 x 278
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15

1313, maig, 28.
Miquel Marquet, Berenguer de Capellades, Arnau Coc i Francesc Romeu, consellers aquest any de la ciutat de Barcelona juntament amb Arnau de Bastida, absent, nomenen Jaume de Santacília i Jaume de
Caldes, ciutadans de Barcelona, síndics i procuradors de la universitat de la dita ciutat. Podran comparèixer en nom dels consellers i de la ciutat davant Guillem Olomar, jurisperit de la casa del rei, i davant
qualssevol jutges ordinaris, delegats i sotsdelegats, per argumentar les raons i les causes per les quals la
ciutat de Barcelona no té l’obligació de litigar a la ciutat de Tortosa ni a cap altre lloc fora de la ciutat
de Barcelona i de la seva vegueria davant Bernat Garidell, Guillem Solsona i altres qualssevol jutges, els
quals, segons que es diu, són diputats pel rei per certificar quina lleuda era acostumada de pagar a
Tortosa per part dels ciutadans de Barcelona sobre el mill, l’avena, la dacsa, el lli, el vi i l’estam. Els síndics reben amplis poders de representació.
Bernat Pallarès, notari públic de Barcelona.
A-1A-14
252 x 398
Al dors, en lletra coetània: “Sindicatum. Jacobus IIus. Non est continuata”. En xifres posteriors:
“1313”.

16

1315, maig, 3.
Acta notarial del lliurament que fa Eimeric de Barbazà, procurador del comte de Foix, a Francesc Grony
i a Jaspert d’Eixams, prohoms de la ciutat de Barcelona, diputats per Ferrer de Vilafranca, veguer de
Barcelona i del Vallès, i per Ramon de Rovira i Arnau Bernat, consellers de la ciutat, i per altres prohoms
de Barcelona, de les persones de Mateu Nom de Déu i del seu fill Bernat, ciutadans de Barcelona, i de
Guillem de Vida, fill de Pere de Vida, del terme de Castellbisbal, els quals estaven presos en poder del dit
Eimeric a causa de les ferides que, segons que es deia, s’havien infligit mútuament en el terme de
Castellbisbal, vora el riu Llobregat, vers Barcelona. El lliurament dels presos es fa en presència del notari
infrascrit i de diversos testimonis en el terme de Castellbisbal, vora el riu Llobregat, vers Barcelona, en
compliment de la lletra tramesa pel rei al veguer i als consellers i prohoms de Barcelona, i segons el
pacte acordat entre el rei i el dit Eimeric de Barbazà.
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Guillem de Muntmany, notari públic de Molins de Rei de Llobregat.
A-1A-15
262 x 271
Al dors, en lletra coetània: “Del fet dels hòmens qui foren preses al terme del Castel Bisbal e retuts
per lo procurador del Castell de Foix”. En xifres posteriors: “1314 (sic)”. Hi ha altres anotacions.

17

1315, maig, 8. Barcelona.
Jaume II ordena a Ferrer de Vilafranca, veguer de Barcelona i del Vallès, que restitueixi i desempari el lloc
de Sant Celoni a l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, i que no hi oposi cap impediment. Ha sabut per
part de fra Jaufred de Rocabertí, lloctinent a Catalunya de fra Martí Pérez d’Oros, portantveus del mestre de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem a la castellania d’Emposta, que el dit Hospital havia arribat
a un acord amb els consellers de Barcelona sobre les despeses fetes per la ciutat de Barcelona per raó
de l’excés comès en el passat a Sant Celoni, propietat del dit Hospital, quan fra Ramon d’Empúries era
portantveus del dit mestre de l’Hospital a la castellania esmentada, i per la qual causa el lloc de Sant
Celoni havia estat ocupat i emparat. Ha sabut també que el veguer s’oposava a la restitució i desempara malgrat l’acord a què havien arribat la ciutat de Barcelona i l’Hospital.
Trasllat de Bernat Pallarès, notari públic de Barcelona, de 1315, juny, 21.
A-1A-16
166 x 274
Al dors, en lletra coetània: “Jacobus IIus. Carta com lo senyor Rey atorga que Barcelona deu haver
restitució del dan que prèn com la host ix contra negú malfetor”. “In IIdo Virmilio, CLXXII.” En xifres
posteriors: “1315”. Hi ha alguna altra anotació borrosa.

18

1316, febrer, 8. Martorell.
Acta notarial de les esposalles per paraules de present celebrades entre Pere Messeguer, de la casa del
rei, en nom i procuració de Jaume Cardona, de la cambra del rei, i Maria, filla del difunt Guillem de Puig
i de Saurina, per raó de matrimoni dels dits Jaume i Maria. Segueix la fórmula del casament amb la
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donació i la recepció del cos que es fan recíprocament els contraents. L’acte té lloc a Martorell, a l’hospici de Guillem de Naguia, en presència de l’escrivà infrascrit, del rector de l’església de Santa Maria de
Martorell, de dos jurisperits i d’una dotzena de testimonis.
Pere Figuera, escrivà jurat sota Jaume de Lletonal, notari públic de Barcelona.
A-1A-17
229 x 328
Partit per ABC.

19

1316, febrer, 20. Barcelona.
Arnau Capdebou i Francesc de Coma, àlies Francesc Perxer, mercaders, ciutadans de Barcelona, confessen i reconeixen a Tomàs Grony, Pere de Vilafranca, Guillem de Puig, Pere Ferrer de Vic, presents, i Arnau
Dusai, absent, consellers aquest any de la ciutat de Barcelona, que han rebut 438 lliures, 14 sous i 9
diners per mitjà de la taula de canvi de Berenguer de Sarrià, canviador, ciutadà de Barcelona. Aquest
pagament es fa en compliment de la sentència arbitral dictada per Pere de Vilafranca, Pere Rovira i
Berenguer Dusai (1315, novembre, 29) en poder del notari infrascrit. L’esmentada sentència, que posava fi al litigi existent entre els consellers de la ciutat i els dos mercaders, havia condemnat Ramon
Ricard, Arnau de Sarrià, Francesc Burguès, Ramon de Rovira i Arnau Bernat, consellers de Barcelona l’any
passat, a satisfer als dits Arnau Capdebou i Francesc de Coma 538 lliures, 14 sous i 9 diners que els
faltava cobrar per una determinada quantitat de forment que havien portat de Sicília a Barcelona, per
al proveïment de la ciutat, amb la coca de Pere Carbó i de Feliu de Valls. Els àrbitres havien sentenciat,
també, que els consellers havien de ser compensats amb la retenció de 100 lliures. La resta d’aquella
quantitat havia de ser pagada als dos mercaders en el termini de tres mesos a comptar des de la pronunciació de la sentència.
Berenguer Gomà, notari públic de Barcelona.
A-1A-18
324 x 457
Al dors, en lletra coetània: “Àpocha que fon Arnau Cap de Bou e en Francesch Pertxer del deute
del forment”.
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20

1316, maig, 24.
Acta notarial de la restitució ordenada per Guillem de Llacera, batlle de la ciutat de Barcelona, a favor
de Pere de Fluvià i Berenguer de Prat, beiners, de les penyores que a instància dels lleuders de
Barcelona els havia fet dipositar per la lleuda dels coltells i espases obrades. Al primer, l’havia fet penyorar amb 3 sous pels coltells i espases que havia venut a Guillem d’Antiga, de Cervera, i havia fet dipositar aquesta quantitat en mans de Guillem Febrer; al segon, l’havia penyorat amb dues culleretes d’argent pels coltells i espases venudes a Pere d’Alou, de Vilafranca, la qual penyora havia confiat al
jurisperit Pere de Casclerí. Tomàs Grony, Pere de Vilafranca, Pere Ferrer de Vic, Guillem de Puig i Arnau
Dusai, consellers aquest any de la ciutat de Barcelona, havien argumentat davant del dit batlle que la
ciutat i els seus habitants, els estrangers com els privats, eren francs de la prestació de la lleuda d’espases, coltells i de tot altre ferro obrat, i l’havien requerit que ordenés la restitució d’aquelles penyores. El
batlle, tinguda plena deliberació amb experts i jurisperits, trobà que la ciutat de Barcelona estava en
possessió de la franquesa d’aquella lleuda, i manà als saigs Salvador Bruguera i Guillem Martí que fessin retornar a Berenguer de Prat i Pere de Fluvià, respectivament, les seves penyores.
Miquel d’Antiga, notari públic de Barcelona i escrivà de la cort del batlle de la ciutat.
A-1A-19
214 x 317
Al dors: “Jacobus secundus”.

21

1318, juliol, 8.
Bernat de Mont-rodon, veguer del rei a Osona, Bages, Berga, Berguedà, Ripoll i Ripollès, a instància i requeriment de Guillem de Malla, veguer del rei a la ciutat de Vic, li promet sota jurament que no afegirà ni traurà
ni canviarà res de la sentència donada contra Ramon Berenguer, àlies Ramon Arqueraire, sinó que procedirà
a l’execució de la dita sentència d’acord amb el seu contingut. Després d’aquesta promesa i jurament,
Bernat de Mont-rodon reconeix haver rebut de Guillem de Malla el delinqüent Ramon Berenguer. Ramon
d’Orcau, veguer de Barcelona i del Vallès, i els consellers i prohoms de la ciutat de Barcelona havien concedit
al dit Guillem de Malla, a precs del rei, del mateix Guillem de Malla i dels prohoms de Vic, que pogués
endur-se pres a Vic Ramon Berenguer, el qual, per la mort que havia perpetrat en la persona de Ramon des
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Serradal, de la ciutat de Vic, havia estat jutjat pels consellers i prohoms de Barcelona i sentenciat que li fos
tallada la mà dreta davant les cases de Vic on havia viscut Ramon des Serradal i després que fos penjat fins
a la mort. També li havien concedit que pogués lliurar l’acusat al veguer d’Osona o al seu lloctinent per a l’execució de la sentència, atès que l’homicidi havia estat comès dintre la jurisdicció vicarial d’Osona. Però
Guillem de Malla no havia volgut fer el lliurament de l’homicida sense que abans el veguer d’Osona hagués
jurat que no mudaria en res la sentència donada pels consellers i prohoms de Barcelona.
Pere Simó, escrivà jurat, per manament de Ramon d’Abadia, canonge de Vic i lloctinent d’Hug de
Cardona, notari públic de Vic.
A-1A-20
237 x 352
Al dors, en lletra coetània: “Tradatur venerabili Raimundo d’Orchau, vicario Barchinone.”
“Instrumentum illius qui fuit suspensus apud Vichum et judicatum Barchinone”.
22

1318, agost, 21. Barcelona.
Jaume Cardona, de la cambra del rei, confessa i reconeix a la seva muller Maria, filla del difunt Guillem de
Puig i de Saurina, que li ha pagat els 3000 sous que li havien estat promesos per la dot d’ella, juntament
amb unes cases que ella ja li havia lliurat també com a dot, amb els seus drets i les seves pertinences, situades en el suburbi de la ciutat de Barcelona, al Born. Aquestes cases són tingudes per Jaume de Roure, ciutadà de Barcelona, i estan sota el domini alodial de la pabordia del mes d’agost. De tot plegat ella li n’havia
fet instrument dotal per mitjà de Pere Messeguer, armer del rei, en nom i procuració del dit Jaume Cardona.
Berenguer Gomar, notari públic de Barcelona.
A-1A-21
185 x 250
23

1319, gener, 16. Barcelona.
Pere Fartaner, abaixador, habitant de Barcelona, fill dels difunts Pere Fartaner i Ròmia, de la vila de Sant
Boi, confessa i reconeix al seu germà Ferrer Fartaner que en diversos lliuraments li ha pagat els 300
sous que els seus pares li havien llegat per herència i legítima en llurs darrers testaments.

281

Catàleg dels pergamins

Berenguer Gomar, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Bernat de Vilarrúbia, notari públic de Barcelona, el 1326, desembre, 3.
A-1A-22
265 x 428

24

1320, gener, 15. Tarragona.
Jaume II ordena al veguer de Barcelona i del Vallès, al batlle de Barcelona i a llurs lloctinents que no
admetin cap excepció en el pagament dels deutes ni de les quantitats de diner escrites fins avui sota
pena de terç en els llibres de les seves corts, ni d’aquelles que en el futur s’hi escriuran. Arribat el termini
del pagament, fet primerament retroclam i segona querella, procediran sense cap apel·lació, excepció ni
excusa a constrènyer el pagament de les quantitats degudes, tant sobre les persones com sobre llurs
béns. El rei manifesta que d’algun temps ençà s’oposen moltes excepcions i dilacions en els pagaments,
en detriment i dispendi dels súbdits i lesió dels terços i drets reials.
Trasllat del segle XV, sense autorització notarial.
A-1A-23
344 x 403
Al dors, en lletra posterior: “Quod in exequcionibus que fierent vigore scripture tercii non admittatur aliqua excepcio nisi solucionis”.
Document inacabat.
Regestat a Privilegis reials, doc. 71, pàg. 43. Original.

25

1320, gener, 27. Tarragona.
Jaume II ordena al veguer de Barcelona i del Vallès, al batlle de Barcelona i a llurs lloctinents que facin
construir forques de pedra en els llocs de Montgat, Castelldefels, coll de Finestrelles, Collserola, coll de la
Gavarra, coll de Vallvidrera i Molins de Rei, en aquells indrets on es delimiten els termes de la ciutat de
Barcelona. També els mana que recorrin personalment els llocs del Vallès on s’ha començat el sagra-
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mental i que el completin, per tal d’assegurar el càstig dels malfactors i el bon estament i la
tranquil·litat de la terra
Trasllat de Bernat de Pujol, notari públic de Barcelona, en nom de Bernat de Comes, notari de
Barcelona i regent l’escrivania de la cort del veguer de Barcelona, de 1320, agost, 9.
A-1A-24
229 x 359
Al dors, en lletra coetània: “De les forques dels termes de la Ciutat”. En xifres posteriors: “1319”.

26

1320, gener, 27. Tarragona.
Vegeu el document núm. 25.
Trasllat de Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona, de 1346, gener, 19.
A-1A-25
275 x 478
Al dors, en lletra coetània: “Carta domini regis Jacobi quod construerentur furce lapidee a Muntgat
et in aliis locis inibi designatis usque ad que termini civitatis Barchinone protenduntur. Et fuit datum
Terrachone, .VIº. kalendas februarii, anno Domini M.CCC.XIXº.”

27

1320, abril, 16.
Guillem de Vilarrúbia i el seu fill Bernat de Vilarrúbia, notari de Barcelona, confessen i reconeixen a Berenguer
de Lirana, notari de Barcelona, que han passat comptes amb ell del pagament dels censos endarrerits que
els devia per un obrador que posseeix per ells a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, i que els ha pagat el
deute acumulat fins al dia 9 de febrer d’enguany. Queden encara per pagar 37 sous i 6 diners.
Guillem Sabata, notari públic de Barcelona.
A-1A-26
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140 x 250
Partit per ABC.

28

1321, setembre, 25.
Simó de Puig, jurisperit de Barcelona, jutge delegat per Berenguer Basset, sotsveguer de Barcelona i portantveus de Guillem de Galliners, veguer de Barcelona i del Vallès, absent, emet un consell i pronunciament a instància i requeriment de Pere Ferrer de Pla, ciutadà de Barcelona, procurador de Biarnesa,
muller del difunt Bernat de Centelles, senyor del castell de Centelles. El jutge declara que es pot donar
llicència al procurador de la dita Biarnesa perquè per part del portantveus del veguer barceloní siguin
penyorats els béns dels homes sotmesos a la jurisdicció dels veguers de Tarragona i del Camp fins a
15.000 sous, quantitat que el procurador de Biarnesa reclama a Guillem de Foix, cavaller, més totes les
despeses que d’ara endavant es faran per culpa de la contumàcia dels dits veguers de Tarragona i del
Camp. La declaració es fa en presència de Berenguer Basset, sotsveguer i portantveus del veguer de
Barcelona, de Pere Ferrer de Pla, procurador de Biarnesa, i de cinc testimonis ciutadans de Barcelona.
Aquest pronunciament es fa després de diverses diligències fallides fetes contra Guillem de Foix davant
dels veguers de Tarragona i del Camp, i en virtut d’un antic costum de Barcelona segons el qual tota
persona de la jurisdicció, estat i condició que sigui, trobant-se personalment a la ciutat de Barcelona, ha
de respondre al seu querellant a la mateixa ciutat.
Bernat de Comes, notari públic de Barcelona, regent l’escrivania de la cort del veguer de la mateixa ciutat.
A-1A-27
266 x 402
Hi ha algun error en la datació d’aquest document. Comença declarant que Simó de Puig pronuncià el seu dictamen el divendres dia 7 de les calendes de setembre (26 d’agost), mentre que la data
que figura al final del pronunciament és el dia 7 de les calendes d’octubre (25 de setembre), sense
especificar el dia de la setmana. Donem per bona la segona datació, atès que el 26 d’agost de 1321
no fou divendres sinó dimecres; en canvi, el 25 de setembre sí que s’escaigué en divendres.
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29

1321, novembre, 27-28.
Berenguer Basset, portantveus de Guillem de Galliners, veguer de Barcelona i del Vallès, absent, degudament assessorat pels perits de la seva cort i pels jurisperits de Barcelona Bertran de Seva, Bernat de
Montjuïc, Bonanat de Casals, Guerau de Llagostera i Jaume de Calders, reconeix i pronuncia que, d’acord
amb el costum de la ciutat de Barcelona, Guillem de Foix, cavaller, ha de procedir a la firma de dret a
favor de Pere Ferrer de Pla sobre la querella que es dirimeix a la cort del veguer de la ciutat. Segons
aquest costum, qualsevol que sigui citat trobant-se a Barcelona ha de respondre al seu querellant a la
mateixa ciutat. L’esmentat cavaller Guillem de Foix havia estat citat a comparèixer davant del veguer de
Barcelona a requeriment de Pere Ferrer de Pla, procurador de Biarnesa, muller del difunt Bernat de
Centelles, per respondre de les rendes del castell de Nulles, les quals el dit Guillem havia recaptat els
darrers quinze anys per valor de 15.000 sous. Pere Ferrer de Pla afirmava que aquestes rendes pertanyien a la dita Biarnesa. Guillem de Foix inicialment no havia volgut comparèixer davant del veguer i per
això fou declarat contumaç i li fou obert un procés d’acord amb el costum de la ciutat de Barcelona.
Però, a tenor d’aquell pronunciament, Guillem de Foix firmà sobre els seus béns per 10 sous i augment,
en poder del portantveus, que faria dret a la dita Biarnesa i al seu procurador en la querella. L’endemà,
28 de novembre, Guillem de Foix donà com a fiador de la firma de dret Ferrer de Mas. S’hi inclou el
document de procura estès per Biarnesa a favor de Pere Ferrer de Pla, de 2 de juny de 1321.
Trasllat de Bernat de Pujol, notari públic de Barcelona, en nom de Bernat de Comes, notari públic
de Barcelona i regent l’escrivania de la cort del veguer de Barcelona, de 1322, febrer, 4.
A-1A-28
340 x 469
Al dors, en lletra posterior: “Açò és translat autèntich de la ferma que en Guillem de Foix, cavaller
del Camp de Tarragona, féu en poder del veguer de Barcelona per rahó de la custuma de
Barcelona que és que tot hom aquí trobat e citat haia aquí a respondre.” “In Secundo Virmilio, XLI”.

30

1321, desembre, 20.
Hug de Cardona, ardiaca de Cerdanya a l’església d’Urgell, procurador general de Ramon Folc, vescomte
de Cardona, i de la seva muller Maria, designa procurador substitut seu Jaume Ferran, batlle del castell
de Tamarit, perquè en el seu nom comparegui i intervingui en la qüestió moguda entre els esmentats
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vescomtes, d’una part, i els consellers de la ciutat de Barcelona, de l’altra, sobre les lleudes del castell de
Tamarit. Ambdues parts litigants havien signat un compromís en el qual escollien com a àrbitres Bertran
de Canyelles, cavaller, i Ramon Ferrer, jurisperit de Calaf, per part dels vescomtes, i Guillem Pere
Burguès, ciutadà de Barcelona, i Burguet de Sarrià, jurisperit de la mateixa ciutat, per part de la ciutat
de Barcelona i els seus consellers. Li dóna plens poders per procedir en aquest afer davant els àrbitres,
complir el contingut del compromís, oir, aprovar i signar la sentència, o recusar-la i protestar-la de paraula o per escrit, etcètera.
Antoni de Castellar, de Cervera, notari públic per tota la terra i dominació del rei d’Aragó.
A-1A-29
200 x 430

31

1322, febrer, 3.
Francesc Llobet, sastre, ciutadà de Barcelona, ven a Guillem Folquet i Francesc d’Olzina, fill de Jaume
d’Olzina, carnissers, ciutadans de Barcelona, un cens de 20 sous que rep sobre una taula, amb tots els
seus drets i les seves pertinences, que Berenguer Fortuny i Jaumeta, muller del difunt Berenguer de
Torrents, tenen per ell fora del maell major de la ciutat de Barcelona, en el carrer que hi ha, davant les
taules dels dits Jaume d’Olzina i Guillem Folquet. La taula objecte de la transacció està sota el domini
alodial del rei. Preu de la venda: 35 sous. El 9 de febrer signà l’escriptura Berenguer de Capellades, batlle de Barcelona, per raó de domini del rei.
Bernat Ferrer, notari públic de Barcelona, regent l’escrivania de la cort del batlle de la ciutat de
Barcelona per Miquel d’Antiga, notari, escrivà de la dita cort.
A-1A-30
293 x 437
Al dors, en lletra coetània: “De la miga (sic) taula que té la dona na Torens”.
Partit per ABC.
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32

1324, agost, 1.
Berenguer de Lirana, notari de Barcelona, confessa i reconeix a Bernat de Vilarrúbia, notari de
Barcelona, que li deu el cens de l’obrador que té per ell a la plaça de Sant Jaume de Barcelona des del
dia 9 de febrer de 1320 fins avui, més 37 sous i 6 diners, segons que consta per instrument de 16 d’abril de 1320 en poder de Guillem Sabata, notari de Barcelona. Segueixen en el document, redactat de
mà de Berenguer de Lirana, diverses anotacions sobre pagaments que féu al dit Bernat de Vilarrúbia,
així com el compromís adquirit que li copiaria de la seva pròpia mà, sobre pergamí, una “Rolandina”. La
darrera anotació consignada és el pagament d’un cens de 50 sous que el notari Bernat Cervelló féu a
Berenguer de Lirana el 28 de març de 1329.
No hi ha subscripció notarial.
A-1A-31
120 x 230
Partit per ABC.
Dolent.

33

1325, setembre, 29. Barcelona.
Els consellers de Barcelona demanen a tots els oficials reials competents i súbdits del regne d’Aragó, del
regne de València ultra Xixona, especialment dels castells i les viles d’Alacant, Oriola, Elx i Guardamar i
de la ciutat de Tortosa que restitueixin a Ramon de Bossagueda, oriünd de Perpinyà, [habitant de
Barcelona], totes les seves possessions, mercaderies i béns, ja que els ciutadans, habitants, universitat i
singulars de Barcelona estan exempts de tota imposició sobre aquests productes a totes les terres del
rei d’Aragó segons antics privilegis del rei Jaume I confirmats i donats de nou per l’actual rei Jaume II
(1323, desembre, 15).
Domènec de Biscarra, escrivà reial.
A-1A-32
547 x 484
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Al dors, en lletra coetània, anotacions molt borroses. En lletra posterior, anotacions que no tenen
res a veure amb el contingut del document. Havia estat fet servir de tapes d’un llibre de 1325.
Regular. Hi ha forats que afecten l’escriptura.

34

1326, juliol, 27.
Ferrer Fartaner, de la vila de Sant Boi, confessa i reconeix a Bernat Fuster, ciutadà de Barcelona, que li
ha pagat 24 lliures per l’entrada d’uns casals, amb els seus drets i les seves pertinences, que li ha establert per contracte emfitèutic i que són tinguts sota el domini alodial de la pabordia d’octubre de la
canònica de Barcelona. Els casals són a l’esmentada vila de Sant Boi, vora el riu Llobregat.
Bernat de Vilarrúbia, notari públic de Barcelona.
A-1A-33
173 x 281

35

1327, abril, 25.
Clàusules del testament del difunt Berenguer de Lirana, notari de Barcelona. La primera clàusula fa
referència als llegats que fa el testador a la seva muller Geralda: li confirma el dot i l’esponsalici; la
nomena senyora i usufructuària de tots els seus béns mentre visqui, amb els vestits i les joies, perquè
faci celebrar misses per a la seva ànima. En una altra clàusula designa hereus universals els seus fills
Berengueró i Geraldó, a parts iguals, amb les previsions degudes en cas de mort.
Llorenç de Canals, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Bernat (...), notari públic de Barcelona, de 1333, abril, 12, a partir del trasllat realitzat el
1330, agost, 21.
A-1A-34
275 x 315
Dolent.
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36

1327, abril, 25.
Clàusules del testament del difunt Berenguer de Lirana, notari de Barcelona, les quals fan referència a
llegats fets pel testador als seus fills: a Berengueró l’hospici on habitava a Barcelona, situat vora el forn
de Viladecols, un còdex per a l’aprenentatge i altres arnesos per a l’estudi, així com una teca o caixa
gran de noguera amb peus. A Geraldó deixà una propietat immobiliària situada a la plaça de Sant
Jaume de Barcelona, sota les cases o hospici de Bonanat de Pera, i un hort a Trenta Claus. A Elisabet
llegà 1000 sous per a la seva professió monàstica a l’orde de Santa Clara.
Llorenç de Canals, notari públic de Barcelona.
Trasllat de [Bernat] (...) notari públic de Barcelona, de 1333, abril, 13, a partir del trasllat realitzat el
1330, agost, 21.
A-1A-35
199 x 398
Dolent. Pèrdua d’escriptura a la banda esquerra.

37

1328, febrer, 3.
Blanca de Calders, muller de Guillem de Calders, cavaller, nomena procurador seu especial a Bernat de
Pi, batlle seu en el castell d’Eramprunyà, per tal que en nom d’ella comparegui en el proferiment de la
sentència arbitral que han de pronunciar fra Guillem de Costa, prior dels frares Predicadors de
Barcelona, i Pere Despens, jurisperit, arbitradors escollits alhora per Pere Marc i ella mateixa per dirimir
les diferències que tenien sobre el delme del mercat, de les artigues, de la quèstia i d’altres assumptes
del castell d’Eramprunyà. Li són atorgades plenes facultats de representació.
Bernat Esteve, notari públic de Barcelona.
A-1A-36
221 x 307
Al dors, en lletra coetània: “Instrumentum procurationis”.
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38

1328, agost, 18.
Guillem de Pujades, canonge de la seu de Barcelona i paborde de la pabordia del mes d’octubre, confessa i reconeix a Jaume Sabater, Jaume Roure, Pere de Palau, Francesc Romeu i Berenguer ça Muntada,
consellers aquest any de la ciutat de Barcelona, que li han satisfet 30 lliures pel preu de la venda que els
pabordes de la seu els havien fet d’un cens de 16 diners, amb tot el seu domini i dret, que Guillem de
Pujades rebia sobre unes cases i casalicis que Bernat Fuster, ciutadà de Barcelona, fill del difunt Guerau
Fuster, posseeix dins la vila de Sant Boi. Bernat Fuster té aquestes cases per Ferrer Fartaner, de la mateixa vila, sota el domini alodial de la dita pabordia. Guillem de Pujades ha rebut les 30 lliures de mans de
Bernat de Tor, canonge de la dita seu, al qual havien estat lliurades pels consellers.
Jaume de Montvell, notari públic de Barcelona.
A-1A-37
257 x 399

39

1329, maig, 29.València.
La infanta Maria, filla de Carles II, rei de Jerusalem i de Sicília, muller de Jaume, senyor de Xèrica, fa
donació a Marquesa Dax, donzella de la seva casa, filla de Pere Dax, cavaller, de 3000 sous de rals de
València en remuneració dels molts serveis que li ha prestat i que cada dia li dispensa. Li assigna
aquesta quantitat sobre els seus béns mobles i immobles així que hagi pres marit en faç d’Església.
Guillem d’Osca, notari públic de València.
A-1A-38
221 x 357
Al dors, en lletra coetània, anotació molt esborrada.
Partit per ABC.
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40

1329, novembre, 13.
Bernat de Vilarrúbia i el seu fill Bernat Guillem de Vilarrúbia, notaris, ciutadans de Barcelona, confessen i
reconeixen a Pere Salat, mercader, ciutadà de Barcelona, que de voluntat i manament de Geralda,
muller del difunt Berenguer de Lirana, notari de Barcelona, i del seu fill Berengueró de Lirana, els ha
pagat 19 lliures i 11 sous procedents del preu de la venda que els dits Geralda i Berengueró havien fet
al dit Pere Salat de l’obrador infrascrit, amb els seus drets i les seves pertinences. D’aquesta quantitat,
15 lliures, 14 sous i 6 diners corresponen als censos endarrerits fins al dia 1 d’octubre passat del dit
obrador, situat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, que el dit difunt Berenguer de Lirana mentre
vivia posseïa pel dit Bernat de Vilarrúbia, sota domini alodial del monestir de Santa Eulàlia del Camp, a
cens anual de 60 sous. Actualment l’obrador és tingut pel dit Bernat Guillem de Vilarrúbia, per donació
que li’n féu son pare per raó de matrimoni, sota domini alodial del dit monestir. Les restants 3 lliures, 16
sous i 6 diners les ha rebut el dit Bernat Guillem pel lluïsme de la venda de l’obrador que els dits
Geralda i Berengueró havien fet a l’esmentat Pere Salat.
Ramon [d’Avinyó, notari públic de Barcelona].
A-1A-39
311 x 432
Dolent.

41

1329, novembre, 17-1330, juliol, 3.
Anotacions diverses de caràcter privat, escrites en català, extretes d’un capbreu o manual, i que es refereixen a un obrador de la plaça de Sant Jaume. S’hi esmenten unes cessions de diferents quantitats de
diner fetes pel prior de Santa Eulàlia del Camp i per Bernat de Vilarrúbia i el seu fill, així com la compra
d’aquell obrador. També s’hi esmenten escriptures d’obligació d’un alberg que feren na Lirana i el seu fill
Berenguer, així com altres documents tramitats a l’escrivania del notari Ramon d’Avinyó.
A-1A-40
185 x 113
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Dolent. Il·legible en alguns passatges.
El seu contingut es pot relacionar amb els documents de 1320, abril, 16; 1324, agost, 1; i 1329,
novembre 13.
42

1330, setembre, 9. Calataiud.
Alfons III, a petició dels consellers de la ciutat de Barcelona, ordena al veguer de Barcelona i del Vallès i al
seu lloctinent que les dones vídues i altres que posseeixen béns mobles o immobles en règim usufructuari
dels seus difunts marits o d’altres persones, en endavant no hauran de prestar cap seguretat o garantia,
excepte en el cas que els seus futurs hereus així els ho reclamessin. El monarca estén la seva ordinació
no solament als casos esdevenidors sinó també als que estiguin pendents de sentència definitiva.
Trasllat de Ramon Ferrer, notari públic de Barcelona, de 1346, gener, 19.
A-1A-41
350 x 444
Al dors, en lletra coetània: “Carta domini regis Petri (sic.) super eo quod vidue non teneantur assecurare quod de bonis mariti utantur arbitrio boni viri, nisi per eum ad quam usus fructus proprietas post mortem vidue pertinet legittime fuerint requisite”.
Editat a Privilegis reials, doc. 110, pàg. 54-55. Original.
43

1462, agost, 19. Barcelona.
Jeroni Sala, mercader, clavari de la ciutat de Barcelona, procurador i síndic de la universitat de la dita
ciutat, en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials,
ven amb carta de gràcia a Maria, vídua de Bartomeu Julià, patró de nau, 10 lliures 10 sous de pensió
anual de censal mort cobrador el mateix dia per la quantitat de 210 lliures, a for o raó de 20.000 per
mil sous de pensió. Segueix àpoca de la mateixa data.
Narcís Gerald Gili, notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de l’escrivania del difunt Antoni
Vilanova, li dóna forma pública el 1501, octubre, 6.
A-1A-42
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511 x 602
Al dors, en lletra coetània: “Carta de censal de penció de X lliures X sous e de preu de CCX lliures de
la comunitat de la sglésia de la Mar”. En lletra posterior: “Consellers. Consells. 1637”. Hi ha altres notes.
Regular.
Va ser utilitzat com a tapes d’un volum.
44

1463, març, 15. Barcelona.
Jeroni Sala, mercader, clavari de la ciutat de Barcelona, procurador i síndic de la universitat de la dita
ciutat, en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials,
ven amb carta de gràcia a Berenguer Aguilar, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 32 lliures, 1 sou i 3 diners cobrador el dia 11 de març, especialment sobre el dret de 12 diners per lliura
sobre la butlla de cera novament imposat pel General del Principat. Preu de la venda: 513 lliures, a raó
o for de 16.000 sous per mil sous de pensió anual. La venda es realitza per abastir de vitualles i altres
elements de defensa la ciutat de Barcelona. Segueix àpoca de la mateixa data. Posteriorment,
Berenguer Martí, ciutadà de Barcelona, procurador de Berenguer d’Aguilar, fill i hereu del pare homònim
i la seva muller Simona, redimeix 100 lliures del dit censal (1476, maig, 15).
Antoni Sans, notari públic de Barcelona.
A-1A-43
772 x 632
Al dors, en lletra coetània: “Carta de censal mort de pensió annual de trenta-dues lliures, unum
solidum et tres denarios bachinonensium, lo qual lo venerable en Berenguer Aguilar, mercader, (...)
sobre la universitat de la ciutat de Barcelona a XI del mes de marc (sic), en lo qual censal (...especial)ment obligat lo dret de dotze diners per liuras novament imposat per lo General de
Cathalunya. És lo preu DXIII lliures a rahó de XVIM per mil”. Hi ha altres anotacions posteriors.
45

1463, juny, 1. Barcelona.
Jeroni Sala, mercader, clavari de la ciutat de Barcelona, procurador i síndic de la universitat de la dita
ciutat, en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials,
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ven amb carta de gràcia a Ramon Vernet, menor de dies, mercader de la vila de Puigcerdà, un censal
mort de 25 lliures de pensió anual cobrador el dia 25 de maig, especialment sobre el dret de 12 diners
per lliura sobre la butlla de cera del General de Catalunya. Preu de la venda: 400 lliures, a for o raó de
16.000 per mil sous de pensió anual. Segueix àpoca de la mateixa data.
Antoni Llombard, notari públic de Barcelona.
A-1A-44
772 x 586
Al dors, en lletra coetània o poc posterior, nota il·legible.
Dolent. Hi manca una gran part de l’angle superior dret que afecta l’escriptura. Taques i altres trossos il·legibles.

46

1464, gener, 14. Barcelona.
Jeroni Sala, mercader, clavari de la ciutat de Barcelona, procurador i síndic de la universitat de la dita ciutat,
en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, ven amb
carta de gràcia a Francesc Armenter de Sentmenat, donzell, domiciliat a la ciutat de Barcelona, d’un censal
mort de 18 lliures i 15 sous de pensió anual pagador el dia 4 de gener. Preu de la venda: 300 lliures, a for o
raó de 16.000 sous per mil sous de pensió anual. Segueix àpoca de la mateixa data. Posteriorment, foren
redimides 200 liures segons fa constar Joan Brujó, notari i escrivà del Consell de la ciutat (1474, juny, 21).
Esteve Mir, notari públic de Barcelona.
A-1A-45
639 x 491
Al dors, en lletra coetània: “De les XVIII lliures, XV sous de censal mort les quals lo honorable en
Francí Ermenter de Sentmenat, donzell, reeb sobre la universitat de la ciutat de Barcelona cascun
any a IIII de janer per preu (...)”. Segueixen anotacions coetànies, força il·legibles. En lletra posterior: “Consells M.D.I.D.II. 1500-08”. Hi ha altres anotacions.
Va ser utilitzat com a tapes d’un volum.

294

Catàleg dels pergamins

47

1468, maig, 23. Barcelona.
Andreu Amat, mercader, clavari de la ciutat de Barcelona, procurador i síndic de la universitat de la dita
ciutat, en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, ven
amb carta de gràcia a Joan Çapila, jove, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 16 lliures, 8
sous i 9 diners de pensió anual, cobrador el dia 8 de març sobre el dret de les naus i altres drets, excepte
el dret de 2 sous per quartera dels flequers assignat al proveïment de la ciutat. Preu de la venda: 328
lliures, 15 sous i 14 diners. La venda es fa per pagar les pensions anuals dels censals, els salaris i les despeses ordinàries i extraordinàries de la ciutat de Barcelona. Segueix àpoca de la mateixa data.
Esteve Mir, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Francesc Gerald Coromina, notari públic de Barcelona, en lloc i en nom d’Esteve Mir,
connotari seu, absent, de 1469, gener, 27.
A-1A-46
731 x 620
Al dors, en lletra coetània: “Translat auctèntich fet a obs dels honorables Johan d’Aguilar, mercader,
usufructuari, e de la dona Marquesa, muller sua, com a proprietària, per raó de [donació] feta per
lo honorable en Johan Çapila, menor, a la [dita] Marquesa, germana sua, de tres milia sous del preu
del censal en lo dit translat mencionat e [de] la anual pensió de aquelles, lo qual censal [la] universitat de la ciutat de Barcelona fa cascun any (...)”. En lletra posterior : “Consells dels anys
M.D:XXX:I. Y D:XXXII. de tempore Raphaelis Puig. 1515-39”.
Va ser utilitzat com a tapes d’un volum. Hi ha un escut de la ciutat de Barcelona.
Hi ha inserit un document en català.

48

1470, gener, 5. Barcelona.
Andreu Amat, mercader, clavari de la ciutat de Barcelona, procurador i síndic de la universitat de la dita
ciutat, en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials,
ven amb carta de gràcia a Pere Riba, prevere beneficiat del benefici sota la invocació dels Sants Pere
Màrtir i Domingo de la catedral de Barcelona, per “opus” del dit benefici un censal mort de 100 sous
anuals de pensió cobrador el dia 17 de novembre sobre les imposicions, exceptuat el dret de 2 sous
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per quartera dels flequers a causa del proveïment de la ciutat. Preu de la venda: 100 lliures, a for de
20.000 sous per mil sous de pensió anual. Segueix àpoca de la mateixa data.
Bartomeu del Bosc, notari públic de Barcelona.
A-1A-47
648 x 617
Al dors, en lletra coetània: “Venda de censal feta per lo clavari de la ciutat de Barcelona a mossèn
Pere Riba, prevera, obtinent lo benifet de Sent Pera Màr tir e Sent Domingo en la Seu de
Barcelona. És lo preu - C lliures. És la pensió - C sous, a XVII de noembra. És proceit lo preu de la
luició fets per en Berenguer Palau del cens de la sua casa situada al carrer de la Mar”. En lletra posterior: “Consells. 1506-08”.
Regular. Hi manca un tros de document al llarg de la part dreta que fou tallada en ser utilitzat per
a tapes d’un volum.
Porta inserit un document en català.

49

1472, gener, 11. Barcelona.
Marturià Salvador, mercader, ciutadà de Barcelona, clavari, procurador i síndic 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 de Junyent, mercader, ciutadà de Barcelona, un censal mort de 100 sous de pensió
anual cobrador l’11 de gener, especialment sobre el dret de 6 diners per lliura agregats l’any anterior al
dret de les joies, sobre el dret d’1 diner per lliura afegit al dret d’entrades i eixides, el dret de la construcció de naus i altres drets. Preu de la venda: 50 lliures a for o raó de 10.000 per mil lliures de pensió
anual. La venda la realitza la ciutat de Barcelona amb carta d’indemnitat signada pels diputats del
General fins a la quantitat de 2000 lliures, ja que els censals es venen per necessitat del Principat.
Gabriel Yranço, per autoritat reial, notari públic de Barcelona.
A-1A-48
837 x 571
Al dors, en lletra coetània: “Carta de venda de censal mort de pensió de C sous (...)“. Va ser utilitzat com a tapes d’un volum. En lletra posterior: “Libre de Consell”.
Dolent. Taques d’humitat i parts il·legibles.
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50

1486, gener, 1. Roma.
Innocenci VIII, a petició de Joan Comes, professor de l’orde de Frares Predicadors, inquisidor general de
l’herètica pravitat al principat de Catalunya, i dels consellers de la ciutat de Barcelona, ordena a l’ardiaca, a Guillem Llull i a Ferrer de Gualbes, canonges de la seu de Barcelona, que coneguin i facin observar
a Joan Franc i Guillem Caselles, professors de l’orde de Predicadors, delegats d’Àlvar de Torquemada,
prior de la Santa Creu del dit orde de Predicadors, inquisidor de l’herètica pravitat dels regnes d’Aragó i
València nomenat pel papa Sixt IV, malgrat l’antic costum que la ciutat i la diòcesi de Barcelona i el
principat de Catalunya tinguessin inquisidor general de l’herètica pravitat separat i segregat. Comes no
havia estat mai apartat específicament del seu càrrec i els delegats de Torquemada, especialment Joan
Franc s’oposaven a deixar la seva delegació.
F. de Parma.
A-1A-49
253 x 475
Al dors, en lletra coetània: “Commissio (...) interposite a consiliariis civitatis Barchinonensis a deputacione inquisitoris in civitate predicta per inquisitorem regnorum Aragonie et Valencie contra consuetudinem hactenus in ipsa civitate observatam et negocii principalis etc. non obstante lapsu temporis constito de legitimo impedimento”. Escrit d’una altra mà: “Data apud me Hieronimum
Balbanum”.
Butlla de plom que penja de la plica, la qual cosa permet llegir parcialment les anotacions que hi
apareixen.

51

1499, març, 7. Barcelona.
Acta notarial per la qual el Consell de Cent Jurats i consellers de Barcelona, fent ús d’antics privilegis
reials per vendre censals morts i violaris, a causa del gran nombre de pensions que deuen a for de
20.000 per mil sous de pensió anual, ordenen a Baltasar de Gualbes, clavari de la ciutat, que llueixi i
redimeixi tots aquests censals i els vengui de nou, a raó de 25.000 per mil sous de pensió anual, per tal
de reduir les quantitats anuals a abonar per aquest concepte i poder fer front al subsidi de 20.000 lliures demanat pel rei Ferran II.

297

Catàleg dels pergamins

Joan Faner, notari públic i escriva del Consell de Cent Jurats.
Trasllat de Dalmau Ginebret, notari públic de Barcelona, de 1501, gener, 26, a partir del trasllat de
Mateu Senya, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra i dominació del rei de Castella i
Aragó i regent l’escrivania de la cort del veguer de Barcelona per Bernat Terré, cavaller, senyor útil
d’aquesta escrivania, de 1499, agost, 2.
A-1A-50
584 x 572
Al dors, en lletra posterior: “Consells. MDXXXXI. 1541”. Hi ha tres anotacions al llom del volum
del qual aquest pergamí fou la coberta.
Inserit document en català.
Dolent. Hi ha forats i taques d’humitat que afecten l’escriptura.

52

1499, juny, 11. Barcelona.
Francesc Vinyes, beneficiat del benefici dels Sants Joan Apòstol i Climent de la parròquia dels Sants Sant
Just i Pastor, amb consentiment del bisbe, estableix a Antoni Carbonell, fuster, ciutadà de Barcelona, unes
cases que té pel dit benefici al carrer d’en Tria? i que són part d’un hospici del difunt Pere de Riusec, que
després va ser dividit en dos hospicis, un dels quals correspon als hereus de Joan de Riusec. L’establiment
es fa amb la condició de reedificar, obrar i millorar les cases i invertir-hi 20 lliures en el termini d’un any a
canvi d’un cens anual de 2 morabatins bons alfonsins d’or, a raó de 9 sous per morabatí, pagador l’11 de
juny i una entrada d’un parell de polls bons. Segueix l’acceptació expressa de l’estabilient.
Miquel Puigsec, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota la terra del rei d’Aragó, en nom i en
lloc de Joan Vilana, també notari públic de Barcelona, absent, li dóna forma pública el 1507, juny, 21.
A-1A-51
612 x 573
Al dors, en lletra coetània, nota molt esborrada.
Regular. Grans taques de fongs a la part superior que n’impedeixen la lectura.

298

Catàleg dels pergamins

53

[Segona meitat del segle xv].
Rètol que anava clavat en un armari de l’antic Arxiu del Consell de la ciutat de Barcelona, per indicar la
documentació que contenia el seu interior. L’armari conservava tres bosses amb cartes originals rebudes
per reis, papes, magnats i senyories, amb tres pliques indicatives de llur contingut. També guardava dues
bosses amb lletres i altres escriptures referides a armades de mar i de terra, hosts i sometents. I finalment,
quatre bosses més amb lletres de les baronies de la ciutat, antigues i actuals: Elx i Crevillent en el regne de
València, el comtat d’Empúries, Tàrrega, Vilagrassa, Sabadell, Montbui, Caldes d’Estrac, Montcada i Flix.
A-1A-52
380 x 282

54

1500 , febrer, 5. Barcelona.
Bernat Dusai, ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona, procurador i síndic de l’esmentada ciutat, reconeix que Isabel, vídua d’Antoni Elies, mercader, ciutadà de Barcelona, li ha pagat 550 lliures, preu de la
venda d’un censal de 22 lliures de pensió anual, a raó o for de 25.000 per mil sous de pensió, cobrador
el dia 5 de febrer. La venda la fa per descarregar les pensions dels censals morts a pagar per la ciutat
de Barcelona que s’havien venut anteriorment.
Hi manca la subscripció notarial.
A-1A-53
260 x 247

55

1500, desembre, 31. Barcelona.
Gaspar Lleida, mercader, ciutadà i clavari de la ciutat de Barcelona, procurador i síndic de la dita ciutat,
en compliment de les deliberacions del Consell de Cent Jurats i fent ús d’antics privilegis reials, amb permís de Ferran II, ven amb carta de gràcia a Cristòfor Esteve Bernat Aleu, àlies Palau, i a Antoni Coll, agri-
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53. Rètol que anava clavat en
un armari de l’antic Arxiu del
Consell de la ciutat de
Barcelona, per indicar la
documentació que contenia
el seu interior. L’armari guardava tres bosses amb cartes
originals rebudes per reis,
papes, magnats i senyories,
amb tres pliques indicatives
de llur contingut. També
guardava dues bosses amb
lletres i altres escriptures
referides a armades de mar i
de terra, hosts i sometents. I
finalment, quatre bosses més
amb lletres de les baronies
de la ciutat: Elx i Crevillent en
el regne de València, el comtat d’Empúries, Tàrrega,
Vilagrassa, Sabadell, Montbui,
Caldes d’Estrac, Montcada i
Flix.
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cultors, ciutadans de Barcelona, pròcers i administradors de la confraria dels Sants Abdó i Senén del hortolans, fundada a l’església de Santa Maria del Pi, hereus universals, marmessors i executors del testament de Guillem Ramon, hostaler, ciutadà de Barcelona, que va fer deixes per causes pies per al salvament de la seva ànima, un censal mort de 282 sous, 4 diners i òbol de pensió anual cobradors el 31 de
desembre. Preu de la venda: 353 lliures, a raó de 25.000 per mil sous de pensió. La compravenda es
realitza per redimir els censals morts venuts anteriorment per la ciutat de Barcelona a for de 20.000
per mil sous de pensió. Segueix àpoca de la mateixa data.
Joan Martí, notari públic de Barcelona, tinent les escriptures del difunt Pere Font, també notari
públic, li dóna forma pública el 1553, octubre, 19.
A-1A-54
779 x 623
Al dors, en lletra coetània: “Per la luyció dels pròmens de Sant Abdon y Sennent del censal de
CCC L III lliures rebien a XXXI de dezembre sobre la ciutat”.
Regular. Hi manquen trossos al llarg de tota la part esquerra del pergamí que afecten l’escriptura.
També hi ha taques d’humitat.

56

1516, abril, 16.Vic.
Joan, bisbe de Vic, atorga a Nicolau Bages, prevere beneficiat a la parròquia de la vila Santa Coloma de
Queralt, abans beneficiat de l’església de Balenyà, diòcesi de Vic, el benefici de Sant Miquel de la dita
església de Santa Coloma. La possessió s’executa el 19 d’abril per mitjà de Pere Colom, prevere beneficiat de la mateixa església en presència de testimonis i de Lluís Ferrer, prevere, notari representant del
rector de l’església de la dita vila.
Lluís Ferrer, prevere, pel rector de l’església de la vila de Santa Coloma de Queralt.
A-1A-55
225 x 249
Al dors, en lletra coetània: “Són per mossèn Nicolau Bages de Santa Coloma de Queralt”. Hi ha
també l’instrument de possessió del benefici pel dit Nicolau Bages.
Hi manca el segell.
Signatura autògrafa del bisbe de Vic.
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57

1538, desembre, 28. Barcelona.
Capítol de donació dels capítols matrimonials signats entre Onofre de Marimon, cavaller, habitant de
Barcelona, fill del difunt Jordi Benet de Marimon, ciutadà de Barcelona, i de la seva muller Beatriu de
Marimon i de Gralla, d’una part, i Isabel Anna Salverdenya, donzella, filla d’Esteve Salverdenya, doctor en
ambdós drets, del Consell Reial, ciutadà de Barcelona, i de la seva difunta muller Anna Joana, de l’altra.
En aquest, Salverdenya, en nom propi i com a pare, administrador i procurador de la persona i dels béns
del seu fill Pere o Perot Salverdenya, hereu universal de la seva mare, dóna entre vius a la seva citada
filla, en contemplació de matrimoni, la quantitat de 60.000 sous pagadors entre altres maneres en censals, entre els quals un censal mort de pensió anual de 12 lliures i de preu de 300 lliures cobrador cada
8 de juny que el dit germà i hereu Perot Salverdenya rep anualment sobre la universitat de la ciutat de
Barcelona. Aquest censal és en pagament de part dels drets que la dita Isabel Anna tenia o tindria en
els béns paterns i materns.
A part inferior esquerra: “Recepi ego, dictus Mallol, per manus Petri Pauli Sala, mercatoris, viginti
solidos monete Barchinone”.
Joan Vilar, notari públic de Barcelona.
Trasllat de Pau Mallol, notari públic de Barcelona, en nom i en lloc de Miquel Riera, notari, ciutadà
de Barcelona, ocupat en altres negocis, tinent les escriptures del difunt Joan Vilar, notari públic de
Barcelona, clou aquesta donació el 1562, juny, 15.
1A-2072
238 x 392
El capítol de donació pròpiament dit està escrit en català.
Aquest regest substitueix el publicat en Catàleg, VI, núm. 2116, pàg. 118.

58

1547, desembre, 29. Barcelona.
Clàusula de donació i heretament feta per Gilabert de Malla, donzell, domiciliat a Barcelona, al seu fill
Francesc de Malla, contingut en els capítols matrimonials del dit Francesc amb Francesca Ferrera i
Despuig, donzella. Li dóna la totalitat del seus béns haguts i per haver, amb certes condicions, entre d’altres la retenció de l’usdefruit vitalici per part del dit Gilabert. Nomena procurador Joan Martí, notari de
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Barcelona, per insinuar la dita donació davant el veguer de Barcelona, i Francesc de Malla accepta la
dita donació expressament.
Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona.
Trasllat d’Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona, de 1554, febrer, 15.
1A-2194
406 x 343
La clàusula pròpiament dita és en català.
Aquest regest substitueix el publicat en Catàleg, VI, núm. 2242, pàg. 204.

59

1551, desembre, 30. Barcelona.
Clàusula de l’herència universal de Pere Gener, notari públic de Barcelona, en la qual nomena hereu universal el seu fill Jaume Joan Gener, i en substitució, i en aquest ordre, els seus fills Pere, Esteve, Jeroni i Francesc
Gener. En darrer terme, les seves filles Caterina Puigderoda, Elisabet Salvanya, Anna i Magdalena, a parts
iguals o equivalents. No el pot succeir cap dels fills que sigui prevere o hagi entrat en religió.
Joan Jeroni Canyelles, notari públic de Barcelona.
Trasllat d’Esteve Gener, notari públic de Barcelona, de 1563, abril, 28.
1A-2250
203 x 344
La clàusula pròpiament dita és en català.
Aquest regest substitueix el publicat al Catàleg, VI, núm. 2298, pàg. 242-243.

60

1553, desembre, 30. Barcelona.
Pere Vila, donzell, domiciliat a Barcelona, com a hereu universal del seu cosí germà homònim difunt,
cavaller, habitant de Barcelona (1547, desembre, 24), dóna i transfereix amb carta de gràcia a Jerònima
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Beneta, vídua del dit difunt Pere Vila, un censal mort de 331 lliures, 16 sous i 2 diners de preu o propietat i 15 lliures de pensió anual, d’aquell censal mort de 375 lliures de preu i 15 lliures de pensió anual
que l’esmentat marit seu percebia sobre la universitat i els singulars de la ciutat de Barcelona el dia 6
d’octubre. Com que aquest censal ha estat redimit, li transfereix aquesta mateixa quantitat de 331 lliures i escaig amb la pensió corresponent de 15 lliures, part d’un censal de 630 lliures de preu i 25 lliures
i 4 sous de pensió anual cobrador el 20 de febrer sobre els dits universitat i singulars. Aquest censal se
cedeix en complement dels 11.000 sous del dot que se li devien i al pacte al qual havien arribat ambdues parts.
Joan Honorat Jovells, notari públic de Barcelona, tinent les notes i les escriptures de l’escrivania del
seu difunt pare i connotari Pere Jovells, li dóna forma pública el 1569, octubre, 21.
1A-2277
546 x 481
Al dors, en lletra posterior: “Fan per la luyció del censal de XV lliures que rebia lo pubill Ramon
Albanell a XX de febrer ordinari sobre la ciutat. Falten algunes cartes precedents, però aquelles ha
de dar mossèn Vila perquè may les ha hagudes lo pubill y, si cars era, que per soltar aquest part
que se torna resmercar sobre la ciutat se feya qüestió lo (...) paborde curador ha promès estar a
tot. Fa diffinir”.
Aquest regest substitueix el publicat al Catàleg, VI, núm. 2325, pàg. 263.

Índex onomàstic
i de matèries
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En aquest índex s’han inclòs els topònims en majúscules (BARCELONA), les veus onomàstiques
en versaleta (C ARLES II) i les matèries en rodona (doctor en ambdós drets). Els noms propis s’han
entrat en la forma actual, i s’han 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 tal d’escurçar l’índex, hem
posat tots els individus amb un mateix nom o cognom seguits i separats l’un de l’altre per doble
barra ( // ). Els noms o els cognoms idèntics als que encapçalen l’entrada se substitueixen per un
guió llarg ( — ). En cas de dubte sobre la coincidència de la identitat de dos personatges o més
amb el mateix nom, s’ha optat per repetir l’entrada o les entrades. Els noms de persona, si escau,
van seguits de les dades d’identificació pertinents, com l’ofici o el càrrec, la condició jurídica i/o
social, i, si és factible, 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 dit cognom no finalitzi amb –a,
terminació susceptible de ser considerada femenina, cas en el qual restaria invariable o que acabi
en consonant i la feminització resultés estranya. Tanmateix, en tot això no hi ha gaire sistemàtica.
També, en ocasions, quan aquestes dones són de famílies eminents socialment o nobles conserven
el cognom familiar seguit del del marit o a l’inversa, primer apareix el nom del marit i després hi
continua 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 i el costum d’una de les dues famílies. A més a més, en aquest cas, generalment no hi havia modificacions del cognom original. Si una
dona es casa diverses vegades perquè enviuda, normalment va canviant el cognom segon el del
darrer marit.
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 similars 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.
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 amb punt i guió curt (. – ). L’ordenació interna de cada matèria normalment també és alfabètica. Així mateix, quan hem fet una agrupació de matèries o conceptes, el títol que les reuneix va
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amb lletra rodona subratllada (Monestirs i convents:). La separació dels conceptes agrupats i/o
unitats o tipus d’aquests conceptes s’ha fet normalment amb coma ( , ).
S’ha fet referència a l’edició del 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 d’un trasllat.
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A
ÀGER (Caterina d’, Catherina d’), vídua de Perot
d’Àger, donzell, domiciliat a Barcelona, 2415,
2416. // — (Perot d’), donzell, domiciliat a
Barcelona, espòs de Caterina, difunt, 2415, 2416.
AGOSTÍ (Joan d’), habitant a Saragossa, tutor de
Galceran Albanell, fill pupil i hereu del difunt
Jeroni Albanell, habitant a Barcelona, i d’Isabel
Albanella i de Rebolledo, i hereu del seu avi
Galceran Albanell, 2494.
A GRAMUNT (Jaume), mercader, ciutadà de
Barcelona, administrador de la confraria de Santa
Caterina fundada en el convent homònim, 2570,
2575.
A GUILAR (Alexandre d’), donzell, habitant a
Barcelona, procurador, 2665. //— PERALTA I SES
COMES (Jaume d’), donzell, espòs d’Àngela, pares
de Gaspar Dusai, abans d’Aguilar, donzell, domiciliat a Barcelona, difunt, 2585.
AGUILERA (Pere), cònsol de la confraria de Sant
Eloi dels argenters de Barcelona, administrador
de les causes pies fundades per Llorenç Mallol,
2662.
AGUILÓ, 2618. // — (misser Francesc), doctor en
drets, ciutadà de Barcelona, 2655.

ciutadà de Barcelona, prior i setmaner de la cort
de la vegueria de Barcelona per Enric Terré, ciutadà, regent la vegueria de Barcelona, Igualada,
Vallès, Moià i Moianès, 2496.
AGULLONS, en el terme de Mediona, 2635.
[AGUSTÍ I ALBANELL] (fra Antoni, Antonius), arquebisbe de Tarragona, 2573.
AIMERIC (Bernat d’), donzell, regent la vegueria de
Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 2485,
2486, 2488.
AIXADA, Axada (Antoni, Anthonius), notari públic
de Barcelona, 2663. // —, Axada (Miquel,
Michael), notari públic de Barcelona, 2664.
ALAIÓ (Francesc), prevere, rector de la parròquia
de Sant Vicenç de Tossa, senyor útil i propietari
de la notaria i escrivania de la vila i terme del castell de Tossa, 2670, 2671, 2673.
ALAIOR, municipi de Menorca, a les Illes Balears,
2691.
ALARB (àlies). Vegeu PALLARÈS (Antoni).
A LÀS (Felip), notari públic de Vilafranca del
Penedès, 2666.
ALBALÀ, senyor d’. Vegeu JUTAVILA (Francesc de).

AGULLANA (mossèn). Vegeu AGULLANA (Francesc
d’). // — (Enric), donzell, domiciliat a Barcelona, fill
de Joan Agullana, ciutadà de Barcelona i de
Girona, espòs d’Elionor, filla de Galceran Burguès i
de Santcliment, també donzell, domiciliat a
Barcelona i d’Elisabet Burguès i de So, pare
d’Elionor, muller de Plegamans de Franc, 2408,
2414. // — (Francesc d’), donzell, domiciliat a la
ciutat de Girona, 2571. // — (Joan), ciutadà de
Barcelona i de Girona, pare d’Enric Agullana, donzell, domiciliat a Barcelona, 2408. // — (Lluís d’,
Luís), doctor en lleis o doctor en ambdós drets,
habitant i/o ciutadà de Barcelona, 2524-2526,
2534, 2535. // — (Lluís), doctor en ambdós drets,

A LBANELL (Ferran), nebot i hereu substitut de
Jerònima Beneta Vila, 2445. // — (Francesc), doctor
en drets, ciutadà de Barcelona, nebot, marmessor i
hereu substitut de Jerònima Beneta Vila, filla de
Francesc Marquet, ciutadà de Barcelona, 2445. // —
Albanell (Galceran), nebot, marmessor i hereu substitut de Jerònima Beneta Vila, filla de Francesc
Marquet, ciutadà de Barcelona, 2445. // —
(Galceran), fill pupil i hereu del difunt Jeroni
Albanell, habitant a Barcelona, i d’Isabel Albanella i
de Rebolledo, i hereu del seu avi Galceran Albanell,
2494. // — (Galceran), paborde de la pabordia del
mes de desembre de la canonja de Barcelona, 2537,
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tutor de Galceran Albanell, fill pupil i hereu del
difunt Jeroni Albanell, habitant a Barcelona, i d’Isabel
Albanella i de Rebolledo, i hereu del seu avi
Galceran Albanell, 2494. // — (Galceran), pare del
difunt Jeroni Albanell, habitant a Barcelona, espòs
d’Isabel Albanella i de Rebolledo, pares de Galceran
Albanell, fill pupil i hereu dels dits cònjuges i de l’avi
Galceran, difunt, 2494. // — (Joan Antoni), de la vila
de Granollers, notari públic, 2607.

tut de Joan Ribes, ciutadà de Barcelona, 2419,
2433. // — (Francesc), cavaller, pare de Bernat
Almar, donzell, de la vila de la Bisbal, difunt, 2419,
2433. // — (Joan), de la Bisbal, nebot i hereu substitut de Joan Ribes, ciutadà de Barcelona, 2432.

ALBANELLA (Anna), vídua de Galceran Albanell,
2494. // — I DE R EBOLLEDO (Isabel), vídua de
Jeroni Albanell, habitant a Barcelona, tutora de
Galceran Albanell, fill pupil i hereu dels dits Jeroni
Albanell i Isabel i també hereu del seu avi
Galceran Albanell, 2494. // — (Marianna), monja
de Santa Maria de Valldonzella, 2494.

ALMENARA, municipi del País Valencià, comarca
de la Plana Baixa, província de Castelló, 2646,
senyora, 2646.

ALBAR (Jaume), hortolà, ciutadà de Barcelona,
espòs, en segones noces, marmessor i hereu universal de la seva muller Margarida, 2616. // —
(Margarida), muller de Jaume Albar, hortolà, ciutadà de Barcelona, filla de Joan Canals, pagès,
natural de la vila de Puigcerdà, i de Marquesa,
difunts, testadora, 2616.
ALBERT (Nicolau), prevere, rector de la parròquia
de Sant Vicenç de Tossa, senyor útil i propietari
de la notaria pública de la vila i terme del castell
de Tossa, 2661.
ALBORNAR (Joan), notari i escrivà jurat de la cort
de la vegueria de Barcelona, 2493.
ALEXANDRE VII, papa, 2687. // — VIII, papa, 2693.
ALEXANDRIA, patriarcat d’, institució de
l’Església catòlica, 2703.
ALFAMA, orde militar de Santa Maria de
Montesa i Sant Jordi d’Alfama, 2691.
ALFONS XIII, rei d’Espanya, 2709, 2710.
ALMAR (Bernat), donzell, de la vila de la Bisbal, fill
del difunt Francesc Almar, cavaller, hereu substi-

ALMAZÁN, municipi de la comunitat autònoma
de Castella i Lleó, comte d’. Vegeu HURTADO DE
MENDOZA (Francisco).

ALMENARA (Amador), mercader, fill i procurador
d’Esperança Almenara, muller de Macià Almenara,
mercader, ciutadà de Barcelona, 2556. // —
(Esperança), muller de Macià Almenara, mercader,
ciutadà de Barcelona, pares d’Amador Almenara,
també mercader, 2556. // — (Macià), mercader,
ciutadà de Barcelona, espòs d’Esperança, pares
d’Amador Almenara, també mercader, 2556.
A LONSO (Onofre, Onofrius), notari públic de
Barcelona, 2474, 2475, 2547, 2550, 2554.
ALSAMORA I RIUSEC (Joan), negociant, de la vila de
Monistrol de Montserrat, 2662.
ALSINA (mossèn). Vegeu ALSINA (Jeroni). // —
(Jeroni, Hieronimus), donzell, domiciliat a
Barcelona, 2515, 2516, 2519.
ALTARRIBA (Francesc d’), donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès,
2445. // — (Pau d’), donzell, domiciliat a
Barcelona, 2655.
AMADA (Joana), vídua de Francesc Amat, ciutadà
de Barcelona, mare de l’homònim i hereu universal, Perot Amat, Jerònima, monja de Jonqueres,
Isabel Joana i Elionor, monges de Valldonzella, i
de la difunta Caterina Ferrera, vídua de Felip de
Ferrera, ciutadà, testadora, 2434. // — I DESFAR
(Isabel), vídua i hereva universal de Francesc
Amat, ciutadà de Barcelona, 2572.
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AMADOR, matalasser, ciutadà de Barcelona, testimoni, 2445.
AMAT (Francesc), ciutadà de Barcelona, espòs de
Joana Amada, pare de l’homònim i hereu universal, Perot Amat, Jerònima, monja de Jonqueres,
Isabel Joana i Elionor, monges de Valldonzella, i
de la difunta Caterina Ferrera, vídua de Felip de
Ferrera, ciutadà, difunt, 2434, 2464. // —
(Francesc), ciutadà de Barcelona, senyor dels castells de Castellbell, de Vacarisses i de Rellinars, fill
i hereu universal de Francesc Amat, i hereu universal i marmessor de Joana Amada, germà de
Perot Amat, Jerònima, monja de Jonqueres, Isabel
Joana i Elionor, monges de Valldonzella, i de la
difunta Caterina Ferrera, vídua de Felip de
Ferrera, 2434, 2464. // — (Francesc), ciutadà de
Barcelona, espòs d’Isabel Amada i Desfar, difunt,
2572. // — (Miquel), lloctinent de Jeroni Climent,
[notari i ciutadà de Barcelona], protonotari reial,
2448. // — (Michael Joannes), 2656. // —
(Perot), fill de Francesc Amat, ciutadà de
Barcelona, i hereu substitut de Joana Amada,
germà de Francesc Amat, Jerònima, monja de
Jonqueres, Isabel Joana i Elionor, monges de
Valldonzella, i de la difunta Caterina Ferrera,
vídua de Felip de Ferrera, ciutadà, 2434.
AMELL (Joan), doctor de la Reial Audiència, 2568.
AMIGANT (Josep d’, Joseph de), 2677.
ANDALUSIA, comunitat autònoma, antiga província del regne de Castella, 2432.
ANDORRA, ardiaca d’. Vegeu CAMPS (Dimes).
ÀNGELA, filla del difunt Joan Prats, mercader, i de
Francina, germana de Joan Ribes, ciutadà de
Barcelona, hereva substituta de l’oncle, 2432. //
—, muller de Jaume d’Aguilar Peralta i ses
Comes, donzell, pares de Gaspar Dusai, abans
d’Aguilar, donzell, domiciliat a Barcelona, difunta,
2585. // —, muller de Jaume Cisquella, sastre, de
la vila de Ponts, 2632. // —, muller de Joan de
Ponts, senyor de Ribelles, filla de Magí Franc,

donzell, domiciliat a les vegueries de Vic i
Barcelona, i de Jerònima, germana de Jeroni
Manuel Franc i de Planella, 2504. // —, muller,
marmessora i hereva substituta d’Antoni Balla,
hostaler i pagès, de la parròquia de Santa
Engràcia, de la baronia del castell i terme de
Montcada, pares de Jaume, Joana i Elisabet, 2512.
A NGLADA (Jeroni), mercader, ciutadà de
Barcelona, difunt espòs de Magdalena Anglada,
2645. //— (Joan), clergue de la diòcesi de Girona,
beneficiat del benefici de Sant Miquel a la parròquia de Sant Cugat del Rec, de Barcelona, 2589.
// — (Magdalena), vídua de Jeroni Anglada, mercader, ciutadà de Barcelona, tutora de Maria
Agneta, filla pupil·la del difunt Bernat Caixanes,
mestre en arts i doctor en medicina, ciutadà de
Barcelona, 2645.
ANGLESOLA, municipi de la comarca de l’Urgell,
notari, 2436.
ANNA, filla del difunt Joan Prats, taverner, ciutadà
de Barcelona, i de Francina, 2599. // —, filla i
hereva substituta de Pere Enric, major, barreter,
ciutadà de Barcelona, muller de Bernat Terrades,
carder, ciutadà de Barcelona, 2491. // —, monja
del monestir de Jonqueres, germana i hereva de
Guerau Marquet, ciutadà de Barcelona, germana
de Ramon i de Jerònima Vila, difunta, 2424. // —,
muller d’Antoni Masa, paraire de draps de llana,
ciutadà de Barcelona, 2492. // —, muller de Joan
Llull, pares de Joan Lluís Llull, ambdós ciutadans
de Barcelona, 2403. // —, muller de Miquel Mas,
argenter, ciutadà de Barcelona, 2502. // —, primera muller de Galceran Miquel, doctor en drets,
ciutadà de Barcelona, pares de Perot, 2501. // —
BENETA, filla del difunt Antoni Cuberta, mestre de
cases, ciutadà de Barcelona, i d’Eufrasina, germana de Jerònima, Francesca i Elisabet o Isabel
Anna, 2547, 2550. // — BENETA, muller de Joanot
Salbà, donzell, pares d’Elionor, muller de
Galceran Rovira, ciutadà de Barcelona, marmessora del seu gendre, 2453, 2454. // — MARIA, filla
de Miquel Joan Quintana, donzell, domiciliat a
Barcelona, doctor en ambdós drets i del Reial
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Consell civil i regent en el Suprem d’Aragó, i de
Violant Quintana i Olives, germana de
Magdalena, Josep i Miquel, 2622.
ANTIGA, filla i hereva substituta de Jaume Colom,
pagès, de la vila de Sant Boi de Llobregat, i de
Francina, germana de Salvador, Jaume i Baldiri,
2421.
ANTONI, esclau, captiu d’Agustí Sols, mercader,
ciutadà de Barcelona, i que abans ho fou de
Jaume Colomer, mercader, ciutadà de Barcelona,
pare de fra Gervasi Colomer, frare novici del
monestir franciscà de Nostra Senyora de Jesús,
2508. // —, fill de Galceran Miquel, doctor en
drets, ciutadà de Barcelona, i de Marianna, germà
de Jeroni, Jaume, Bernat i Marquesa, germanastre
de Perot, 2501. // —, fill del difunt Felip Ribes,
cavaller, natural de Palamós, espòs de Caterina,
pares de Joana, Melcior, tots tres residents a
Sevilla, Guillem, Andreu, donzell, i Felip, aquests
dos darrers residents a Palamós, captiu dels turcs
a Constantinoble, 2432. // — PASQUAL, germà del
rei d’Espanya Carles IV, 2704.
ANTONIUS, notari, 2581.
APIRA (Jaume), prevere beneficiat del benefici
dels sants Jordi i Helena, a l’església de Santa
Maria del Mar, 2406.
AQUILÈS (Francesc), notari públic de Barcelona,
2582, 2588.
ARAGAIRES (Jaume), mestre llancer, ciutadà de
Barcelona, fill de Pere d’Aragaires, llancer, ciutadà
de Barcelona, espòs de Damiana, 2551, 2568. //
— (Pere d’), llancer, ciutadà de Barcelona, pare
de mestre Jaume, ciutadà de Barcelona, testador,
2518.
ARAGÓ, regne, 2657, rei de CATALUNYAARAGÓ, 2656, 2665, 2684-2690, 2692, 2696,
Suprem Consell d’, canceller, 2691. Vegeu CARLES
II, CARLES III, JAUME I, JAUME II, FELIP I, FELIP II, Felip III,
FERRAN II, PERE III.

ARAGONÈS (Joan), nét de Caterina, vídua en primeres noces de Guillem [Llombard, coraller, ciutadà
de Barcelona, i en segones] noces de Martí Garcia,
manescal, ciutadà de Barcelona, 2637. // — (Joan),
sabater, marmessor de Caterina, vídua en primeres noces de Guillem [Llombard, coraller, ciutadà
de Barcelona, i en segones] noces de Martí Garcia,
manescal, ciutadà de Barcelona, 2637.
A RANXAPI (Bernadí d’), donzell, domiciliat a
Barcelona, 2643.
ARENYS [DE MAR], vila, municipi de la comarca
del Maresme, 2505.
ARGECILLA, Algecilla, municipi de la comunitat
de Castella-la Manxa, marquès, 2449. Vegeu
HURTADO DE MENDOZA Y DE LA CERDA (Diego).
ARGENSOLA (Jeroni), donzell, domiciliat a la parròquia de Pineda, del terme de Montpalau, espòs
de Montserrada Blanes Vallseca i d’Argensola,
2629.
ARGENTER (Simeó), notari públic de Vilafranca del
Penedès i per tot el Principat de Catalunya, 2649.
A RGILA (Joan), doctor en medicina de la
Universitat de Barcelona, 2669.
ARINYA, Arinyó (Paula), vídua i hereva universal
de Joan Arinyó, carnisser, ciutadà de Barcelona,
difunta, 2413.
ARINYÓ (Joan), carnisser, ciutadà de Barcelona,
espòs de Paula Arinya, difunt, 2413.
ARMAGNAC, regió històrica de l’oest
d’Occitània, França, comte d’, 2677.
ARROPIDA (Estefania), muller de Jeroni Arropit,
mercader, ciutadà de Barcelona, tia, marmessora i
hereva universal de fra Gervasi Colomer, frare
novici del monestir franciscà de Nostra Senyora
de Jesús, 2508.
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ARROPIT (Jeroni), mercader, ciutadà de Barcelona,
espòs d’Estefania Arropida, tia, marmessora i
hereva universal de fra Gervasi Colomer, frare
novici del monestir franciscà de Nostra Senyora
de Jesús, 2508.

AYMADA (Margarida), 2495.
A ZARA Y DE P ERERA (Eustaquio de), bisbe de
Barcelona, 2702, 2703.
B

A SBERT , Sbert (Jaume), espaser, ciutadà de
Barcelona, 2591-2593.
ASTORGA, municipi de la comunitat autònoma
de Castella i Lleó, bisbat, 2703.
ASTÚRIES, príncep d’. Un dels títols que ostenta
l’hereu de la corona espanyola. Vegeu FERRAN,
príncep d’Astúries.
AUGIROT
2658.

I

BACHOLETTO (Francesco), notari de la cúria de les
causes de la Cambra Apostòlica, 2590.
BAELL (Pere), mariner de la vila de Tossa, 2676.
BAIXERAS (Àngel), 2710.
BALAGUER, municipi de la comarca de la
Noguera, síndic, 2448.

SUNYER (Isidre), notari de Barcelona,

ÀUSTRIA, arxiduc d’, 2696. // — (Anna d’), reina
regent de França i Navarra, mare de Lluís XIV,
2682. // — (Joan d’), fill del rei Felip III, lloctinent i
capità general de Catalunya, 2684, 2688. // —
(Maria Anna d’), reina d’Espanya, tutora i governadora general, mare del rei Carles II, 2688, 2689.
AVELLÀ (Pere), mercader, ciutadà de Barcelona,
2626, pare de Margarida Sobrebals i Violant, 2659.
AVINYÓ (Felip d’), donzell, domiciliat a Barcelona,
espòs d’Elionor Mollet o Avinyona, filla del difunt
Perot Mollet, cavaller, domiciliat a Barcelona, i de
Magdalena, 2496.

BALDIRI, fill i hereu substitut de Jaume Colom,
pagès, de la vila de Sant Boi de Llobregat, i de
Francina, germà de Salvador, Jaume i Antiga,
2421.
BALLA (Antoni), hostaler i pagès, de la parròquia
de Santa Engràcia de la baronia del castell i terme
de Montcada, fill dels difunts Joan Balla i Elisabet,
de la mateixa parròquia, espòs d’Àngela, pares de
Jaume, Joana i Elisabet, testador, 2512. // —
(Jaume), fill i hereu universal d’Antoni Balla, hostaler i pagès, de la parròquia de Santa Engràcia,
de la baronia del castell i terme de Montcada, i
d’Àngela, germà de Joana i d’Elisabet, 2512.
BALLES (hostal), situat a la parròquia de Santa
Engràcia de Montcada, 2512.

AVINYONA (Elionor), filla del difunt Perot Mollet,
cavaller, i de Magdalena, muller de Felip d’Avinyó,
donzell, ambdós domiciliats a Barcelona, hereva
universal substituta de la difunta Caterina Beneta,
2496.

BALLESTERA (Joana Beneta), mare d’Isabel, muller
de Tomàs Pujades, donzell, habitant de
Barcelona, àvia d’Isabel Beatriu, muller de Pere de
Santcliment, 2401.

AVINYONET, terme d’, del lloc de la Granada, a
la vegueria del Penedès, 2649.

B ALMES (Francesc), notari públic de la vila de
Cervera, 2478.

A YGONES (Joan), mestre de cases, ciutadà de
Barcelona, marmessor de Francesc Petit, mestre
de cases, ciutadà de Barcelona, 2612.

BALSELLS (canonge). Vegeu BALSELLS (Onofre). // —,
Balcells (Onofre), canonge de la seu de Barcelona,
2523-2525, 2534, 2535, tutor del fills del difunt
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Pere Balsells, mercader, ciutadà de Barcelona, 2566,
administrador, rector i governador de l’Hospital
General de la Santa Creu, 2629. // —, Balcells
(Pere, Perot), mercader, ciutadà de Barcelona,
difunt, 2566.
B ARBERÀ (Francesc), apotecari, ciutadà de
Barcelona, marmessor de Baltasar Soler, negociant, ciutadà de Barcelona, fill dels difunts
Baltasar Soler, negociant, de Vilallonga, a l’arquebisbat de Tarragona, després ciutadà de
Barcelona, i de Caterina, 2633.
BARCELONA,
Barcellonne,
Barchino,
Barchinona, Barcinona, civitas, ciutat del
Barcelonès, capital de Catalunya, 2395-2401,
2403-2420, 2422-4234, 2436, 2438-2463, 24652477, 2479-2509, 2511, 2513-2516, 2518-2572,
2575, 2577-2589, 2581-2593, 2595, 2598-2603,
2605, 2608-2616, 2618, 2620-2633, 2637, 2638,
2641, 2623-2645, 2647, 2648, 2651, 2653-2657,
2659, 2660, 2662-2665, 2667-2670, 2672, 2677,
2678-2686, 2688-2690, 2692-2696, 2698, 2699,
2702, 2704-2710.– Arxiu Municipal: 2709, 2710,
còdex: Tercio Virido, 2522, 2548, 4 Virido, 2656.–
Baronies de la ciutat: Caldes d’Estrac, 2685, 2688,
Flix, 2488, 2685, 2688, Montbui, 2685, 2688,
Montcada, castell, 2685, 2688, benefici de Santa
Maria, 2603, Montgat, 2685, 2688, Palma, la,
2685, 2688, Terrassa, 2663.– Carnisseria major,
carnisseria maior, carnisseria de Santa Maria del
Mar, 2519, de la plaça del Blat, vers el carrer de
la Tapineria, 2572. Vegeu Maell:– Carrers i places:
Amargós, de n’, 2633, Ample, 2520, 2710,
Argenteria, de l’, 2551, 2568. Vegeu Mar, Arlet,
de n’, 2629, Banys Vells, 2648, Blat, plaça del,
2572, Bonanat Sabater, àlies de les Flassades,
2492, Bot, d’en, 2641, Call, 2627, Canuda, na,
2641, Cirera, d’en, 2409, 2647, Estruc, d’en,
Struc, Struch, d’en, Estruc ça Carrera, Sacarrera,
de n’, 2495, 2553, 2556, 2615, Flassades, de les
(àlies). Vegeu Bonanat Sabater. Fonts, d’en ses,
àlies, 2492. Veure Peireria Nova. Fusina, la 2664,
Jaume Girard, 2400, 2536, Jutglar, d’en, 2465,
2550, 2554, Mar, ara de l’Argenteria, 2509.
Vegeu Argenteria, Massaguer, d’en, 2484,

Mirallers, 2648, Montcada, 2422, 2492, 2536,
Ollers, dels, àlies. Vegeu Tallers, Tallés, Parairia,
Peireria Nova, de la, àlies d’en ses Fonts, 2492,
2536, Pont de n’Oliver, del, vora la Vilanova i
sota els molins de Mar, 2570, Porta de l’Àngel,
2513, Portal Nou, 2452, 2456, 2505, 2533, 2539,
2626, 2659, Rambla, la, 2595, Regomir, Regomí,
2523, 2534, 2535, 2540, 2618, 2623-2625, castell
del, 2655, 2677, Reial, plaça, 2707, Reina Regent,
de la, 2710, Soler molins de, 2659, Tallers, Tallés,
àlies dels Ollers, 2395, 2446, 2480, 2497,
Tapineria, 2413, 2572, va de la plaça de Sant
Jaume al carrer del Regomir, vora l’església de
Sant Jaume i davant la Casa del Consell de la ciutat, 2523-2526, 2534, 2535, 2571, va de la plaça
del Blat, vers el carrer de la Tapineria, 2572, Trilla
Juïga, carreró de la, 2505, Trinitat, plaça, plassa,
2541-2545, Vernet, d’en, 2400, Vigatans, 2631.–
Carreratge: Vegeu Cardedeu, 2574, 2607, 2649,
Cerdanyola, 2402, Granollers, 2607, Marata,
2435, Mataró, 2637, Mollet, 2498, Olesa de
Montserrat, 2581, Parets, 2639, Roca, la, 2435,
Sant Julià del Fou, 2574, 2607, 2649, 2658, Sant
Julià de Palou, 2432, Santa Eulàlia de Ronçana,
Vilamajor, 2607.– Cartell: 2657.– Comtes: 2665,
2667, 2677, 2683-2686, 2690, 2696.– Confraries:
professionals: Blanquers, 2473, Correus, 2438,
2439, Ferrers o Manyans del quarter de Regomir,
2483, Manyans de la ciutat, 2628, Sant Eloi dels
Argenters, 2662, Sastres, 2542, 2543. Vegeu
Gremi: religioses: Cos Preciós de Jesucrist a Santa
Maria del Mar, 2613, Santa Caterina, Sancta
Catharina, al convent del mateix nom, 2570,
2575, Santa Eulàlia, a la catedral, 2612, 2633,
Santa Llúcia i Sant Sebastià, a la parròquia de
Sant Miquel, 2517, 2655, 2674.– Consolats:
2709.–Cònsols de Mar: escrivà, 2402.– Corts:
2602 [1585], 2638 [1599], proveïdors de greuges, provehidors de greuies, síndics a corts, 2448,
2638.– Defensa: murs, extramurs, muralla, 2406,
2594, 2613, 2640, 2664, reserva reial de les
baronies, 2685. Vegeu Baronies de la ciutat.–
Esglésies, parròquies i capelles: Catedral, Seu,
yglésia de Barcelona, 2466 2467; altars i capelles:
Sant Benet, benefici segon de, 2409, 2536, 2647,
Sant Bernabé, benefici primer de, 2484, Sant
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Martí, 2501, Sant Sever, Sanct Sever, 2403-2405,
2407, 2466, 2467, 2581, 2582, 2588, Sant
Silvestre, Sant Sylvestre, benefici dels sants Pere i
Pau, 2444, 2506, Santa Agnès, benefici de, 2618,
2655, Santa Caterina, benefici tercer de, 2589,
Santa Cecília, benefici de, 2655, Santa Eulàlia,
2612, 2637, carner, 2637, Sants Innocents, benefici primer 2591-2593, Tots Sants, 2616; arxiu,
2403, 2456, claustre, 2616; Bisbat, 2657, 2698,
expulsió, 2657, bisbe, bisbe auxiliar, bisbe electe,
episcopus, 2421, 2444, 2447, 2466, 2467, 2614,
2646, 2657, 2665, 2669, 2672, 2687, 2698, 2701,
2703, 2708, canceller de l’Estudi General, 2449,
cúria eclesiàstica, curia ecclesiastica reverendissimi
domini Barchinone episcopi, 2530, 2532, diòcesi,
2447, 2604, 2631, 2658, 2702, 2708, mensa episcopal, 2701, 2703, ardiaca major, 2530, 2532,
2640, degà de la catedral, 2703, oficial del bisbe,
2657, 2658, 2665, 2669, 2672, 2687, 2697, 2698,
2700-2703, 2708, auditor de la taula de testaments, tabula testatoris illustrissimi et reverendissimi domini Barchinone episcopi, 2421, 2466,
vicari general, 2406, 2447, 2506, 2672, escrivà del
vicariat, 2447, 2614, canonges, 2396, 2410, 2415,
2420, 2447, 2448, 2452, 2456, 2472, 2497, 2506,
2523-2525, 2534, 2566, 2584, 2586, 2599, 2621,
2627, 2629, 2697, 2700, Canònica, canonja,
2494, paborde, pabordia de desembre, dezembre, 2494, 2537, paborde de gener, 2492, pabordia mes de febrer, 2409, pabordia del mes d’abril,
2641, 2648, Capítol, 2444, 2452, 2456, 2528,
clergues, 2506, 2541-2545, 2614, 2621, preveres
beneficiats, 2396, 2403-2407, 2409, 2440, 2466,
2467, 2504, 2506, 2538, 2569, 2582, 2588, 2614,
2641, 2700, procurador major dels aniversaris
comuns, 2444, 2528, sagristia, sagristà major, sotssagristia, sotsagristans, 2452, 2456, xantre, 2497;
Pia Almoina, Pia Almoyna, 2497, 2540, 2570,
2618, 2655; parròquies, bacins dels pobres vergonyants, 2602: Sant Cugat del Rec, església parroquial de Sant Cugat del Rech, 2664, beneficis
de Santa Maria de l’Esperança, 2484, primer
benefici de Sant Miquel, Sant Michel, 2484, 2589,
capella de Santa Maria de l’Esperança, 2473, Sant
Jaume, segon benefici de Santa Maria, 2505, Sant
Miquel, Sant Miquel Arcàngel, indulgència plenària

temporal, 2693-2695, benefici de Santa Cecília,
2623, 2624, 2655, confraria de Santa Llúcia i Sant
Sebastià, 2517, 2674, Santa Maria del Mar, Sancta
Maria de la Mar, preveres, procurador de les
herències, 2421, 2466, 2467, 2475, 2479, 2488,
2489, 2491, 2549, 2578, 2602, ardiaca, vicari,
2599, altar dels sant Simeó, Poloni i Climent,
2479, bací, basí, dels pobres vergonyants, 2438,
2439, 2580, 2583, 2602, beneficis, 2396, 2413,
2504, 2546, 2549, benefici dels sants Jordi i
Helena, primer benefici de Sanct Jordi y de
Sancta Elena, 2406, beneficis dels sants Marc i
Bàrbara, 2551, capella del Crucifix, 2453, 2454,
capella de Sant Bartomeu, 2438, 2439, 2577,
capella de Sant Francesc i Santa Clara, 2602, vas
dels confrares del Preciosíssim Cos de Nostre
Senyor Déu Jesucrist, Cos Preciós de Jesucrist,
2491, 2612, Santa Maria del Pi, altar de la Santa
Espina, 2578, benefici, clergue, prevere, 2396,
2504, 2541, 2545, Sants Just i Pastor, 2431, 2501,
capellania de Santa Maria de l’Esperança, 2614;
capelles: Marcús, d’en, 2577, capellania de les
Cinc Llagues, 2529, 2538, capella de Sant Sever,
administrator capelle Sancti Severi Barchinone,
2403-2405, 2407, 2466, 2467, 2581, 2582, 2588,
capella de Santa Madrona, Sancta Madrona, unió
al monestir de Santa Maria de Jesús, 2447; altres
esglésies, Nostra Senyora del Palau de la
Comtessa, 2602, Sant Agustí, 2616, Sant Àngel
Custodi, 2699, Sant Esperit, 2577, Sant Francesc
de Paula, del Portal Nou, 2577, Sant Pere, 2461,
2468, 2471, Santa Anna, 2549.– Estaments: ciutadans, ciutedans, domiciliats, habitants, residents,
siutadans, cives, 2394, 2396-2413, 2415-2420,
2422-2434, 2436, 2438, 2439, 2441, 2442, 24442446, 2450, 2452, 2453, 2456-2467, 2470-2497,
2501-2505, 2507-2509, 2511-2516, 2518-2524,
2526-2539, 2541-2548, 2550, 2551, 2553-2556,
2561-2563, 2565, 2566, 2568-2572, 2575, 25772580, 2583, 2585, 2591, 2592, 2595, 2598-2603,
2605, 2608, 2609, 2612, 2613, 2615, 2616,
2623-2626, 2629-2631, 2633, 2636, 2637, 2641,
2645-2648, 2652-2655, 2659, 2662-2665, 2667,
2668, 2684, 2709, 2710, expulsió de la ciutat,
2657. Vegeu Oficis: ciutadans honrats, 2602,
2631, 2644, 2648, 2654, 2659, 2696, eclesiàstic,
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2672, 2690. Vegeu Esglésies, parròquies i capelles: i Monestirs i convents: menestrals i artistes,
2686, militars. Vegeu donzells i cavallers: donzells
(domiciliats o habitants), 2396, 2401, 2408, 2409,
2414-2417, 2420, 2424, 2428, 2429, 2431, 24382441, 2445, 2451, 2457, 2458, 2461-2463, 2469,
2470, 2473, 2477, 2481, 2482, 2484-2486, 2488,
2493, 2495, 2496, 2503, 2504, 2511, 2513, 2515,
2523, 2525, 2526, 2528, 2529, 2534, 2535, 2552,
2564, 2570, 2571, 2575, 2577, 2581, 2584, 2585,
2594, 2602, 2610, 2611, 2618, 2629, 2631, 2643,
2655, 2662, 2665, 2684-2686, cavallers (domiciliats o habitants), 2415, 2424, 2431, 2433, 2445,
2451, 2457, 2463, 2476, 2496, 2498-2501, 2536,
2578, 2587, 2596, 2597, 2622, 2677, noble,
2402, 2442, 2487, 2511, 2665.– Escoles Especials
i Instituts: 2709.– Estudi General, Acadèmia
General, Universitat, Universitat Literària: facultats
de Teologia, Dret, Arts i Filosofia, unió perpètua
del Col·legi de doctors en medicina, 2449, canceller, catedràtic, claustre universitari consellers,
degà, lloctinent, procanceller, rector, 2449, 2621,
2660, 2668, 2669, 2687, 2707, 2709.– Exposició
Universal de 1888: Comissari Reial, nacionals i
estrangers, de l’Exposició, 2709, Palau de Belles
Arts, 2709.– Finances: Censals, creació, compravendes, àpoques, assignacions, cessions, divisions,
donacions, pensions, hipoteques, reconeixements, transferències, 2396, 2407, 2413, 2415,
2418, 2419, 2425-2430, 2436, 2440, 2441, 2448,
2457, 2459, 2463, 2470, 2472, 2482, 2490, 2502,
2503, 2510, 2521, 2527, 2546, 2547, 2550, 2552,
2554, 2556-2567, 2569, 2570, 2575, 2579-2586,
2588, 2598, 2599, 2605, 2608, 2610, 2611, 2645,
2654, 2663; subsidi, 2692, violaris, 2399, 2481,
2513, 2521, 2527, 2541, 2545, 2547, 2566.
Vegeu Imposicions.– Govern i oficis de la ciutat,
2667: casa de la ciutat, 2640, consellers, consiliarii, conseller en cap, conseller, primer, conseller
segon, secretari dels consellers, 2425, 2426,
2447, 2449, 2497, 2510, 2515, 2519, 2522, 2532,
2548, 2557, 2572, 2604, 2606, 2615, 2617, 2621,
2638, 2640, 2644, 2648, 2651, 2654, 2656, 2667,
2677, 2680, 2683, 2685, 2688, 2692, 2696,
patrons de Santa Madrona, 2447, Alcalde,
Alcalde-Corregidor, 2707, primer tinent

d’Alcalde, 2709, 2710, Secretari, 2707, 2710,
insaculació, reserva reial d’, 2685, 2696, síndic,
ambaixador, procurador, 2656, 2678, 2679,
2681, 2684-2686, 2688. Vegeu Clavari, Consell
de Cent Jurats, Concell, 2425-2428, 2449, 2497,
2554, 2557-2565, 2602, 2654, 2667, 2677, 2685,
2688, 2696, Ajuntament, Ajuntament
Constitucional, Corporació Municipal, prohoms,
universitat, universitas, 2394, 2396, 2398, 2399,
2401, 2407, 2408, 2411, 2412, 2414-2416, 24182420, 2423, 2425-2430, 2433, 2436, 2538, 2440,
2441, 2444, 2450, 2453-2455, 2457, 2459-2464,
2466, 2468, 2472-2476, 2488, 2489, 2511, 2528,
2529, 2537, 2546, 2557-2567, 2569, 2570, 25792582, 2585, 2586, 2588, 2598, 2599, 2645, 2654,
2677, 2686, 2688, 2704-2710, vuitena de les
pensions sobre el dret de l’ancoratge, 2425,
2426, vuitena del préstec a la ciutat de Saragossa,
2557-2565, oficis de la ciutat, oficials municipals,
2667: clavari, síndic i procurador, 2412, 2415,
2425-2430, 2455, 2464, 2479, 2510, 2511, 2522,
2528, 2557-2565, 2567, 2611, 2630, 2645, 2648,
2654, servidor a l’ofici clavaria, 2648, escrivà,
escrivà major, scrivà de l’honorable Consell, scriba major, notari, escrivà jurat, scrivania maior,
2425, 2426, 2497, 2519, 2557-2560, 2564, 2572,
2591-2593, 2644, 2645, 2651, 2654, i secretari,
2651, obrers, privilegis, 2548, síndic, syndich,
ambaixador, procurador, syndicus, 2447, 2448,
2519, 2522, 2530, 2532, 2548, 2572, 2602, 2638,
2648, 2656, 2678-2679, 2681, 2684-2686, 2688.
Vegeu clavari.– Vegeu Comtes: i CARLES II, CARLES
III, FELIP I, FELIP II, FELIP III, JAUME I, JAUME II, LLUÍS
XIV i PERE III.– Gremi i confraria de matalassers i
vanovers, coffadria de matalafers y vanovers de la
ciutat i la vegueria de Barcelona, 2517.–
Hospitals: Hospital de la Santa Creu, Hospital
General de la Santa Creu, Hospital General,
2431, 2438, 2439, 2491, 2492, 2501, 2508, 2523,
2534, 2571, 2577, 2578, 2594, 2602, 2633, administradors, 2599, 2627, 2629, 2690, arxiu, 2571,
baciner, 2690, Infants Orfes, 2577, 2578, 2602,
Misericòrdia, 2602, 2633, Sant Sever, Sant Sever,
dels pobres preveres de, Sanct Sever, 2396,
2504. Vegeu Privilegis.– Imposicions: 2645, 2667,
dret de l’ancoratge, 2425-2430, 2450, 2453,
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2454, 2460, dret de dos diners i òbol per quintar
de farina, 2436, 2531, 2552, 2566, 2579, 2580,
2583, dret de la carn, 2522, dret del cuiram,
2419, 2425-2430, dret de la fleca, 2411, 2419,
2444, 2455, 2464, 2472, dret de la llenya, 2419,
2475, 2476, dret del florí i mig florí, 2504, 2520,
2581, 2582, 2588, dret del pariatge, 2419, 2433,
dret del peix fresc, 2530, dret del vi i de la verema, 2414, 2420, 2489, 2511, 2514, 2537, 2605,
2608, 2645, dret de/del vi i/y verema, 2419,
2420, dret extraordinari del vi i de la verema,
dret extraordinari vi y verema, 2408, 2414, 2489,
2511, 2514, 2537, 2598, dret extraordinari del
pes del rei, 2481, i del cuiram, drets de pes del
rey y cuyram, 2584, 2586, dret de l’ordinari, jus
ordinari, 2396, 2398, 2401, 2412, 2423, 2433,
2442, 2444, 2457, 2458, 2461-2463, 2473, 2474,
2479, 2528, 2529, 2538, 2563, 2569, 2585.–
Indrets: Burg, 2553, 2556, suburbi, 2626, 2641,
2659, Argensola, cases de, junt a la Taula, 2629.
Vegeu Arlet, de n’, Banys Vells, vora l’església de
Santa Maria del Mar i el carrer dels, 2648,
Boqueria, vora el portal de la, 2595, Castell Nou,
sota el, prop del lloc antigament anomenat pou
de n’Alda, al cap de la plaça, de la Santa Trinitat,
devant la plassa de la Trinitat, 2541-2545, Castell
Nou, vora el, 2627, Coll de la Celada, 2555, Creu
Coberta, lo carner, prop de la, 2591-2593, Creu
Trencada, 2555, Mar, sota els molins de, 2570,
Montcada, prop del carrer, 2536, Montjuïc, 2447,
murs de la ciutat, prop els, 2406, Portal Nou,
vora el, 2452, 2456, 2626, 2659, Regomir, prop
del castell del carrer del, vora el castell, 2540,
2618, Sant Jaume, vora l’església parroquial i
davant la Casa del Consell de Barcelona, 2571,
Sants Just i Pastor, vora l’església, 2629, Santa
Maria de Mar, prop l’església de, 2551, Soler, sota
i vora els molins dits de, 2626, 2659, Vilanova,
vora la i sota els molins de Mar, 2570.– Maells,
maell major, carnisseria major, carniceria major,
2413, 2600, carnisseria major de la plaça del Blat,
2572, maell, 2519, maell, carnisseria maior de
Mar, 2515, 2519.– Molins: molins de Mar, 2570,
molins Soler, dits de, 2626, 2659.– Monestirs i
convents: 2453, 2454, Caputxins, 2707,
Companya de Jesucrist, 2431, Dominiques, 2569,

Jerònimes, 2578, Jerusalem, 2616, Jonqueres,
2424, 2434, Montalegre, 2431, 2447, Pedralbes,
Santa Maria de Pedralbes, 2515, 2516, Sant
Agustí, 2622, capella de la Pietat, capella de la
Verge Maria de la Pietat, 2438, 2439, 2578, Sant
Antoni, Sants Antoni i Clara, 2446, 2552, 2446,
Sant Francesc, Frares Menors, corrector i frares,
2431, 2447, 2577, 2640, Sant Jeroni de la Vall
d’Hebron, 2431, 2447, 2602, Sant Pau del Camp,
2447, Sant Pere de les Puelles, 2400, 2502, 2626,
abadessa, 2626, 2658, 2659, comunitat de preveres, 2461, 2468, Santa Anna, 2494, 2567, benefici
de Sant Joan Apòstol, 2615, Santa Caterina,
Predicadors, 2431, 2447, 2570, 2575, 2652,
2657, 2678, 2679, capella de Sant Francesc,
2422, Santa Elisabet, 2550, 2554, Santa Eulàlia del
Camp, 2553, Santa Maria de Jesús, frares de
Jesús, Jesús, Jesús fora muralles, Nostra Senyora
de Jesús, Jesú, fora muralles, 2421, 2431, 2438,
2439, 2447 (unió de la capella de Santa
Madrona), altar de la Verge Maria del cor, 2508,
2594, 2602, 2614, Santa Maria de la Mercè, 2573,
2590, 2594, 2604, capella dels Argenters, 2594,
Santa Maria dels Àngels, Verge Maria dels Àngels,
2406, Santa Maria del Carmel, 2483, Valldonzella,
Santa Maria de Valldonzella, 2434, 2494, 2541[2545], monges, 2602.– Pescateria, 2530.– Obres
públiques: Construcció Plaça Reial, 2707;
Reforma Interior, 2710.Vegeu Defensa.– Oficials
reials, 2667, 2683: batlle, 2667, veguer, viccarius,
vegueria, regent la vegueria, cort, curia vicarie
Barchinone, 2417, 2424-2426, 2432, 2433, 2445,
2451, 2477, 2485, 2486, 2488, 2493, 2496, 2504,
2513, 2519, 2530, 2547, 2550, arxiu, 2519, escrivania major, scrivania maior, escrivans major de la
cort del veguer, escrivans jurats, notari, senyor
útil de l’escrivania de la cort del veguer. Vegeu
DOT (Joan), DOT (Miquel Baltasar) i TERRÉ (Joan),
2417, 2424, 2445, 2451, 2477, 2485, 2486, 2488,
2493, 2513, 2519, 2547, jutge setmaner, 2417,
2424, 2477, 2485, 2486, 2488, 2493, 2496, 2513,
2519, 2547, 2550.– Obelisc commemoratiu de
l’estada de Carles IV: 2704-2706.– Oficis: adroguer, droguer, 2399, 2570, 2575, agricultor, pagès.
Vegeu hortolà, apotecari, 2633, argenter, 2411,
2455, 2502, 2509, 2536. Vegeu orfebre, arquitec-
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te. Vegeu mestre de cases, assaonador de pells,
assaonador, 2490, 2520, ballester, 2613, 2637,
barber, 2546, barreter, 2647. Vegeu barreter,
batxiller en arts i filosofia, bachilleratus, 2621,
2660, 2668, batxiller en medicina, 2669, blanquer, 2485, 2633, boter, 2456, 2616, 2631, botiguer de teles, 2412, brodador d’or, 2613, calceter, calsater, 2518, 2551, 2612, candeler de cera,
2397, 2398, 2484, 2546, canviador de monedes,
canviador i banquer, 2394, 2413, 2423, 2481,
2502, 2511, 2636, caputxer, 2486, carder, 2491,
carnisser, 2413, 2515, 2520, 2608, cirurgià, sirurgià, 2412, 2563, 2645, colteller, 2483, coraller,
2486, 2637, corredor de pelfa, 2409, corredor
d’orella, 2541-2545, corredors de pelfa i jurats,
2409, courer, 2529, 2538, 2546, 2550, 2554,
davantaler, 2614, doctor en arts i filosofia, 2660,
doctor en arts i en medicina, doctor en medicina,
2399, 2403, 2407, 2444, 2496, 2669, doctor en
arts i sagrada teologia, 2614, 2660, escrivà. Vegeu
notari, escudeller, 2483, espaser, spaser, 25412543, 2591-2593, 2637, ferrer, 2483, 2505, 2533,
2539, flequer, 2465, 2637, fuster, 2659, 2664,
guanter, 2664, hortolà, 2406, 2436, 2445, 2485,
2522, 2547, 2591, 2592, 2595, 2603, 2616, hostaler, 2555, 2568, legistes: causídic, doctor en
ambdós drets, doctor en drets, doctor en lleis,
2397, 2413, 2414, 2417, 2422, 2430, 2431, 2441,
2444, 2445, 2447, 2451, 2457-2463, 2473, 2477,
2480, 2485, 2486, 2488, 2489, 2493, 2496, 2497,
2501, 2503, 2506, 2513, 2519, 2524-2526, 2530,
2532, 2534, 2541-2545, 2547-2549, 2571, 2578,
2579, 2581, 2582, 2588, 2608, 2609, 2618,
2622-2625, 2631, 2641, 2654, 2655, 2659, 2662,
2665, 2678, 2679, llancer, 2518, 2551, llibreter,
2410, 2417, llicenciat i doctor en arts i filosofia,
2660, 2668, macerador, 2546, manescal, 2637,
manyà, 2628, matalasser, 2445, 2631, mercader,
mercator, 2394, 2397, 2398, 2401, 2402, 24102412, 2415-2418, 2420, 2422-2424, 2432, 2441,
2444, 2450, 2452, 2455-2464, 2466-2468, 24702472, 2474, 2475, 2477, 2479-2482, 2488, 2503,
2508-2510, 2514, 2522, 2530, 2531, 2546, 2551,
2554-2556, 2562, 2565, 2566, 2570, 2575, 2580,
2583, 2598-2600, 2626, 2629, 2630, 2644, 2645,
2648, 2653, 2659, mestre de cases, 2430, 2450,

2460, 2466, 2495, 2533, 2537, 2547, 2550, 2553,
2554, 2556, 2612, 2614, 2664?, mestre en arts i
doctor en medicina, 2645, músic, 2505, 2546,
2554, negociant, 2570, 2575, 2633, 2647, 2648,
2663, 2667, notari, escrivà, escrivà jurat, scrivà,
2394-2416, 2418-2420, 2422, 2423, 2425-2434,
2436, 2438-2444, 2446-2463, 2465-2476, 24792484, 2487, 2489-2492, 2494, 2495, 2497-2512,
2514-2516, 2518-2521, 2523-2529, 2531, 25332539, 2541-2563, 2565-2567, 2569-2572, 2575,
2577-2589, 2591-2603, 2605, 2608-2610, 26122616, 2618, 2620, 2623-2627, 2629-2631, 2633,
2637, 2638, 2641, 2643-2645, 2647, 2648, 26512655, 2658, 2659, 2662-2664, 2687?, oller, 2547,
orfebre, 2409, 2492, paraire de draps de llana,
2400, 2492, 2536, 2423, passamaner, 2509,
2548, pescador, 2418, sabater, 2513, 2561, 2609,
2637, 2652, sastre, sastra, 2485, 2546, 2551,
2631, seller, 2555, sombrerer, sombrarer, 2409,
2491. Vegeu barreter, taverner, 2599, 2615,
2633, teixidor de lli, 2446, 2480, teixidor de vels,
2541-2545, tintorer, 2422, 2452, 2456, 2505,
velluter, 2601, 2609.– Patrons, Santos Patronos:
2678, 2679.– Port: 2651, 2682.– Privilegis, concessions, gràcies, prerrogatives, immunitats i costums, 2425-2428, 2522, 2532, 2562-2565, 2638,
2654, 2667, 2677, 2688, 2689, confirmació, 2685,
baronies, retorn de les, 2688, condonació dels
delictes per guerra, 2684, consellers i clavari
poden dirimir les causes contra els deutors per
raó de les imposicions de la ciutat, 2522, consellers, dret de cobertura del cap davant el sobirà,
2685, 2692, consellers, creació del conseller sisè,
2686, donació ampliació Casa del Consell, 2677,
encunyar moneda, 2689. Vegeu Seca reial:
exempció de la lleuda de Tarragona, 2532,
exempció de pagar cap impost, 2667, exempció
de dret de treta de blats de Sicília, ultra els tres
tarins que antigament es pagaven en totes les
compres, 2638, Hospital de la Santa Creu, 2690,
nomenar cònsols a les parts d’Ultramar i de
Romania i en qualsevol indret on arribin les naus
de la ciutat (Jaume I), nomenar cònsol dels catalans a Palerm, en el regne de Sicília (Ferran II),
2644, obrers de la ciutat, 2548, ordinacions de la
confraria dels manyans, 2628, ordinacions del
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gremi i la confraria de matalassers, 2517.–
Quarters: Regomir, 2483.– Proveïments: blat sicilià, 2638, blat francès (Llenguadoc, Languedochs i
Provença, Provence), 2681, procurador, 2651,
vuitena del proveïment dels blats, vuitena de l’administració del blat, administracio frumentorum,
2497, 2591-2593. Vegeu Sitges: talla de les carns,
2648.– Rieres: Sant Martí, 2501.– Sanitat: 2486.–
Seca reial: 2656, 2683, 2689.– Sitges: 2446, 2480,
2484, 2497 (forments), carrer del Jutglar, 2554.–
Taula de Canvi, Taula de Canvi de Barcelona,
Taula de Canvi, Tabla de Barcelona, 2394, 2401,
2404, 2415, 2441, 2458, 2462, 2474, 2510, 2515,
2528, 2543, 2580, 2605, 2630, 2636, arxiu, 2652,
quatreta de Taula, 2656.– Territori: 2447, 2453,
2454, 2501, 2508, 2515, 2555, 2591.–
Testaments: 2422, 2431, 2438, 2439, 2453, 2454,
2491, 2501, 2508, 2549, 2577, 2578, 2594, 2602,
2612, 2613, 2616, 2622, 2633, 2636, 2637, clàusules testamentàries, 2410, 2434, 2443, 2469,
2496, 2518.
BARGALLÓ, Bragalló (Jaume), mercader, ciutadà de
Barcelona, espòs de Caterina Ramona, pares
d’Anna Vendrella, muller de Joan Pau Vendrell,
mercader, ciutadà de Barcelona, difunt, 2600.
BARÓ (Macià), cònsol del lloc d’Escós, 2619.
B ARRAQUER (Rafel), paraire de la vila de
Cardedeu, fiador, 2607.
BARTOMEU (Vicenç), doctor en medicina, 2669.
B ARTROLA (Melcior), mercader, ciutadà de
Barcelona, administrador, rector i governador de
l’Hospital General de la Santa Creu, 2629.
BASTANT (Miquel), ballester, espòs de Tecla, néta
de Caterina, vídua en primeres noces de Guillem
[Llombard, coraller, ciutadà de Barcelona, i en
segones] noces de Martí Garcia, manescal, ciutadà de Barcelona, pares de l’homònim, 2637. // —
(Miquel), fill del difunt homònim, ballester, i de
Tecla, néta de Caterina, vídua en primeres noces
de Guillem [Llombard, coraller, ciutadà de

Barcelona, i en segones] noces de Martí Garcia,
manescal, ciutadà de Barcelona, 2637.
BASTIDA (Àngel), ciutadà de Barcelona, oncle carnal de Miquel Bastida, ciutadà de Barcelona,
Miquel i de Joan Oliver, donzells, Elionor de
Santcliment i Vidala, vídua, i Maria Àngela
Cahorts, muller de Galceran Cahorts, donzell,
difunt, 2477. // — (Emerenciana), muller, marmessora i hereva universal de Miquel Bastida, ciutadà de Barcelona, pares de Joan Miquel, Àngela
Cartellana i Magdalena i Emerenciana, ambdues
monges de Valldonzella, 2602. // — (Jaume), ciutadà de Barcelona, espòs de Violant, pares de
Miquel Bastida, ciutadà de Barcelona, 2602. // —
(Jaume), oller, ciutadà de Barcelona, testimoni,
2547. // — (Joan Miquel), fill i marmessor de
Miquel Bastida, ciutadà de Barcelona, i
d’Emerenciana, 2602. // — (Miquel, Michel), ciutadà de Barcelona, clavari, síndic i procurador de
la dita ciutat, 2557-2565. // — (Miquel), ciutadà
de Barcelona, espòs d’Emerenciana, pares de
Joan Miquel, Àngela Cartellana, Magdalena i
Emerenciana, ambdues monges de Valldonzella,
2602, procurador de Miquel i de Joan Oliver,
donzells, Elionor de Santcliment i Vidala, vídua, i
Maria Àngela Cahorts, muller de Galceran
Cahorts, donzell, tots cinc nebots carnals del
difunt Àngel Bastida, ciutadà de Barcelona, 2477,
síndic de la ciutat de Barcelona a les corts de
Montsó, testador, 2602.
BATLLE (Ramon), rector de la parròquia de Tossa,
senyor útil i propietari de la notaria i escrivania
de la vila i terme del castell de Tossa, 2675, 2676.
BATLLÒRIA, la, en el terme de Sant Celoni, a la
comarca del Vallès Oriental, senyor de, 2564.
BEATRIU, filla del difunt Cristòfol Faner, doctor en
lleis, i de Joana Fanera i de Vergós, germana de
Montserrat Faner, donzell, domiciliat a Barcelona,
2513.
BELLAFILLA (Joan Miquel de), 2448.
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BELL-LLOC (Rafaela), monja professa del monestir
dels Sants Antoni i Clara, 2552.

BESALÚ, municipi de la comarca de la Garrotxa,
monestir, 2448, sotsvegueria, 2457, 2463.

BELLPUIG [D’URGELL], municipi de l’Urgell, corredor públic i jurat, plaça del Pou, vila, 2652.

BESCANÓ, municipi del Gironès, a la diòcesi de
Girona, 2621.

BELLVER I DE PONS (Pere), donzell, notari públic de
la vila de Ponts, 2632, 2642.

BEULÓ (Jaume), canonge de la seu de Vic, 2596,
2597. // — (Pere), canonge de la seu de Vic,
2596, 2597.

BENASC, municipi de la Ribagorça, a l’Aragó,
ardiaca de, 2599.
BENAVENT, comtessa de, senyora útil de l’escrivania de la Batllia General de Catalunya, 2653.
BENET, fill dels difunts Gervasi Ferrer, teixidor de lli,
ciutadà de Barcelona, i d’Elisabet, germà de Joan o
Joanot Ferrer, mercader, resident a Barcelona, i de
Francesc Ferrer, causídic i/o notari, ciutadà de
Barcelona, 2480. // — XIII, papa, 2698. // — XIV,
papa, 2700. // — (Antoni), paraire de draps de
llana, ciutadà de Barcelona, espòs d’Elisabet Beneta,
difunt, 2400.
B ENETA , primera muller de Jaume Canovelles,
argenter, pares de Benet Canovelles, 2536. // —
(Elisabet), vídua d’Antoni Benet, paraire de draps
de llana, ciutadà de Barcelona, 2400.
BENETES (Pere), notari públic de Barcelona, 2513.
BERENGUER [RAMON I], comte de Barcelona, casat
amb Sança, 2667.
BERNARDUS, vicecancellarius, 2517.
BERNAT, fill de Galceran Miquel, doctor en drets,
ciutadà de Barcelona, i de Marianna, germà de
Jeroni, Jaume, Antoni i Marquesa, germanastre de
Perot, 2501. // —, fill de Pere Enric, major, barreter, ciutadà de Barcelona, 2491. // — JOAN, síndic
de Vilafranca del Penedès, 2448.
BERTRAN (Benet), hortolà, ciutadà de Barcelona,
2406.

BISBAL [D’EMPORDÀ], la, municipi de la comarca del Baix Empordà, 2419, 2432, 2433.
BIURE (Andreu de), de Roses, fiador, 2487. // — I DE
SANTCLIMENT (Andreu), donzell, senyor de Sant
Jordi Desvalls, cosí germà i marmessor de Galceran
Carbó, ciutadà de Barcelona, 2438, 2439.
BLANES (Lluís de), donzell, domiciliat a Barcelona,
2495. // — V ALLSECA I D ’A RGENSOLA
(Montserrada), muller de Jeroni Argensola, donzell, domiciliat a la parròquia de Pineda, del
terme de Montpalau, 2629.
BLASIUS, 2694.
BO (Jaume), prevere, resident a Barcelona, 2406.
BOERA (Miquel), notari públic de Barcelona, 2441,
i escrivà de la cort dels Cònsols de mar de dita
ciutat, 2402.
BOFILL, Boffill (Bartomeu, Bartholomeus), notari
públic de Barcelona, 2556, 2571, 2589. // —
(Miquel), ferrer, ciutadà de Barcelona, pròcer de
la confraria de ferrers o manyans del quarter del
Regomir i administrador de les causes pies que
Jaume Conjunta, colteller, va instituir al monestir
de Santa Maria del Carmel, 2483.
BOI (Antoni Joan), espaser, ciutadà de Barcelona,
difunt, 2541-2543.
BOIXADORS (Dimes de), procurador del seu pare
Joan de Boixadors, marmessor de Joana Anna
Carbona, de l’orde de cavalleria de Sant Jaume
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de l’Espasa d’Uclés, domiciliada a Barcelona,
2577. // — (Joan de), senyor de Savallà, marmessor de Joana Anna Carbona, de l’orde de cavalleria de Sant Jaume de l’Espasa d’Uclés, domiciliada
a Barcelona, 2577. // — (Pere de), primer marit
de Jerònima Vidala Bastida, després muller de
Ferrer Santcliment i de Gualbes i de Mateu Vidal
Desplà, respectivament, difunt, 2443.

2676. // — (Pere), traginer, germà de Lleonard
Bordes, 2676. // — (Pere), fill i hereu universal de
Lleonard Bordes i d’Elisabet, germà de Domènec,
Maria i Vicenç, 2676. // — (Vicenç), fill de
Lleonard Bordes i d’Elisabet, germà de Domènec,
Maria i Pere, 2676.
BORDOI (mas), situat a la parròquia de Llinars,
2607.

BOLLONS (Pere), prevere, causa pia, 2475.
BONET (Francesc), notari, ciutadà de Barcelona i
escrivà jurat de la cort del veguer de Barcelona,
2547. // — (Miquel Josep, Miquel Joseph), notari
públic de Granollers, 2639.
BONFILL (Salvador), espòs de Jerònima, vídua de
Miquel Ferrer, mercader, ciutadà de Barcelona,
mare de i tutora l’homònim, 2417.
BOQUET (Francesc), doctor en lleis, ciutadà de
Barcelona, fill i hereu universal del difunt Joan
Boquet, doctor en ambdós drets i del Reial
Consell, i d’Aldonça, germà de Joan i de Miquel,
2493. // — (Francesc), doctor en lleis, ciutadà de
Barcelona, jutge setmaner de la cort de la vegueria de Jeroni Meca, regent la vegueria de
Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 2513.
// — (Joan), doctor en ambdós drets i del Reial
Consell, espòs d’Aldonça, pares de Francesc,
doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, Joan i
Miquel, 2493.
BORDES (Bernat), mulater, habitant de la vila de
Tossa, 2670. // — (Bertran), pagès, del lloc de
Daus, a la diòcesi de Tolosa, casat amb Mondeta,
pare de Lleonard, 2661. // — (Domènec), fill de
Lleonard Bordes i d’Elisabet, germà de Maria, Pere
i Vicenç, 2676. // — (Elisabet), muller de Lleonard
Bordes, pares de Domènec, Maria, Pere i Vicenç,
2676. // — (Lleonard, Lleonart), bracer, traginer
de la vila de Tossa, fill de Bertran Bordes i de
Mondeta, casat amb Elisabet, pares de Domènec,
Maria, Pere i Vicenç, germà de Pere, 2661, 2671,
2673, 2676. // — (Maria), filla de Lleonard Bordes
i d’Elisabet, germana de Domènec, Pere i Vicenç,

BORDOI (Antoni), pagès, senyor útil i propietari
del mas Bordoi, de la parròquia de Llinars, fiador,
2607.
BORRELL (Joan), pagès de la parròquia de Sant
Vicenç de Mollet, difunt cosí o nebot de Pere
Lleopard, pagès de la Pobla de Montcada, 24982500. // — (Pere), de Roses, pare de Caterina i
de Clara Borrella, mullers de Feliu Molera, mercader, de la vila de Roses, i d’Antic Canyà, mercader
de la Bisbal, oncle i hereu substitut de Joan Ribes,
ciutadà de Barcelona, 2419, 2432, 2433.
BORRELLA (Clara), filla del difunt Pere Borrell, de
Roses, muller d’Antic Canyà, mercader de la
Bisbal, 2419. // —, Molera (Caterina), filla del
difunt Pere Borrell, de Roses, muller de Feliu
Molera, mercader, d’aquesta vila, germana de
Clara, muller d’Antic Canyà, mercader de la
Bisbal, 2419, 2433.
BORRULL (Pere), prevere, sotssagristà de la catedral de Barcelona, 2452. // — (Joan), major, blanquer, ciutadà de Barcelona, fiador, 2485.
BORT (mas), situat a la parròquia de Palou,
2435.
BOSC (Guillem), taverner, ciutadà de Barcelona,
espòs d’Elisabet Bosca, pares d’Eulàlia Taronja,
vídua de Jeroni Taronja, mestre de cases, ciutadà
de Barcelona, difunt, 2615. // — I DE SANT VICENÇ,
Bosch y de Santvicens (Francesc des, Francesch
des), habitant de Barcelona, 2511. // — (Frederic
del), domiciliat a Barcelona, hereu universal del
seu pare Miquel del Bosc i de Vilassar, difunt,
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2605. // — I DE VILAGAIÀ (Miquel del), espòs de
Jerònima de Vilagaià, curadors de Llàtzer del Bosc
i de Vilagaià, 2511. // — I DE VILAGAIÀ, Bosch y de
Vilagayà (Llàtzer del, Làtzer del), donzell, domiciliat a la ciutat de Barcelona, espòs d’Isabel Joana,
2511. // — I DE VILASSAR (Miquel del), pare de
Frederic del Bosc i de Santvicens, difunt, 2605.
BOSCÀ (Anna), 2475.
B OSCA (Elisabet, Elisabeth), vídua de Guillem
Bosc, taverner, ciutadà de Barcelona, hereva de la
seva filla Eulàlia Taronja, vídua de Jeroni Taronja,
mestre de cases, ciutadà de Barcelona, 2615.
BOSSA (Antoni), prevere, obtentor del benefici de
Santa Cecília a l’església parroquial de Sant
Miquel de Barcelona, 2623.
BOU (mas), situat a la parròquia de Sant Julià de
Palou, 2435, 2437.
BOU (Antoni), senyor útil i propietari del mas
Bou, pare de Bartomeu Bou, major de dies,
germà de Jaume, difunt, 2435. // —, Bous
(Bartomeu), major, pagès, de la parròquia de
Sant Julià de Palou, fill d’Antoni Bou, senyor útil i
propietari del mas Bou, pare de l’homònim, 2435,
2437. // — (Bartomeu), pagès, de la parròquia de
Sant Julià de Palou, fill de l’homònim, major,
2435, 2437. // — (Onofre), notari públic de
Barcelona, 2396, 2489, difunt, 2504. // —
(Gaspar Pau), doctor en ambdós drets, donzell,
domiciliat a Barcelona, tutor de Fèlix Malendric,
impúber, fill pupil i hereu universal de Joan
Malendric, habitant de Barcelona, 2631.
BRAMON (mas), parròquia de Santa Maria de
Cardedeu, 2639.
BRAMON (Benet), pagès de la parròquia de Santa
Maria de Cardedeu, pare de Joan Bramon, 2574,
difunt, 2639. // — (Joan), pagès, fill del difunt
Benet Bramon, hereu del mas Bramon, de la parròquia de Santa Maria de Cardedeu, 2639.

BRIONNE, comuna del departament de l’Eure, a
l’Alta Normandia, França, comte de, 2677.
BROQUETES (Francesc), prevere, doctor en arts i
sagrada teologia, rector de la Universitat de
l’Estudi General de Barcelona, 2621, 2660.
BROUAGE, comuna del departament de
Charente-Maritime, França, 2651.
BRUGUERA (Onofre), professor o doctor en arts i
en medicina, ciutadà de Barcelona, 2403, 2404,
2407, espòs d’Elionor Bruguera i Safont, filla de
Bernat Safont i de Joana, 2444. Vegeu ÇAFONS
(germans). // — I S AFONT (Elionor), filla dels
difunts Bernat Safont i de Joana, muller d’Onofre
Bruguera, doctor en medicina, ciutadà de
Barcelona, 2444.
BRUIO (Anna), filla d’Eufrasina Cuberta i del difunt
Antoni Cuberta, mestre de cases, ciutadà de
Barcelona, germana de Francesca, Jerònima i
Isabel Joanna, 2550, 2554.
BRUNET (Jaume), mercader, ciutadà de Barcelona,
pare de Violant Clareta, muller de Joan Claret,
també mercader, ciutadà de Barcelona, 2464.
BRUNIQUER (Esteve Gilabert), notari públic de
Barcelona, en substitució de Joan Sala, notari i
escrivà de l’Hospital General de la Santa Creu,
2629.
BURC (Antoni), abans sabater, pescador de la vila
de Tossa, casat amb Eulàlia, pares d’Elisabet,
2661. // — (Marianna), mare de Pere i Rafel,
2673. // — (Pere), prevere, beneficiat a la parròquia de Sant Vicenç de Tossa, fill de Marianna,
germà de Rafel, 2673. // — (Rafel), fuster i remolar de la vila de Tossa, fill de Marianna, germà de
Pere, 2673.
B URGUÈS (Francesc), donzell, domiciliat a
Barcelona, ciutadà de Barcelona, administrador
de la confraria de Santa Caterina fundada en el
mateix convent, 2570, 2575. // — I DE MARIMON
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(Eleonor). Vegeu MARIMON I BURGUÈS (Elionor
de). // — I DE SANTCLIMENT (Galceran), espòs
d’Àngela Alexia Burguesa, pares del fill homònim,
ambdós donzells, domiciliats a Barcelona, difunt,
2408. // — (Galceran), marmessor de Bernat
Joan de Marimon, donzell, domiciliat a Barcelona,
senyor del castell i terme de Sant Marçal, 2549. //
— I DE SANTCLIMENT, Burguès y de Santcliment
(Galceran), fill del difunt homònim, ambdós donzells, domiciliats a Barcelona, i d’Àngela Alexia
Burguesa, espòs d’Elisabet Burguès i de So, pares
d’Elionor, muller de Plegamans de Franc o de
Marimon, 2408, 2414. // — I DE SO (Elisabet),
muller de Galceran Burguès i de Santcliment,
donzell, domiciliat a Barcelona, pares d’Elionor,
muller de Plegamans de Franc o de Marimon,
2408.
B URGUESA (Àngela Alexia), vídua de Galceran
Burguès i de Santcliment, pares del fill homònim,
ambdós donzells, domiciliats a Barcelona, 2408,
hereus, 2409.
BUTSÈNIT [D’URGELL], poble del municipi de
Montgai, a la comarca de la Noguera, 2513.
C
C ABASSES (Melcior), mercader, ciutadà de
Barcelona, testimoni, 2488.
C ABEÇA (Pere Joan), prevere beneficiat de la
catedral de Barcelona, administrador de la capella
de Sant Sever, 2403-2405, 2407.
C ABRUJA (Joan), notari públic, ciutadà de
Barcelona, escrivà de les causes de contenció
davant del reverend canceller, 2530, 2532.
CAÇADOR (Guillem), bisbe de Barcelona, 2406,
2447. // — (Jaume), doctor en ambdós drets,
canonge de la seu de Barcelona i vicari general
de la diòcesi en situació de seu vacant, 2506. //
— (Pere Pau), canonge de la seu de Barcelona,
administrador, rector i governador de l’Hospital
General de la Santa Creu, 2629.

Caesar Glorierius, 2573.
ÇAFONT, Cafont (sic), Caffont (Antic, Antichus),
notari públic de Barcelona, 2528, 2529, 2538,
2546. // — (Francesc), escrivà reial de manament
i notari públic per tota la terra i dominació reials,
2622. // — (Jaume), mestre de cases, ciutadà de
Barcelona, pare de l’homònim, mestre de cases,
ciutadà de Barcelona, 2553. // — (Jaume), mestre
de cases, ciutadà de Barcelona, fill i hereu universal del difunt Jaume Çafont, mestre de cases,
2553. // — (Rafel), cunyat i marmessor, de
Miquel Joan Quintana, donzell, domiciliat a
Barcelona, 2622.
ÇAFONTS (germans). VEGEU BRUGUERA I SAFONT
(Elionor), SAFONT (Bernat), SAFONT (Francesc),
SAFONT (Miquel) i SUNYERA I SAFONT (Elisabet).
CAHORTS, Cahors (Galceran), donzell, domiciliat a
Barcelona, espòs de Maria Àngela Cahorts, neboda carnal del difunt Àngel Bastida, ciutadà de
Barcelona, 2477, marmessor de Miquel Bastida,
ciutadà de Barcelona, 2602. // — (Maria Àngela),
muller de Galceran Cahorts, donzell, neboda carnal del difunt Àngel Bastida, ciutadà de Barcelona,
2477, germana i marmessora de Miquel Bastida,
ciutadà de Barcelona, 2602.
CAIXANES (Bernat), mestre en arts i doctor en
medicina, ciutadà de Barcelona, pare de Maria
Agneta, pupil·la, difunt, 2645.
CAIXERES (Guillem), prevere beneficiat de l’església de Santa Maria del Mar, natural de Viladases,
lloc molt proper a la vila de Flix, procurador de
les herències de l’església de Santa Maria del Mar,
2479, testimoni, 2488. // — (Guillem), prevere,
beneficiat del benefici de Santa Maria del castell
de Montcada, 2498-2500.
CALAF, municipi de la comarca de l’Anoia, censals, 2419.
CALAFAT (Antoni Pau), àlies Guiu, prevere del
benefici sota la invocació dels sants Pere, Pau i
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Silvestre a la catedral de Barcelona, fill del difunt
Miquel Calafat, àlies homònim, notari, ciutadà de
Barcelona, 2444. // — (Miquel), àlies Guiu, notari,
ciutadà de Barcelona, pare d’Antoni Pau Calafat,
àlies homònim, prevere del benefici sota la invocació dels sants Pere, Pau i Silvestre a la catedral
de Barcelona, difunt, 2444.
CALAFELL, municipi de la comarca del Baix
Penedès, 2396, senyor, 2396.
CALATAIUD I DE TOLEDO (Antoni de), cavaller, de
l’orde de la milícia de Santa Maria de Montesa i
de Sant Jordi d’Alfama, canceller del Suprem
Consell d’Aragó, 2691.
CALATRAVA, cavaller de l’orde de, 2653. Vegeu
FELIP.

CALVO (Maurici), prevere beneficiat de la catedral
de Barcelona, administrador de la capella de Sant
Sever de la dita església, administrador de la
causa pia instituïda pel difunt Joan Riembau, prevere, 2466, 2467. // — (Pere), escrivà jurat de
Miquel Mongai, notari públic de Barcelona, 2413.
CAMBRA (Gonsalvo de la), escrivà de manament
del rei, espòs d’Elionor, pares de Magdalena
Quintana, vídua de misser Miquel Benet
Quintana, doctor en drets, cavaller, domiciliat a
Barcelona, difunt, 2578.
CAMPANA (Joaquim), cònsol de la confraria de Sant
Eloi dels argenters de Barcelona, administrador de
les causes pies fundades per Llorenç Mallol, 2662.
// — (senyor de la). Vegeu JUTAVILA (Francesc de).
CAMPI, regens cancellerie, 2517.

CALBA, de, regens, 2656.
CALÇA (Francesc), cavaller, domiciliat a Barcelona,
2498-2500.
C ALDERÓ (Joan), pagès, ciutadà de Barcelona,
espòs d’Anna, 2595.
CALDES D’ESTRAC, municipi del Maresme, baronia de la ciutat de Barcelona, 2685.
CALDES DE MONTBUI, municipi del Vallès
Oriental, 2422, 2576, Santa Maria de Caldes de
Montbui, església, causes pies, 2576, plaça de l’Om
de la vila, davant del fossar de l’església, 2576.
C ALLAVET (Josep), escrivà reial de manament,
notari públic, 2665.
CALOPA (Climent), notari de Barcelona, difunt,
2493. // — (Galceran Francesc), notari públic de
Barcelona, escrivà major del Consell de la ciutat,
secretari dels consellers, 2644, 2645, 2648, 2651,
2654. // — (Pau, Paulus), notari públic de
Barcelona, 2581, 2595, escrivà de la cort del vicariat de la catedral de Barcelona, 2614.

CAMPLLONG (Jaume de), notari públic de la ciutat,
batllia i vegueria de Girona, difunt, 2510, 2650.
CAMPS (Dimes), ardiaca d’Andorra i canonge de
la Seu d’Urgell, abans beneficiat del benefici fundat sota l’advocació de Santa Maria en el castell
de Montcada, a la diòcesi de Barcelona, 2498,
2500. // — (Joan), monjo i procurador del
monestir de Montalegre, marmessor del testament de Bernat Tió, notari i escrivà de registre
reial, 2531. // — (Tomàs), adroguer, ciutadà de
Barcelona, pare de Caterina, muller de Ramon
Cristòfol Sarrovira, ciutadà de Barcelona, 2399.
C ANALS (Joan), pagès, natural de la vila de
Puigcerdà, espòs de Marquesa, pares de
Margarida Albar, muller de Jaume Albar, hortolà,
ciutadà de Barcelona, difunt, 2616. // — (Pere),
notari públic substitut del difunt Jaume de
Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i
vegueria de Girona, 2650.
CANDIOTTUS (Vicencius), 2680.
CANOVELLES, municipi del Vallès Oriental, parròquia, universitat, 2653.
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CANOVELLES (Benet), fill de Jaume Canovelles,
argenter, i de la seva primera muller Beneta,
2536. // — (Jaume), argenter o orfebre, ciutadà
de Barcelona, fill de Joan Canovelles, paraire de
draps de llana, ciutadà de Barcelona, i de
Francina, 2492, espòs de Caterina, pare de Benet
Canovelles, 2536. // — (Joan), paraire de draps
de llana, ciutadà de Barcelona, espòs de Francina,
pares de Jaume Canovelles, orfebre, ciutadà de
Barcelona, 2492, 2536.
CANYÀ (Antic), mercader de la Bisbal, procurador
de la seva muller Clara Borrella, filla del difunt
Pere Borrell, de Roses, germana de Caterina,
muller de Feliu Molera, mercader, també de
Roses, 2419, 2433.
C ANYADÓ (Antoni), pagès de Santa Maria de
Badalona, marmessor d’Antoni Balla, hostaler i
pagès, de la parròquia de Santa Engràcia, de la
baronia del castell i terme de Montcada, 2512.

CAPÓ, Capons (Pere), mestre de cases, ciutadà
de Barcelona, 2555, 2556.
CARBÓ SALZET I HOMBRAU (sic) (Galceran), ciutadà
de Barcelona, espòs d’Elionor de Santcliment, pare
de l’homònim, ciutadà de Barcelona, i de Joana Anna
Carbona, difunt, 2438, 2439, 2577. // — (Galceran),
ciutadà de Barcelona, fill dels difunts homònim i
d’Elionor de Santcliment, germà de Joana Anna
Carbona, testador, 2438, 2439. // — (Galceran), fill
de Galceran Carbó Salzet i Ombau, germà de
Joanna Anna Carbona, 2490. // — (Galceran),
menor de dies, ciutadà i clavari de Barcelona, 2511.
C ARBONA (senyora). Vegeu C ARBONA (Joana
Anna). // — (Joana Anna), de l’orde de cavalleria
de Sant Jaume de l’Espasa d’Uclés, domiciliada a
Barcelona, filla dels difunts Galceran Carbó Salzet
i Ombau, ciutadà de Barcelona, i d’Elionor de
Santcliment, germana, marmessora i hereva universal de Galceran Carbó, ciutadà de Barcelona,
2438, 2439, 2490, testadora, 2577.

CANYANA (Clara). Vegeu BORRELLA (Clara).
CANYELLES (Jeroni Antic, Hieronymus Anticus),
notari públic de Barcelona, 2440, 2456, marmessor d’Antoni Balla, hostaler i pagès, de la parròquia
de Santa Engràcia, de la baronia del castell i terme
de Montcada, 2512. // — (Joan Jeroni), escrivà del
Consell de la ciutat de Barcelona, 2425, 2426.
CAPDEVILA (Esperança), donzella i serventa de
Baltasar Soler, negociant, ciutadà de Barcelona,
2633.
C APELLA (Salvador), notari públic, ciutadà de
Barcelona, escrivà de la Capitania General de
Catalunya, 2652.
CAPELLER (Bernat), abat de Serrateix i canonge de
la catedral de Barcelona, tutor dels fills de Joan
Guardiola, llibreter, ciutadà de Barcelona, 2410.
ÇAPILA (Jaume Joan), ciutadà de Barcelona, marmessor de Galceran Miquel, doctor en drets, ciutadà de Barcelona, 2501.

C ARBONELL (Francesc Climent, Francesch
Climent), donzell, domiciliat a Barcelona, fill de
Joan Carbonell, doctor en ambdós drets, habitant
de Barcelona, i d’Eugènia de Vallgornera, 2457,
2463. // — (Joan), doctor en ambdós drets, habitant de Barcelona, primer marit d’Eugènia de
Vallgornera, pares de Francesc Climent Carbonell,
donzell, domiciliat a Barcelona, difunt, 2457, 2463.
CARDA (fra Francesc), conventual del monestir de
Nostra Senyora de la Mercè, marmessor de Joan
Joaquim de Rocacrespa, donzell, domiciliat a
Barcelona, 2594.
CARDEDEU, municipi de la comarca del Vallès
Oriental, 2574, 2607, 2639. Vegeu SANTA
MARIA DE CARDEDEU.
C ÁRDENAS (Bernardino de), duc de Maqueda,
marquès d’Elx, conseller reial, lloctinent i capità
general del Principat de Catalunya i dels comtats
del Rosselló i de la Cerdanya, 2628. // —
(Francisco de), 2708.
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CARDENYES (Antoni), ferrer, de Ponts, vidu de
Maciana Cardenyes i Llor, cunyada de Pau
Cardenyes, pagès, i germana de Jerònima, 2642.
// — (Pau), pagès, de la vila de Ponts, a la diòcesi
d’Urgell, espòs de Jerònima Cardenyes i Llor,
2642. // — I L LOR (Jerònima), muller de Pau
Cardenyes, pagès, de la vila de Ponts, a la diòcesi
d’Urgell, germana de la difunta Maciana, 2642. //
— I LLOR (Maciana), muller d’Antoni Cardenyes,
ferrer, de Ponts, cunyada de Pau Cardenyes,
pagès, i germana de Jerònima, difunta, 2642.
CARDONA, ducat de, censal, 2419. // —, parròquia, Sant Miquel de Cardona, comunitat de preveres, 2494.
CARDONA, Cardonne, duc de, 2683. // — (Isabel
de), duquessa de Cardona, 2494. // — (Onofre
de), donzell, domiciliat a Barcelona, 2482. // — I
D ’E RILL (Pere, don Pedro de), habitant a
Barcelona, pare d’Acard i de Lluís d’Erill, hereus
universal i substitut, respectivament, d’Elionor de
Santcliment Vidala i Desplà, 2443, legítim administrador del seu fill Acard Desplà i d’Erill, hereu
universal de la dita Elionor, 2519.
CARLES II, rei de Castella i de Catalunya-Aragó,
2688, 2689, 2691, 2692. // — III, rei de Castella i
de Catalunya-Aragó, arxiduc d’Àustria, comte de
Barcelona, del Rosselló i de la Cerdanya, 2696. //
— IV, rei d’Espanya, casat amb Maria Lluïsa, 2704.
// — MARIA, fill dels reis d’Espanya Carles IV i
Maria Lluïsa, 2704. // — (Joan), notari públic de
Barcelona, ciutadà de Barcelona, 2481, 2603.
CARNER, lo, lloc situat prop de la Creu Coberta,
2591-2593.
CARNICER (Francesc, Francesch), adroguer, ciutadà
de Barcelona, espòs de Júlia Beneta Antònia,
2570, 2575.
CARNISSER, Carnicer (Francesc Joan, Franciscus
Joannes), mercader, de la vila de Reus, 2395.

CARRERES (Joan), flequer, ciutadà de Barcelona,
espòs de Beneta, 2465.
Ç ARROVIRA (Antoni), conseller de Barcelona,
2497.
CARTELLÀ (Galceran de), donzell, domiciliat a la
vegueria de Girona, espòs d’Àngela, gendre i
marmessor de Miquel Bastida, ciutadà de
Barcelona, espòs d’Emerenciana, 2602.
CARTELLANA I BASTIDA (Àngela), filla i marmessora
de Miquel Bastida, ciutadà de Barcelona, i filla
d’Emerenciana, muller de Galceran de Cartellà,
donzell, domiciliat a la vegueria de Girona, 2602.
CARVAJAL (Jeroni de), clergue, 2687.
CASADEMUNT (Francesc, Francesch de), ciutadà de
Barcelona, fill de Francesc Casademunt, mercader, ciutadà de Barcelona, 2507. // — (Francesc),
mercader, ciutadà de Barcelona, pare de Francesc
Casademunt, ciutadà de Barcelona, 2507. // —
(Jaume), conseller de Barcelona, 2497. // —
(Joan), mercader, ciutadà de Barcelona, administrador i rector general de l’Hospital General de la
Santa Creu, 2599.
C ASALDÒFOL (Bernat de), cavaller, doctor en
medicina, de Barcelona, vidu de Caterina Beneta,
2496.
CASELLES (Eulàlia Beneta, Eulària Beneta), vídua de
Jaume Caselles, mercader, ciutadà de Barcelona,
2411. // — (Jaume), mercader, ciutadà de
Barcelona, espòs d’Eulàlia Beneta Caselles, difunt,
2411. // — (Joana), germana bastarda de
Galceran Rovira, ciutadà de Barcelona, 2453,
2454.
CASES (Francesc), hortolà, ciutadà de Barcelona,
testimoni, 2547. // — (Margarida), 2578.
C ASSADOR (Francesc), cavaller, habitant a
Barcelona, germà de Pere Cassador, cavaller,
habitant a Barcelona, difunt, 2587, 2596, 2597. //
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— (Pere), cavaller, habitant de Barcelona, marmessor de Galceran Miquel, doctor en drets, ciutadà de Barcelona, 2501, hereu universal del seu
difunt germà Francesc Cassador, cavaller, habitant
a Barcelona, 2587, 2596, 2597.
CASSADORA (Elisabet, Isabet), vídua, cohereva de
Joan Claret, ciutadà de Barcelona, juntament amb
Maria Anna Clareta d’Ortafà i Joaquim Malendric,
ciutadà de Barcelona, 2402.
CASTEL GANDOLFO, municipi de la regió del
Laci, a la província de Roma, Itàlia, 2700.
CASTELL DE SANT MARÇAL, situat al terme
de Cerdanyola del Vallès, comarca del Vallès
Occidental, 2402, 2549.
CASTELLA, regne de, 2432, orde de Sant Jaume
de l’Espasa, 2599, orde de la Mercè, 2604, preceptor major de l’orde o milícia de Sant Jaume
de l’Espasa, 2505, prior de l’orde de Sant Joan de
Jerusalem, 2522, 2548, 2568, rei de, 2688, 2689,
2691, 2692, 2696.
CASTELLAR (Jaume), prior del monestir de Santa
Anna, òlim cambrer del dit monestir, 2567.
CASTELLBELL, castell, vegueria de Manresa,
2464.
CASTELLBISBAL, parròquia, municipi de la
comarca del Vallès Occidental, 2394.
CASTELLBISBAL (Alfons de, mossèn Alfonso de),
donzell, domiciliat a Barcelona, resident a la cort
d’Espanya, 2394, 2420.
CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS, municipi de
l’Anoia, 2436.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES, municipi de la comarca de l’Alt Empordà, censals, 2419, 2433.
CASTELLÓ. Vegeu CASTELLÓ (Miquel Joan). // —
(doctor), del Consell Reial, espòs de Marquesa

Castellona, 2501. // — (Francesc), cavaller, doctor en ambdós drets, del Consell Reial i advocat
fiscal de la cort, ciutadà de Barcelona, espòs
d’Hipòlita, difunt, 2431. // —, Casteló (Francesc,
mossèn Francesc), doctor en arts i en medicina,
ciutadà de Barcelona, pare de Jerònima, 2399. //
— (Joan), burgès de Vilafranca del Penedès,
oncle, marmessor i hereu universal substitut de
Miquel Joan Castelló, donzell, doctor en ambdós
drets, ciutadà de Barcelona, tutor del seu fill
Miquel Marc, 2431. // — (micer Joan), de la Reial
Audiència de Catalunya, donzell, domiciliat a
Barcelona, marmessor i cunyat de Miquel Joan
Quintana, donzell, domiciliat a Barcelona, 2622. //
— (Joan), notari i escrivà jurat de la cort de la
vegueria de Barcelona, 2519, procurador de
Bartomeu de Vilanova, domiciliat a la vila de Flix,
2451. // — (Maria Anna), filla de Miquel
Guardiola, donzell, i de Magdalena, muller, marmessora i hereva universal de Miquel Joan
Castelló, donzell, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, mare i tutora de Miquel Marc, el
fill comú, 2431. // — (Mateu), síndic de la ciutat
de Barcelona, ciutadà de Barcelona, 2532. // —
(Miquel), prevere beneficiat de la catedral de
Barcelona, 2396. // — (Miquel Joan), donzell,
doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, fill
dels difunts Francesc Castelló, cavaller, doctor en
ambdós drets, del Consell Reial i advocat fiscal
de la cort, ciutadà de Barcelona, i d’Hipòlita,
espòs de Maria Anna, pares, al seu torn, de
Miquel Marc, 2431. // — (Nadal), notari públic
de Barcelona, 2491, 2598. // — (Rafael), cosí i
hereu universal substitut de Miquel Joan Castelló,
donzell, doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, 2431.
C ASTELLONA (Marquesa), vídua del doctor
Castelló, del Consell Reial, marmessora de
Galceran Miquel, doctor en drets, ciutadà de
Barcelona, 2501.
CATALUNYA, Cathaluña, Catalogne, principat
de, principauté de, Diputació del General, General
de Catalunya, General del Principat de Catalunya,
2681, 2682.– arxiver reial, 2548, 2677.– Batllia
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General de Catalunya, Batllia General, batlle general, balle general del Principat, lloctinent, notari,
senyora útil de la notaria, 2448, 2494, 2600, 2653,
2688.– Govern: 2568, Consell Reial, Reial Consell,
Suprem Consell Reial, 2414, 2422, 2431, 2448,
2484, 2493, 2498, 2500, 2501, 2503, 2522, 25412545, 2548.– Corts. Vegeu BARCELONA.–
Corts.– Oficials reials: 2517, canceller, cancellarius,
cansellarius, regent la cancelleria, vicecancellarius,
2413, 2419, 2424, 2448, 2517, 2530, 2532, 2548,
2656, 2568, 2665, 2683, escrivà de contenció de
causes, escrivà de manament, escrivà de registre,
notari, 2394, 2498, 2500, 2517, 2522, 2530-2532,
2542, 2665, 2677, 2689, notari per tot el
Principat, comtats i per tota la dominació reial,
2412, 2417, 2424, 2435, 2437, 2445, 2512, 2574,
2622, 2633, 2636, 2649, 2665, porter reial, 2648,
regent la protonotaria, 2677, regent la tresoreria,
general thesaurarius, 2448, 2517, 2656, 2689,
jutge, 2677, lloctinent i capità general del
Principat, visorey y regente (sic) i dels comtats del
Rosselló i la Cerdanya, locumtenens generalis,
2449, 2498, 2500, 2517, 2522, 2548, 2568, 2656,
2665, 2677, 2683, 2688, 2689, 2692.Vegeu Reial
Audiència, Capitania General, escrivà 2652, procuració dels feus reials de, 2600, mestre racional,
lloctinent, 2396, 2448, 2608, 2652, rei de, 2636,
2656, 2665, 2684-2689, 2691, 2692, 2696.–
Proveïments: blat francès, 2681, 2682.– Finances:
advocat fiscal, 2431, regent els capbreus, 2605,
regent els comptes, 2501, rendes, censals, 2394,
2419, 2436, 2441, 2444, 2475, 2587, 2596,
2597.– Reial Audiència, Real Audiència, Regia
Audiència, Audiència, Regia Audiencia, 2397,
2398, 2498, 2500, 2522, 2532, 2541-2545, 2548,
2568, 2665, cúria secular, curia secular, 2532.–
Privilegis: ordinacions gremi i confraria de matalassers i vanovers al Principat i als comtats del
Rosselló i la Cerdanya, 2517, lliure transport de
grans de França, 2682. Vegeu CARLES II, CARLES III,
JAUME I, JAUME II, FELIP I, FELIP II, FELIP; III, LLUÍS XIV,
PERE III. // —, província: 2681, Audiència, 2709,
Cap Polític, 2707, Consell Provincial, vicepresident, 2707, Diputació Provincial, 2707, 2709,
Institut Provincial, 2709, reis. Vegeu ALFONS XIII,
CARLES IV, MARIA CRISTINA.

CATERINA, filla de Pere Gener, notari públic de
Barcelona, i d’Eulàlia, muller de Gaspar
Puigderoda, germana d’Elisabet, germanastra de
Jaume Joan i Esteve Gener, 2418. // — muller de
Felip Ribes, donzell de la vila de Palamós, pares
d’Andreu Ribes, donzell, domiciliat a la mateixa
vila, Guillem, Joana, Melcior, Antoni i Felip, ara
resident a Sevilla, 2432. // —, muller de Baltasar
Soler, negociant, de Vilallonga, a l’arquebisbat de
Tarragona, després ciutadà de Barcelona, pares
de Baltasar Soler, negociant, ciutadà de
Barcelona, difunta, 2633. // —, muller de Ramon
Cristòfol Sarrovira, pares de Maria Àngela, muller
de Francesc Romeu, ciutadà de Barcelona, 2399.
// —, segona muller de Jaume Canovelles, argenter, madrastra de Benet Canovelles, 2536. // —,
vídua de Bartomeu Agustí de Massanet, ciutadà
de Barcelona, difunta, 2551. // — BENETA, muller
del mestre Bernat de Casaldòfol, cavaller, doctor
en medicina, de Barcelona, 2496. Vegeu GARCIA
(Caterina).
CAVALL (Miquel), hereus, 2400.
CECÍLIA, filla del difunt Joan Prats, taverner, ciutadà
de Barcelona, i de Francina, 2599. // —, muller de
Miquel Luquès, germana de Jaume de Mitjavila,
major, ciutadà de Barcelona, 2442.
CELITONS (Maties), notari públic de Barcelona,
2501, germà d’Elisabet Anna Pedralbes, muller de
Francesc Pedralbes, notari públic de Barcelona,
difunt, 2595.
C ELLERS (Miquel, Michael), notari públic de
Barcelona, pare de Miquel Joan Cellers, notari
públic de Barcelona, 2431, 2492, 2608, 2618,
2623-2625, escrivà del Consell de la ciutat, 2497,
difunt, 2431. // — (Miquel Joan, Michel Joan,
Michael Joannes), fill de Miquel Cellers, ambdós
notaris públics de Barcelona, escrivà major del
Consell i de la Casa de la Ciutat, 2431, 2511,
2515, 2555, 2557-2565, 2572, 2591-2593, escrivà dels afers de l’Hospital de la Santa Creu,
difunt, 2599. // — (Miquel Josep), notari reial, ciutadà de Barcelona, 2555.
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C ENTELLES (Enric de), habitant de Barcelona,
espòs d’Isabel Joana de Centelles, pares de Lluís,
difunt, 2474. // — (Isabel Joana de), vídua d’Enric
de Centelles, habitant de Barcelona, mare de
Lluís de Centelles, 2474. // — (Joaquim de), donzell, habitant de Barcelona, espòs d’Elisabet
Castellana Mesquita, 2470. // — (Lluís de), fill
d’Enric de Centelles, habitant de Barcelona, i
d’Isabel Joana de Centelles, 2474.
CENTES (Joan), canonge de la seu de Vic, 2596,
2597.

C IFUENTES (Alfonso Diego de), habitant de
Guadalajara, diòcesi de Toledo, notari públic, 2590.
CIRERA (Llorenç), sastre, ciutadà de Barcelona,
espòs de Margarida, pares dels diversos fills i
hereus entre els quals Melcior, pupil, difunt, 2631.
// — (Melcior, Melchor), pupil, fill i hereu juntament amb altres germans del difunt Llorenç
Cirera, sastre, ciutadà de Barcelona, i de
Margarida, 2631.
CISQUELLA (Jaume), sastre, espòs d’Àngela, de la
vila de Ponts, 2632.

CERDÀ (Pere). Vegeu SOTO (Pere del).
CIURANA (Miquel), 2448.
CERDANYA, la, Cerdagne, la, comtat de, 2394,
2568, comtes, 2656, 2665, 2677, 2681-2683,
2689, 2696, govern, canceller, lloctinent. Vegeu
CATALUNYA.– Govern: notari, 2435, 2437,
2512, 2574.
CERVERA, municipi de la comarca de la Segarra,
2478, vegueria, 2581, 2619.
CERVERA (Jerònima, Hierònyma), muller de Joan
Cervera, mercader, ciutadà de Barcelona, germana de Violant Fàbregues, filles i hereves universals
del difunt Joan Ribera, 2450, 2458-2462, 24662468, 2471. // — (Joan), fill i hereu universal de
Rafael Cervera, notari públic de Barcelona, pare
del fill homònim, ambdós mercaders, ciutadans
de Barcelona, germà de Rafael Cervera, difunt,
2397, 2398. // — (Joan), fill i hereu universal del
difunt homònim, ambdós mercaders, ciutadans
de Barcelona, nét de Rafael Cervera, 2398. // —
(Joan), mercader, ciutadà de Barcelona, espòs de
Jerònima Cervera, filla i hereva de Joan Ribera,
2450, 2458-2462, 2466-2468, 2471. // —
(Rafael), notari públic de Barcelona, pare de Joan
i de Rafael Cervera, 2398.
CESSAR (Arcàngel, Archàngel), sabater, ciutadà de
Barcelona, 2609.
CEZAR (Pere), 2609.

CLAPERS (Antoni des), causa pia, difunt, 2605.
CLARET (Joan), ciutadà de Barcelona, espòs de
Violant Clareta, 2402, difunt, 2464.
CLARETA (Violant), filla de Jaume Brunet, vídua de
Joan Claret, ambdós mercaders, ciutadans de
Barcelona, ara muller d’Alexandre de Peguera,
domiciliat a Barcelona i a Manresa, 2464. // — I
D ’O RTAFÀ (Maria Anna), muller del noble
Berenguer d’Ortafà, habitant de Barcelona, 2402.
CLARÍ (Martí), beneficiat a Santa Maria del Mar,
administrador i protector de l’hospital de preveres pobres de Sant Sever, de Barcelona, 2504.
CLERMONT DE LODEVA, municipi en el
Llenguadoc, França, 2491.
CLIMENT VIII, papa, 2640, 2646. // — XII, papa,
2699. // — (Jeroni), conseller i protonotari reial,
2448.
CLOS (Àngela), primera muller de Joan Guardiola,
llibreter, ciutadà de Barcelona, pares de Joan
Benet, l’hereu universal, Bernat, Llorenç, Elionor
Jorba i Elisabet, donzella, difunta, 2410.
CLOTES, les, lloc del terme de Vilafranca del
Penedès, 2666.
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CODALOSA (Baltasar), canonge de la seu de Vic,
2596, 2597.
CODINA (Miquel), regent la tresoreria, 2448.
COLETES. Vegeu COLETES (Antoni). // — (Antoni),
agricultor, ciutadà de Barcelona, difunt, 2436. //
— (Joan), del lloc de Castellfollit de Riubregós,
administrador de la causa pia instituïda per
Antoni Coletes, agricultor, ciutadà de Barcelona,
2436. // — (Miquel), agricultor, de la parròquia o
terme de Pujalt, administrador de la causa pia instituïda per Antoni Coletes, agricultor, ciutadà de
Barcelona, 2436.
COLL (Antoni), cirurgià, ciutadà de Barcelona,
tutor de Maria Agneta, filla pupil·la del difunt
Bernat Caixanes, mestre en arts i doctor en
medicina, ciutadà de Barcelona, 2645. // —
(Joan), pagès de Sant Feliu d’Alella, cosí i marmessor d’Antoni Balla, hostaler i pagès, de la parròquia de Santa Engràcia, de la baronia del castell
i terme de Montcada, 2512. // — (Salvador),
notari públic de Barcelona, 2620.
C OLLELL (Nicolau de), carnisser, ciutadà de
Barcelona, difunt, 2515.

Gervasi), frare novici del monestir franciscà de
Nostra Senyora de Jesús, situat en el territori de
Barcelona, fill dels difunts Jaume Colomer, mercader, ciutadà de Barcelona, i de la seva muller
Anna, testador, 2508. // — (Jaume), mercader,
ciutadà de Barcelona, espòs d’Anna, pares de fra
Gervasi Colomer, frare novici del monestir franciscà de Nostra Senyora de Jesús, difunt, 2470,
2508. // — (Jaume), mercader, marmessor i
executor del testament del difunt Joan Colomer,
prevere beneficiat de l’església de Sant Pere,
2471. // — (Jaume), prevere, 2461. // — (Joan),
prevere beneficiat de l’església de Sant Pere,
difunt, 2471. // — (Pere Màrtir), prevere, resident
a Barcelona, 2406.
COMAS, Comites, general thesaurarius, episcopus
Urgellensis, 2517.
COMES (Jaume), doctor en teologia, ardiaca major
de la seu de Vic, 2596, 2597. // — (Joan), sastre,
àlies lo Vigatà, ciutadà de Barcelona, espòs
d’Isabel, difunt, 2551.
C OMPANYS G ISPERT (Esteve), notari públic de
Barcelona, 2534, 2535.
Concili tridentí, 2621.

COLOM (Francina, na Francina), vídua de Jaume
Colom, pagès de la vila de Sant Boi de Llobregat,
pares de Salvador Colom, pagès de la mateixa vila,
2507. // — (Jaume), pagès, de la vila de Sant Boi de
Llobregat, fill de Salvador Colom, pagès, de la
mateixa vila, espòs de Francina, pares de Salvador,
Jaume, Baldiri i Antiga, germà de Margarida, vídua de
Bernat Oliver, de la vila de l’Hospitalet, 2421, difunt,
2507. // — (Salvador), fill i hereu universal de Jaume
Colom, pagès, de la vila de Sant Boi de Llobregat, i
de Francina, germà de Jaume, Baldiri i Antiga, 2421,
espòs de Margarida, 2507. // — (Salvador), pagès,
de la vila de Sant Boi de Llobregat, pare de Jaume
Colom, pagès, de la mateixa vila, 2421. // — DE
SANT BOY. Vegeu COLOM (Jaume).
COLOMER (Gervasi), fill del difunt Jaume Colomer,
mercader, ciutadà de Barcelona, 2470. // — (fra

CONJUNTA (Jaume), colteller, fundador de dues
causes pies al monestir de Santa Maria del
Carmel, difunt, 2483. // — (Joan), prevere beneficiat de l’església de Santa Maria del Pi, 2396.
CONOMINA (Jaume sa, Jaume ça), mercader, ciutadà de Girona, procurador general de Jeroni Roca,
doctor en ambdós drets, ciutadà de Girona,
2510. // — (Jeroni ça), ciutadà honrat de Girona,
fiador, 2650.
CONSTANTINOBLE, antiga capital de Bizanci,
actualment Istanbul, Turquia, 2432.
COPONS I DE COPONS (Antoni de), prevere del
bisbat de Barcelona, canonge, germà de Pere de
Copons i de Copons, 2697, 2700. // — (Pere de,
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Petrus), arquebisbe de Tarragona, germà
d’Antoni de Copons i de Copons, 2700.

CROS (Antoni), doctor en arts i filosofia, catedràtic de la Universitat de Barcelona, 2660.

CORDELLES (cabiscol). Vegeu CORDELLES (Jaume).
// — (Jaume), canonge de la catedral de
Barcelona i precentor de la catedral de
Tarragona, 2420. // — (Jaume), canonge de
Barcelona, 2447. // — (Miquel), conseller i regent
la cancelleria reial, 2628.

CUBERTA (Antoni), arquitecte o mestre de cases,
ciutadà de Barcelona, espòs d’Eufrasina Cuberta,
pares de Francesca, Jerònima, Anna Beneta i
Isabel Joanna, difunt, 2465, 2547, 2550, 2554. //
— (Eufrasina, Eufràsia), vídua d’Antoni Cuberta,
mestre de cases, ciutadà de Barcelona, tutora
dels fills comuns Francesc o Francesca, Jerònima,
Anna Beneta i Elisabet o Isabel Joanna, 2547,
2550, 2554. // — (Miquel), notari públic de
Barcelona, 2465.

CORNET (Antic, Antich), espòs d’Aldonça Corneta,
pares de Joan Lluís Cornet, ambdós ciutadans de
Barcelona, difunt, 2479. // — (Anton Ramon), mercader, fundador d’una causa pia a l’altar dels sants
Simeó, Poloni i Climent de la parròquia de Santa
Maria del Mar, difunt, 2479. // — (Joan Lluís, Johan
Lluís), fill del difunt Antic Cornet i d’Aldonça
Corneta, ambdós ciutadans de Barcelona, 2479.
C ORNETA (Aldonça, Aldonsa), vídua d’Antic
Cornet, i el seu fill Joan Lluís Cornet, ambdós ciutadans de Barcelona, 2479.
CORONA D’ARAGÓ, Corona de Aragón, regnes, despeses, 2636, mestre racional de la casa i
cort del rei en els regnes de la Corona d’Aragó,
2638, provincial de l’orde de la Mercè, 2687.
CORTALS (Antoni), escrivà, habitant de Barcelona,
2495.
COSTA (Guerau), corredor de pelfa i jurat de la
ciutat de Barcelona, 2409.
C OSTIOL (Jaume de), prevere beneficiat de la
catedral de Barcelona, administrador de la capella
de Sant Sever, 2403-2405, 2407.
CREUS (Bartomeu), pare de Francesc Creus, ambdós mercaders, ciutadans de Barcelona, tutor dels
fills de Joan Guardiola, llibreter, ciutadà de
Barcelona, 2410, 2432. // — (Francesc), fill de
Bartomeu Creus, ambdós mercaders, ciutadans
de Barcelona, tutor dels fills de Joan Guardiola, llibreter, ciutadà de Barcelona, 2410, 2432.

C UDINA (Joan Banet), successor de Jerònima
Cervera, filla de Violant i de Joan Ribera, 2461.
DALMAU (Pere), prevere beneficiat de la catedral
de Barcelona, notari públic per autoritat apostòlica, regent la cort del vicariat de la catedral de
Barcelona, per Pau Calopa, notari públic de
Barcelona, escrivà de dita cort, 2614.
DAMIANA, muller de Jaume Aragaires, mestre llancer, ciutadà de Barcelona, 2568.
DARA (Joan), abat secular de la col·legiata de Sant
Feliu de Girona i vicari general del bisbe de
Barcelona Joan Dimas Loris, 2589.
DAUDER, Deuder (Francesc), mercader, tutor de
Miquel Ferrer, pubill, fill del difunt homònim, mercader, ciutadà de Barcelona, 2417. // — (Rafael),
llibreter, tutor de Miquel Ferrer, pubill, fill del difunt
homònim, mercader, ciutadà de Barcelona, 2417.
DAUS, municipi del departament de l’Alta
Garona, a la diòcesi de Tolosa, França, 2661.
DEIÀ (Joan Baptista), procurador, 2691.
D ESPALAU (Frederic), noble, habitant de
Barcelona, 2487.
D ESPÉREZ (Francesc Jeroni), pare de Cristòfol
Despérez i Sirvent, donzell, domiciliat a
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Barcelona, 2440. // — I SIRVENT (Cristòfol), donzell, domiciliat a Barcelona, fill de Francesc Jeroni
Despérez, espòs de Jerònima, 2440.
DESPLÀ (Acard, Acart), fill de Pere d’Erill, successor
del difunt Ramon Desplà, ciutadà de Barcelona,
2516. // — (Constança), fundadora d’una causa
pia a la catedral de Tarragona, difunta, 2606,
2617, 2630, 2634. // — (Mateu Vidal), successor
del difunt Ramon Desplà, ciutadà de Barcelona, 2492. // — (Ramon), ciutadà de Barcelona,
difunt, 2492. // — (Ramon), ciutadà de Barcelona,
2515.
D ESPUIG (Francesc Ferrer). Vegeu G ARRIGA
(Carles sa).
D ESTORRENT (Galceran), donzell, marmessor i
tutor del fill de Miquel Joan Castelló, donzell, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, 2431.
DÉU (Maties de), notari públic de Barcelona, 2615.
DEUDER (Francesc). Vegeu DAUDER (Francesc).
DEZCLAPÉS (Joan Salvador), notari públic de la vila
i terme del castell de Tossa, 2661.
DIONÍSIA, filla de Bernat Joan de Marimon, donzell, domiciliat a Barcelona, senyor del castell de
Sant Marçal, i de Rafaela de Marimon i de Jaffer,
germana de Plegamans, Francesc i Guerau, 2549.

capella de Sant Sever, 2582, 2588. // — (Jeroni,
Hierònim), courer, ciutadà de Barcelona, 2529,
2538, 2546, 2554, marmessor del testament de
Gaspar Donado, ciutadà de Barcelona, 2550.
D ONADA (Rafaela), vídua de Gaspar Donado,
músic, abans barber, ciutadà de Barcelona, marmessora del testament de dit Gaspar, 2546,
2550, 2554.
DONADO (Gaspar), barber i músic, ciutadà de
Barcelona, espòs de Rafaela, difunt, 2546, 2550,
2554.
DOT (Joan), ciutadà de Barcelona, notari públic
per tota la terra i la dominació reials, i escrivà
major de la cort de la vegueria de Barcelona per
Joanot Terré, donzell, senyor útil de l’escrivania de
l’esmentada cort, 2424, 2445, 2477, 2485, 2486,
2488, 2493, 2496. // — (Miquel Baltasar), notari
públic de Barcelona, escrivà major de la cort de la
vegueria de l’esmentada ciutat, 2513, 2519.
DUSAI, Dusay (Gaspar), abans d’Aguilar, donzell,
domiciliat a Barcelona, fill dels difunts Jaume
d’Aguilar Peralta i ses Comes, també donzell, i de
la seva muller Àngela, espòs de Maria Àngela,
abans d’Aguilar, 2585, 2610.
DUSAIA (Maria Àngela), vídua de Gaspar Dusai,
òlim d’Aguilar, donzell, domiciliat a Barcelona, 2610.
E

D OMÈNEC (Jeroni), mercader, de la vila de
Castelló d’Empúries, fill del difunt Joan Domènec,
2419, 2433. // — (Joan), mercader, de la vila de
Castelló d’Empúries, pare de Jeroni Domènec,
cosí germà i hereu substitut de Joan Ribes, ciutadà de Barcelona, difunt, 2419. // — (Pere), sabater, ciutadà de Barcelona, 2513.
DOMÈNECH (Rafel), canonge de la seu de Vic,
2596, 2597.
DOMINGO (Esteve), prevere, 2538, beneficiat de
la catedral de Barcelona, administrador de la

EIVISSA, municipi de l’illa del mateix nom, a les
Illes Balears, bisbat, 2702, 2703, governador d’,
2453, 2454.
ELIONOR, donzella, monja de Valldonzella, filla de
Francesc Amat, ciutadà de Barcelona, i de Joana
Amada, germana de Francesc i Perot Amat,
Jerònima, monja de Jonqueres, Isabel Joana, monja
de Valldonzella, i de la difunta Caterina Ferrera,
vídua de Felip de Ferrera, ciutadà, 2434. // —, filla
del difunt Joan Prats, taverner, ciutadà de
Barcelona, i de Francina, 2599. // —, filla de
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Galceran Burguès i de Santcliment, donzell, domiciliat a Barcelona i d’Elisabet Burguès i de So, muller
de Plegamans de Franc, 2408. // —, mare de
Margarida, àvia de Paula, criada de Galceran Carbó,
ciutadà de Barcelona, 2438, 2439. // —, muller
d’Enric Agullana, donzell, domiciliat a Barcelona, filla
de Galceran Burguès i de Santcliment, també donzell, domiciliat a Barcelona, i d’Elisabet Burguès i de
So, mare d’Elionor, muller de Plegamans de Franc,
2408, 2414. // —, muller d’Esteve Gener, notari
públic de Barcelona, 2423. // —, muller de
Gonsalvo de la Cambra, escrivà de manament del
rei, pares de Magdalena Quintana, vídua de misser
Miquel Benet Quintana, doctor en drets, cavaller,
domiciliat a Barcelona, difunta, 2578. // —, muller
de Miquel Pons, pares de Francesc, 2400.
ELISABET, donzella, filla de Joan Guardiola, llibreter,
ciutadà de Barcelona, i d’Àngela Clos, germana de
Joan Benet, Bernat, Llorenç i Elionor Jorba, 2410.
// —, donzella, filla de Jofre Traginer, donzell,
domiciliat a Barcelona, i de Magdalena, germana
de Jaume, lloctinent del mestre racional de la cort
reial, Magdalena Vicença, vídua de Jaume Vicenç
Palau, donzell, senyor de Calafell, Francesc, clergue i canonge de Barcelona, i Jerònima, donzella,
2396. // —, filla d’Antoni Burc, pescador de Tossa,
i d’Eulàlia, casada amb Lleonard Bordes, 2661. //
—, filla de Joan Monegal, mercader, ciutadà de
Barcelona, i de Caterina d’Àger, germana dels
difunts Miquel i Felip, muller de Guillem Miquel
Marc Girona, 2415. // —, filla de Pere Gener,
notari públic de Barcelona, i d’Eulàlia, muller
d’Antic Àngel Montserrat Salvany, germana de
Caterina, germanastra de Jaume Joan i d’Esteve
Gener, 2418. // —, filla i hereva substituta
d’Antoni Balla, hostaler i pagès, de la parròquia de
Santa Engràcia, de la baronia del castell i terme de
Montcada, germana de Jaume i de Joana, 2512. //
—, filla i hereva universal del difunt Joan Rifós,
mercader, ciutadà de Barcelona, i d’Elisabet Paula,
néta del difunt Pere Folcrà, botiguer de teles, ciutadà de Barcelona, 2412, 2416. Vegeu TAMARIT. //
—, Isabel Joanna, filla del difunt Antoni Cuberta,
mestre de cases, ciutadà de Barcelona, i
d’Eufrasina, germana de Jerònima, Anna Beneta i

Francesca, 2474, 2547, 2550. // —, muller de
Gervasi Ferrer, teixidor de lli, ciutadà de
Barcelona, mare de Benet, notari, Francesc, escrivà de Barcelona, i Joan Ferrer, habitant de
Barcelona, ara vivint a Gaeta, difunta, 2446, 2480.
// —, muller de Miquel Luayna, àlies Maltès, pescador, ciutadà de Barcelona, 2418, 2423. // —
PAULA, vídua de Joan Rifós, mercader, ciutadà de
Barcelona, mare i tutora d’Elisabet i Maria Anna,
impúbers, filles i hereves universals del dit Rifós,
2412, 2416. Vegeu RIFOSA (Elisabet Paula).
ELNA, municipi del Rosselló, França, bisbe, 2646.
EMERENCIANA, filla de Miquel Bastida, ciutadà de
Barcelona, i d’Emerenciana, germana de Joan
Miquel, d’Àngela Cartellana i Magdalena, monja
de Valldonzella, 2602.
ENCONTRA (Jaume d’), notari públic de Barcelona,
2442, 2502, 2608.
ENRIC (Bartomeu), barreter, ciutadà de Barcelona,
fill, marmessor i hereu substitut de Pere Enric, major,
barreter ciutadà de Barcelona, 2491. // — (mestre
Bernat), barreter, habitant a la vila de Clermont de
Lodeva, en el Llenguadoc, 2491. // —, Enrich (Pere),
major, barreter, ciutadà de Barcelona, fill de mestre
Bernat Enric, barreter, habitant a la vila de Clermont
de Lodeva, en el Llenguadoc, 2409, testador, 2491.
// — (Pere), menor, barreter, ciutadà de Barcelona,
fill, marmessor i hereu universal de Pere Enric, major,
barreter, ciutadà de Barcelona, pare de Perotet,
Tomàs, Bartomeu i Isabel, 2491. // — (Tomàs), barreter, oriünd de la vila d’Igualada, ara habitant de
Barcelona, 2647.
ENVEJA (Francesc), marmessor i executor del testament del difunt Joan Colomer, prevere beneficiat de l’església de Sant Pere, 2471.
ERIET (Pere), síndic i procurador de la vila de
Ponts, 2601.
ERILL, comte i baró d’. Vegeu FELIP. // — (Acard
d’, Acard), menor, fill de Pere de Cardona i d’Erill,
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habitant a Barcelona, germà de Lluís d’Erill, hereu
universal d’Elionor de Santcliment Vidala i Desplà,
2443, 2519. // — (Lluís), fill de Pere de Cardona i
d’Erill, germà d’Acard, hereu substitut d’Elionor
de Santcliment Vidala i Desplà, 2443. // — (Joan
d’), 2520. // — (Pere d’), habitant a Barcelona,
pare i legítim administrador del seu fill Acard
Desplà, successor del difunt Ramon Desplà, ciutadà de Barcelona, 2515, 2516.
E ROLES (Francesc), mercader, ciutadà de
Barcelona, espòs de Marianna, 2509.
ESCÓS, a la baronia d’Estac, a la diòcesi d’Urgell,
censals, 2619.
ESPANYA, Agente General en Roma, 2708,
Consejo de Estado, Consell d’Estat, 2708, 2709,
Corts, 2707, Cos diplomàtic, 2709, diputats a
Corts, 2709, Govern, 2709, Grans d’Espanya,
2696, Ministerio de Estado, 2708, Ministerio de
Regencia del Reino, 2708, oficials de marina i
exèrcit, president del Consell de Ministres, 2709,
2710, primer ministre, 2704, reis, reina regent, rei
de les Espanyes, 2687, 2704-2706, 2709, 2710,
resident, 2394, 2420, senadors, 2709, Tribunal
Suprem, 2709. Vegeu A LFONS XIII, CARLES IV,
MARIA CRISTINA.
E SPUNY (Joan), canonge de la catedral de
Barcelona, sagristà major i procurador del la dita
església, 2452, 2456.
ESTAC, poble del municipi de Soriguera, a la
comarca del Pallars Jussà, baronia d’, 2619.
ESTALDAT, Staldat (Agustí), assaonador de pells,
ciutadà de Barcelona, 2490.
ESTALELLA (Josep), fuster, ciutadà de Barcelona,
2664.
ESTAPER (Pere), carreter de la vila de Reus, 2633.
ESTARÀS, municipi de la comarca de la Segarra,
2581.

E STEVA (Pascasi), corredor públic i jurat de
Bellpuig d’Urgell, 2652.
E STEVE (Bartomeu), conseller de la ciutat de
Barcelona, 2572. // — (Jeroni), notari públic i ciutadà de Barcelona, 2501. // — (Joan), pescador,
de la vila de Tossa, 2671.
ETRÚRIA, regne d’. Regne existent a Itàlia de
1801 a 1807 en el context de les guerres napoleòniques. Vegeu LLUÍS I D’ETRÚRIA.
EULÀLIA, muller d’Antoni Burc, pescador de Tossa,
pares d’Elisabet, 2661. // —, muller d’Antoni Joan
Mateu, cosina i hereva universal substituta de
Francesc Xifré, mercader, ciutadà de Barcelona,
2422. // —, muller d’Antoni Xifré, tintorer, mare
de Francesc Xifré, mercader, ciutadà de
Barcelona, difunta, 2422. // —, muller de
Francesc Marquet, ciutadà de Barcelona, mare de
Jerònima Beneta Vila, vídua de Pere o Perot Vila,
cavaller, domiciliat a Barcelona, i de Ramon
Marquet, cavaller, difunta, 2445. // —, primera
muller de Pere Gener, notari públic de Barcelona,
pares d’Elisabet i de Caterina, difunta, 2418. // —,
vídua de Pau Puigvert, àlies Riera, hereva del mas
Riera, pares de Francesc, muller de Pere Rosselló,
àlies Riera, 2639.
F
FABREGAT (Pere de), doctor del Reial Consell, 2448.
FÀBREGUES (Elionor), muller de Miquel Montserrat
Fàbregues, mercader, ciutadà de Barcelona, 2514.
// — (Francesc Galceran Crespí), mercader, ciutadà de Barcelona, fill de Francesc, mercader,
2481, difunt, nebot de Miquel Montserrat
Fàbregues, 2514. // — (Galceran Crespí), mercader, ciutadà de Barcelona, espòs de Violant
Fàbregues, filla i hereva de Joan Ribera, 2450,
2458-2462, 2466-2468, 2471. // — (Joan
Onofre), mercader, ciutadà de Barcelona, germà
de Miquel Montserrat Fàbregues, mercader, ciutadà de Barcelona, i del difunt Francesc, mercader, 2514. // — (Miquel Montserrat), mercader,
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ciutadà de Barcelona, espòs d’Elionor Fàbregues,
germà de Joan Onofre, mercader, ciutadà de
Barcelona, i del difunt Francesc, mercader, 2514,
administrador de la causa pia instituïda per Pere
Bollons, prevere, 2475. // — (Pere), negociant,
ciutadà de Barcelona, 2647. // — (Violant, Iolant),
muller de Galceran Crespí Fàbregues, mercader,
ciutadà de Barcelona, germana de Jerònima
Cervera, filles i hereves del difunt Joan Ribera,
2450, 2458-2462, 2466-2468, 2471.
FALCÓ (Mateu), notari públic de Barcelona, 2609,
i escrivà de la cort del vicariat del bisbe de
Barcelona, 2447, 2601.

FANERA (Joana), vídua de Joan Cristòfol Faner,
doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, mare i tutora de Montserrat Faner, donzell, domiciliat a
Barcelona, i mare de Guiomar o Guielmar
Paraire, muller d’Antoni Paraire, burgès de
Puigcerdà, de Jerònima Ferrera, muller d’Antoni
Ferrer, doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, i de Beatriu, amb qui viu a Montgai,
2458-2462, 2466, 2468, 2471, 2473, 2513. // —
(Joana), vídua de Montserrat Faner, doctor en
ambdós drets, ciutadà de Barcelona, pares de
l’homònim, 2430, 2450. // — (Violant), muller de
Montserrat Faner, donzell, domiciliat a Barcelona,
2523-2526, 2535.

FALGUERES (Joaquim), canonge de la seu de Vic,
2596, 2597.

F ANERS . Vegeu F ANER (Montserrat) i F ANERA
(Joana).

FANER (Joan), notari públic de Barcelona i del
Consell de la ciutat, 2490. //— (Joan Cristòfol,
Cristòfol), doctor en lleis, ciutadà de Barcelona,
espòs de Joana Fanera i de Vergós, pares del fill
comuns Montserrat Faner, donzell, domiciliat a
Barcelona, de Guiomar Paraire, muller d’Antoni
Paraire, burgès de Puigcerdà, de Jerònima
Ferrera, muller d’Antoni Ferrer, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, 2458, 24602462, 2473, i de Beatriu, difunt, 2513. // —
(Montserrat), doctor en ambdós drets, ciutadà
de Barcelona, espòs de Joana Fanera, pares del fill
homònim, difunt, 2430. // — (Montserrat), donzell, domiciliat a Barcelona, a la torre situada
sobre el Portal de l’Àngel, fill de Joana Fanera i de
Vergós, i del difunt Joan Cristòfol Faner, doctor
en lleis, ciutadà de Barcelona, hereu universal del
pare, germà de Guiomar o Guielmar Paraire,
muller d’Antoni o Joan Paraire, burgès de
Puigcerdà, de Jerònima Ferrera, muller d’Antoni
Ferrer, doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, i de Beatriu, espòs de Violant Toralla i
Pòrtules, 2458-2462, 2466, 2468, 2471, 2473,
2513, 2523-2526, 2534, 2535, 2571. // —
(Montserrat), fill del difunt Montserrat Faner,
doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, i
de Joana, 2430, 2450.

F EBRER (Francesc), cònsol de la ciutat de
Tarragona, marmessor de la causa pia fundada
per Constança Desplà i distribuïdor i consignador
de la tercera part de les seves rendes als més
propers en grau de parentiu i consanguinitat,
2617. // — (Jaume), pagès de la Granada, 2649.
FELIP, comte i baró d’Erill, cavaller de Calatrava,
conseller reial, batlle general de Catalunya, 2653.
// —, fill de Joan Monegal, mercader, ciutadà de
Barcelona, i de Caterina, germà d’Elisabet i del
difunt Miquel, difunt, 2415. // — I, rei de
Catalunya-Aragó, 2517, 2522, 2548, 2568, 2602,
2628. // — II, rei de Catalunya-Aragó, 2636, 2656.
// — III, rei de Catalunya-Aragó, de les Espanyes,
2665, 2684-2688.
FENERA (senyora). Vegeu FANERA (Joana).
FERRAN, príncep d’Astúries, fill dels reis d’Espanya
Carles IV i Maria Lluïsa, casat amb Maria Antònia,
filla del rei de Nàpols i de les Dues Sicílies, 2704.
// — II, rei de Catalunya-Aragó, 2644. // —
(Hierònim), 2625. // — (Onofre), doctor en
ambdós drets, del Consell Reial, ciutadà de
Barcelona, casat amb Jerònima Ferrana, pares
d’Onofre Ferran, 2618, 2624, 2625, 2655. // —
(Onofre), fill d’Onofre Ferran i de Jerònima
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Ferrana, 2655. // — (Pere), mercader de Girona,
espòs d’Anna Ferrana, difunt, 2650. // —
(Salvador), mercader, ciutadà de Barcelona, marmessor de Bernat Tió, notari i escrivà de registre
reial, 2531.
FERRANA (Anna), vídua de Pere Ferran, mercader
de Girona, 2650. // — (Jerònima), muller
d’Onofre Ferran, doctor en drets, del Consell
Reial, ciutadà de Barcelona, pares d’Onofre
Ferran, 2655.
FERRER (Andreu), doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, espòs de Jerònima, 2458, 2459.
// — (Andreu), donzell, doctor en ambdós drets,
domiciliat a Barcelona, 2473. // — (Antoni), doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, espòs
de Jerònima Ferrera, filla de Joana Fanera, vídua
de Joan Cristòfol Faner, doctor en lleis, ciutadà
de Barcelona, germana de Montserrat Faner,
donzell, domiciliat a Barcelona, i de Guiomar
Paraire, muller d’Antoni Paraire, burgès de
Puigcerdà, 2460-2462. // — (Benet), notari reial,
ciutadà de Barcelona, espòs de Lluïsa, 2497. // —
(Benet), notari, ciutadà de Barcelona, fill de
Gervasi Ferrer, teixidor de lli, ciutadà de
Barcelona, i d’Elisabet, germà de Francesc, escrivà
de Barcelona, i de Joan Ferrer, habitant de
Barcelona, ara vivint a Gaeta, 2446, 2480. // —
(Benet, Benedictus), notari, ciutadà de Barcelona,
2395. // —, Farrer (Francesc, Francesch), canonge
de la catedral de Barcelona, 2415. // —
(Francesc), escrivà o notari de Barcelona, fill de
Gervasi Ferrer, teixidor de lli, ciutadà de
Barcelona, i d’Elisabet, germà de Benet, notari, i
de Joan Ferrer, habitant de Barcelona, ara vivint a
Gaeta, 2446, 2480. // — (Francesc), mercader,
tutor del seu nebot Miquel Ferrer, pubill, fill del
difunt germà homònim, mercader, ciutadà de
Barcelona, 2417. // — (Gervasi), teixidor de lli,
ciutadà de Barcelona, espòs d’Elisabet, pare de
Benet, notari, Francesc, causídic i escrivà de
Barcelona, i Joan Ferrer, mercader, resident a
Barcelona, ara vivint a Gaeta, difunt, 2446, 2480.
// — (Jaume), agricultor, de la parròquia de Sant
Vicenç de Sarrià, administrador de la causa pia

instituïda per Antoni Coletes, agricultor, ciutadà
de Barcelona, 2436. // — (Joan, Joanot), mercader, habitant de Barcelona, ara vivint a Gaeta, fill
de Gervasi Ferrer, teixidor de lli, ciutadà de
Barcelona, i d’Elisabet, germà de Benet, notari, i
Francesc, escrivà de Barcelona, 2446, 2480. // —
(Josep), 2677. // — (Miquel), cavaller, doctor en
drets, del Consell Reial, espòs d’Isabel Ferrera,
pares de l’homònim, 2484. // — (Miquel), ciutadà
honrat de Girona, 2650. // — (Miquel), donzell,
administrador, rector i governador de l’Hospital
General de la Santa Creu, 2629. // — (Miquel),
fill de Miquel Ferrer, cavaller, doctor en drets, del
Consell Reial, i d’Isabel Ferrera, 2484.// —
(Miquel), mercader, ciutadà de Barcelona, espòs
de Jerònima, pare de l’homònim, pubill, germà de
Francesc Ferrer, difunt, 2417. // — (Miquel),
pubill, fill del difunt homònim, mercader, ciutadà
de Barcelona, i de Jerònima, 2417. // — (Pere),
notari públic de Barcelona, 2504, 2508, 25412545. // — (Rafel Joan), ciutadà honrat de
Girona, fiador, 2650. // — COLL (Rafael), mercader, ciutadà de Barcelona, espòs de Jerònima,
2482. // — I DE BOSCÀ (Montserrat), doctor en
ambdós drets, prior i setmaner de la cort del
regent la vegueria de Barcelona, 2477, 2608.
FERRERA (Caterina), filla de Francesc Amat, ciutadà
de Barcelona, i de Joana Amada, vídua de Felip
de Ferrera, ciutadà, germana de Francesc i Perot
Amat, Jerònima, monja de Jonqueres, Isabel Joana
i Elionor, monges de Valldonzella, difunta, 2434.
// — (Felip), ciutadà, espòs de Caterina Ferrera,
filla de Francesc Amat, ciutadà de Barcelona, i de
Joana Amada, difunt, 2434. // — (Isabel), muller
de Miquel Ferrer, cavaller, doctor en drets, del
Consell Reial, pares de Miquel Ferrer, 2484. // —
(Jerònima), muller d’Antoni Ferrer, doctor en
ambdós drets, ciutadà de Barcelona, filla de Joana
Fanera, vídua de Joan Cristòfol Faner, doctor en
lleis, ciutadà de Barcelona, germana de
Montserrat Faner, donzell, domiciliat a Barcelona,
de Guiomar Paraire, muller d’Antoni Paraire, burgès de Puigcerdà, i de Beatriu, 2460-2462. // —
(Jerònima), muller de Miquel Ferrer, mercader,
ciutadà de Barcelona, mare i tutora del fill homò-
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nim, esposa, en segones noces, de Salvador
Bonfill, 2417.

FLAQUER (Joan), procurador de l’església de Santa
Maria del Mar, 2489.

FERRERAS (Pere), ciutadà de Barcelona, 2400.

FLIX, municipi de la Ribera d’Ebre, baronia de la
ciutat de Barcelona, vila, 2488, 2685, 2688, domiciliat, 2451.

F ERRERES (Segimon), doctor en ambdós drets,
sagristà major de la seu de Vic, 2596.
F ERRERÓ (Vicenç), agricultor, ciutadà de
Barcelona, espòs de Beneta Ferrerona, àlies
Pujades, difunt, 2445.
F ERRERONA (Beneta), àlies Pujades, vídua de
Vicenç Ferreró, agricultor, ciutadà de Barcelona,
testimoni, 2445.
FEU (mas), situat a la parròquia de Santa Eulàlia
de Ronçana, 2435.
FEU (Jaume), notari, ciutadà de Barcelona, espòs
de Joana Gràcia Feu, difunt, 2616. // — (Joan),
major, notari, senyor útil del mas Feu, de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, terme del castell de Montbui, 2435, 2437. // — (Joana Gràcia),
vídua de Jaume Feu, notari, ciutadà de Barcelona,
marmessora de Margarida Albar, muller de Jaume
Albar, hortolà, ciutadà de Barcelona, 2616.
FIELLA (Jaume), canonge de la seu de Barcelona,
2627.
FIGAROLA (Rafel), pagès, de la parròquia de Santa
Maria de Seva, a la diòcesi de Vic, vidu de Joana,
pares de Maria, muller de Segimon Francesc
Roquer, mercader, senyor i hereu de la casa del
Roquer, de la parròquia de Sant Quirze
d’Arbúcies, a la diòcesi de Girona, 2620.
FINA (Guerau), fuster, ciutadà de Barcelona, 2659.
FITOR (Pere), notari públic de Barcelona, 2451,
2487, 2526, 2578, 2599.
FIVELLER (Bernat), conseller de Barcelona, 2497. //
— (Francesc Ramon), donzell, domiciliat a
Barcelona, 2409.

F LIX (Jaume), prevere, beneficiat a la seu de
Barcelona, 2641.
FLOS I CALCAT (Francesc), cal·lígraf de l’Exposició
Universal de Barcelona de 1888, 2709.
FOGASSOT (Nuri Joan), escrivà reial de manament,
2498, 2500.
FOLCRÀ (Joan Miquel, Joan), mercader, fill i hereu
universal del difunt Pere Folcrà, botiguer de teles,
ambdós ciutadans de Barcelona, germà d’Elisabet
Paula, vídua de Joan Rifós, mercader, ciutadà de
Barcelona, 2412. // — (Pere), botiguer de teles,
ciutadà de Barcelona, pare de Joan Miquel Folcrà,
mercader, ciutadà de Barcelona, i d’Elisabet Paula,
vídua de Joan Rifós, mercader, ciutadà de
Barcelona, tutor de les seves nétes Elisabet i
Maria Anna, 2412, difunt, 2416.
FONT (Andreu), notari públic, regent l’escrivania
pública de la vila i la parròquia de Sant Boi de
Llobregat, pel reverend vicari perpetu, notari d’aquestes vila i parròquia, 2421. // — (Anna), vídua
de Pere Onofre Font, doctor en ambdós drets, del
Consell Reial, ciutadà de Barcelona, 2414, 2489, tia
i hereva substituta de Miquel Joan Castelló, donzell,
doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona,
2431. // — (Francesc), de Barcelona, llicenciat i
doctor en arts i filosofia, 2668. // — (Francesc),
notari, ciutadà de Barcelona, gendre i marmessor
de Caterina Serra, 2613. // — (Francesc Frederic),
doctor en drets, marmessor de Miquel Joan
Castelló, donzell, doctor en ambdós drets, ciutadà
de Barcelona, 2431. // — (Francina), muller de Pere
Marcet, ballester, ciutadà de Barcelona, pares de
Caterina Serra, difunta, 2613. // — (Jaume), major i
menor, mercaders, ciutadans de Barcelona, 2551.
// — (Jaume), mestre calceter, ciutadà de
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Barcelona, 2518, 2551. // — (Jaume), sabater, ciutadà de Barcelona, 2568. // — (Joana), filla i marmessora de Caterina Serra, muller de Francesc
Font, notari, ciutadà de Barcelona, 2613. // —
(Pere Onofre), doctor en ambdós drets, del
Consell Reial, ciutadà de Barcelona, espòs d’Anna
Font, difunt, 2414, 2431, 2489.
FONTANELLES, lloc del terme d’Avinyonet, del
poble de la Granada, a la vegueria del Penedès,
2649.
FONTOVA (Andreu), notari públic de Barcelona,
2457, 2463.
FRANC (Francesc), doctor en ambdós drets, regent
la cancelleria reial al principat de Catalunya, difunt,
2413. // — I DE PLANELLA (Jeroni Manuel), fill de
Magí Franc, donzell, domiciliat a les vegueries de
Vic i Barcelona, i de Jerònima, germà d’Àngela,
casada amb Joan de Ponts, senyor de Ribelles,
2504. // — (Magí), donzell, domiciliat a les vegueries de Vic i Barcelona, espòs de Jerònima, pares
de Jeroni Manuel Franc i de Planella i d’Àngela,
casada amb Joan de Ponts, senyor de Ribelles,
2504. // —, Franch y de Marimon, òlim de
Marimon (Plegamans de, don Plagamans), habitant
de Barcelona, espòs d’Elionor de Marimon i
Burguès, filla de Galceran Burguès i de
Santcliment, donzell, domiciliat a Barcelona, i
d’Elisabet Burguès i de So, 2408, 2580, 2583.
FRANÇA, mariscal, par, regne, reis, 2651, 2677,
2681-2683.
FRANCAVILLA DI NAPOLI, municipi del regne
de Nàpols, duc, 2449. Vegeu H URTADO DE
MENDOZA Y DE LA CERDA (Diego).
FRANCESC, clergue i canonge de Barcelona, fill de
Jofre Traginer, donzell, domiciliat a Barcelona, i de
Magdalena, germà de Jaume, lloctinent del mestre
racional de la cort reial, Magdalena Vicença, vídua
de Jaume Vicenç Palau, donzell, senyor de Calafell,
Elisabet i Jerònima, donzelles, 2396. // —, fill de
Bernat Joan de Marimon, donzell, domiciliat a

Barcelona, senyor del castell i terme de Sant Marçal,
i de la difunta Rafaela de Marimon i de Jaffer, germà
de Plegamans, Guerau i Dionísia, 2549. // —, fill de
Miquel Pons i d’Elionor, 2400. // —, fill i hereu universal de Francesc Petit, mestre de cases, ciutadà de
Barcelona, i fill de Francina, germà de Margarida,
2612. // —, mercader, pare de Francesc Galceran
Crispí Fàbregues, mercader i ciutadà de Barcelona,
difunt germà de Miquel Montserrat i de Joan
Onofre, ambdós mercaders, ciutadans de
Barcelona, 2514. // — DE P AULA , fill dels reis
d’Espanya Carles IV i Maria Lluïsa, 2704. // —
GENAR, príncep de Nàpols, fill i hereu del rei de
Nàpols i de les Dues Sicílies, casat amb Maria Isabel,
filla dels reis d’Espanya Carles IV i Maria Lluïsa, 2704.
FRANCESCA, donzella, filla de Galceran Rovira, ciutadà de Barcelona, i d’Elionor, hereva substituta
del seu pare, 2453, 2454. // Francesca o Francesc,
fill o filla del difunt Antoni Cuberta, mestre de
cases, ciutadà de Barcelona, i d’Eufrasina, germana
de Jerònima, Anna Beneta i Elisabet o Isabel Anna,
2547, 2550. // —, Francescha, muller de Pau
Torrents, pagès, de Vilafranca del Penedès, 2635.
FRANCINA, muller de Jaume Colom, pagès, de la
vila de Sant Boi de Llobregat, mare de Salvador,
Jaume, Baldiri i Antiga, 2421. // —, muller de Joan
Canovelles, paraire de draps de llana, ciutadà de
Barcelona, pares de Jaume Canovelles, orfebre,
ciutadà de Barcelona, 2492, 2536.
FRANGIOTTI, cardenal, 2678, 2679.
FRANQUESA (Pere, Petrus), conseller, secretari del
rei i notari públic per tota la terra i la dominació
reials, 2517, 2636.
F USTER (Joan), administrador de l’Hospital de
Barcelona, 2627. // — (Pere, Perot), passamaner,
ciutadà de Barcelona, 2509.
G
GAETA, ciutat del Laci, capital del regne de les
Dues Sicílies, província de Latina, Itàlia, 2446.
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GALCERAN, fill de Pere Enric, major, barreter, ciutadà de Barcelona, 2491.
GALIBÀ (Joan), escudeller, ciutadà de Barcelona,
espòs de Maria Anna, 2483.
GALLART ET DE TRAGINER (Christophorus), regens thesaurariam, 2656.
G ALLUS (Adrianus), notari de les causes de la
Cambra Apostòlica, 2672.
GANSET (Pere), prevere domer, beneficiat de l’església de Sant Pere, 2468.
GARBÍ (Miquel), notari públic de Girona, difunt,
2510.
GARCIA (Caterina), vídua, en primeres noces, de
Guillem [Llombard, coraller, ciutadà de Barcelona,
pares de Tecla Cecília Poc, i, en segones] noces,
de Martí Garcia, manescal, ciutadà de Barcelona,
2637. // — (Lluís), notari públic de Barcelona,
2591-2593. // — (Martí), manescal, ciutadà de
Barcelona, segon marit de Caterina, vídua de
Guillem Llombard, coraller, ciutadà de Barcelona,
difunt, 2637.
GARGANTERA (Margarida), donzella, criada i hereva universal vitalícia en primer lloc de Caterina
Beneta, muller de mestre Bernat de Casaldòfol,
cavaller, doctor en medicina, de Barcelona, 2496.
GARRIGA (Carles sa), ardiaca de Benasc, canonge
de Barcelona, 2599.
G AUCEDILLA (senyor de). Vegeu J UTAVILA
(Francesc de).
GAVET (Nadal), mestre general de l’orde de Santa
Maria de la Mercè dels Captius, 2590.
GENER (Antoni), agricultor, espòs d’Elionor, pares
de Melcior Gener, 2581. // — (Bartomeu), agricultor d’Olesa, espòs de Margarida, germans d’Antoni
Gener, també agricultor, 2581. // —, Janer, Jener

(Esteve, Steve, Stephanus), notari públic i ciutadà
de Barcelona, 2415, 2416, fill de Pere Gener, notari públic de Barcelona, germà de Jaume Joan Gener,
mercader, ciutadà de Barcelona, espòs d’Elionor,
germanastre d’Elisabet, muller d’Antic Àngel
Montserrat Salvany, i de Caterina, muller de
Gaspar Puigderoda, mercader, ciutadà de
Barcelona, 2418, 2423. // —, Jener (Jaume Joan,
Jacobus Joannes), mercader, ciutadà de Barcelona,
hereu universal del seu difunt pare Pere Gener,
germà d’Esteve Gener, ambdós notaris públics de
Barcelona, germanastre d’Elisabet, muller d’Antic
Àngel Montserrat Salvany, i de Caterina, muller de
Gaspar Puigderoda, 2418, 2423. // — (Melcior), fill
d’Antoni Gener, agricultor, i d’Elionor, nebot de
Bartomeu Gener, 2581. // —, Janer (Pere), notari
públic de Barcelona, espòs, en primeres noces,
d’Eulàlia, pares d’Elisabet i Caterina, pare de Jaume
Joan, l’hereu universal, i d’Esteve, difunt, 2418,
2496, 2514.
GERA o GERAS, bisbat egipci sotmès al patriarcat d’Alexandria, 2703.
GIBERT (Manuel), cap polític de la Província de
Barcelona, 2707. // — (Lluís), conseller de la ciutat de Barcelona, 2572. // — (Pere), donzell,
domiciliat a Barcelona, espòs de Violant Giberta,
difunt, 2540, 2618.
GIBERTA (Violant), vídua de Pere Gibert, donzell,
domiciliat a Barcelona, 2540, hereus, 2618.
GIL (Magí), cònsol de la ciutat de Tarragona, marmessor de la causa pia fundada per Constança
Desplà i distribuïdor i consignador de la tercera
part de les seves rendes als més propers en grau
de parentiu i consanguinitat, 2606. // — (Pau),
ciutadà, cònsol de la ciutat de Tarragona, marmessor de la causa pia fundada per Constança
Desplà i distribuïdor i consignador de la tercera
part de les seves rendes als més propers en grau
de parentiu i consanguinitat, 2634.
GILABERT (Jaume), notari, ciutadà de Barcelona,
2532.
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GIMBERT (Francesc), doctor en medicina de la
Universitat de Barcelona, 2669.
GIRONA, Gerona, municipi del Gironès, 2494,
2510, 2567, 2571, 2650, 2689, bisbe, 2604, ciutadà, 2510, 2567, diòcesi, 2589, 2620, 2670, notari,
2650.

donzell, domiciliat a Barcelona, espòs d’Elisabet,
pares de Francesc Gort, doctor en lleis, difunt,
2526.
GRAELL o Graells (Rafael), mercader, ciutadà de
Vic, tutor d’Elisabet i Maria Anna, impúbers, filles i
hereves universals del difunt Joan Rifós, mercader, ciutadà de Barcelona, i d’Elisabet Paula, 2412,
2416.

G IRONA (Guillem Miquel Marc), ciutadà de
Barcelona, espòs d’Elisabet, filla de Joan Monegal,
mercader, ciutadà de Barcelona, i de Caterina
d’Àger, 2415.

G RALLA
2448.

GISPERT (Joaquim Maria de), vicepresident del
Consell Provincial de Barcelona, 2707.

GRANADA, municipi de la comarca l’Alt
Penedès, a la vegueria del Penedès, 2649.

GLEN (Antoni, Anthon de), pare de Tomàs de
Glen, donzell, domiciliat a Perpinyà, 2481. // —
(Tomàs, Thomàs de), fill d’Antoni o Anthon de
Glen, donzell, domiciliat a Perpinyà, 2481.

GRANELL (Francí), 2436. // — (Gervasi), clergue
de Barcelona, beneficiat de la capellania de Santa
Maria de l’Esperança a l’església dels Sants Just i
Pastor, 2614. // — (Jaume), germà de Joan
Granell, notari, de la vila d’Anglesola, cunyat de
Margarida, 2436. // — (Joan), notari, de la vila
d’Anglesola, espòs de Margarida, germà de Jaume
Granell, 2436.

GODOY ÁLVAREZ DE FARIA (Manuel de), primer
ministre d’Espanya, 2704.
GOMAR (Pau, Paulus), notari públic de Barcelona,
2423, 2518, 2551.
GORC, el, lloc del terme de la vila de Tossa,
2670.
GORCHS PAGÈS Y PLA PERA, de Parets, 2574, 2639.
// — Y PLA (Ramon), 2574, 2639.
GORI (Joan Baptista), mercader, cònsol dels catalans a Palerm, en el regne de Sicília, 2644.
GORT (mossèn). Vegeu GORT (Francesc). // —
(Elisabet), vídua de Pere Arnau Gort, doctor en
drets, donzell, domiciliat a Barcelona, pares de
Francesc Gort, doctor en lleis, 2526.// —
(Francesc), doctor en lleis i/o en ambdós drets,
fill del difunt Pere Arnau Gort, doctor en drets,
donzell, domiciliat a Barcelona, i d’Elisabet Gort,
2526, 2535.// — (Miquel), escrivà de manament i
notari públic per tota la terra i la dominació
reials, 2394. // — (Pere Arnau), doctor en drets,

I

D ESPLÀ (Francesc), mestre racional,

GRANOLLERS, municipi de la comarca del Vallès
Oriental, 2435, 2607, 2639, 2653, notari, 2435,
2437, 2607, 2639.
GRANYENA [DE SEGARRA], municipi de la
comarca de la Segarra, 2619.
G RASES (Anton), notari públic de Barcelona,
2574, 2639.
GRAU (Joan), negociant, espòs de Joana, de la vila
de Ponts, pares de Joan, paraire de draps de
llana, 2632. // — (Joan), paraire de draps de llana,
fill de l’homònim, negociant, i de Joana, espòs de
Joana, tots de la vila de Ponts, 2632. // — (Maria
Anna, Marianna), muller de Miquel Montserrat
Grau, ciutadà de Barcelona, hereva universal de la
difunta Àngela Puigdepons, muller del difunt Joan
Puigdepons, ciutadà de Barcelona, 2585. // —
(Miquel Montserrat), ciutadà de Barcelona, espòs
de Maria Anna Grau, 2585.
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GRAVALOSA I DESFAR (Elisabet), donzella, després
muller de Francesc Amat, ciutadà de Barcelona,
senyor dels castells de Castellbell, de Vacarisses i
de Rellinars, 2464.
GREGORI XIII, papa, 2573, 2590.
GUADALAJARA, a la diòcesi de Toledo, 2573,
església de Sant Miquel de, 2590.
GUAL DE LA TORRA (mas), situat a la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, 2607.
G UAL (Francesc, Franciscus), notari públic de
Barcelona, 2401, 2422, 2453, 2509, sogre i connotari de Nicolau Lentisclà, també notari públic de
Barcelona, 2422, difunt, 2454, 2507, síndic de la
ciutat de Barcelona, 2548. // — DE LA TORRA (Joan),
pagès, senyor útil i propietari del mas Gual de la
Torra, de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor,
fiador, 2607. // — DEL BOSC (Joan), pagès, de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, 2658.
GUALBA (Joan Guerau de), donzell, domiciliat a
Barcelona, senyor de la Batllòria, 2564.
G UALBES (Elisabet de), filla d’Elisabet Vinyals,
muller i hereva universal de Joan Ribes, ciutadà
de Barcelona, difunta, 2419, 2432, 2433. // —
(Jerònima), donzella, neboda i hereva universal
de Joan Joaquim de Rocacrespa, donzell, domiciliat a Barcelona, 2594. // — (Lluís de), donzell,
regent la vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès,
Moià i Moianès, 2547. // — I DE SANTCLIMENT
(Aldonça de), 2409.
GUAMIS (Francesc), notari públic de Barcelona,
2439, 2450, 2458, 2462, 2466-2468, 2471, 2473,
2494, 2514, 2520, 2579, i per tota la terra i la
dominació reials, 2490.

notari i escrivà jurat de la cort de la vegueria de
Barcelona, 2445, procurador de Bartomeu de
Vilanova, domiciliat a la vila de Flix, 2451.
GUARDIOLA (Bernat), fill i hereu universal substitut
de Joan Guardiola, llibreter, ciutadà de Barcelona,
i d’Àngela Clos, germà de Joan Benet, Llorenç,
Elionor Jorba i Elisabet, donzella, 2410. // —
(Jaume Joan), germà de Joan Guardiola, llibreter,
ciutadà de Barcelona, tutor dels seus fills, 2410. //
— (Joan), llibreter, ciutadà de Barcelona, espòs
en primeres noces de la difunta Àngela Clos,
pares de Joan Benet, l’hereu universal, Bernat,
Llorenç, Elionor Jorba i Elisabet, donzella, i en
segones noces de Jerònima, 2410. // — (Joan
Benet), fill i hereu universal de Joan Guardiola, llibreter, ciutadà de Barcelona, i d’Àngela Clos,
germà de Bernat, Llorenç, Elionor Jorba i Elisabet,
donzella, 2410. // — (Llorenç), fill i hereu universal substitut de Joan Guardiola, llibreter, ciutadà
de Barcelona, i d’Àngela Clos, germà de Joan
Benet, Bernat, Elionor Jorba i Elisabet, donzella,
2410. // — (Magdalena), muller de Miquel
Guardiola, donzell, pares de Maria Anna, muller
de Miquel Joan Castelló, donzell, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, sogra i marmessora del dit gendre, tutora del nét Miquel Marc,
2431. // — (Miquel), donzell, espòs de
Magdalena, pares de Maria Anna, muller de
Miquel Joan Castelló, donzell, doctor en ambdós
drets, ciutadà de Barcelona, sogre i marmessor
del dit gendre, tutor del nét Miquel Marc, 2431.
GUERAU, fill de Bernat Joan de Marimon, donzell,
domiciliat a Barcelona, senyor del castell i terme
de Sant Marçal, i de la difunta Rafaela de
Marimon i de Jaffer, germà de Plegamans,
Francesc i Dionísia, 2549. // — (Benet Ponç),
criat de Magdalena Quintana, 2578.

GUANTERES (Jaume), pagès de la parròquia de
Sant Pere de Terrassa, 2663.

G UIALMAR (Isabel), muller de Jeroni Guialmar,
2662. // — (Jeroni), doctor en drets, ciutadà de
Barcelona, casat amb Isabel, 2662.

GUÀRDIA (Gaspar), notari públic de Barcelona,
2553. // — (Pere Joan de la), 2687. // — (Tomàs),

GUILLEM, fill del difunt Felip Ribes, donzell de la
vila de Palamós, i de Caterina, ambdós residents
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a Sevilla amb Joana i Melcior, germà d’Andreu,
Antoni i Felip, 2432, 2433.

I
ICARD (Lluís d’), batlle general de Catalunya, 2494.

G UINARD (Jeroni Onofre), pare d’Eugènia
Vallgornera, 2463.
G UIU (àlies). Vegeu C ALAFAT (Antoni Pau) i
CALAFAT (Miquel).
G UIXAR (Joan Bartomeu de), ciutadà de
Barcelona, pare d’Isabel, vídua de Joan Comes,
sastre, àlies lo Vigatà, difunt, 2551.

IGUALADA, municipi de la comarca de l’Anoia,
2647. Vegeu BARCELONA.– Oficials reials:
veguer.
INNOCENCI X, papa, 2680. // — XII, papa, 2694,
2695. // — XIII, papa, 2697.

HARCOURT, comte d’, 2677.

IOLANT, primera muller de Jeroni Muntells, teixidor de vels i corredor d’orella, ciutadà de
Barcelona, pares de Jaume Rafael Muntells, clergue de Barcelona, i Joan Francesc Muntells, difunta, 2541-2545. Vegeu VIOLANT.

HERLIUS (Franciscus), 2680.

ISABEL JOANA. Vegeu ELISABET.

HIPÒLITA, muller de Francesc Castelló, cavaller,
doctor en ambdós drets, del Consell Reial i advocat fiscal de la cort, ciutadà de Barcelona, mare
de Miquel Joan Castelló, donzell, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, difunta, 2431.

I SERN (àlies). Vegeu R OVIRA (Miquel). // —
(Gaspar), mercader, ciutadà de Barcelona, difunt,
2648.

H

HOMS (Bernat), negociant, ciutadà de Barcelona,
2663.
H OSPITAL (Onofre Aleix d’), conseller de
Barcelona, 2497.
HOSPITALET [DE LLOBREGAT], l’, municipi de
la comarca del Barcelonès, 2421.
HURTADO DE MENDOZA Y DE LA CERDA (Diego),
príncep de Melito, duc de Francavilla, marquès de
Algecilla, del Consell d’Estat, lloctinent i capità
general del Principat de Catalunya i els comtats
del Rosselló i la Cerdanya, 2449. // — DE
M ENDOZA (Francisco), marquès d’Almazán,
comte de Monteagudo, conseller reial, lloctinent i
capità general del Principat de Catalunya i dels
comtats del Rosselló i de la Cerdanya, 2656.

I SERNA (Antiga), vídua de Miquel Rovira, àlies
Isern, testadora, difunta, 2576.
ITÀLIA, Consell Suprem d’, 2689.
ISABEL, muller de Tomàs Pujades, donzell, habitant
de Barcelona, mare d’Isabel Beatriu, esposa de
Pere de Santcliment, 2401. // — II, reina
d’Espanya, 2707. // —, vídua de Francí Oller, mercader, ciutadà de Barcelona, 2510. // —, vídua de
Joan Comes, sastre, àlies lo Vigatà, filla de Joan
Bartomeu de Guixar, ciutadà de Barcelona, 2551.
// — BEATRIU, filla de Tomàs Pujades, donzell, i
d’Isabel, muller de Pere de Santcliment, habitants
de Barcelona, 2401. // — J OANA , monja de
Valldonzella, filla de Francesc Amat, ciutadà de
Barcelona, i de Joana Amada, germana de
Francesc i Perot Amat, Jerònima, monja de
Jonqueres, Elionor, monja de Valldonzella, i de la
difunta Caterina Ferrera, vídua de Felip de
Ferrera, ciutadà, 2434. // — JOANA, Ysabel Joana,
muller de Llàtzer del Bosc i de Vilagaià, donzell,
domiciliat a la ciutat de Barcelona, 2511.
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J
JANER, Jener. Vegeu GENER.
JAUME, agricultor, de la parròquia de Sant Julià de
Palou, fill de l’homònim, difunt, 2435. // —, agricultor, de la parròquia de Sant Julià de Palou,
pare de l’homònim, germà del difunt Antoni Bou,
senyor útil i propietari del mas Bou, difunt, 2435.
// —, fill de Galceran Miquel, doctor en drets,
ciutadà de Barcelona, i de Marianna, germà de
Jeroni, Antoni, Bernat i Marquesa, germanastre de
Perot, 2501. // —, fill i hereu substitut de Jaume
Colom, pagès, de la vila de Sant Boi de Llobregat,
i de Francina, germà de Salvador, Baldiri i Antiga,
2421. // —, lloctinent del mestre racional de la
cort reial, fill de Jofre Traginer, donzell, domiciliat
a Barcelona, i de Magdalena, germà de Magdalena
Vicença, vídua de Jaume Vicenç Palau, donzell,
senyor de Calafell, Francesc, clergue i canonge de
Barcelona, Elisabet i Jerònima, donzelles, 2396. //
—, mestre, fill i marmessor de Pere d’Aragaires,
llancer, ciutadà de Barcelona, 2518. // — I, rei de
Catalunya-Aragó, 2644. // — II, rei de CatalunyaAragó, 2667.
JERONI, fill de Galceran Miquel, doctor en drets,
ciutadà de Barcelona, i de Marianna, germà de
Jaume, Antoni, Bernat i Marquesa, germanastre
de Perot, 2501.
JERÒNIMA, donzella, filla de Jofre Traginer, donzell,
domiciliat a Barcelona, i de Magdalena, germana de
Jaume, lloctinent del mestre racional de la cort
reial, Magdalena Vicença, vídua de Jaume Vicenç
Palau, donzell, senyor de Calafell, Francesc, clergue
i canonge de Barcelona, i d’Elisabet, donzella, 2396.
// —, filla de Francesc Castelló, doctor en arts i en
medicina, ciutadà de Barcelona, 2399. // —, filla del
difunt Antoni Cuberta, mestre de cases, ciutadà de
Barcelona, i d’Eufrasina, germana de Francesca,
Anna Beneta i Elisabet o Isabel Anna, 2547, 2550.
// —, Hièronima, filla d’Eufrasina Cuberta i del
difunt Antoni Cuberta, mestre de cases, ciutadà de
Barcelona, germana de Francesca, Anna Bruio? i
Isabel Joanna, 2550, 2554. // —, filla del difunt Joan

Prats, taverner, ciutadà de Barcelona, i de Francina,
2599. // —, monja de Jonqueres, filla de Francesc
Amat, ciutadà de Barcelona, i de Joana Amada, germana de Francesc i Perot Amat, Isabel Joana i
Elionor, monges de Valldonzella, i de la difunta
Caterina Ferrera, vídua de Felip de Ferrera, ciutadà,
2434. // —, muller d’Andreu Ferrer, doctor en
ambdós drets, ciutadà de Barcelona, 2458, 2459. //
—, muller d’Esteve Riusec, doctor en lleis, del Reial
Consell, neboda i hereva universal substituta de
Francesc Xifré, mercader, ciutadà de Barcelona,
2422. // —, muller de Cristòfol Despérez i Sirvent,
donzell, domiciliat a Barcelona, 2440. // —,
Hierònyma, muller de Joan de Queralt, habitant a
Barcelona, 2598. // —, muller de Magí Franc, donzell, domiciliat a les vegueries de Vic i de Barcelona,
pares de Jeroni Manuel Franc i de Planella i d’Àngela, casada amb Joan de Ponts, senyor de Ribelles,
2504. // —, muller de Miquel del Bosc i de Vilagaià,
curadors de Llàtzer del Bosc i de Vilagaià, 2511. //
—, muller de Rafael Ferrer Coll, mercader, ciutadà
de Barcelona, 2482. // —, segona muller de Joan
Guardiola, llibreter, ciutadà de Barcelona, 2410.
Jeronimus Matthaius, protonotari Apostòlic del
papa Gregori [XIII], cambrer de les causes de la
cúria de la Cambra Apostòlica, auditor general de
la cúria romana i jutge ordinari de les sentències i
censures donades en aquesta cúria i fora d’ella,
executor universal de les lletres apostòliques i de
qualssevol altres del papa i referendari de la seva
signatura, 2590.
JESU (Santa Maria de Jesús), monestir. Vegeu
BARCELONA.– Monestirs i convents.
JOAN, fill del difunt Joan Boquet, doctor en ambdós drets i del Reial Consell, i d’Aldonça, germà
de Francesc, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona,
i de Miquel, 2493. // — (Benet), notari públic de
Barcelona, difunt, 2637.
JOANA, filla de Francesc Riera, pagès, de la parròquia de Sant Julià del Fou, germana de Joan Pau
Riera, muller de Joan Gual del Bosc, 2658. // —,
filla del difunt Felip Ribes, donzell de la vila de
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Palamós, i de Caterina, ara ambdues residents a
Sevilla, germana d’Andreu, Guillem, Melcior, també
resident a Sevilla, Antoni i Felip, 2432, 2433. // —,
filla i hereva substituta d’Antoni Balla, hostaler i
pagès, de la parròquia de Santa Engràcia, de la
baronia del castell i terme de Montcada, germana
de Jaume i d’Elisabet, 2512. // —, muller de
Baltasar Soler, negociant, ciutadà de Barcelona,
difunta, 2633. // —, muller de Bernat Safont, mare
de Bernat, Francesc i Miquel Safont, d’Elionor
Bruguera i Safont, muller d’Onofre Bruguera, doctor en medicina, ciutadà de Barcelona, i d’Elisabet
Sunyera i Safont, muller de Francesc Sunyer, notari
de Barcelona, difunta, 2444. // —, Juana, muller de
Jaume Parareda, pagès, de la parròquia de Santa
Maria de Llinars, a la diòcesi de Barcelona, senyor
útil i possessor del mas Parareda, 2607. // —,
muller de Joan Grau, negociant, de la vila de Ponts,
pares de Joan, paraire de draps de llana, 2632. //
—, muller de Joan Grau, paraire de draps de llana,
de la vila de Ponts, 2632.

JOVELLS (mossèn). Vegeu JOVELLS (Jeroni). // —
(sor Beneta), de l’orde dominicà, habitant a
Barcelona, hereva universal del seu difunt nebot
Joan Honorat Jovells, notari públic de Barcelona,
germana de Jeroni Jovells, prevere, beneficiat a la
seu de Barcelona, 2569. // — (Jeroni, Hierònym),
prevere, beneficiat a la seu de Barcelona, germà
de sor Beneta Jovells, de l’orde dominicà, habitant a Barcelona, hereus universals del seu difunt
nebot Joan Honorat Jovells, notari públic de
Barcelona, 2569. // — (Joan Honorat, Joannes
Honoratus), notari públic de Barcelona, 2492,
notari públic per tota la terra i la dominació
reials, ciutadà de Barcelona, fill i connotari de
Pere Jovells, notari públic de Barcelona, 2412,
difunt, 2514, 2537, 2569. // — (Paula), vídua de
Joan Honorat Jovells, notari públic de Barcelona,
2569. // — (Pere, Petrus), notari públic de
Barcelona, 2397, 2398, pare i connotari de Joan
Honorat Jovells, difunt, 2412, connotari d’Esteve
Gener, difunt, 2423.

JOFRE (Joan, micer), doctor en ambdós drets, del
Consell Reial civil o Reial Audiència del principat
de Catalunya, ciutadà de Barcelona, espòs de
Magdalena, 2541, 2542, difunt, 2543-2545. // —
(Magdalena), muller de Joan Jofre, doctor en
ambdós drets, del Consell Reial civil del principat
de Catalunya, ciutadà de Barcelona, 2541, 2542,
vídua, 2543-2545.

JOVENTELLS (Guerau), del lloc de Bescanó, a la
diòcesi de Girona, batxiller en arts i filosofia,
2621.

JORBA (Elionor), filla i hereva universal substituta
de Joan Guardiola, llibreter, ciutadà de Barcelona,
i d’Àngela Clos, germana de Joan Benet, Bernat,
Llorenç i Elisabet, donzella, 2410. // — (Lluís,
Lodovicus), notari públic de Barcelona, 2419,
2432, 2433, 2438, 2439, 2476, 2490, 2521, 2527,
2570, 2575, 2577, escrivà de la universitat de
l’Estudi General, 2449, tutor dels fills de Joan
Guardiola, llibreter, ciutadà de Barcelona, 2410.
JOSEP, fill de Miquel Joan Quintana, donzell, domiciliat a Barcelona, doctor en ambdós drets i del
Reial Consell civil i regent seu en el Suprem
d’Aragó, i de Violant Quintana i Olives, germà
d’Anna Maria, Magdalena i Miquel, 2622.

JOVER (Joan), prevere beneficiat de la catedral de
Barcelona, administrador de la capella de Sant
Sever, 2403-2405, 2407.
JÚLIA BENETA ANTÒNIA, muller de Francesc Carnicer,
adroguer, ciutadà de Barcelona, 2570, 2575.
JULIÀ (Bernat), beneficiat a Santa Maria del Pi,
administrador i protector de l’hospital de preveres pobres de Sant Sever, de Barcelona, 2504.
JUNYENT (mossèn), 2435. // — (Jaume), notari
públic de Barcelona, escrivà de l’ofici de la Batllia
General de Catalunya per Mencía de Zúñiga i de
Requesens, senyora útil de la dita escrivania, 2600.
// — I D’ERILL (Jerònima de), muller de Miquel
Joan de Junyent i de Rovira, 2520. // — I DE
ROVIRA (Miquel Joan de), ciutadà de Barcelona,
espòs de Jerònima de Junyent i d’Erill, 2520.

345

Índex onomàstic i de matèries

JUTAVILA (Francesc de), duc de Saint Germain,
senyor de la Campana, d’Albalà i de la vila de
Gaucedilla, cavaller de l’orde de Sant Jaume de
l’Espasa, preceptor del Consell Reial o del regne
de Nàpols i Suprem d’Itàlia, lloctinent i capità
general al principat de Catalunya i els comtats del
Rosselló i de la Cerdanya, 2689.
JUTGE (Francesc), notari públic de Barcelona, 2659.
JUTGLAR (Joan), mercader, ciutadà de Barcelona,
marmessor del testament de Gaspar Donado,
barber i músic, ciutadà de Barcelona, 2546, 2550,
2554.

L LANOS (Luis de), agent general d’Espanya a
Roma, 2708.
LLAVANERES (Montserrat), mercader, clavari de la
ciutat de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de la dita ciutat, 2645.
LLANZA (Josep de), secretari de la Corporació
Municipal de Barcelona, 2707.
LLAVALLOL (Pau), prevere, rector de la parròquia
de Sant Cugat del Rec, de Barcelona, 2664.
LLEDÓ (Pere), mercader, ciutadà de Barcelona,
pare d’Eulàlia Vinyes, difunt, 2452.

L
LENTISCLÀ (Nicolau), notari públic de Barcelona,
2507, 2630, gendre i connotari de Francesc Gual,
ambdós notaris públics de Barcelona, 2422, 2454,
síndic substitut de Francesc Gual, connotari i síndic de la ciutat de Barcelona, 2548, procurador
de la causa pia fundada per Constança Desplà,
difunta, 2630, procurador de la causa pia fundada
per Andreu de Malla, difunt, ciutadà de
Barcelona, 2630.

LLEGET (Joan), notari públic, regent la notaria i
l’escrivania de la vila i el terme del castell de
Tossa, 2675, 2676.
LLEIDA, municipi cap de la comarca del Segrià,
diòcesi, 2703.
LLEIDA (Gaspar), síndic i clavari de la universitat
de Barcelona, 2412, 2490.

LETGET (Salvador), notari públic de Barcelona, 2549.

LLENES (Mateu), de la vila de Sort, del marquesat
de Pallars i diòcesi d’Urgell, 2619

LIRANA (Pere), agricultor, ciutadà de Barcelona,
fiador, 2485.

LLENGUADOC, Languedochs, 2491, 2681,
2682.

LIULA (Joan Lluís), doctor en arts i medicina, ciutadà, cònsol primer de la ciutat de Tarragona, marmessor de la causa pia fundada per Constança
Desplà i distribuïdor i consignador de la tercera
part de les seves rendes als més propers en grau
de parentiu i consanguinitat, 2606, 2617, 2634.

LLEOPARD, Llopart (Pere), pagès de la Pobla de
Montcada, difunt cosí de Joan Borrell, pagès de la
parròquia de Sant Vicenç de Mollet, 2498, 2499.

L LANAS (Sebastià), notari públic, ciutadà de
Barcelona, 2616.

LLEU (Francesc), mercader, ciutadà de Barcelona,
administrador del bací de pobres vergonyants de
la parròquia de Santa Maria del Mar, 2580, 2583.
// — (Gaspar), mercader, ciutadà de Barcelona,
tutor d’Anna, Elionor, Jerònima i Cecília, filles del
difunt Joan Prats, taverner, ciutadà de Barcelona, i
de Francina, 2599.

LLANÇA (Tomàs de, Thomàs de), 2574, 2639,
2658.

LLOBET (Pere Joan, Pera Joan), mercader, ciutadà
de Barcelona, 2562.

LLADÓ (Pau), canonge de la seu de Vic, 2596, 2597.
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LLOMBARD (Guillem), coraller, ciutadà de Barcelona,
primer marit de Caterina, pares de Tecla Cecília,
difunt, 2637. Vegeu GARCIA (Caterina).
L LOP (Rafael, Rafel), mercader, ciutadà de
Barcelona, 2482.
LLOR (Jeroni dez), donzell, regent la vegueria de
Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 2493.
LLÒRIA (Lluís Roger de), castlà de la castlania del
lloc i castell de Granyena, a la vegueria de
Cervera i diòcesi de Vic, 2619.
LLUCH I GARRIGA (Joaquim), bisbe de Barcelona,
2708.
LLUÍS I, rei d’Etrúria, casat amb Maria Lluïsa, filla
dels reis d’Espanya Carles IV i Maria Lluïsa, 2704.
// — XIV, rei de França i de Navarra, comte de
Barcelona i dels comtats del Rosselló i de la
Cerdanya, 2677, 2681-2683.

LLUNELL (Pere), notari públic de Barcelona, 2641.
[ I P ERES ] (Ferran de), arquebisbe de
Tarragona, canceller i del Consell Reial, 2448.

LOACES

LÓPEZ (fra Pere), ecònom de l’abat i convent de
Santa Maria de Montserrat, 2530.
LORENA (Enric de), comte d’Harcourt, de Brionne
i d’Armagnac, lloctinent i capità general de
Catalunya i dels comtats del Rosselló i de la
Cerdanya, 2677.
LORIS (Joan Dimes), bisbe de Barcelona, 2589,
2614, regent la cancelleria i el Suprem Consell
Reial, 2448, tutor de Fèlix Malendric, impúber, fill
pupil i hereu universal de Joan Malendric, habitant
de Barcelona, 2631.
LUAYNA (Miquel), àlies Maltès, pescador, ciutadà
de Barcelona, espòs d’Elisabet, 2418, 2423.
LULL. Vegeu LLULL (Frederic) i LLULL (Joan Lluís).

LLUÏSA, muller de Benet Ferrer, notari reial, ciutadà de Barcelona, 2497.
LLULL, Lull (Frederic, mossèn Federic), fill de Joan
Lluís Llull, ambdós ciutadans de Barcelona, espòs
d’Isabel Llulla, 2403-2405, 2407. // — (Joan),
espòs d’Anna, pare de Joan Lluís Llull, ciutadà de
Barcelona, 2403. // —, Lull (Joan Lluís, Joan Luys),
fill de Joan Lull i d’Anna, pare de Frederic, ambdós
ciutadans de Barcelona, 2403-2405, 2407. // —
(Joan), ciutadà de Barcelona, hereus, difunt, 2595.
LLULLA (Isabel), muller de Frederic Llull, ciutadà
de Barcelona, 2403.
LLUNA I DE CAMPORRELLS, Luna y de Camporrells
(Elisabet de, Isabel de, Ysabel de), muller de
Francesc de Lluna, cavaller, de la milícia de Sant
Jaume de l’Espasa, habitant de Barcelona, 2442. //
—, Luna (Francesc de, Francisco de), cavaller, de
la milícia de Sant Jaume de l’Espasa, habitant de
Barcelona, espòs d’Elisabet de Lluna i de
Camporrells, 2442.

LUQUÈS (Miquel), espòs de Cecília, germana de
Jaume de Mitjavila, major, ciutadà de Barcelona,
oncle de Miquel Àngel de Mitjavila, el seu hereu
universal, 2442. Vegeu MITJAVILA.
M
MACIÀ (Amador), del lloc de Torallola, de la varvassoria de Toralla, a la diòcesi d’Urgell, 2619.
MADRID, capital del regne de Castella i actualment de l’estat espanyol, comunitat autònoma
homònima, 2517, 2622, 2636, 2684-2686, 2688,
2691, 2692, 2703, 2708, canviadors i bancs, taules, 2636, Cort, 2636, Hospital General, 2622.
MAELLA, municipi del Baix Aragó, 2657.
MAGAROLA (Jaume), mercader de Barcelona, 2653.
MAGDALENA, donzella, criada de Galceran Miquel,
doctor en drets, ciutadà de Barcelona, i de
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Marianna, 2501. // —, filla de Miquel Joan
Quintana, donzell, domiciliat a Barcelona, doctor
en ambdós drets i del Reial Consell civil i regent
seu en el Suprem d’Aragó, i de Violant Quintana i
Olives, germana d’Anna Maria, Josep i Miquel,
2622. // —, monja de Valldonzella, filla de Miquel
Bastida, ciutadà de Barcelona, i d’Emerenciana,
germana de Joan Miquel, d’Àngela Cartellana i
Emerenciana, monja del dit monestir, 2602. // —,
muller de Joan Soler, donzell, domiciliat a
Barcelona, pares de Joan i de Iolant, difunta, 2552.
// —, muller de Jofre Traginer, donzell, domiciliat
a Barcelona, pares de Jaume, lloctinent del mestre
racional de la cort reial, Magdalena Vicença, vídua
de Jaume Vicenç Palau, donzell, senyor de Calafell,
Francesc, clergue i canonge de Barcelona, Elisabet
i Jerònima, donzelles, 2396. // —, vídua de Miquel
Quintana, cavaller, doctor en drets, domiciliat a
Barcelona, pares d’Hipòlita 2451. Vegeu
QUINTANA (Magdalena). // —, vídua de Perot
Mollet, cavaller, domiciliat a Barcelona, pares
d’Elionor Molleta o Avinyona, muller de Felip
d’Avinyó, donzell, domiciliat a Barcelona, 2496.
M AIOL (Joan), notari públic, tenint l’escrivania
pública de la batllia, de la vila i terme de Caldes
de Montbui, 2576.

MALET (Jaume), donzell, domiciliat a Barcelona,
padrí de Baptisme de Jaume Miquel Puig, fill pòstum del difunt Miquel Puig, donzell, domiciliat a
Barcelona, i d’Elionor Puig, testimoni, 2486.
M ALLA (Francesc de), donzell, domiciliat a
Barcelona, espòs de Francesca de Malla, difunt,
2584. // — (Francesca de), vídua de Francesc de
Malla, donzell, domiciliat a Barcelona, 2584.
MALLARS (fra Gispert), prior de Santa Maria de
Gualter i cambrer de Santa Maria de Ripoll, 2448.
MALLOL (Llorenç), fundador d’unes causes pies,
2662. // — (Pau), notari públic de Barcelona,
2515, 2516.
MALLORCA, illa del municipi de les Balears,
regne, censals, 2419, canonge de la catedral,
2697.
MALTÈS (àlies). Vegeu LUAYNA (Miquel).
M AMBLA (Pere, Petrus), notari públic de
Barcelona, 2443, 2495, 2571.

MAIMÓ (Ferran), representant del batlle general
del rei, 2448, lloctinent general a l’ofici de la
Batllia General i de la Procuració dels feus reials
de Catalunya, 2600.

M ANEGAT (Jeroni), doctor en ambdós drets,
canonge de la catedral de Barcelona, vicari general de Guillem Caçador, bisbe de Barcelona,
2447, sagristà major i procurador del capítol de la
dita església, 2452, 2456, procurador i administrador general de la Pia Almoina, 2497.

MALDONADO (Francisco), mestre general de l’orde de la Mercè, 2573.

MANRESA, municipi de la comarca del Bages,
censal, 2608, domiciliat, 2464, vegueria, 2464.

MALENDRIC (Fèlix), fill pupil i hereu universal de
Joan Malendric, habitant de Barcelona, 2631. // —
(Joan), habitant de Barcelona, pare de Fèlix
Malendric, fill pupil i hereu universal, difunt, 2631.
// —, Malendrich (Joaquim, Joachim), mercader,
ciutadà de Barcelona, procurador general de
Maria Anna Clareta i d’Ortafà i d’Elisabet
Cassadora, vídua, cohereus de Joan Claret, ciutadà de Barcelona, 2402.

MAR Y MON (Felix de, Felius), regent la tresoreria,
2689.
MARALDUS (M. A.), 2674.
MARATA, municipi de les Franqueses del Vallès,
comarca del Vallès Oriental, 2435.
M ARCET (fra Francesc), franciscà, nebot de
Caterina Serra, 2613. // — (Pere), ballester, ciuta-
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dà de Barcelona, espòs de Francina, pares de
Caterina Serra, difunt, 2613.
MARGARIDA, filla d’Elionor, criada de Galceran
Carbó, ciutadà de Barcelona, muller de T. Valls,
mare de Paula, 2438, 2439. // —, filla de Francesc
Petit, mestre de cases, ciutadà de Barcelona, i de
Francina, germana de Francesc, l’hereu universal,
2612. // —, muller de Bartomeu Gener, agricultor d’Olesa, 2581. // —, muller de Joan Granell,
notari, de la vila d’Anglesola, cunyada de Jaume
Granell, 2436. // —, muller de Salvador Colom,
pagès de la vila de Sant Boi de Llobregat, 2507. //
—, muller de Simeó Ripoll, paraire de draps de
llana, de Vilafranca del Penedès, 2666. // —, vídua
de Bernat Oliver, de la vila de l’Hospitalet, germana de Jaume Colom, pagès, de la vila de Sant
Boi de Llobregat, mare de Francesc, 2421. //—,
vídua de Llorenç Cirera, sastre, ciutadà de
Barcelona, pares dels diversos fills i hereus entre
els quals Melcior, pupil, 2631.
MARGARIT (Josep), 2684.
MARIA, muller de Segimon Francesc Roquer, mercader, senyor i hereu de la casa del Roquer, de la
parròquia de Sant Quirze d’Arbúcies, a la diòcesi
de Girona, filla de Rafel Figarola, pagès, de la parròquia de Santa Maria de Seva, a la diòcesi de
Vic, i de Joana, difunta, 2620. // — AGNETA, filla
pupil·la del difunt Bernat Caixanes, mestre en
arts i doctor en medicina, ciutadà de Barcelona,
2645. // — ÀNGELA, Mariàngela, abans d’Aguilar,
muller de Gaspar Dusai, abans d’Aguilar, donzell,
domiciliat a Barcelona, 2585. // — A NNA ,
Marianna, pubilla, filla i hereva universal del difunt
Joan Rifós, mercader, ciutadà de Barcelona, i
d’Elisabet Paula, néta del difunt Pere Folcrà, botiguer de teles, ciutadà de Barcelona, muller de
Pere de Tamarit, donzell, domiciliat a Barcelona,
2412, 2416. Vegeu TAMARIT. // — ANNA, muller
de Joan Galibà, escudeller, ciutadà de Barcelona,
2483. // — ANTÒNIA, princesa de Nàpols, filla del
rei de Nàpols i de les Dues Sicílies, muller de
Ferran, príncep d’Astúries, fill dels reis d’Espanya
Carles IV i Maria Lluïsa, 2704. // — CRISTINA,

reina regent d’Espanya, 2709. // — ISABEL, filla
dels reis d’Espanya Carles IV i Maria Lluïsa, muller
de Francesc Genar, fill i hereu del rei de Nàpols i
de les Dues Sicílies, 2704. // — LLUÏSA, filla dels
reis d’Espanya Carles IV i Maria Lluïsa, muller de
Lluís I, rei d’Etrúria, 2704. // — L LUÏSA , reina
d’Espanya, muller del rei Carles IV, 2704.
MARIANNA, muller de Francesc Eroles, mercader,
ciutadà de Barcelona, 2509. // —, segona muller,
marmessora i hereva universal, mentre no es casi,
de Galceran Miquel, doctor en drets, ciutadà de
Barcelona, pares de Jeroni, Jaume, Antoni, Bernat
i Marquesa, 2501.
MARIMON (Bernat Joan de), donzell, domiciliat a
Barcelona, vidu de Rafaela de Marimon i de Jaffer,
pares de Plegamans, l’hereu universal, Francesc,
Guerau i Dionísia, senyor del castell i terme de
Sant Marçal, fill dels difunts Plegamans de
Marimon, donzell, domiciliat a Barcelona, i d’Àngela de Marimon i d’Estanyol, 2549. // —
(Onofre de), ciutadà i clavari de la ciutat de
Barcelona, síndic i procurador de la universitat de
la dita ciutat, 2425-2428, marmessor de Galceran
Carbó, ciutadà de Barcelona, 2438, 2439. // —
(Plegamans de). Vegeu FRANC (Plegamans de). //
— (Plegamans de), donzell, domiciliat a
Barcelona, espòs d’Àngela de Marimon i
d’Estanyol, pares de Bernat Joan de Marimon,
donzell, domiciliat a Barcelona, senyor del castell i
terme de Sant Marçal, difunt, 2549. // —
(Plegamans de), fill i hereu universal de Bernat
Joan de Marimon, donzell, domiciliat a Barcelona,
senyor del castell i terme de Sant Marçal, i de la
difunta Rafaela de Marimon i de Jaffer, germà de
Francesc, Guerau i Dionísia, 2549. // — I BURGUÈS
(Elionor de), muller de Plegamans Franc, òlim de
Marimon, habitant de Barcelona, nora i marmessora de Bernat Joan de Marimon, donzell, domiciliat a Barcelona, senyor del castell i terme de Sant
Marçal, 2549, 2580, 2583. // — I D ’E STANYOL
(Àngela de), muller de Plegamans de Marimon,
donzell, domiciliat a Barcelona, pares de Bernat
Joan de Marimon, donzell, domiciliat a Barcelona,
senyor del castell i terme de Sant Marçal, difunta,
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2549. // — I DE JAFFER (Rafaela de), muller de
Bernat Joan de Marimon, donzell, domiciliat a
Barcelona, senyor del castell i terme de Sant
Marçal, pares de Plegamans, Francesc, Guerau i
Dionísia, difunta, 2549.

MASA (Antoni), paraire de draps de llana, ciutadà
de Barcelona, espòs d’Anna, 2492.

MARQUESA, filla de Galceran Miquel, doctor en
drets, ciutadà de Barcelona, i de Marianna, germana de Jeroni, Jaume, Antoni i Bernat, germanastra de Perot, 2501. // —, muller de Joan
Canals, pagès, natural de la vila de Puigcerdà,
pares de Margarida Albar, muller de Jaume Albar,
hortolà, ciutadà de Barcelona, difunta, 2616.

MASGRAU (Joan), negociant, ciutadà de Barcelona,
2667.

MARQUET (Francesc), ciutadà de Barcelona, espòs
d’Eulàlia, pare de Jerònima Beneta Vila, vídua de
Pere o Perot Vila, cavaller, domiciliat a Barcelona,
i de Ramon Marquet, cavaller, difunt, 2445. // —
(Gabriel), vicari general i administrador de l’arquebisbat de Tarragona en situació de seu
vacant, 2606, 2617. // — (Guerau), ciutadà de
Barcelona, difunt, 2424. // — (Ramon), cavaller,
ciutadà de Barcelona, fill de Francesc Marquet,
ciutadà de Barcelona, i d’Eulàlia, germà i hereu de
Guerau Marquet, d’Anna, monja del monestir de
Jonqueres, i de Jerònima Vila, 2424, germà, marmessor i hereu de Jerònima Beneta Vila, 2445.
MARTÍ (Benet), prevere beneficiat a l’església de
Santa Maria del Mar, 2413. // — (Egidius), 2700.
// — (Francesc), conseller i jutge de la cort reial,
2677. // — (Francesc Sebastià, Francesch
Sebastià), donzell, domiciliat o habitant de
Barcelona, 2540, coadjutor a l’ofici del mestre
racional, 2618. // — (Francesc), notari públic de
Barcelona, 2637. // — (Pau), corredor de pelfa i
jurat de la ciutat de Barcelona, 2409. // — DE
LEYDA (Joan), 2397.
MAS (Francesc), guanter, ciutadà de Barcelona,
2664. // — (Lluís), doctor en lleis, de la cort de la
vegueria de Barcelona, 2445. // — (Miquel),
argenter, ciutadà de Barcelona, espòs d’Anna,
2502. // — (Pere), botiguer de tall de la vila de
Moià, 2663.

MASCLANS (Salvador), notari públic de Barcelona,
2612, 2633.

M ASNOVELL (Pau), donzell, doctor en ambdós
drets, domiciliat a Barcelona, espòs de Jerònima
Masnovell i Ferrera, 2641. // — I F ERRERA
(Jerònima) muller de Pau Masnovell, donzell, doctor en ambdós drets, domiciliat a Barcelona, 2641.
MASSAGUER (Jaume), notari públic de Barcelona,
2506, 2586.
M ASSANET (Bartomeu Agustí de), ciutadà de
Barcelona, espòs de Caterina, difunt, 2551.
MASSÓ (Narcís), notari i escrivà jurat de la cort de
la vegueria de Barcelona, 2485, 2486, 2488, 2496.
MASSOT (cònjuges). Vegeu MASSOT (Miquel). // —
(Miquel), pagès o agricultor, ciutadà de Barcelona,
espòs de Montserrada, 2591, 2592. // —
(Montserrada, Monssarrada), muller de Miquel
Massot, agricultor, ciutadà de Barcelona, 2591,
2592.
MATARÓ, municipi de la comarca del Maresme,
censos, 2637.
MATARÓ (Antoni), notari públic de la vila i el
terme del castell de Tossa i regent la seva notaria
i escrivania, 2670, 2671, 2673.
MATEU (Antoni Joan), germà de Jaume Mateu,
prevere, de la vila de Caldes de Montbui, espòs
d’Eulàlia, cosina de Francesc Xifré, mercader, ciutadà de Barcelona, 2422. // — (Jaume), prevere,
de la vila de Caldes de Montbui, germà d’Antoni
Joan Mateu, marmessor de Francesc Xifré, mercader, ciutadà de Barcelona, 2422.
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M AURA (Antoni), president del Consell de
Ministres, 2710.
MAYNÉS (Alfons Jeroni), notari públic, ciutadà de
Barcelona, escrivà de l’ofici de la Batllia General
de Catalunya, 2653.
MECA (Antoni), fill del difunt Martí Meca, cavaller,
habitant de Barcelona, i de Maria Anna Meca,
2537. // — (Dionísia), filla del difunt Martí Meca,
cavaller, habitant de Barcelona, i de Maria Anna
Meca, 2537. // — (Jeroni), regent la vegueria de
Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 2513,
2519. // — (Maria Anna), vídua de Martí Meca,
cavaller, habitant de Barcelona, pares d’Antoni i
de Dionísia Meca, difunt, 2537. // — (Martí), cavaller, habitant de Barcelona, espòs de Maria Anna
Meca, pares d’Antoni i de Dionísia Meca, 2537. //
— I DE FERRERA (Marianna), filla de Jordi Benet de
Marimon, neboda de Joana Anna Carbona, de
l’orde de cavalleria de Sant Jaume de l’Espasa
d’Uclés, domiciliada a Barcelona, 2577.
MEDIONA, municipi de la comarca de l’Alt
Penedès, terme, 2635.
MELITO DI NAPOLI, regió de la Campània, Itàlia,
2449. Vegeu H URTADO DE M ENDOZA Y DE LA
CERDA (Diego).
MENORCA, una de les illes Balears, governador
general, 2691.
MELCIOR, fill del difunt Felip Ribes, donzell de la
vila de Palamós, i de Caterina, ambdós residents
a Sevilla amb Joana, germà d’Andreu, Guillem,
Antoni i Felip, 2432, 2433.
MENSA (Onofre), cònsol de la ciutat de Tarragona,
marmessor de la causa pia fundada per Constança
Desplà i distribuïdor i consignador de la tercera
part de les seves rendes als més propers en grau
de parentiu i consanguinitat, 2606.
MERCADER (Jeroni), prevere beneficiat de la catedral de Barcelona, 2396.

MESQUITA. Vegeu MESQUITA (Castellana). // —
(Castellana), vídua de Paius (sic) de Mesquita,
donzell, domiciliat a Barcelona, procuradora
general del seu gendre Joaquim de Centelles,
donzell, habitant de Barcelona, i la seva filla
Elisabet Castellana Mesquita, muller de l’anterior,
2470. // — (Elisabet Castellana), muller de
Joaquim de Centelles, donzell, habitant de
Barcelona, 2470. // — (Paius de), donzell, domiciliat a Barcelona, espòs de Castellana Mesquita,
pares d’Elisabet Castellana Mesquita, difunt, 2470.
MESTRE (José), cal·lígraf, 2710.
MIJANS (Anna), abadessa del monestir de Santa
Elisabet, 2550, 2554.
MILLARÓ (Miquel), mestre de cases, ciutadà de
Barcelona, 2664.
MIQUEL, fill de Joan Monegal, mercader, ciutadà de
Barcelona, i de Caterina, germà d’Elisabet i del
difunt Felip, difunt, 2415. // —, fill del difunt Joan
Boquet, doctor en ambdós drets i del Reial
Consell, i d’Aldonça, germà de Francesc, doctor en
lleis, ciutadà de Barcelona, i de Joan, 2493. // —, fill
de Miquel Joan Quintana, donzell, domiciliat a
Barcelona, doctor en ambdós drets i del Reial
Consell civil i regent seu en el Suprem d’Aragó, i de
Violant Quintana i Olives, germà d’Anna Maria,
Magdalena i Miquel, 2622. // — MARC, fill i hereu
de Miquel Joan Castelló, donzell, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, i de Maria Anna
Castelló, 2431. // — (Antic), notari de Barcelona,
regent els comptes de la Diputació del General de
Catalunya, espòs d’Àngela, pares de Galceran
Miquel, doctor en drets, ciutadà de Barcelona,
difunt, 2501. // — (Antoni), notari públic de
Barcelona, difunt, 2510. // — (Ferrer), fill de l’homònim, cavaller, doctor en drets, del Consell Reial,
i d’Isabel Ferrera, 2484. // — (Galceran), doctor en
ambdós drets, ciutadà de Barcelona, hereu universal de Benet Martí, prevere beneficiat a l’església de
Santa Maria del Mar, 2413. // — (Galceran), doctor
en drets, ciutadà de Barcelona, fill dels difunts Antic
Miquel, notari de Barcelona, regent els comptes de
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la Diputació del General de Catalunya, i d’Àngela,
espòs, en primeres noces, d’Anna, pares de Perot,
i, en segones noces, de Marianna, pares de Jeroni,
Jaume, Antoni, Bernat i Marquesa, testador, 2501.
// — (Perot), fill del primer matrimoni de Galceran
Miquel, doctor en drets, ciutadà de Barcelona, i de
la difunta Anna, 2501.
MIR (Andreu Miquel), notari públic de Barcelona,
2443, 2469, testimoni, 2477. // — (Gabriel), hostaler, ciutadà de Barcelona, habitant en el seu territori, 2555. // — (Galceran), coraller, ciutadà de
Barcelona, testimoni, 2486. // — (Joan Esteve),
notari públic de Barcelona, 2602.

M OLLET (Jeroni), conseller de la ciutat de
Barcelona, 2572. // — (Jeroni), doctor en lleis, setmaner de la cort del veguer Jeroni Meca, regent la
vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i
Moianès, 2519. // — (Perot), cavaller, domiciliat a
Barcelona, espòs de Magdalena, pares d’Elionor
Molleta o Avinyona, muller de Felip d’Avinyó,
donzell, domiciliat a Barcelona, difunt, 2496.
MOLLET. Vegeu SANT VICENÇ DE MOLLET.
MOLLETA (Elionor). Vegeu AVINYONA (Elionor).
MOLNER (Nicolau), notari públic de Barcelona,
2394, 2420, 2469, 2498-2500.

MIRALLIS, 2496.
MIRET (Damià), procurador de l’església de Santa
Maria del Mar, 2489.
MITJAVILA, Mijavila (Jaume de), major, ciutadà de
Barcelona, pare i administrador de Miquel Àngel i
Jaume, menor, tots ciutadans de Barcelona, cunyat de Miquel Luquès, 2400, 2442. // —, Mijavila
(Jaume de), menor, fill de Jaume de Mitjavila,
major, germà de Miquel Àngel, tots ciutadans de
Barcelona, nebot de Miquel Luquès, 2442. // —,
Mijavila (Miquel Àngel), fill de Jaume de Mitjavila,
major, germà de Jaume, menor, tots ciutadans de
Barcelona, hereu universal del seu oncle Miquel
Luquès, 2442. // — I FRANQUESA (Francesc), doctor en drets, conseller reial, 2665.
MOIÀ, municipi de la comarca del Bages, 2663.
Vegeu BARCELONA.– Oficials reials: veguer.
MOIANÈS, sotsvegueria. Vegeu BARCELONA.–
Oficials reials: veguer.
MOLERA (Caterina). Vegeu BORRELLA (Caterina). //
— (Feliu), mercader, de la vila de Roses, procurador de la seva muller Caterina Borrella, filla del
difunt Pere Borrell, de Roses, 2419, 2433. // —
(Gaspar), procanceller del col·legi de medicina en
nom del bisbe de Barcelona, canceller de la
Universitat de l’Estudi General de Barcelona, 2669.

Molu (Remigius), clergue de la diòcesi de Verdun,
notari de les causes del Sacre Palau Apostòlic,
2604.
MONCLÚS (Gabriel), de la vila de Maella, 2657.
MONDETA, muller de Bertran Bordes, pagès, del
lloc de Daus, a la diòcesi de Tolosa, pares de
Lleonard Bordes, 2661.
MONEGAL (Joan), mercader, ciutadà de Barcelona,
primer marit de Caterina d’Àger, pares d’Elisabet
i dels difunts Miquel i Felip, 2415.
M ONER (Bartomeu), mercader, ciutadà de
Barcelona, tutor, administrador i marmessor de
fra Gervasi Colomer, fill del difunt Jaume
Colomer, també mercader, ciutadà de Barcelona,
frare novici del monestir franciscà de Nostra
Senyora de Jesús, 2470, 2508.
MONFAR (Joan Baptista de), síndic i ambaixador
de Barcelona, 2681. // — I SORS (Dídac), cavaller,
arxiver reial, escrivà de manament, abans regent
la protonotaria reial, 2677.
M ONGAI (Miquel), notari públic de Barcelona,
2406, 2413. // —, Mongay (Miquel Guillem,
Michael Guillermus), notari públic de Barcelona,
2566, 2567, 2587, 2596, 2597.
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MÒNICA JOANA, Monicha Joanna, vídua de Pere
Jovells, connotari d’Esteve Gener, ciutadà de
Barcelona, 2423.
MONISTROL DE MONTSERRAT, municipi de la
comarca del Bages, vila, 2464, 2662.
MONT (Guerau), pescador de la vila de Tossa,
2675.
M ONTAGUT (Joan), mercader, ciutadà de
Barcelona, testimoni, 2424. // — (Pere), llicenciat
i doctor en medicina, 2669.
M ONTALT (Montserrat), mercader, clavari de
Barcelona, 2630.
MONTANER (Francesc), doctor en ambdós drets,
ardiaca major de la catedral de Barcelona, conseller, regent la cancelleria i canceller reial del
Principat de Catalunya i dels comtats del Rosselló
i la Cerdanya, 2448, 2530, 2532. // — (Gabriel),
notari públic de Barcelona, 2395, 2418, 2446,
2480. // — (Lluís), beneficiat del benefici de l’altar
dels sants Simó i Judes de l’església de Cervera,
difunt, 2478. // — (Pere), síndic de Barcelona,
2688.
MONTBUI, castell i terme, en el municipi de
Bigues, comarca del Vallès Oriental, baronia de la
ciutat de Barcelona, 2435, 2685.
MONTCADA, Monchada, castell i terme, en el
municipi de Montcada i Reixac, comarca del
Vallès Occidental, baronia de la ciutat de
Barcelona, 2512, 2685, benefici sota l’advocació
de santa Maria, 2498-2500, 2603.
MONTEAGUDO, comte de. Vegeu HURTADO
MENDOZA (Francisco).

DE

MONTESA, orde militar de Santa Maria de Montesa
i Sant Jordi d’Alfama, 2691.
MONTFORT (Francesc), doctor en drets, procurador de la ciutat de Barcelona, 2678, 2679.

MONTGAI, municipi de la comarca de la
Noguera, del bisbat d’Urgell, 2513.
MONTGAT, municipi del Maresme, baronia de
la ciutat de Barcelona, 2685.
MONTILLO (Francesc), prevere, beneficiat de la
capellania de Santa Maria de l’Esperança a l’església dels Sants Just i Pastor, difunt, 2614.
MONTPALAU, castell terme de, del municipi de
Pineda de Mar, a la comarca del Maresme, 2629.
MONTSERRAT. Vegeu SANTA MARIA DE
MONTSERRAT.
MONTSERRAT (Desideri de, Desiderio de), donzell,
domiciliat a Tarragona, germá del difunt Gaspar
Fruitós, 2617, 2634. // — (Gaspar Fruitós de),
donzell, domiciliat a Tarragona, germà de
Desideri de Montserrat, 2606, difunt, 2617.
MONTSÓ, municipi d’Aragó, província d’Osca,
corts, 2448, 2602.
MORATÓ (Esteve), síndic de Balaguer, 2448.
MORÉ (Miquel), notari i escrivà jurat de la cort del
regent la vegueria de Barcelona, 2477.
MORELL (Baltasar), doctor en dret, ciutadà honrat
de Barcelona, 2659.
MOSTARÓS (Antoni), doctor en medicina de la
Universitat de Barcelona, 2669.
M OTTE G UDENCOURT (Felip de la), duc de
Cardona, par i mariscal de França, conseller, lloctinent i capità general de Catalunya i dels comtats
del Rosselló i de la Cerdanya, 2683.
MUNT (Mateu), prevere d’Urgell, 2614.
MUNTELLS (Francesc), fill de Jeroni Muntells, teixidor de vels i corredor d’orella, ciutadà de
Barcelona, i de Magdalena, germanastre de Jaume
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Rafael Muntells, clergue de Barcelona, i Joan
Francesc Muntells, fills del primer matrimoni del
pare, 2541-2545. // — (Jaume Rafael), clergue de
Barcelona, fill de Jeroni Muntells, teixidor de vels i
corredor d’orella, ciutadà de Barcelona, i de la
difunta Iolant, germà de Joan Francesc Muntells,
germanastre de Francesc Muntells, fill del segon
casament del pare, 2541-2545. // — (Jeroni,
Hieròn[ym]), teixidor de vels i corredor d’orella,
ciutadà de Barcelona, procurador general dels
seus fills Jaume Rafael Muntells, clergue de
Barcelona, i Joan Francesc Muntells, fills del seu
primer matrimoni amb la difunta Iolant, pare i legítim administrador dels dits fills i de Francesc
Muntells, fill del segon casament amb Magdalena,
2541-2545. // — (Joan Francesc), fill de Jeroni
Muntells, teixidor de vels i corredor d’orella, ciutadà de Barcelona, i de la difunta Iolant, germà de
Jaume Rafael Muntells, clergue de Barcelona, germanastre de Francesc Muntells, fill del segon casament del pare, 2541-2545. // — (Magdalena),
segona muller de Jeroni Muntells, teixidor de vels i
corredor d’orella, ciutadà de Barcelona, pares de
Francesc Muntells, 2541-2545.
MUROS (Diego de), mestre en sagrada teologia,
provincial de l’orde de Santa Maria de la Mercè
dels Captius a la província dels regnes de Castella
i Portugal, 2590.
MURTRA (Sebastià), notari reial, en nom de Nuri
Joan Fogassot, escrivà reial de manament, 2498,
2500.
N
NADAL (Bartomeu), notari públic de la vila de
Talarn, 2619.
NÀPOLS, capital de l’antic regne de Nàpols, i de la
regió de la Campània, província homònima, Itàlia,
regne, 2446, 2689, prínceps, 2704-2706. // — I DE
LES DUES SICÍLIES, prínceps, 2704-2706.
NAVARRA, reis, 2677, 2682, 2683.

NEGRELL (Antic, Anticus), rector de la parròquia
de Sant Pere de Bigues, a la diòcesi de Barcelona,
beneficiat del tercer benefici de Santa Caterina a
la catedral de Barcelona, 2589.
NIELL (Miquel), davantaler, ciutadà de Barcelona,
espòs de Paula Niella, difunt, 2615.
NIELLA (Paula), vídua i hereva en vida natural seva
de Miquel Niell, davantaler, ciutadà de Barcelona,
2615.
NOVELL (Antic), del lloc de Butsènit [d’Urgell],
2513. // — (Ramon), passamaner, obrer de la
ciutat de Barcelona, 2548.
O
OÏNO? (Antic), hortolà, ciutadà de Barcelona, 2406.
OLESA [DE MONTSERRAT], municipi de la
comarca del Baix Llobregat, 2581.
OLIVER (Bernat), de la vila de l’Hospitalet, espòs de
Margarida, germana de Jaume Colom, pagès, de la
vila de Sant Boi de Llobregat, pare de Francesc,
difunt, 2421. // — (Francesc), de l’Hospitalet, nebot
de Jaume Colom, pagès, de la vila de Sant Boi de
Llobregat, tutor de Jaume, Baldiri i Antiga, fills de
Jaume Colom, pagès, de la vila de Sant Boi de
Llobregat, i de Francina, 2421. // — (Guillem), administrador de l’Hospital de Barcelona, 2627. // —
(Isabel), abadessa de Sant Pere de les Puelles, 2658.
// — (Joan), donzell, nebot carnal del difunt Àngel
Bastida, ciutadà de Barcelona, 2477. // — (Joan),
sastre, habitant a la parròquia de Sant Andreu de
Palomar, 2643. // — (Miquel), donzell, nebot carnal
del difunt Àngel Bastida, ciutadà de Barcelona,
2477. // — (Pere Antic), de Sant Lleïr, fiador, 2435.
OLLER (Francí), mercader, ciutadà de Barcelona,
espòs d’Isabel, difunt, 2510. // — (Guillem
Ramon), beneficiat a la seu de Barcelona, administrador i protector de l’hospital de preveres
pobres de Sant Sever, de Barcelona, 2504. // —
(Joaquim), escrivà jurat de Pau Gomar, notari

354

Índex onomàstic i de matèries

públic de Barcelona, 2551. // — (Miquel), velluter, ciutadà de Barcelona, espòs de Caterina,
difunt, 2601, 2609. // — (Onofre Guillem), doctor en decrets i procurador del mestre general
de l’orde de Santa Maria de la Mercè dels
Captius de Barcelona, 2590.
OLLERA (Caterina, Chaterina), vídua de Miquel
Oller, velluter, ciutadà de Barcelona, 2601, 2609.

ORTIZ (Jeroni), doctor en lleis, jutge setmaner de
la cort de Lluís de Gualbes, donzell, regent la
vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i
Moianès, 2547.
ORTS (Jeroni), doctor en ambdós drets, ciutadà
de Barcelona, setmaner del regent la vegueria de
Barcelona, 2550.
P

OLLERS (Ambròs d’), doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, espòs de Jerònima d’Ollers i de
Vilanova, pares de Jeroni d’Ollers, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, difunt, 2623-2625.
// — (Jeroni d’), doctor en ambdós drets, ciutadà
de Barcelona, fill d’Ambrós d’Ollers, doctor en
ambdós drets, ciutadà de Barcelona, i de Jerònima,
2623-2625. // — (Jeroni d’), doctor en drets, ciutadà honrat de Barcelona, clavari de la ciutat, 2654.
// — I DE VILANOVA (Jerònima d’), vídua d’Ambròs
d’Ollers, doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, pares de Jeroni d’Ollers, doctor en
ambdós drets, ciutadà de Barcelona, 2623-2625.
OLSINA, Olzina (Gabriel), arxiver, escrivà reial de
manament i notari públic, habitant de Barcelona,
2548, 2568, 2628. // — (Josep), donzell, escrivà
reial de manament, domiciliat a Barcelona, casat
amb Magdalena, 2662. // — (Magdalena), abans
Serinyana, muller de Josep Olsina, 2662.
OMS (Miquel d’), donzell, domiciliat a Barcelona,
pare de l’homònim, testador, 2469. // — (Miquel
d’), fill i hereu universal de l’homònim, donzell,
domiciliat a Barcelona, 2469. // — (Miquel d’),
mercader, ciutadà de Barcelona, 2401.
ORBE Y LARRATEGUI (Andrés de), arquebisbe de
València, abans bisbe de Barcelona, 2698.
ORISTANY, municipi de l’illa de Sardenya, arquebisbe d’, 2687.
ORTAFÀ (Berenguer), noble, habitant de Barcelona,
resident al castell de Sant Marçal, espòs de Maria
Anna Clareta i d’Ortafà, 2402.

PALAMÓS, municipi de la comarca del Baix
Empordà, 2419, 2432, 2433, 2476.
P ALAU (Enric des, Henric dez), habitant de
Barcelona, sogre de Francesc Salbà, donzell, domiciliat a Barcelona, 2503. // — (Francesc), de Sant
Genís de l’Ametlla, marmessor d’Antoni Balla, hostaler i pagès, de la parròquia de Santa Engràcia, de
la baronia del castell i terme de Montcada, 2512. //
— (Joan), escrivà reial de manament i notari
públic, habitant de Barcelona, 2522.
PALAUDÀRIES (Joan), donzell, domiciliat a Barcelona,
espòs de Marquesa, 2611. // — (Marquesa), vídua
de Joan Palaudàries, donzell, domiciliat a Barcelona,
2611.
PALERM, capital de l’antic regne de Sicília i de la
regió i província homònimes, Itàlia, cònsol dels
catalans, 2644.
PALLACH (Pau), canonge aniversarier de la seu de
Vic, 2596, 2597.
P ALLARÈS (Antoni), dit Alarb, del carrer de la
Galera, de Reus, 2633. // — (Antoni Tomàs), mestre de cases, ciutadà de Barcelona, tutor dels fills
d’Eufrasina i del difunt Antoni Cuberta, mestre de
cases, ciutadà de Barcelona, 2547, 2550, 2554.
PALLARESA (Francina), relacionada amb la família
Quintana, 2578.
PALLARS, marquesat de, sotsveguer del, 2619.
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PALMA [D’EBRE], la, municipi de la Ribera d’Ebre,
baronia de la ciutat de Barcelona, lloc, 2685, 2688.

PARETS. Vegeu SANT ESTEVE DE PARETS.
PARÍS, 2681, 2682.

PALOU, SANT JULIÀ DE PALOU, Sanct Julià de
Palou, parròquia, antic poble i actual barri de
Granollers, comarca del Vallès Oriental, 2435,
2437.
P ALOU (Jaume Vicenç de), donzell, senyor de
Calafell, espòs de Magdalena Vicença, filla de
Jofre Traginer i de Magdalena, germana de Jaume,
lloctinent del mestre racional de la cort reial,
Francesc, clergue i canonge de Barcelona, Elisabet
i Jerònima, donzelles, difunt, 2396.
PANERES (Bartomeu), prevere, de la vila de Ponts,
2632.
PAPIOL (Benet), candeler de cera, ciutadà de Barcelona, tutor de Pere Pau Magí Rifós, pubill, fill i hereu
universal del difunt Salvador Rifós, sastre, ciutadà
de Barcelona, 2546.
P ARAIRE (Guiomar, Guielmar), muller d’Antoni
Paraire, burgès de Puigcerdà, filla de Joana Fanera,
vídua de Joan Cristòfol Faner, doctor en lleis, ciutadà
de Barcelona, germana de Montserrat Faner, donzell, domiciliat a Barcelona, i de Jerònima Ferrera,
muller d’Antoni Ferrer, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, 2460-2462, 2523. // —
(Joan–sic), burgès de Puigcerdà, espòs de Guiomar o
Guielmar Paraire, germana de Montserrat Faner,
donzell, domiciliat a Barcelona, 2523.
PARAREDA (mas), situat a la parròquia de Santa
Maria de Llinars, 2607.
PARAREDA (Jaume, Jauma), pagès, de la parròquia de
Santa Maria de Llinars, a la diòcesi de Barcelona,
senyor útil i possessor del mas Parareda, espòs de
Joana, 2607.
PARELLADA DEL MAS BORT, peça de terra
situada a la parròquia de Palou, al lloc conegut com
Pla de la Calçada, terra de conreu del mas Bou,
2435.

P ASQUAL (Pere), flequer, germà de Beneta?,
muller de Joan Carreres, 2465. // — (fra Ramon),
prior del convent de Santa Caterina, 2570, 2575.
PASTOR (Pere Pau), notari públic de Barcelona,
2667.
PAU II, papa, 2590, 2640.
P AULA , filla de T. Valls i de Margarida, néta
d’Elionor, criada de Galceran Carbó, ciutadà de
Barcelona, 2438, 2439.
PEÇA, la, peça de terra situada al davant del mas
Bou, 2435.
PEDRALBES. VEGEU BARCELONA.– Monestirs
i convents.
PEDRALBES (Elisabet Anna), muller de Francesc
Pedralbes, notari públic de Barcelona, hereva universal del seu difunt germà Maties Celitons,
també notari públic de Barcelona, 2595. // —
(Francesc, Francesch), espòs d’Elisabet Anna
Pedralbes, hereva universal del seu difunt germà
Maties Celitons, també notari públic de
Barcelona, 2595, tutor de Miquel Ferrer, pubill, fill
del difunt homònim, mercader, ciutadà de
Barcelona, difunt, 2417. // — (Francesc,
Franciscus), notari públic de Barcelona, pare de
Galceran Sever Pedralbes, notari públic de
Barcelona, 2441, 2495, 2508, 2514, 2537, 2569,
2631. // — (Galceran Sever), notari públic de
Barcelona, fill del difunt Francesc Pedralbes, 2495,
2662.
PEGUERA (Alexandre de), domiciliat a Barcelona i
a Manresa, segon marit de Violant Clareta, vídua
de Joan Claret, 2464. // — (Violant de), filla i
hereva universal de Jaume Brunet, vídua en primeres noces del difunt Joan Claret, ambdós mercaders, ciutadans de Barcelona, ara muller
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d’Alexandre de Peguera, domiciliat a Barcelona i
a Manresa, 2464.
PENEDÈS, ardiaca del, 2635, 2649, 2666, vegueria,
2649.
PENELLA (Salvador), síndic i procurador de la vila
de Ponts, 2601.
PENYAFORT (Ramon de), sant, patró de la ciutat
de Barcelona, 2678, 2679.
PERE III, rei de Catalunya-Aragó, 2548.
PERIS (Francesc), abans clergue de Barcelona, ara
prevere, com a procurador de l’abadessa i del
monestir de Sant Pere de les Puelles, 2626.
P ERNES I DE P ONÇ (Susanna de), muller de
Bartomeu de Vilanova, domiciliat a la vila de Flix,
pares de Pere de Vilanova, donzell, doctor en
drets, domiciliat a Barcelona, difunta, 2451.
PERPINYÀ, ciutat capital del Rosselló, França,
2481.
PETIT (Francesc, Francesch), mestre de cases, ciutadà de Barcelona, 2495, testador, espòs de
Francina, pares de Margarida i Francesc, l’hereu
universal, 2612.
P ETITA (Francina), muller i marmessora de
Francesc Petit, mestre de cases, ciutadà de
Barcelona, pares de Margarida i Francesc, 2612.
PIJORELL (Joan), causídic, ciutadà de Barcelona,
procurador de Caterina Ollera, 2609.
P ILA (Gervasi ça), clavari de la ciutat de
Barcelona, 2611.
PINEDA [DE MAR], municipi de la comarca del
Maresme, parròquia de, 2629.
Pinettus, 2687.

PINÓS I MAI (Jeroni de, Hierònym de), el fill segon
de l’hereu de dit Jeroni, hereu universal substitut
d’Elionor de Santcliment Vidala i Desplà, 2443,
de l’orde de Sant Jaume de l’Espasa, del regne de
Castella, habitant de Barcelona, tutor d’Anna,
Elionor, Jerònima i Cecília, filles del difunt Joan
Prats, taverner, ciutadà de Barcelona, i de
Francina, 2599.
P IQUER (fra Marc), conventual ecònom del
monestir de Santa Caterina, de Barcelona, 2652.
// — (Miquel), negociant, ciutadà de Barcelona,
administrador de la confraria de Santa Caterina
fundada en el mateix convent, 2570, 2575.
PIUS VI, papa, 2701-2703. // — IX, papa, 2708.
PLA (Benet), de la vila de Granollers, notari públic
per tot el principat de Catalunya i els comtats del
Rosselló i de la Cerdanya, 2435, 2437. // —
(Constança des), causa pia de, 2509. // — (Joan),
pagès de la parròquia de Sant Esteve de Parets,
2639. // — (Pau), abat de Sant Pere de Galligants
de Girona i canonge de la seu de Barcelona, 2448.
PLA DE LA CALÇADA, indret de la parròquia
de Palou, 2435.
PLA DE MOLINS, lloc abans pertanyent al mas
Reixac, 2603.
PLANELLA (fra Jaume), conventual de Sant Jeroni
de la Murtra, tutor de Galceran Albanell, fill pupil
i hereu del difunt Jeroni Albanell, habitant a
Barcelona, i d’Isabel Albanella i de Rebolledo, i
hereu del seu avi Galceran Albanell, 2494.
PLANES (Lluís), pagès de la parròquia de Santa
Engràcia de Montcada, 2603.
POBLA DE MONTCADA, la, indret del terme
del castell de Montcada, carrer Major, 2498-2500.
POC (Jaume), flequer, ciutadà de Barcelona, gendre i marmessor de Caterina, vídua en primeres
noces de Guillem [Llombard, coraller, ciutadà de
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Barcelona, i en segones] noces de Martí Garcia,
manescal, ciutadà de Barcelona, espòs de Tecla
Cecília, filla del seu primer matrimoni, 2637.
POLIT (Antoni), conseller quart de la ciutat de
Barcelona, difunt, 2572.
PONÇ (Pere), boter, ciutadà de Barcelona, 2452,
2456.
PONS (Antoni), boter, ciutadà de Barcelona, tutor
de Melcior Cirera, pupil, i dels altres fills i hereus
del difunt Llorenç Cirera, sastre, ciutadà de
Barcelona, i de Margarida, 2631. // — (Francesc
de, Franciscus), canceller, 2689. // — (Francesc),
seller, ciutadà de Barcelona, 2555. // — (Jaume),
notari, 2687. // — (Miquel), paraire de draps de
llana, ciutadà de Barcelona, procurador d’Elisabet
Beneta, vídua d’Antoni Benet, també paraire de
draps de llana, ciutadà de Barcelona, espòs
d’Elionor, pares de Francesc, 2400. // — I PIRIS
(Bartomeu), criat, de la vila de la Suda, a
Menorca, germà de Teresa, 2691. // — I PIRIS
(Teresa), germana de Bartomeu, 2691.
PONTS, municipi de la comarca de la Noguera, a
la diòcesi o bisbat d’Urgell, 2642, comunitat de
canonges i beneficiats de l’església parroquial de
Sant Pere i Santa Maria de Ponts, negociant,
notari, paers, pagès, universitat, vila, 2601, 2609,
2632, 2642.
PONTS (Joan de), senyor de Ribelles, espòs d’Àngela, filla de Magí Franc, donzell, domiciliat a les
vegueries de Vic i Barcelona, i de Jerònima, germana de Jeroni Manuel Franc i de Planella, 2504.
PORTELL (Bartomeu), prevere de la diòcesi de
Barcelona, 2589.
POUS (Pere), boter, primer marit de Margarida
Albar, muller de Jaume Albar, hortolà, ciutadà de
Barcelona, difunt, 2616.
PRADO (Dionísia o Lluïsa de), filla de Sanç de Prado
i de Tovar i d’Elionor Anna, germana d’Elisabet,

2531. // — (Elisabet de), filla de Sanç de Prado i de
Tovar i d’Elionor Anna, germana de Dionísia, 2531.
// — I DE TOVAR, (Elionor Anna de), vídua de Sanç
de Prado i de Tovar, habitant de Barcelona, pares
de Dionísia o Lluïsa i Elisabet de Prado, 2531. // —
I DE TOVAR (Sanç de), habitant de Barcelona, espòs
de Elionor Anna de Prado i de Tovar, pares de
Dionísia o Lluïsa i Elisabet de Prado, difunt, 2531.
PRATS (micer). Vegeu PRATS (Lluís). // — (Francina),
vídua de Joan Prats, taverner, ciutadà de Barcelona,
tutora d’Anna, Elionor, Jerònima i Cecília, filles dels
dits cònjuges, 2599. // — (Francina), vídua de Joan
Prats, mercader, germana i hereva substituta de
Joan Ribes, ciutadà de Barcelona, mare d’Àngela,
2432. // — (Joan), mercader, espòs de Francina
Prats, pare d’Àngela, difunt, 2432. // — (Joan),
taverner, ciutadà de Barcelona, espòs de Francina
Prats, difunt, 2599. // — (Joseph), religiós de
Nostra Senyora de la Mercè, provincial de la
Corona d’Aragó, 2687. // — (Lluís), doctor en
ambdós drets, ciutadà de Barcelona, 2474.
PRINYONOSA (Joan), prevere, prior de Sant Genís
de Rocafort, a la diòcesi de Barcelona, 2631.
PROU (Jean), capità, de la ciutat de francesa de
Brouage, 2651.
PROVENÇA, la, Provence, país d’Occitània,
França, 2681, 2682.
P ROVENÇA (Cristòfor Antoni de), escrivà de
manament de la Cambra reial, 2691.
PRUNERA (Isabel), senyora de Sarroca, marmessora de Miquel Bastida, ciutadà de Barcelona, 2602.
PUIG (Antoni), notari públic de Barcelona, 2552,
2594. // — (Benet, Benedictus), notari públic de
Vic, 2587, 2596, 2597. // — (Dídac), sabater, ciutadà de Barcelona, 2652. // — (Elionor), vídua de
Miquel Puig, donzell, domiciliat a Barcelona, mare
i tutora de Jaume Miquel Puig, fill pòstum del dit
matrimoni, 2485, 2486. // — (Jaume), pagès de la
vila de Ponts, a la diòcesi d’Urgell, síndic, 2609, i
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procurador de la dita vila juntament amb Pere
Eriet i Salvador Penella, 2601. // — (Jaume
Miquel), fill pòstum del difunt Miquel Puig, donzell, domiciliat a Barcelona, i d’Elionor Puig, 2485,
2486. // — (Miquel), donzell, domiciliat a
Barcelona, espòs d’Elionor Puig, pares del fill pòstum Jaume Miquel Puig, difunt, 2485, 2486. // —
(Rafael), notari públic de Barcelona, difunt, 2511.
PUIGCERDÀ, municipi de la comarca de la Baixa
Cerdanya, 2523, burgès, 2460-2462.
PUIGDEPONS (Àngela), vídua de Joan Puigdepons,
ciutadà de Barcelona, difunta, 2585. // — (Joan),
ciutadà de Barcelona, espòs d’Àngela Puigdepons,
difunt, 2585.
P UIGDERODA (Gaspar), mercader, ciutadà de
Barcelona, espòs de Caterina, filla dels difunts
Pere Gener, notari públic de Barcelona, i de la
seva primera muller Eulàlia, germana d’Elisabet,
germanastra de Jaume Joan i Esteve Gener, 2418.
PUIGGENER (Baltasar), notari públic de Barcelona,
2436, 2503, 2585.
PUIGJANER (Damià), mercader i canviador, ciutadà
de Barcelona, 2481, 2502, arrendador i col·lector
del dret de la imposició del peix fresc que es ven
o es porta a la pescateria, 2530. // — (Francesc),
donzell, síndic de Barcelona, 2684-2686.
PUIGRODON (mossèn). Vegeu PUIGRODON (Joan). //
— (Joan), prevere de la vila de Solsona i rector de la
parròquia de Sant Pere de Vallmanya, 2584, 2586.
PUIGVERT (Bernat), notari públic de Barcelona,
2626, 2658. // — (Pau), àlies Riera, marit difunt
d’Eulàlia Riera, hereva del mas Riera, pares de
Francesc Riera, pagesos de la parròquia de Sant
Julià del Fou, 2574, 2639.
PUJADES (àlies). Vegeu FERRERONA (Beneta). // —
(Tomàs), donzell, domiciliat a Barcelona, cosí
germà i marmessor de Galceran Carbó, ciutadà
de Barcelona, 2438, 2439, marmessor de Joana

Anna Carbona, de l’orde de cavalleria de Sant
Jaume de l’Espasa d’Uclés, domiciliada a
Barcelona, 2577. // —, Puiada (Tomàs, mossèn
Thomàs), donzell, espòs d’Isabel, pares d’Isabel
Beatriu, sogre de Pere de Santcliment, habitants
de Barcelona, 2401.
PUJALT, parròquia o terme, municipi de la
comarca de l’Anoia, 2436.
Q
QUERALT (Joan), clergue de la diòcesi barcelonina,
beneficiat del benefici sota la invocació de Sant
Pere i Sant Pau instituït a la capella de Sant
Silvestre de la seu, 2506. // — (Joan de), habitant
a Barcelona, espòs de Jerònima, 2598. // —
(Pere), prevere de Barcelona, abans beneficiat del
benefici de Sant Pere i Sant Pau instituït a la
capella de Sant Silvestre de la seu, 2506.
QUINTANA (Antoni), canonge de Barcelona, procurador general de Pere Queralt, prevere de
Barcelona, 2506. // — (Ferran Benet,
Ferdinandus), doctor en drets, clergue i ciutadà
de Barcelona, fill i marmessor de Magdalena
Quintana, vídua de Miquel Benet Quintana, doctor en drets, cavaller, domiciliat a Barcelona,
germà de Miquel Joan, i dels difunts Hipòlita
Vilanova i Francesc, 2578, 2581, beneficiat a la
catedral de Barcelona, 2582, 2588. // —
(Francesc), fill de Magdalena Quintana, vídua de
Miquel Benet Quintana, doctor en drets, cavaller,
domiciliat a Barcelona, germà de Miquel Joan,
Ferran Benet, ambdós doctors en drets, i de la
difunta Hipòlita Vilanova, difunt, 2578. // —
(Hipòlita), donzella, filla del difunt Miquel
Quintana, cavaller, doctor en drets, domiciliat a
Barcelona, i de Magdalena, vivent, 2451. Vegeu
V ILANOVA (Hipòlita). // — (Magdalena i/o
Margarida), vídua de Miquel Benet Quintana,
doctor en ambdós drets, cavaller, domiciliat a
Barcelona, pares de Miquel Joan, doctor en drets
i del reial consell civil, Ferran Benet Quintana,
també doctor en drets, ciutadà de Barcelona, i
dels difunts Hipòlita Vilanova i Francesc, filla de
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Gonsalvo de la Cambra, escrivà de manament
del rei, ciutadà de Barcelona, i d’Elionor, difunts,
testadora, 2578, difunta, 2622. // — (Miquel),
subrogat del regent la cancelleria i del Suprem
Consell Reial, 2448. // — (Miquel Benet), doctor
en drets, cavaller, domiciliat a Barcelona, espòs
de Magdalena Quintana, filla de Gonsalvo de la
Cambra, escrivà de manament del rei, ciutadà de
Barcelona, i d’Elionor, pares de Miquel Joan, doctor en drets i del Reial Consell civil, Ferran Benet,
també doctor en drets, ciutadà de Barcelona, i
dels difunts Hipòlita Vilanova i Francesc, 2578,
2622. // — (Miquel Joan), donzell, domiciliat a
Barcelona, doctor en ambdós drets, del Reial
Consell civil i regent en el Suprem d’Aragó, fill
dels difunts Miquel Quintana, doctor i cavaller, i
de Magdalena de la Cambra, marmessor i hereu
universal de Magdalena Quintana, vídua de
Miquel Benet Quintana, doctor en drets, cavaller,
domiciliat a Barcelona, germà de Ferran Benet i
dels difunts Hipòlita Vilanova i Francesc, 2578,
2581, espòs de Violant, pares de Magdalena,
Anna Maria, Josep i Miquel, testador, 2622. // —
(Pere), ciutadà honrat de Barcelona, 2659. // — I
O LIVES (Violant), muller i hereva universal de
Miquel Joan Quintana, donzell, domiciliat a
Barcelona, pares de Magdalena, Anna Maria,
Josep i Miquel, 2622, nora i marmessora de
Magdalena Quintana, vídua de misser Miquel
Benet Quintana, doctor en drets, cavaller, domiciliat a Barcelona, 2578.
R
RAFEQUES (Simeó), notari, ciutadà de Barcelona,
2579.
RAGGIUS (Octavianus), protonotari apostòlic, referendari del papa, auditor general de les causes de
la Cambra Apostòlica, jutge ordinari de la Cúria
Romana, 2672.
RAM (Benet), mercader, ciutadà de Barcelona,
curador de Gervasi Colomer, fill del difunt Jaume
Colomer, també mercader, ciutadà de Barcelona,
2470.

RAMIS (Ramon), curador de Ramon Gorchs y Pla,
a favor de Thomàs de Llança, 2574, 2639.
RAMON (Jaume), mercader, ciutadà de Barcelona,
testimoni, 2477. // — (Jaume), mercader, ciutadà
de Barcelona, espòs de Caterina Ramona, vídua
de Jaume Bargalló, mercader, ciutadà de
Barcelona, padrastre d’Anna Vendrella, muller de
Joan Pau Vendrell, mercader, ciutadà de
Barcelona, 2600.
RAMONA (Caterina), muller, en primeres noces,
del difunt Jaume Bargalló, mercader, ciutadà de
Barcelona, pares d’Anna Vendrella, muller de
Joan Pau Vendrell, mercader, ciutadà de
Barcelona, i, en segones noces, de Jaume Ramon,
mercader, ciutadà de Barcelona, 2600.
RANDER (Gabriel), taverner, ciutadà de Barcelona,
marmessor de Baltasar Soler, negociant, ciutadà
de Barcelona, fill dels difunts Baltasar Soler, negociant, de Vilallonga, a l’arquebisbat de Tarragona,
després ciutadà de Barcelona, i de Caterina,
2633.
REGÀS (Bernat), ferrer, oriünd de la vila d’Arenys,
ara ciutadà de Barcelona, 2505, 2533.
Reial Patrimoni, 2685, 2688. Vegeu BARCELONA.– Baronies de la ciutat.
REIXAC (mas), situat a la parròquia de Santa
Engràcia de Montcada, 2603.
RELLINARS, castell, situat al municipi homònim
de la comarca del Vallès Occidental, a la vegueria
de Manresa, dot d’Elisabet Gravalosa i Desfar,
2464.
REQUESENS DE ZÚÑIGA I GRALLA (Jerònima de),
muller de Lluís de Requesens i Zúñiga, preceptor
major de l’orde o milícia de Sant Jaume de
l’Espasa en el regne de Castella, habitant de
Barcelona, 2505. // — I DE ZÚÑIGA (Lluís de), preceptor major de l’orde o milícia de Sant Jaume
de l’Espasa en el regne de Castella, habitant de
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Barcelona, espòs de Jerònima de Requesens de
Zúñiga i Gralla, 2505.
REQUESENS, els. Vegeu REQUESENS I DE ZÚÑIGA
(Lluís de) i R EQUESENS DE Z ÚÑIGA I G RALLA
(Jerònima de).
REUS, municipi i cap de comarca del Baix Camp,
2633, 2395, carrer de la Galera, 2633, carreter,
mercader, negociant, 2633, mercader, 2395.
REYNER (Francesc), calceter, ciutadà de Barcelona,
marmessor de Francesc Petit, mestre de cases,
ciutadà de Barcelona, 2612.
RIALP (Joan), prevere beneficiat de l’església de
Santa Maria del Mar, 2396. // — (Onofre), notari
públic de Barcelona, 2531.
RIART (Antonio de), 2689.
RIBA (Joan), prevere beneficiat de la catedral de
Barcelona, 2440. // — (Joan), prevere, beneficiat
a l’església parroquial del monestir de Sant Pere
de les Puelles de Barcelona, 2502.
RIBALTA (mas), situat a la parròquia de Santa
Coloma de Marata, 2435.
RIBALTA (Gabriel), senyor útil del mas Ribalta, de
la parròquia de Santa Coloma de Marata, 2435.
RIBELLES, poble del municipi de Vilanova de
l’Aguda, a la comarca de la Noguera, senyor de,
2504.
RIBERA (senyora). Vegeu FANERA, 2458, 2460. //
— (Joan), mercader, ciutadà de Barcelona, espòs
de Violant, pares de Jerònima Cervera, muller de
Joan Cervera, mercader, ciutadà de Barcelona, i
de Violant, muller de Galceran Crespí Fàbregues,
mercader, ciutadà de Barcelona, filles i hereves
del dit Joan, difunt, 2450, 2458-2462, 2466-2468,
2471, 2514. // — (Violant, Iolant), vídua, en segones noces, de Joan Ribera, mercader, ciutadà de
Barcelona, pares de Jerònima Cervera, muller de

Joan Cervera, mercader, ciutadà de Barcelona, i
de Violant, muller de Galceran Crespí Fàbregues,
mercader, ciutadà de Barcelona, filles i hereves
del difunt Joan Ribera, 2450, 2458-2462, 24662468, 2471, 2514.
RIBES (Andreu), donzell, de la vila de Palamós, fill
del difunt Guillem Ribes, cavaller, hereu de Joan
Ribes, ciutadà de Barcelona, 2419. // —
(Andreu), donzell, domiciliat a la vila de Palamós,
fill del difunt Felip Ribes, donzell o cavaller, de la
mateixa vila, i de Caterina, germà de Guillem,
Joana, Melcior, Antoni i Felip, 2432, 2433. // —
(Andreu), donzell, domiciliat a Palamós, 2476. //
— (Felip), donzell, de la vila de Palamós, espòs
de Caterina, pares de Joana i Melcior, tots residents a Sevilla, d’Andreu, donzell, domiciliat a la
vila de Palamós, Guillem, Antoni i Felip, difunt,
2432. // — (Felip), fill del difunt Felip Ribes, donzell, de la mateixa vila, i de Caterina, germà
d’Andreu, donzell, ambdós domiciliats a la vila de
Palamós, Guillem, Joana, Melcior i Antoni, 2432.
// — (Guillem), cavaller, pare d’Andreu Ribes,
donzell, de la vila de Palamós, nebot i hereu substitut de Joan Ribes, ciutadà de Barcelona, difunt,
2419, 2432, 2433. // — (Joan), ciutadà de
Barcelona, espòs d’Elisabet de Gualbes, muller i
hereva universal vitalícia del dit Ribes, difunt,
2419, 2432, 2433. // — (Pau), donzell, domiciliat
a Barcelona, testimoni, 2424. // — (Pau), donzell,
domiciliat a Barcelona, fiador, 2481.
RIEMBAU (Antoni), prevere beneficiat de l’església
de Santa Maria del Mar, en nom de l’auditor de la
taula dels testaments del bisbe de Barcelona,
administrador de la causa pia instituïda pel difunt
Joan Riembau, prevere, 2466, 2467. // — (Joan),
prevere, difunt, 2458, 2462, 2466, 2467.
RIERA (mas), situat a la parròquia de Sant Julià
del Fou, 2574, 2639.
RIERA (àlies). Vegeu PUIGVERT (Pau) i ROSSELLÓ
(Pere). // — (Eulàlia, Eulària), muller, en primeres
noces, del difunt Pau Puigvert, àlies Riera, i ara de
Pere Rosselló, àlies idèntic, mare de Francesc
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Riera, fill del primer matrimoni, pagesos de la parròquia de Sant Julià del Fou, 2574. // —
(Francesc, Francisco), pagès, de la parròquia de
Sant Julià del Fou, fill d’Eulàlia Riera i el seu difunt
marit Pau Puigvert, àlies Riera, pagesos de la parròquia de Sant Julià del Fou, 2574, 2639, pare de
Joan Pau Riera i de Joana, 2658. // — (Francesc),
prevere, rector de la parròquia del castell i lloc
de Granyena, notari públic de la diòcesi de Vic,
2619. // — (Guillem), ciutadà de Barcelona, testimoni, 2445. // — (Joan Pau), pagès, de la parròquia de Sant Julià del Fou, fill de Francesc Riera,
germà de Joana, casat amb Magdalena, 2658. //
— (Magdalena), muller de Joan Pau Riera, pagès,
de la parròquia de Sant Julià del Fou, fill de
Francesc Riera, germà de Joana, 2658.
RIFFOSAS (pubilles). Vegeu ELISABET i MARIA ANNA,
filles de Joan Rifós.
R IFÓS (Joan), mercader, ciutadà de Barcelona,
espòs d’Elisabet Paula Rifosa, pare d’Elisabet i de
Maria Anna de Tamarit, mullers de Miquel
de Tamarit, doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, i de Pere de Tamarit, donzell, domiciliat a Barcelona, respectivament, difunt, 2412,
2416. // — (Pau), macerador, ciutadà de
Barcelona, tutor de Pere Pau Magí Rifós, pubill, fill
i hereu universal del difunt Salvador Rifós, sastre,
ciutadà de Barcelona, 2546. // —, Riffós (Pere
Pau Magí), pubill, fill i hereu universal del difunt
Salvador Rifós, sastre, ciutadà de Barcelona, 2546. //
—, Riffós (Salvador), sastre, ciutadà de Barcelona,
pare del fill pubill i hereu universal Pere Pau Magí
Rifós, difunt, 2546.
RIFOSA (Elisabet Paula), muller de Joan Rifós, mercader, ciutadà de Barcelona, mare d’Elisabet i de
Maria Anna de Tamarit, mullers de Miquel de
Tamarit, doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, i de Pere de Tamarit, donzell, domiciliat
a Barcelona, respectivament, 2412, 2416, 2441.
RIGOLF (Bartomeu), prevere, vicari de la parròquia de Santa Maria del Mar, tutor d’Anna,
Elionor, Jerònima i Cecília, filles del difunt Joan

Prats, taverner, ciutadà de Barcelona, i de
Francina, 2599.
R IPOLL (Simeó), paraire de draps de llana, de
Vilafranca del Penedès, casat amb Margarida, 2666.
RIQUER (Pere), blanquer, causa pia, 2473.
R IUS I T AULET (Francesc de Paula), alcalde de
Barcelona, 2709.
RIUSEC (Esteve), doctor en lleis, del Reial Consell,
espòs de Jerònima, marmessor de Francesc Xifré,
mercader, ciutadà de Barcelona, 2422.
ROBUSTER I SALA (Francesc), ardiaca de Santa Maria
del Mar, canonge de Barcelona, administrador i
rector general de l’Hospital General de la Santa
Creu, 2599.
ROCA [DEL VALLÈS], la, municipi de la comarca
del Vallès Oriental, terme, 2435.
ROCA (Bartomeu), fill de Joan Roca, pagès de la
parròquia de Sant Feliu de Gallifa, 2607. // —,
Rocha (Jeroni, Hierònim), doctor en ambdós
drets, ciutadà de Girona, fill i hereu universal del
difunt Jeroni Roca, semblantment doctor en ambdós drets i ciutadà de la mateixa ciutat, 2510. //
— (Jeroni), doctor en ambdós drets, ciutadà de
Girona, pare de l’homònim, també doctor en
ambdós drets, ciutadà de Girona, difunt, 2510. //
— (Joan), pagès de la parròquia de Sant Feliu de
Gallifa, pare de Bartomeu Roca, 2607. // —
(Ramon), mariner de la vila de Tossa, 2670.
ROCACRESPA (Joan Joaquim de), donzell, domiciliat
a Barcelona, fill de Pere Antoni de Rocacrespa,
donzell, domiciliat a la mateixa ciutat, i de
Magdalena de Rocacrespa i Gualbes, difunts, testador, 2594. // — (Pere Antoni), espòs de
Magdalena de Rocacrespa i Gualbes, pares de Joan
Joaquim de Rocacrespa, donzell, domiciliat a
Barcelona, difunt, 2594, hereu universal substitut
d’Elionor de Santcliment Vidala i Desplà, 2443. //
— I G UALBES (Magdalena de), muller de Pere
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Antoni de Rocacrespa, donzell, domiciliat a
Barcelona, pares de Joan Joaquim de Rocacrespa,
donzell, domiciliat a Barcelona, difunta, 2594. // —
I MOLLETA (Joana de), muller de Joan Joaquim de
Rocacrespa, donzell, domiciliat a Barcelona, difunta, 2594.
ROCAMORA (Jeroni), ciutadà, cònsol de la ciutat de
Tarragona, marmessor de la causa pia fundada per
Constança Desplà i distribuïdor i consignador de la
tercera part de les seves rendes als més propers
en grau de parentiu i consanguinitat, 2634.
R ODÉS (Antoni), caputxer i sastre, ciutadà de
Barcelona, tutor de Jaume Miquel Puig, fill pòstum del difunt Miquel Puig, donzell, domiciliat a
Barcelona, i d’Elionor Puig, 2485, 2486.
ROGER (Joan), tutor de Miquel Ferrer, pubill, fill
del difunt homònim, mercader, ciutadà de
Barcelona, difunt, 2417.
ROIG (Bartomeu, Bartholomeus), candeler de cera,
ciutadà de Barcelona, 2484. // — (Bartomeu,
Bertomeu), mestre de cases, ciutadà de Barcelona,
2430, 2450, 2460. // — (Marc Antoni), doctor en
medicina de la Universitat de Barcelona, 2669.

executor del testament del difunt Joan Colomer,
prevere beneficiat de l’església de Sant Pere,
2471. // — (Miquel), procurador de les herències
de l’església de Santa Maria del Mar, 2479.
R OMEUS , cònjuges. Vegeu R OMEU (Francesc) i
SARROVIRA (Maria Àngela).
ROQUER, casa del, de la parròquia de Sant
Quirze d’Arbúcies, a la diòcesi de Girona, 2620.
R OQUER (Antic), canonge de la catedral de
Barcelona, 2472. // — y S A (...) (Montserrat),
canonge de la catedral de Barcelona, 2584, 2586.
// — (Segimon Francesc), mercader, senyor i
hereu de la casa del Roquer, de la parròquia de
Sant Quirze d’Arbúcies, a la diòcesi de Girona,
espòs de Maria, filla de Rafel Figarola, pagès, de la
parròquia de Santa Maria de Seva, a la diòcesi de
Vic, i de la difunta Joana, 2620.
ROS (Bernat), mercader, ciutadà de Barcelona,
2432. // — (Sebastià), cavaller, ciutadà de
Barcelona, 2476.
R OSA (Lleonart), mestre de cases, ciutadà de
Barcelona, 2533.

ROMA, capital d’Itàlia i de la província del Laci,
2573, 2590, 2604, 2640, 2646, 2672, 2674, 2680,
2687, 2693-2695, 2697-2699, 2701-2703, 2708,
Agència General de Preces a Roma, 2708, Agent
General d’Espanya a Roma, 2708, Sagrada
Congregació de Ritus, 2678, 2679.

ROSANES (Jeroni), beneficiat a la seu de Barcelona,
administrador i protector de l’hospital de preveres pobres de Sant Sever, de Barcelona, 2504.

ROMANIA, nom de l’imperi Bizantí a l’edat mitjana, 2644.

ROSSELL (Antoni Gervasi), xantre, canonge, procurador i administrador general de la Pia
Almoina, 2497. // — (Joan), pagès de Barcelona,
fiador de Jeroni Salazar, mercader, ciutadà de
Barcelona, comprador de la imposició de la carn,
difunt, 2522. // — (Joan), mercader, ciutadà de
Barcelona, 2411, 2455, 2472. // — (Joan
Francesc), procanceller de la Universitat de
l’Estudi General de Barcelona, 2668. // — (Pere
Joan), regent la cancelleria reial, 2683.

Romanus (Marcus Anthonius Brutus), connotari,
per Francesco Bacholetto, notari de la cúria de
les causes de la Cambra Apostòlica, 2590.
ROMEU (Francesc, mossèn Francesc), ciutadà de
Barcelona, espòs de Maria Àngela Sarrovira,
2399. // — (Miquel), prevere, marmessor i

ROSES, municipi de la comarca de l’Alt Empordà,
2419, 2432, 2433, 2487.
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ROSSELLÓ, el, Rossello, Roussillon, Russillon,
comtat, comtes, 2394, 2568, 2574, canceller,
2530, 2532, notari, 2435, 2437, 2512, 2574,
govern, lloctinent, 2548, 2568, 2656, 2665, 2677,
2681-2683, 2689, 2696.Vegeu CATALUNYA.–
Govern: i CERDANYA, la.
ROSSELLÓ (Pere), àlies Riera, espòs d’Eulàlia Riera,
hereva del mas Riera, muller, en primeres noces,
del difunt Pau Puigvert, àlies Riera, padrastre de
Francesc Riera, fill de Pau, el primer marit, i
d’Eulàlia, pagesos de la parròquia de Sant Julià del
Fou, 2574, 2639. // — DE MIRALCAMP (Antoni),
mercader, ciutadà de Barcelona, 2555.
ROURE (Miquel), prevere beneficiat de la catedral
de Barcelona, administrador de la capella de Sant
Sever, 2403-2405, 2407.
ROVIRA (Alexandre), de Sant Hilari de Sacalm, fill
de Miquel Rovira, hostaler, i de la seva difunta
muller Margarida, 2472. // — (Climent), germà,
marmessor i hereu substitut de Galceran Rovira,
ciutadà de Barcelona, espòs d’Elionor, tutor de la
seva neboda Francesca, 2453, 2454. // —
(Elionor), muller, hereva universal i marmessora de
Galceran Rovira, ciutadà de Barcelona, tutora de la
filla comuna Francesca, 2453, 2454. // — (Gabriel),
clergue, germà natural de Galceran Rovira, ciutadà
de Barcelona, 2453, 2454. // — (Galceran), ciutadà
de Barcelona, fill del difunt homònim i de
Marquesa Rovira i Despuig, germà de Climent,
espòs d’Elionor, pare de Francesca, 2427, 2453,
2454. // — (Galceran), espòs de Marquesa Rovira
i Despuig, pares del fill homònim, ciutadà de
Barcelona, i de Climent, difunt, 2453, 2454. // —
(Miquel), hostaler, espòs de Margarida, pares
d’Alexandre Rovira, 2472. // — (Miquel), àlies
Isern, difunt espòs d’Antiga Iserna, 2576. // —
(Pere), prevere, rector de la parròquia de Sant
Pere de Ribes, beneficiat del primer benefici dels
Sants Innocents a la catedral de Barcelona, 2592. //
— (Pere), prevere, sotssagristà de la catedral de
Barcelona, 2452. // — I DESPUIG (Marquesa), vídua
de Galceran Rovira, pares de l’homònim, ciutadà
de Barcelona, i de Climent, 2453, 2454.

ROVIROLA (Pere de), síndic de Vic, 2448.
RUBEIS (Joannes Baptista de), degà de la Rota, doctor en ambdós drets, capellà del papa i diputat
especial seu en les causes del Sacre Palau
Apostòlic, 2604.
RUBÍ (Antoni), assessor reial i governador general
de Menorca, 2691.
RUFES (Francesc), canonge del monestir de Santa
Anna, òlim, sagristà, 2567.
RUFET (Lluís, Luís), notari públic de Barcelona,
2408, 2410, 2414, 2419, 2444, 2655.
RULL (Marc), notari públic, ciutadà de Tarragona,
2606, escrivà de la casa del Consell i del
Consolat de la ciutat de Tarragona, 2617, 2634.
S
SABADELL, municipi de la comarca del Vallès
Occidental, 2512.
SABATA (Pere), notari públic de Barcelona, procurador dels administradors de la causa pia fundada
pel difunt Antoni des Clapers, 2605.
SABATER (Pere), obrer de la ciutat de Barcelona,
2548.
SACOSTA (Andreu), donzell, regent la vegueria de
Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 2417.
S AFONT , Cafont (Antic), notari públic de
Barcelona, 2442. // — (Bernat), doctor en drets,
ciutadà de Barcelona, fill dels difunts Bernat
Safont i Joana, germà de Francesc i Miquel, ambdós notaris, ciutadans de Barcelona, d’Elionor
Bruguera i Safont, muller d’Onofre Bruguera,
doctor en medicina, ciutadà de Barcelona, i
d’Elisabet Sunyera i Safont, muller de Francesc
Sunyer, notari de Barcelona, 2444. // — (Bernat),
espòs de Joana, pare de Bernat, Francesc i Miquel
Safont, d’Elionor Bruguera i Safont, muller
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d’Onofre Bruguera, doctor en medicina, ciutadà
de Barcelona, i d’Elisabet Sunyera i Safont, muller
de Francesc Sunyer, notari de Barcelona, difunt,
2444. // — (Francesc), notari, ciutadà de
Barcelona, fill dels difunts Bernat Safont i Joana,
germà de Bernat, doctor en drets, Miquel, notari,
d’Elionor Bruguera i Safont, muller d’Onofre
Bruguera, doctor en medicina, ciutadà de
Barcelona, i d’Elisabet Sunyera i Safont, muller de
Francesc Sunyer, notari de Barcelona, 2444. // —
(Jaume), ciutadà de Barcelona, fill i hereu universal del difunt homònim, ambdós mestres de
cases, 2556. // — (Jaume), pare de l’homònim,
ciutadà de Barcelona, ambdós mestres de cases,
difunt, 2556. // — (Miquel), notari, ciutadà de
Barcelona, fill dels difunts Bernat Safont i Joana,
germà de Bernat, doctor en drets, Francesc,
notari, d’Elionor Bruguera i Safont, muller
d’Onofre Bruguera, doctor en medicina, ciutadà
de Barcelona, i d’Elisabet Sunyera i Safont, muller
de Francesc Sunyer, notari de Barcelona, 2444. //
— (Nicolau), primer notari, després mercader,
ciutadà de Barcelona, difunt, 2444.

segrestador reial de l’abadiat de Ripoll, 2670. //
— (Joan), notari públic de Barcelona, 2610, síndic
de la ciutat, a l’oficina del mestre racional de la
casa i cort del rei en els regnes de la Corona
d’Aragó, 2638. // — (Joan), notari i escrivà de
l’Hospital General de la Santa Creu, 2629. // —
(Joan), prevere beneficiat de la catedral de
Barcelona, administrador de la capella de Sant
Sever, 2582, 2588. // — (Margarida), vídua de
Pere Sala, carnisser, ciutadà de Barcelona, 2608.
// — (Miquel), conseller reial, regent la cancelleria, 2665. // — (Pere), carnisser, ciutadà de
Barcelona, espòs de Margarida Sala, difunt, 2608.

SAGRERA (casa), de Caldes, 2631.

SALAVERDENYA (Pere), ciutadà de Barcelona, procurador i ecònom de l’abadessa i del convent de
Santa Maria de Pedralbes, en el territori de
Barcelona, 2515, 2516.

SAINT GERMAIN, duc de. Vegeu JUTAVILA (Francesc de).

SALADRIGA (mas), situat a la parròquia de Sant
Julià del Fou, 2607.
SALADRIGA (Francesc), pagés, senyor útil i propietari del mas Saladriga, de la parròquia de Sant
Julià del Fou, fiador, 2607.
SALAMANCA, capital de la comunitat autònoma
de Castella i Lleó, bisbe, 2708.

SAIOL (Miquel), clergue obtentor del benefici sota
la invocació de Santa Maria de Montcada, instituït
en el castell de Montcada, a la diòcesi de
Barcelona, 2603.

SALAZAR (Francisco de), visitador del nou mestre
general de l’orde de la Mercè, Francisco
Maldonado, 2573.

SALA (Antic), notari públic de Manresa, 2464. //
— (Antoni), carnisser, ciutadà de Barcelona,
administrador de la causa pia fundada pel difunt
Agustí Estaldat, assaonador, ciutadà de Barcelona,
2520, 2608. // — (Bernat), paraire de draps de
llana, ciutadà de Barcelona, hereu del seu difunt
germà Pere Sala, carnisser, ciutadà de Barcelona,
2608. // — (Cristòfol), ferrer, ciutadà de
Barcelona, pròcer de la confraria de ferrers o
manyans del quarter del Regomir i administrador
de les causes pies que Jaume Conjunta, colteller,
va instituir al monestir de Santa Maria del Carmel,
2483. // — (Francesc), habitant de Barcelona,

SALBÀ (Francesc, Francesch), donzell, domiciliat a
Barcelona, fill de Pere Salbà, donzell, i d’Elisabet
Salbana i de Vallseca, difunta, primera muller
seva, 2503. // — (Jaume), governador d’Eivissa,
marmessor de Galceran Rovira, ciutadà de
Barcelona, germà d’Elionor, i tutor de la seva
neboda Francesca, 2453, 2454. // — (Joanot),
donzell, espòs d’Anna Beneta, pares d’Elionor,
muller de Galceran Rovira, ciutadà de Barcelona,
marmessor del seu gendre, 2453, 2454. // —
(Pere), donzell, espòs d’Elisabet Salbana i de
Vallseca, pares de Francesc Salbà, donzell, domiciliat a Barcelona, 2503. // — I DE V ALLSECA
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(Miquel), donzell, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, 2608.

SANMARTÍ (Bartomeu), canonge de la seu de Vic,
2596, 2597.

SALBANA I DE VALLSECA (Elisabet), primera muller
de Pere Salbà, donzell, pares de Francesc Salbà,
donzell, domiciliat a Barcelona, difunta, 2503.

SANS (Fransiscus), batxiller, 2660.

SALGUEDA (Jerònima), muller de Miquel Salgueda,
ciutadà de Barcelona, tia i hereva substituta de
Miquel Joan Castelló, donzell, doctor en ambdós
drets, ciutadà de Barcelona, 2431. // — (Miquel),
ciutadà de Barcelona, espòs de Jerònima, oncle i
marmessor de Miquel Joan Castelló, donzell, doctor en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, tutor
del seu fill Miquel Marc, 2431.

SANT ANDREU DE PALOMAR, poble i avui barri
de la ciutat de Barcelona, 2402, 2643, carrer de
Sant Andreu, 2643, església, 2453, parròquia, 2662.

SALSES, municipi del Rosselló, França, capità de,
2457.
SALVADOR (Antoni), mestre de gramàtica de fra
Gervasi Colomer, frare novici del monestir franciscà de Nostra Senyora de Jesús, 2508.
S ALVANY (Antic Àngel Montserrat), espòs
d’Elisabet, filla dels difunts Pere Gener, notari
públic de Barcelona, i de la seva primera muller
Eulàlia, germana de Caterina, germanastra de
Jaume Joan i Esteve Gener, 2418.
SÀLVIA, la, indret de Sant Andreu de Palomar,
2662.
SAMER (Jaume), mercader, ciutadà de Barcelona,
difunt, 2397, 2398.
SAMPSÓ (Joan), canonge de la seu de Vic, 2596,
2597.
SANÇA, comtessa de Barcelona, muller del comte
Berenguer Ramon I, 2667.

Santa Seu, 2573.

SANT BENET DE BAGES (monestir), situat en el
municipi de Sant Fruitós de Bages, abadiat, 2436.
SANT BOI DE LLOBREGAT, Sant Baldiri, Sanct
Boy, Sant Boy, municipi del Baix Llobregat, 2421,
2507, 2633.
SANT CELONI (Francesc Benet), fill de Francesc
Miquel, ciutadans de Girona, i de Marianna, 2567.
// — (Francesc Miquel de), espòs de Marianna de
Sant Celoni i Sunyera, pares de Francesc Benet,
ciutadans de Girona, 2567. // — I S UNYERA
(Marianna de), muller de Francesc Miquel de Sant
Celoni, pares de Francesc Benet, ciutadans de
Girona, 2567.
SANT CUGAT DEL VALLES, municipi de la
comarca del Vallès Occidental, pabordia de, 2649.
SANT ESTEVE DE PARETS, municipi de la
comarca del Vallès Oriental, 2574, 2639.
SANT ESTEVE DE VILANOVA DEL VALLÈS,
Vilanova, en el municipi homònim, parròquia de,
2435.
SANT FELIU D’ALELLA, municipi de la comarca
del Maresme, 2512.

SANLLEHY I ALRICH (Domènec Joan), alcalde de
Barcelona, 2710.

SANT FELIU DE GALLIFA, en el municipi de
Gallifa, comarca del Vallès Occidental, parròquia
de, 2607.

SAN LORENZO [DE EL ESCORIAL], municipi
de la Comunitat de Madrid, 2656.

SANT FELIU DE GIRONA, església de la ciutat
de Girona, 2589.
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SANT GENÍS D’HORTA, parròquia i avui barri
del territori de Barcelona, casa Safont al costat de
la parròquia, propietat de Bernat Safont, fill, 2444.

SANT PERE DE BIGUES, Sanctus Petrus de Bigiis,
diocesis Barcinone, al municipi de Bigues i Riells, a
la comarca del Vallès Oriental, rector, 2589.

SANT GENÍS DE L’AMETLLA, municipi de
l’Ametlla del Vallès, comarca del Vallès Oriental,
2512.

SANT PERE DE GALLIGANTS (monestir), de la
ciutat de Girona, 2448.

SANT GENIS DE ROCAFORT, en el municipi de
Martorell, a la comarca del Baix Llobregat, 2631.
SANT HILARI DE SACALM, Sanct Ylari, municipi
de la comarca de la Selva, 2472.
Sant Jaume de l’Espasa, Sant Jaume de la Spasa,
orde, ordo milicie Sancti Jacobi de Spada Ucclensi,
2424, 2442, 2577, 2689.
SANT JERONI DE LA MURTRA (monestir), en
el terme municipal de Badalona, a la comarca del
Barcelonès, 2494, 2512.
SANT JOAN DE CONILLES, poble del terme de
Mediona, a la comarca de l’Alt Penedès, 2635.
SANT JORDI [DESVALLS], municipi de la
comarca del Gironès, senyor de, 2438, 2439.
SANT JULIÀ DEL FOU, nucli del municipi de
Sant Antoni de Vilamajor, comarca del Vallès
Oriental, parròquia, 2574, 2607, 2639, 2658.
SANT JULIÀ DE PALOU, Sanct Julià de Palou,
antic poble en el terme de Granollers, comarca
del Vallès Oriental, 2435.
SANT LLEÏR, Sanct Laïr, quadra del municipi de la
Roca del Vallès, comarca del Vallès Oriental, 2435.
SANT MARC (Andreu), prevere, beneficiat a la
catedral de Vic, patró del benefici de Sant Miquel
de Sant Cugat del Rec, 2589.
SANT MARTÍ DE CERDANYOLA, nucli en el
terme municipal de Cerdanyola del Vallès,
comarca del Vallès Occidental, 2402.

SANT PERE DE RIBES, municipi de la comarca
del Garraf, parròquia de, rector, 2592.
SANT PERE DE TERRASSA, església de la ciutat
de Terrassa, a la comarca del Vallès Occidental,
castell, consell, consellers, clavari, parròquia,
terme, universitat, 2663.
SANT PERE DE VALLMANYA, en el terme
municipal de Sant Pere de Vilamajor, a la comarca del Vallès Oriental, 2584, 2586.
SANT PERE DE VILAMAJOR, municipi de la
comarca del Vallès Oriental, 2658, parròquia de,
2607.
SANT QUIRZE D’ARBÚCIES, parròquia, del
municipi d’Arbúcies, a la comarca de la Selva, diòcesi de Girona, 2620.
SANT SALVADOR DE BREDA (monestir), situat
al municipi de Breda, comarca de la Selva, abat,
2448, 2658.
SANT VICENÇ DE SARRIÀ, Sarrià, parròquia i
avui barri del territori de Barcelona, 2436, 2594.
SANTA COLOMA DE MARATA, parròquia.
Vegeu MARATA.
SANTA ENGRÀCIA DE MONTCADA, parròquia del terme del castell de Montcada, a la
comarca del Vallès Occidental, cementiri parroquial, hostal Ballés, 2512, pagès, 2602.
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA, Santa Eulària
de Ronsana, Sancta Eulàlia de Ronsana, parròquia,
municipi del Vallès Oriental, 2435, 2607.
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SANTA MARIA DE BADALONA, nucli del municipi de Badalona, comarca del Barcelonès, 2512.
SANTA MARIA DE CARDEDEU, església del
municipi de Cardedeu, de la comarca del Vallès
Oriental. Vegeu CARDEDEU.
SANTA MARIA DE GUALTER (monestir), en el
municipi de Rialb, a la comarca de la Noguera,
2448.
SANTA MARIA DE LLINARS, Llinars, parròquia
de, en el municipi de Llinars del Vallès, a la
comarca del Vallès Oriental, 2607.
SANTA MARIA DE MONTALEGRE, orde de la
Cartoixa, diòcesi de Barcelona, en el municipi de
Tiana, comarca del Maresme, 2531.
SANTA MARIA DE MONTSERRAT, Beata Maria
Montis Serrati (monestir), en el municipi de
Monistrol de Montserrat, comarca del Bages, 2431,
2438, 2439, 2447, 2453, 2454, 2602, abat, 2530.
SANTA MARIA DE PEDRALBES. Vegeu BARCELONA.– Monestirs i convents.
SANTA MARIA DE POBLET (monestir), en el
terme municipal de Vimbodí i Poblet, a la comarca de la Conca de Barberà, 2465.
SANTA MARIA DE RIPOLL (monestir), en el
municipi de Ripoll, comarca del Ripollès, abat, cambrer, senyor de la vila i terme del castell de Tossa,
2448, procurador, segrestador reial de l’abadiat,
2448, 2661, 2670, 2671, 2675, 2676.
SANTA MARIA DE SEVA, parròquia, a la diòcesi
de Vic, en el municipi de Seva, a la comarca
d’Osona, 2620.
SANTA MARIA DE VALLDONZELLA. Vegeu
BARCELONA.– Monestirs i convents.
S ANTA P AU (Pere de), causídic, ciutadà de
Barcelona, 2659.

SANTA SUSANNA (mossèn), prevere, 2442.
SANTCLIMENT (Elionor de), muller de Galceran
Carbó Salzet i Ombau, ciutadà de Barcelona,
mare de l’homònim, ciutadà de Barcelona, i de
Joana Anna Carbona, de l’orde de cavalleria de
Sant Jaume de l’Espasa d’Uclés, domiciliada a
Barcelona, difunta, 2438, 2443, 2477, 2519, 2577.
// — (Guillem de), habitant de Barcelona, 2487. //
— (Guillem Ramon de), fill del difunt Joan de
Santcliment, capità del castell de Salses, i d’Isabel
de Santcliment, 2457. // — (Isabel de), vídua de
Joan de Santcliment, capità del castell de Salses,
pares de Guillem Ramon de Santcliment, 2457. //
— (Joan de), capità del castell de Salses, espòs
d’Isabel de Santcliment, pares de Guillem Ramon
de Santcliment, difunt, 2457. // — (Pere), espòs
d’Isabel Beatriu, gendre de Tomàs Pujades, donzell, habitants de Barcelona, 2401. // — (Pere de),
procurador de Guillem Ramon de Santcliment,
hereu universal de Joana Anna Carbona, de l’orde
de cavalleria de Sant Jaume de l’Espasa d’Uclés,
domiciliada a Barcelona, 2577. // — (Pere Joan
de), procurador d’Andreu de Biure, fiador, 2487.
// — I CENTELLES (Guillem Ramon de), cosí germà,
marmessor i hereu universal de Joana Anna
Carbona, de l’orde de cavalleria de Sant Jaume de
l’Espasa d’Uclés, domiciliada a Barcelona, 2577. //
— I DE GUALBES (Ferrer), segon marit de Jerònima
Vidala Bastida, vídua de Pere de Boixadors, després muller de Mateu Vidal i Desplà, 2443. // — I
VIDALA (Elionor de), vídua, neboda carnal del
difunt Àngel Bastida, ciutadà de Barcelona, 2477.
// — VIDALA I DESPLÀ (Elionor de), filla dels difunts
Mateu Vidal i Desplà i de Jerònima Vidala Bastida,
testadora, 2443, 2519.
SANTES CREUS (monestir), en el municipi d’Aiguamúrcia, a la comarca de l’Alt Camp, 2595.
SANTS (Janot), espaser, fill del difunt Pere Sants,
nebot de Caterina, vídua en primeres noces de
Guillem [Llombard, coraller, ciutadà de
Barcelona, i en segones] noces de Martí Garcia,
manescal, ciutadà de Barcelona, hereus, difunt,
2637. // — (Pere), pare de Janot Sants, espaser,
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nebot de Caterina, vídua en primeres noces de
Guillem [Llombard, coraller, ciutadà de
Barcelona, i en segones] noces de Martí Garcia,
manescal, ciutadà de Barcelona, difunt, 2637.

SENDRA (Joan), prevere beneficiat de la catedral
de Barcelona, administrador de la capella de Sant
Sever, 2588.
SERDÀ (àlies). Vegeu SOTO (Pere del).

SAPLANA (Antoni), notari de Barcelona, hereus,
2643.
SARAGOSSA, ciutat capital d’Aragó i de la província homònima, comunitat autònoma d’Aragó,
2494, 2557-2565.
SARRIÀ (Lluís de), prevere beneficiat del benefici
de Sant Benet fundat al claustre de la catedral de
Barcelona, 2536, administrador de la capella de
Sant Sever, 2582, 2588.
SARRIERA (Antic), domiciliat a Girona, tutor de
Galceran Albanell, fill pupil i hereu del difunt
Jeroni Albanell, habitant a Barcelona, i d’Isabel
Albanella i de Rebolledo, i hereu del seu avi
Galceran Albanell, 2494.
SARROVIRA (Caterina), muller de Ramon Cristòfol
Sarrovira, ciutadà de Barcelona, pares de Maria
Àngela, muller de Francesc Romeu, ciutadà de
Barcelona, 2399. // —, Carrovira (Maria Àngela),
filla de Ramon Cristòfol Sarrovira i de Caterina,
muller de Francesc Romeu, ciutadà de Barcelona,
2399. // — (Ramon Cristòfol), ciutadà de
Barcelona, espòs de Caterina, pares de Maria
Àngela, muller de Francesc Romeu, ciutadà de
Barcelona, 2399.

SENTIS, regens cancellerie, 2517. // — (Joan), bisbe
de Barcelona, conseller reial, lloctinent i capità
general de Catalunya i dels comtats del Rosselló i
de la Cerdanya, 2665.
SENTMENAT I DE LANUÇA (Ramon de), bisbe de
Barcelona, 2687.
SERINYANA. Vegeu OLSINA (Magdalena).
SERRA (Antoni), pagès del lloc de la Granada, a la
vegueria del Penedès, 2649. // — (Bernabé), doctor del Reial Consell, 2448. // — (Bernabé,
Barnabà), doctor en drets, ciutadà de Barcelona,
de la Reial Audiència del Principat, 2397. // —
(Bernabè), doctor en ambdós drets, conseller
reial, regent la cancelleria, 2522. // — (Caterina,
Chaterina), muller de Pere Serra, brodador d’or,
ciutadà de Barcelona, pares de Joana Font,
Caterina i Anna, filla dels difunts Pere Marcet,
ballester, ciutadà de Barcelona, i de Francina, testadora, 2613. // — (Joan), porter reial, ciutadà de
Barcelona, 2652. // — (Pere), brodador d’or, ciutadà de Barcelona, marmessor i hereu universal
de la seva muller Caterina, pares de Joana Font,
Caterina i Anna, 2613.

SASTRE (Jaume), notari públic de Barcelona, 2482.

SERRATEIX (monestir), al municipi homònim, a
la comarca del Berguedà, 2410.

SAURÍ (Joan), mercader i canviador, ciutadà de
Barcelona, 2481.

SESILLA, Sesilles (Antoni Joan), notari públic de
Barcelona, 2505, 2533.

SAVALL (Ramon), donzell, doctor en lleis, ciutadà
de Barcelona, jutge setmaner d’Andreu Sacosta,
donzell, regent la vegueria de Barcelona, Igualada,
Vallès, Moià i Moianès, 2424.

SETANTÍ (Francesc Antoni), donzell, ciutadà de
Barcelona, fiador, 2417. // — (Jerònima), vídua de
Lluís Setantí, donzell, ciutadà de Barcelona, procuradora general del fills comuns Joaquim Setantí,
ciutadà de Barcelona, i Maria Anna Setantí, 2521,
2527-2529. // — (Joaquim), ciutadà de Barcelona,
fill del difunt Lluís Setantí, ciutadà de la mateixa

SAVALLÀ [DEL COMTAT], municipi de la
comarca de la Conca de Barberà, 2577.
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ciutat, i de Jerònima, germà de Maria Anna, 2521,
2527-2529. // — (Joaquim), ciutadà honrat i clavari de Barcelona, 2648. // — (Lluís), donzell, ciutadà de Barcelona, espòs de Jerònima, pares de
Joaquim Setantí, ciutadà de Barcelona, i de Maria
Anna, difunt, 2521, 2527-2529. // — (Maria
Anna), filla del difunt Lluís Setantí, donzell, ciutadà
de Barcelona, i de Jerònima, germana de Joaquim
Setantí, ciutadà de Barcelona, 2528, 2529.

SOLDEVILA (Joan), cirurgià, ciutadà de Barcelona,
2563.

SEU D’URGELL, la, municipi de la comarca de
l’Alt Urgell, canonge. Vegeu CAMPS (Dimes).

SOLER (Baltasar, Baltezar), negociant, ciutadà de
Barcelona, fill dels difunts Baltasar Soler, negociant, de Vilallonga, a l’arquebisbat de Tarragona,
després ciutadà de Barcelona, i de Caterina,
germà de Jerònima, vidu de Joana, testador, 2633.
// — (Baltasar), negociant, de Vilallonga, a l’arquebisbat de Tarragona, després ciutadà de
Barcelona, espòs de Caterina, pares de Baltasar
Soler, negociant, ciutadà de Barcelona, difunt,
2633. // — (Jerònima), germana i hereva universal de Baltasar Soler, negociant, ciutadà de
Barcelona, 2633. // — (Joan de), donzell, domiciliat a Barcelona, espòs de Magdalena, pares de
Joan i de Iolant, difunt, 2552. // — (Joan), donzell,
domiciliat a Barcelona, germà de Iolant Solera,
monja no professa del monestir dels Sants
Antoni i Clara, fills dels difunts Joan de Soler,
donzell, domiciliat a Barcelona, i de Magdalena,
2552. // — (Miquel), prevere beneficiat de l’església de Santa Maria del Mar, 2546. // — (Pere
Joan), notari públic de Barcelona, 2484.

SEVILLA, ciutat del regne de Castella, capital de
la comunitat autònoma d’Andalusia, residents,
2432, 2433.
SICILIA (regne), tretes de forment sicilià, nou
impost sobre la treta de forments, 2638.
SINISTERRA I DE SANTA EUGÈNIA (Guillem de), 2448.
SITGES, l’ort de les, 2480. // —, les, són al carreró derrera los (...), 2484.
SITJAR o SICHAR [RUATA] (Pau), bisbe electe de
Gera o Geras, del patriarcat d’Alexandria, bisbe
auxiliar de Barcelona, 2703. // —, Sitiar
(Sebastià), argenter, ciutadà de Barcelona, 2509.
SIXT V, papa, 2604.
SOBIRÀ (Joan), notari públic de Girona, substitut i
successor del difunt Jaume de Campllong, notari
públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona,
2510.
S OBREBALS (Antoni), mercader, ciutadà de
Barcelona, casat amb Margarida, 2659. // —
(Margarida), muller d’Antoni Sobrebals, mercader, ciutadà de Barcelona, filla de Pere Avellà,
mercader, ciutadà de Barcelona, 2659.
S OLÀ (Tomàs), sastre, procurador de Jaume
Aragaires, mestre llancer, ciutadà de Barcelona,
2551.

SOLEI (mas), de la parròquia de Sant Esteve de
Vilanova, terme de la Roca, 2435.
SOLEI, Soley (Antoni, Anthoni), senyor útil del
mas Solei, de la parròquia de Sant Esteve de
Vilanova, terme de la Roca, fiador, 2435.

SOLERA (Iolant), monja no professa del monestir
dels Sants Antoni i Clara, filla dels difunts Joan de
Soler, donzell, domiciliat a Barcelona, i de
Magdalena, germana de l’homònim, donzell,
domiciliat a Barcelona, 2552.
SOLS (Agustí), mercader, ciutadà de Barcelona,
2508.
SOLSONA, municipi de la comarca del Solsonès,
2584, 2586.
SOLSONA (Francesc, Franciscus), notari públic de
Barcelona, 2483, 2523-2525, 2534, 2535.
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SÒRIA (Antoni), clavari de la confraria de l’ofici
dels blanquers de la ciutat de Barcelona, administrador d’una missa o causa pia instituïda per Pere
Riquer, blanquer, a la capella de Santa Maria de
l’Esperança de la parròquia de Sant Cugat del
Rec, 2473.
S ORRIBES (Cristina de), 2665. // — (Lluís de),
2665. // — (Macià), abat de Sant Salvador de
Breda, canceller i del Consell Reial, difunt, 2448.
SORT, municipi de la comarca del Pallars Sobirà,
diòcesi d’Urgell, marquesat de Pallars, 2619.
SOTALELL (Llorenç, Laurencius), notari públic de
Barcelona, 2399, 2411, 2455, 2470, 2472, 2479,
2481.
SOTO (Pere del, Pera), àlies Serdà, carnisser, ciutadà de Barcelona, 2413.
SOTOMAYOR (Alfonso de, Alonso de, Ildephonso, Ildephonsus), arquebisbe d’Oristany, bisbe electe de Barcelona, 2687.
SPANO (Marina), filla de Miquel Ferrer, cavaller,
2484.
SUDA, vila de Menorca, 2691.
SUNYER (Francesc, Franciscus), notari públic de
Barcelona, 2403-2405, 2407, 2419, 2452, espòs
d’Elisabet Sunyera i Safont, filla dels difunts Bernat
Safont i Joana, 2444, escrivà del capítol de la seu
de Barcelona, 2497.
S UNYERA I S AFONT (Elisabet), filla dels difunts
Bernat Safont i Joana, germana de Bernat, doctor
en drets, Francesc, Miquel, notaris, ciutadans de
Barcelona, d’Elionor Bruguera i Safont, muller
d’Onofre Bruguera, doctor en medicina, ciutadà
de Barcelona, muller de Francesc Sunyer, notari
de Barcelona, 2444.

T
TALARN, municipi de la comarca del Pallars
Jussà, 2619.
TALAVERA, Thalavera (Jeroni, Hierònym), notari
públic de Barcelona, 2434, 2580, 2583, 2610,
2654, síndic de Barcelona, 2656. // — (Pere),
notari públic de Barcelona, 2434, marmessor i
executor del testament del difunt Joan Colomer,
prevere beneficiat de l’església de Sant Pere, 2471.
TALAVERÓ (Joan), prevere beneficiat a l’església
major de Cervera, procurador de la comunitat
de preveres d’aquesta església, 2478.
TAMARIT (Elisabet de), filla i hereva universal de
Joan Rifós, mercader, ciutadà de Barcelona, i
d’Elisabet Paula Rifosa, muller de Miquel de
Tamarit, doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, germana de Maria Anna de Tamarit,
muller de Pere Tamarit, donzell, domiciliat a
Barcelona, 2441. // — (Maria Anna de), filla i
hereva universal de Joan Rifós, mercader, ciutadà
de Barcelona, i d’Elisabet Paula Rifosa, muller de
Pere de Tamarit, donzell, domiciliat a Barcelona,
germana d’Elisabet de Tamarit, muller de Miquel
de Tamarit, doctor en ambdós drets, ciutadà de
Barcelona, 2441. // — (Miquel de), doctor de la
Reial Audiència, 2568. // — (Miquel de), doctor
en ambdós drets, ciutadà de Barcelona, espòs
d’Elisabet de Tamarit, filla i hereva universal de
Joan Rifós, mercader, ciutadà de Barcelona, i
d’Elisabet Paula Rifosa. Vegeu RIFÓS (Joan). // —
(Pere de), donzell, domiciliat a Barcelona, espòs
de Maria Anna de Tamarit, filla i hereva universal
de Joan Rifós, mercader, ciutadà de Barcelona, i
d’Elisabet Paula Rifosa. Vegeu RIFÓS (Joan).
TARONJA (Eulàlia), vídua de Jeroni Taronja, mestre
de cases, ciutadà de Barcelona, filla de Guillem
Bosc, taverner, ciutadà de Barcelona, i d’Elisabet
Bosca, difunta, 2615. // — (Jeroni), mestre de
cases, ciutadà de Barcelona, espòs d’Eulàlia
Taronja, filla de Guillem Bosc, taverner, ciutadà
de Barcelona, i d’Elisabet Bosca, difunt, 2615.
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TARRAGONA, Tarraconensis, capital de la
comarca del Tarragonès, 2606, 2617, 2634, seu,
arquebisbe, archiepiscopus, arquebisbat, precentor o cabiscol, mensa episcopal, 2420, 2448,
2573, 2606, 2617, 2700, col·lectors, cúria eclesiàstica, 2532, casa del Consolat, 2634, cònsols,
2606, 2617, 2634.
TAVERNER (Bernat), canviador de monedes, ciutadà de Barcelona, 2423, 2511. // — (Bernat), ciutadà honrat de la ciutat, tutor de Fèlix Malendric,
impúber, fill pupil i hereu universal de Joan
Malendric, habitant de Barcelona, 2631. // —
(Bernat), mercader, ciutadà de Barcelona, 2565.
TAYÀ (Arnau de), 2609.
T ECLA , néta de Caterina, muller de Miquel
Bastant, ballester, 2637. // — CECÍLIA, filla i hereva
universal de Caterina i el seu primer marit
Guillem Llombard, ara Tecla Poc, muller de
Jaume Poc, flequer, 2637.
TELESA (Bernat), argenter, ciutadà de Barcelona,
difunt, 2411, 2455. // — (Joana), vídua de Bernat
Telesa, argenter, ciutadà de Barcelona, 2411, 2455.

2519. // — (Joan), orfebre, ciutadà de Barcelona,
pare de Caterina Terrena, 2409.
TERRENA (Caterina), filla de Joan Terré, orfebre,
ciutadà de Barcelona, habitant de Barcelona, 2409.
TERRI (Miquel), mercader, ciutadà de Barcelona,
procurador d’Alfons de Castellbisbal, donzell,
domiciliat a la citada ciutat, 2394, 2420.
TEVE (Enric), ciutadà honrat de Barcelona, marmessor de Miquel Bastida, ciutadà de Barcelona,
nebot de la seva muller Emerenciana, 2602. // —
(Francesc), ciutadà honrat de Barcelona, marmessor de Miquel Bastida, ciutadà de Barcelona,
nebot de la seva muller Emerenciana, 2602.
TIÓ (Bernat), notari i escrivà de registre reial, espòs
d’Eulàlia Tiona, difunt, 2531.
TIONA (Eulàlia), vídua i marmessora de Bernat
Tió, notari i escrivà de registre reial, 2531.
TOCCO (fra Benet de), bisbe de Vic, 2478.
TOLEDO, ciutat capital de la Comunitat de
Castella-la Manxa, 2394, diòcesi, 2573, 2590.

TELLIER, Le, 2681.
TERÇA (Miquel), advocat fiscal, 2448.
TERÉS (Joan), arquebisbe de Tarragona, 2617. // —
(Joan), notari públic de Barcelona, difunt, 2641.
TERRADES (Bernat), carder, ciutadà de Barcelona,
espòs d’Anna, gendre i marmessor de Pere Enric,
major, barreter, ciutadà de Barcelona, 2491.
T ERRÉ (Enric), ciutadà, regent la vegueria de
Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 2496.
// — (Joan) marmessor de Bernat Joan de
Marimon, donzell, domiciliat a Barcelona, senyor
del castell i terme de Sant Marçal, 2549. // —
(Joan, Joanot), donzell, senyor útil de l’escrivania
de la cort de la vegueria de Barcelona, 2424,
2445, 2477, 2485, 2486, 2488, 2493, 2496, 2513,

TOLEDO (Ferran de, Fernando de), prior a Castella
de l’orde Sant Joan de Jerusalem, conseller reial,
lloctinent i capità general del principat de
Catalunya i dels comtats del Rosselló i de la
Cerdanya en nom del rei Felip I de CatalunyaAragó, 2522, 2548, 2568.
TOLOSA, capital del departament de l’Alta
Garona, França, diòcesi, 2661.
TOLRÀ (Antoni), clergue, de la vila de Cervera,
beneficiat del benefici de l’altar dels sants Simó i
Judes de l’església de Cervera, 2478. // —
(Antoni), notari de la vila de Cervera, difunt, 2478.
TORÀ, municipi de la comarca de la Segarra,
censals, 2419.
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TORALLA, poble del municipi de la Conca de Dalt,
a la comarca del Pallars Jussà, varvassoria de, 2619.
TORALLA I PÒRTULES (Violant), muller de Montserrat
Faner, donzell, domiciliat a Barcelona, 2513, 2534.
TORALLOLA, poble del municipi de la Conca de
Dalt, a la comarca del Pallars Jussà, de la varvassoria de Toralla, 2619.
TORMO (Joan), abat de Besalú, 2448.
TORRA, la, indret de Sant Andreu de Palomar,
2662.
TORREDEMER (Pere), menor, negociant de Reus,
2633.
TORRELLES (Ramon de), 2665. // — (Ramon de),
donzell, domiciliat a Tortosa, 2566. // — I
SENTMENAT (Miquel de), noble, hereu de Ramon
de Torrelles, 2665.
TORRENT DEL MORO, lloc del terme de la vila
de Tossa, 2675.
TORRENT (Francesc), matalasser, ciutadà de Barcelona, tutor de Melcior Cirera, pupil, i dels altres
fills i hereus del difunt Llorenç Cirera, sastre, ciutadà de Barcelona, i de Margarida, 2631. // —
(Galceran de), cavaller i clavari de la ciutat de
Barcelona, 2415. // — (Jeroni), prevere beneficiat
del segon benefici de Sant Benet de la catedral de
Barcelona, 2409.
T ORRENTS (Joan), pagès, de Vilafranca del
Penedès, 2666. // — (Pau o Joan), pagès, de
Vilafranca del Penedès, espòs de Francesca, 2635.
// — (Pere Joan), dels Agullons, en el terme de
Mediona, pare de l’homònim, fiador, 2635. // —
(Pere Joan), fill de l’homònim, dels Agullons, en el
terme de Mediona, fiador, 2635. // — (Sebastià),
pagès, fill de l’homònim, del terme de Mediona,
fiador, 2635. // — (Sebastià), pagès, pare de l’homònim, del terme de Mediona, fiador, 2635.

TORRES (Jerònima), laica de Barcelona, senyora
del lloc d’Almenara, 2646. // — (Lluís), notari
públic de Barcelona, 2511, 2613.
TORTOSA, municipi capital de la comarca del
Baix Ebre, 2566, censals, 2582.
TOSSA [DE MAR], municipi de la comarca de la
Selva, carrer Major, castell, cementiri, escrivania,
notaria, parròquia de Sant Vicenç, terme, vila,
2661, 2670, 2671, 2673, 2675, 2676.
TRAGINER, Treginer (Jaume), lloctinent del mestre
racional de la cort reial, fill de Jofre Traginer i de
Magdalena, germà de Magdalena Vicença, vídua de
Jaume Vicenç Palau, donzell, senyor de Calafell,
Francesc, clergue i canonge de Barcelona, Elisabet i
Jerònima, donzelles, 2396. // — (Jofre), donzell,
domiciliat a Barcelona, espòs de Magdalena, pares de
Jaume, lloctinent del mestre racional de la cort reial,
Magdalena Vicença, vídua de Jaume Vicenç Palau,
donzell, senyor de Calafell, Francesc, clergue i canonge de Barcelona, Elisabet i Jerònima, donzelles, 2396.
T RAVESSET (Pere Guillem), notari, ciutadà de
Barcelona, 2627.
T RA (...) (Jaume), en lloc de Francesc Gralla i
Desplà, mestre racional, 2448.
TREGINER (mossèn). Vegeu TRAGINER (Jofre).
TRIAS (Francesc, Francesch), pagès, de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, 2607.
TRIES (Antoni), de la parròquia de Palou, 2435,
2437. // — (Francesc), cunyat de Jaume Colom,
pagès, de la vila de Sant Boi de Llobregat, tutor dels
fills amb Francina, Jaume, Baldiri i Antiga, 2421.
TRINXER (Joan), llibreter, ciutadà de Barcelona, fiador, 2417.
TRISTANY (Gabriel Ponç), habitant de la vila de
Sabadell, notari públic en el principat de Catalunya
i els comtats del Rosselló i de la Cerdanya, 2512.
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TRULL DELS CANDELERS, lo, indret de la ciutat
de Barcelona, prop del carrer d’en Massaguer, 2484.

VALÈNCIA, capital de l’antic regne homònim i
del País Valencià, arquebisbe, 2698.

TUIXENT (Pascasi), doctor en ambdós drets i/o doctor en lleis, ciutadà de Barcelona, jutge prior i setmaner de la vegueria de Barcelona, 2417, setmaner
de Bernat d’Aimeric, donzell, regent la vegueria de
Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 2488,
setmaner de Jeroni dez Llor, donzell, regent la
vegueria de Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i
Moianès, 2493. // — (Pasqual), conseller de la ciutat de Barcelona, 2572.

VALLADARES Y MEJÍA (Gavino o Gabino de), bisbe
de Barcelona, 2701, 2702.

U
UBAC (Francesc), doctor en lleis i/o en ambdós
drets, ciutadà de Barcelona, jutge setmaner de
Bernat d’Aimeric, donzell, regent la vegueria de
Barcelona, Igualada, Vallès, Moià i Moianès, 2485,
2486.
ULTRAMAR, terres de l’orient mediterrani (Síria,
Egipte i de vegades l’imperi Bizantí o Romania),
2644.

VALLALTA (Esteve), notari públic de Barcelona,
2655.
VALLDONZELLA
(monestir).
BARCELONA.– Monestirs i convents.

Vegeu

V ALLERS (Tomàs), notari públic de Barcelona,
2403-2405, 2407, 2409, marmessor de Pere
Enric, major, barreter ciutadà de Barcelona, 2491,
difunt, 2491.
VALLÈS, el. Vegeu BARCELONA.– Oficials reials:
veguer.
VALLÈS (Gabriel), clavari de la confraria de l’ofici dels
blanquers de la ciutat de Barcelona, administrador
d’una missa o causa pia instituïda per Pere Riquer,
blanquer, a la capella de Santa Maria de l’Esperança
de la parròquia de Sant Cugat del Rec, 2473.

URBÀ VIII, papa, 2674, 2678, 2679.
VALLESICA, DE, regens, 2656.
URGELL, bisbe, 2646, diòcesi d’. Vegeu PONTS,
TORALLA, ESCÓS, ESTAC, SORT.
URGELLÈS (Antoni), abaixador i paraire de draps
de llana, de Vilafranca del Penedès, 2666.
URRIA (Galceran d’), espòs de Dionísia, gendre i
marmessor de Bernat Joan de Marimon, donzell,
domiciliat a Barcelona, senyor del castell i terme
de Sant Marçal, 2549.
V
VACARISSES (castell), a la vegueria de Manresa,
municipi de la comarca del Vallès Occidental, dot
d’Elisabet Gravalosa i Desfar, 2464.
VALDELLANO, conde de, 2703.

VALLGORNERA (Eugènia de), vídua en primeres
noces de Joan Carbonell, doctor en ambdós
drets, habitant de Barcelona, pares de Francesc
Miquel Carbonell, donzell, domiciliat a Barcelona,
i en segones noces de Francesc Vallgornera, donzell, domiciliat a la sotsvegueria de Besalú, 2457,
2463. // — (Francesc de), donzell, domiciliat a la
sotsvegueria de Besalú, segon marit d’Eugènia de
Vallgornera, difunt, 2457, 2463.
VALLS, 2542-2545. // — (Francesc), mercader,
ciutadà de Barcelona, 2551. // — (fra Lluís), conventual del monestir de Nostra Senyora de la
Mercè, marmessor de Joan Joaquim de
Rocacrespa, donzell, domiciliat a Barcelona, 2594.
// — (T.), espòs de Margarida, filla d’Elionor, criada de Galceran Carbó, ciutadà de Barcelona,
pare de Paula, 2438, 2439.
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V ALLSECA (Francesc de), doctor en drets, del
Consell Reial, ciutadà de Barcelona, 2503.
VEGA (Garcimazo, Garcimasso de la), domèstic i
procurador especial i general, de Felip II, rei de
Catalunya-Aragó, 2636.
VENDRELL, el, municipi de la comarca del Baix
Penedès, església parroquial, segon benefici de
Sant Salvador, 2666.
VENDRELL (Joan Pau, Pau), mercader, ciutadà de
Barcelona, espòs d’Anna Vendrella, filla de Jaume
Bargalló, mercader, ciutadà de Barcelona, i de
Caterina Ramona, muller en segones noces de Jaume
Ramon, mercader, ciutadà de Barcelona, 2600.

2620, mercader, 2412, 2416, notari, 2587, 2619,
ecclesia Vicensis, aniversari, ardiaca, benefici dels
Sants Simó i Judes, beneficiat, bisbe, 2478, canònica,
capítol, canonges, 2587, 2589, 2596, 2597, síndic,
2448, vegueria, 2462, 2504.
V ICENÇ (Miquel Climent), cirurgià, ciutadà de
Barcelona, 2412.
VICENÇA (Magdalena), filla de Jofre Traginer, donzell, domiciliat a Barcelona, i de Magdalena, vídua
de Jaume Vicenç Palau, donzell, senyor de Calafell,
germana de Jaume, lloctinent del mestre racional
de la cort reial, Francesc, clergue i canonge de
Barcelona, Elisabet i Jerònima, donzelles, 2396.

VESI (Bartomeu), prevere domer, beneficiat de
l’església de Sant Pere, 2468.

VIDAL (Antoni), donzell, domiciliat a Barcelona,
2631. // — (Antoni), mercader, ciutadà de Barcelona, 2598. // — (Francesc), notari públic de
Barcelona, 2400, 2428-2430, 2509, 2647, escrivà
jurat del Consell de la dita ciutat i connotari de Joan
Jeroni Canyelles, escrivà del citat Consell, 2425,
2426. // — (Gervasi), canonge de la seu de Vic,
2596, 2597. // — (Guerau), mulater de la vila de
Tossa, 2675. // — (Joan Bonaventura), porter reial,
servidor a l’ofici del clavariat de la ciutat de
Barcelona, 2648. // — (Pau), fill del primer marit de
Caterina Serra, paraire, ciutadà de Barcelona, 2613.
// — (Pere), cònsol de la ciutat de Tarragona, marmessor de la causa pia fundada per Constança
Desplà i distribuïdor i consignador de la tercera part
de les seves rendes als més propers en grau de
parentiu i consanguinitat, 2617. // — (Pere Pau),
notari públic de Barcelona, 2584, procurador de
Joan Puigrodon, prevere de la vila de Solsona i rector de la parròquia de Sant Pere de Vallmanya, 2586,
regent els capbreus del General de Catalunya, 2605.
// — I DESPLÀ (Mateu), espòs de Jerònima Vidala
Bastida, vídua de Pere de Boixadors i de Ferrer de
Santcliment i de Gualbes, respectivament, pare
d’Elionor de Santcliment Vidala i Desplà, difunt,
2443.

VIC, municipi d’Osona, 2596, 2597, ciutadà, habitant, 2412, 2416, 2504, 2619, curador dels béns a la
ciutat de Vic de Perot Miquel, 2501, diòcesi, 2619,

VIDALA (Elisabet), 2615. // — BASTIDA (Jerònima),
vídua, en primeres noces, de Pere de Boixadors,
i, en segones noces, de Ferrer de Santcliment i

VENDRELLA (Anna), muller de Joan Pau Vendrell, mercader, ciutadà de Barcelona, filla de Jaume Bargalló,
mercader, ciutadà de Barcelona, i de Caterina
Ramona, muller en segones noces de Jaume Ramon,
mercader, ciutadà de Barcelona, 2600.
V ENTALLOLS (Jaume), mercader, ciutadà de
Barcelona, arrendador i col·lector del dret de la
imposició del peix fresc que es ven o es porta a
la pescateria, 2530.
VERDUN, vila del departament de la Meuse, a la
Lorena, França, diòcesi, 2604.
V ERGES (Joan), canonge de Santa Anna de
Barcelona, 2494.
VERGÓS (Brianda de), abadessa del monestir dels
Sants Antoni i Clara, 2552. // — (Onofre), domiciliat a la vegueria de Vic, oncle i tutor de
Montserrat Faner, donzell, domiciliat a Barcelona,
2460-2462.
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de Gualbes, muller de Mateu Vidal i Desplà, mare
d’Elionor de Santcliment Vidala i Desplà, difunta,
2443.
VIGATÀ, lo (àlies). Vegeu COMES (Joan).
V ILA (Antoni), canonge de la seu de Vic, 2596,
2597. // — (Bartomeu), blanquer, ciutadà de
Barcelona, marmessor de Baltasar Soler, negociant,
ciutadà de Barcelona, fill dels difunts Baltasar Soler,
negociant, de Vilallonga, a l’arquebisbat de
Tarragona, després ciutadà de Barcelona, i de
Caterina, 2633. // — (Berenguer), canonge de la
seu de Barcelona, 2627. // — (Jerònima Beneta),
filla de Francesc Marquet, ciutadà de Barcelona, i
d’Eulàlia, vídua de Pere o Perot Vila, cavaller, domiciliat a Barcelona, germana i hereva del difunt
Guerau Marquet, ciutadà de Barcelona, germana
de Ramon i d’Anna, monja del monestir de
Jonqueres, difunta, 2424, 2445. // — (Joan), doctor
en arts i sagrada teologia, canonge de Barcelona,
rector de la Universitat i de l’Acadèmia General de
la ciutat de Barcelona, 2621. // — (Pau), conseller
de Barcelona, 2497. // — (Pere, Perot), cavaller,
domiciliat a Barcelona, espòs de Jerònima Beneta
Vila, difunt, 2445. // — (Salvador), negociant, ciutadà de Barcelona, 2649.
VILADASES, lloc proper a la vila de Flix, 2488.
VILADECANS (Salvador), canonge de la seu de Vic,
2596, 2597.
VILADEPÓS (Montserrat), prevere beneficiat de
l’església de Santa Maria del Pi, 2541, 2545.
VILAFRANCA DEL PENEDÈS, Vilafrancha, municipi i cap de comarca de l’Alt Penedès, 2635,
2649, 2666, censal, 2397, 2431, burgès, 2431,
comunitat de preveres de l’església parroquial,
2635, drets, 2397, síndic, 2448.
V ILAGAIÀ (Jerònima de), muller de Miquel del
Bosc i de Vilagaià, curadors de Llàtzer del Bosc i
de Vilagaià, donzell, domiciliat a la ciutat de
Barcelona, 2511.

VILALLONGA [DEL CAMP], municipi de la
comarca del Tarragonès, 2633.
V ILALLONGA (Joan de), donzell, domiciliat a la
vegueria de Cervera, senyor del castell i terme
d’Estaràs, 2581.
VILANA (Adrià), doctor en ambdós drets, conseller
reial, regent la cancelleria, 2498, 2500, 2548, 2568,
jutge assessor de la Reial Audiència, 2568. // —
(Gerard), vicari general de Guillem Caçador, bisbe
de Barcelona, 2406, 2444. // — PERLAS (Ramon
de), secretari d’estat del rei Carles III, 2696.
VILANOVA (mossèn). Vegeu VILANOVA (Bartomeu
de). // — (Bartomeu de), donzell, domiciliat a la vila
de Flix, vidu de Susanna de Pernes i de Ponç, pares de
Pere de Vilanova, donzell, doctor en drets, domiciliat
a Barcelona, 2451, propietari indivís o per meitats
amb la ciutat de Barcelona, senyora de la baronia de
Flix, del molí fariner, pesqueres i regadiu situats al
terme de Flix, 2488. // — (Francesc de), avi de
Bartomeu de Vilanova, donzell, domiciliat a Flix,
2488. // — (Hipòlita), filla de Magdalena Quintana,
vídua de Miquel Benet Quintana, doctor en drets,
cavaller, domiciliat a Barcelona, germana de Miquel
Joan, Ferran Benet, ambdós doctors en drets, i del
difunt Francesc, difunta, 2578. // — (Josep de), 2687.
// — (Pere de), donzell, doctor en drets, domiciliat a
Barcelona, fill de Bartomeu de Vilanova, domiciliat a
la vila de Flix, i de la difunta Susanna de Pernes i de
Ponç, 2451, procurador del seu pare, donzell, propietari indivís o per meitats amb la ciutat de
Barcelona, senyora de la baronia de Flix, del molí fariner, pesqueres i regadiu situats al terme de Flix, 2488.
// — (Pere de), donzell, doctor en ambdós drets,
domiciliat a Flix, 2488. // — (Pere de), besavi de
Bartomeu de Vilanova, donzell, domiciliat a Flix, el
fundador, 2488. // — (Pere de), pare de Bartomeu
de Vilanova, donzell, domiciliat a Flix, 2488.
VILAR (Joan Andreu), notari públic de Barcelona,
difunt, 2549. // — (Rafael), candeler de cera, ciutadà de Barcelona, espòs de Caterina Vilara,
2397, 2398.
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VILARA (Caterina), filla primogènita i hereva universal de Rafael Cervera, muller de Rafael Vilar, candeler de cera, ciutadà de Barcelona, 2397, 2398.

— (Miquel, Michaell), notari públic de Barcelona,
2609. // — (Miquel), sastre del lloc de la Granada,
a la vegueria del Penedès, 2649.

V ILARDAGA (Francesc), mercader, ciutadà de
Barcelona, 2508.

X

VILASECA, Vilasecha (Gabriel), sabater, ciutadà de
Barcelona, 2561.
VILANSOSA (Martí), notari públic, habitant de Sort,
2619.
VILATORTA (Jaume de), donzell, domiciliat a Barcelona, 2429.
VILLAHERMOSA, duc de, lloctinent i capità general
del Principat, 2692.
VILLANUEVA (Agustí de), ciutadà de Saragossa,
procurador de la dita ciutat, 2557-2560.
VINYALS (Elisabet), vídua, mare i hereva universal
d’Elisabet de Gualbes, muller i hereva universal
vitalícia de Joan Ribes, ciutadà de Barcelona, 2419.
VINYES (Antoni), tintorer, ciutadà de Barcelona,
espòs d’Eulàlia, difunt, 2452, 2456, 2505, 2533. //
— (Eulàlia), filla de Pere Lledó, mercader, ciutadà
de Barcelona, vídua d’Antoni Vinyes, tintorer, ciutadà de Barcelona, 2452, 2456, 2505, 2533.
VIOLANT, filla de Pere Avellà, mercader, ciutadà de
Barcelona, 2659. // —, muller de Jaume Bastida,
ciutadà de Barcelona, pares de Miquel Bastida, ciutadà de la dita ciutat, 2602. // —, muller de
Montserrat Faner, donzell, domiciliat a Barcelona,
2571. Vegeu IOLANT I TORALLA I PÒRTULES (Violant).
VIRGILI (Andreu), ataconador de Sant Boi, parent
de Caterina, mare de Baltasar Soler, negociant,
ciutadà de Barcelona, 2633.
VIVES (micer Esteve), del Consell Reial en el regne
de València, marmessor i cunyat de Miquel Joan
Quintana, donzell, domiciliat a Barcelona, 2622. //

XAMAR, notari de la taula de testadors del bisbe
de Barcelona, 2421. // — (Francesc), doctor en
ambdós drets, del Consell Reial civil, habitant de
Barcelona, 2571.
XAMMAR (Constança), vídua de Joan Xammar,
notari públic de Barcelona, pares del fill i hereu
homònim, doctor en ambdós drets, 2579. // —
(Joan), doctor en ambdós drets, fill i hereu de
Constança i del difunt homònim, notari públic de
Barcelona, 2579. // — (Joan), notari públic de
Barcelona, espòs de Constança, pares de l’homònim, doctor en ambdós drets, difunt, 2579. // —
(Pau), de Vilafranca del Penedès, notari públic
per tot el principat de Catalunya, 2635.
XIFRÉ (Antoni), tintorer, espòs d’Eulàlia, pare de
Francesc Xifré, mercader, ciutadà de Barcelona,
difunt, 2422. // — (Elionor, Eleonor), muller, marmessora i hereva universal de Francesc Xifré,
mercader, ciutadà de Barcelona, 2422, 2457,
2463. // — (Francesc, Francesch, Fransecs), mercader, ciutadà de Barcelona, fill dels difunts
Antoni Xifré, tintorer i d’Eulàlia, espòs d’Elionor,
testador, 2422, 2457, 2463.
X IQUIT (Pere), de la vila de Cardedeu, notari
públic per tot el principat de Catalunya i els comtats del Rosselló i de la Cerdanya, 2574.
XIMÉNEZ DE CASCANTE (Bernardo), bisbe electe
de Barcelona, 2698.
Z
Z APATA (Joan), canonge de la catedral de
Mallorca, 2697.
ZÚÑIGA I DE REQUESENS (Mencía de), senyora útil de
l’escrivania de la Batllia General de Catalunya, 2600.
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A
ABADIA (Bernat d’), jutge de la cort reial, 12. // —
(Ramon d’), canonge de Vic i lloctinent d’Hug de
Cardona, notari públic de Vic, 21.
A GUILAR (Berenguer), mercader, ciutadà de
Barcelona, espòs de Simona, pares del fill homònim, 44. // — (Berenguer d’), fill de l’homònim,
mercader, ciutadà de Barcelona, i de Simona, 44.
// — (Johan d’), mercader, espòs de Marquesa,
germana de Joan Çapila, jove, mercader, ciutadà
de Barcelona, 47.

ARAGÓ, Aragonia, regne d’, Govern: escrivà, 33,
jurisperit, 15, vicecanceller, 4, 5, 12.–Privilegi:
Inquisidor de l’herètica pravitat als regnes d’Aragó
i de València, Inquisitor regnorum Aragonie et
Valencie, 50.– notaris per tota la terra, 4, 30, 51,
52.– rei d’: 3-5, 7, 10, 11, 15, 21, 31, 32. Vegeu
ALFONS III, JAUME I, JAUME II, FERRAN II, PETRUS.
ARMENTER DE SENTMENAT, Ermenter de Sentmenat
(Francesc, Francí), donzell, domiciliat a la ciutat de
Barcelona, 46.
ARQUERAIRE (Ramon), àlies de Ramon Berenguer,
assassí de Ramon des Serradal, de Vic, 21.

AGUT (Domènec), notari públic de Tortosa, 12.
ALACANT, castell d’, a la ciutat del País Valencià,
capital de la província del mateix nom, privilegis
als barcelonesos, 33.
ALBANELL (Ramon), pubill, 56.
ALEU (Cristòfor Esteve Bernat), àlies Palau, agricultor, ciutadà de Barcelona, pròcer i administrador
de la confraria dels Sants Abdó i Senén dels hortolans, de l’església de Santa Maria del Pi, hereu universal, marmessor i executor del testament de
Guillem Ramon, hostaler, ciutadà de Barcelona, 55.
ALFONS VII, emperador d’Espanya, rei de Castella,
1. // — III, rei de Catalunya-Aragó, 42.
ALOU (Pere d’), de Vilafranca, 20.
AMAT (Andreu), mercader, clavari de la ciutat de
Barcelona, procurador i síndic de la universitat de
la dita ciutat, 47, 48.
ANNA JOANA, muller d’Esteve Salverdenya, doctor
en ambdós drets, del Consell Reial, ciutadà de
Barcelona, pares d’Isabel Anna, donzella, i de
Pere o Perot, difunta, 57.
A NTIGA (Guillem d’), de Cervera, 20. // —
(Miquel d’), notari públic de Barcelona i escrivà
de la cort del batlle de la dita ciutat, 20, 31.

AVINYÓ (Ramon d’), notari públic de Barcelona,
40, 41.
B
BAGES (Nicolau), prevere beneficiat a la parròquia
de la vila de Santa Coloma de Queralt, 56.
BALENYÀ, abans HOSTALETS DE BALENYÀ,
municipi de la comarca d’Osona, 56.
BALBANUS, ofici o càrrec de la Seu Apostòlica, 50.
BARBARIA, terres del nord d’Àfrica denominades actualment Magrib, que comprenen el
Marroc, Algèria i Tunísia, 8-10.
BARBAZÀ (Eimeric de), procurador del comte de
Foix, 16.
BARCELONA, Barchinona, ciutat del Barcelonès,
capital de Catalunya, 2-5, 7-17, 19, 20, 22, 23, 2830, 33, 43-55, 57-60.– Arxiu: 53.– Baronies: 53.–
Carrers i places: maell major, fora del, 31, Mar, de
la, 48, Sant Jaume, plaça de, 2, 27, 32, 36, 40, 41,
Trenta Claus, 36, Tria?, d’en, 52.– Còdex: Primo
Virmilio, 10, Secundo Virmilio, 17, 29.– Confraries
religioses: Sants Abdó i Senén dels Hortolans, Sant
Abdon y Sennent, 55.– Defensa: 44.– Esglésies,
parròquies i capelles: Catedral o seu, 48, 50; benefici dels Sants Pere Màrtir i Domingo, Sent Pera
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Màrtir e Sent Domingo, 48; pabordia del mes d’agost, 22, pabordia d’octubre, 34, 38; ardiaca, 50,
bisbe, 52, canònica, canonja, canonges, 34, 38, 50,
diòcesi, 52, pabordes, 38, prevere, 48; parròquies:
Sant Jaume de Barcelona, cementiri, 10, Santa
Maria del Pi, 55, Sants Just i Pastor, benefici dels
Sants Joan Apòstol i Climent, 52, sglésia de la Mar,
43.– Estaments: ciutadans, habitants, 2, 3, 8-11, 1316, 19, 20, 22, 23, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 44, 46,
47, 49, 51-58, 60. Vegeu Oficis: eclesiàstics, militars. Vegeu donzells i cavallers (domiciliats o habitants): donzells, 46, 58, 60, cavallers, 37?, 57, 60.–
Finances: censals, àpoques, compravendes, cessions, donacions, transferències, 43-48, 51, 54, 55,
57, 60; violaris, 51. Vegeu Imposicions:.– Forques:
furce lapidee, 25, 26.– Govern i oficis de la ciutat:
Consell de Cent Jurats, consellers, consiliarii, prohoms, universitat, 3-5, 8-17, 19-21, 30, 33, 38, 4251, 54, 55, oficis de la ciutat, clavari, 43-49, 51, 5355, escrivà, 46, 51, saigs, 20, síndic i procurador,
3-5, 12, 15, 43-45, 47-49, 54, 55. Vegeu clavari.–
Imposicions: 48, drets, 14, dret d’1 diner per lliura
afegit al dret d’entrades i eixides, 49, dret de 2
sous per quartera dels flequers, 47, 48, dret de
construcció de naus, 47, 49, dret de les joies, 49,
dret de 6 diners per lliura agregat al dret de les
joies, 49, lleuda de coltells i espases obrades o de
ferro obrat, 20, lleuda de mar de Tortosa, 3-5, 810, 12, 15, lleuda de Tamarit, 30, subsidi reial, 14.–
Indrets: Born, 22, castell de la Cort, prop la carnisseria, 11, vora el castell de la Cort, 11, vora el forn
de Viladecols, 36, vora el riu Llobregat, 34.– Maells,
carnisseria: 11, major, 31.– Monestirs i convents:
13, Carmel, Carmelus, fratres de Carmelo, 13,
Predicadors, 37, 50, Santa Clara, 36, Santa Eulàlia
del Camp, 2, 40, 41.– Oficials reials: 32, batlle, lloctinent, batllia, cort, escrivà, 8-12, 20, 24-26, 31, 32,
veguer, vicarius, lloctinent, sotsveguer, vegueria,
cort, escrivà, senyor útil de la vegueria, 6, 7, 15-17,
21, 24-26, 28, 29, 42, 51, 58.– Oficis: abaixadors,
23, agricultors, hortolans, 55, beiners, 20, canviadors, 11, 14, 19, carnissers, 11, 31, ferrer, 11, flequers, 47, 48, fusters, 52, hostaler, 55, juristes: jurisperits, 9, 10, 20, 28-30, 37, 40, 41, doctor en
ambdós drets, 57, mercaders, mercator, 8-10, 19,
40, 43-49, 53-55, 57, notaris, 2, 8-11, 13-15, 17-

20, 22, 23, 25-29, 31, 33-38, 40-49, 51, 55, 57-60,
patró de nau, 19, 43, pellisser, 11, sastre, 31.–
Privilegis: costum, costuma, consuetudo, 8-10, 15,
17, 20, 28, 29, 32, 33, 42-51, 54, 55.– Proveïments:
19, 44, 47, 48, 55.– Termes: termini civitatis, territori, 25, 26.– Testaments: clàusules testamentàries,
35, 36.
BARTOMEU (Marc), notari de Barcelona, 11.
BASSET (Berenguer), sotsveguer de Barcelona i
portantveus de Guillem de Galliners, veguer de
Barcelona i del Vallès, 28, 29.
BASTIDA (Arnau de), canviador de Barcelona, 14.
// — (Arnau de), conseller de la ciutat de
Barcelona, 14, 15. // — (Guillem de), canviador
de Barcelona, 14. // — (Miquel), ciutadà i clavari
de la ciutat de Barcelona, síndic i procurador de
la universitat de la dita ciutat, 55.
B ELL - LLOC (Pere de), vassall de Guillema de
Montcada, 6.
BELMONTE DE TAJO, nom actual de Pozuelos o
Pozuelos de Belmonte, municipi de la comarca de
“Las Vegas”, comunitat autònoma de Madrid, 1.
B ERENGUER (Ramon), àlies Ramon Arqueraire,
assassí de Ramon des Serradal, de Vic, 21.
BERNAT, notari públic de Barcelona, 35, 36. // —
(Arnau), conseller de la ciutat de Barcelona, 16, 19.
BIARNESA, vídua de Bernat de Centelles, senyor
del castell de Centelles, 28, 29.
BISCARRA (Domingo de), escrivà reial, 33.
BONET (Bernat), jutge i vicecanceller del rei Jaume
II, 4, 5, difunt, 12.
BOSC (Bartomeu del), notari públic de Barcelona, 48.
BOSSAGUEDA (Ramon de), mercader, oriünd de
Perpinyà, [habitant de Barcelona], 33.
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BRUGUERA (Salvador), saig de Barcelona, 20.
BRUJÓ (Joan), notari i escrivà del Consell de la ciutat, 46.

ÇAPILA (Joan, Johan), jove, mercader, ciutadà de
Barcelona, germà de Marquesa, muller de Joan
d’Aguilar, mercader, 47.
CARBÓ (Pere), patró de coca, 19.

BURGÈS (Guillem Pere), almoiner i executor del
testament del difunt Guerau de Cervelló, 14.
B URGUÈS (Francesc), conseller de la ciutat de
Barcelona, 19. // — (Guillem Pere), ciutadà de
Barcelona, àrbitre per part de la ciutat de
Barcelona, 30.
C
CALAF, municipi de la comarca de l’Anoia, 30.
CALATAIUD, municipi d’Aragó, província de
Saragossa, 42.
CALAVERA (Joan de), notari públic de Tortosa, 4.
C ALDERS (Blanca de), muller de Guillem de
Calders, cavaller, 37. // — (Guillem de), cavaller,
espòs de Blanca de Calders, 37. // — (Jaume de),
jurisperit de Barcelona, 29.
CALDES (Jaume de), ciutadà de Barcelona, síndic i
procurador de la universitat de Barcelona, 15.
CALDES D’ESTRAC, municipi de la comarca del
Maresme, baronia de Barcelona, 53.
CANALS (Llorenç de), notari públic de Barcelona,
35, 36.
CANYELLES (Bertran de), cavaller, àrbitre per part
dels vescomtes de Cardona, 30. // — (Joan
Jeroni), notari públic de Barcelona, 59.
CAPDEBOU, Cap de Bou (Arnau), mercader, ciutadà de Barcelona, 19.
CAPELLADES (Berenguer de), batlle de Barcelona,
31. // — (Berenguer de), conseller de la ciutat de
Barcelona, 8-10, 14, 15.

CARBONELL (Antoni), fuster, ciutadà de Barcelona,
52.
CARDONA, municipi de la comarca del Bages,
30.
CARDONA (Hug de), ardiaca de la Cerdanya a l’església d’Urgell, procurador general de Ramon Folc,
vescomte de Cardona, i de la seva muller Maria,
30. // — (Hug de), notari públic de Vic, 21. // —
(Jaume), de la cambra reial, espòs de Maria, 18,
22. // — (vescomte de). Vegeu RAMON FOLC VI.
CARLES II, rei de Jerusalem i de Sicília, pare de la
infanta Maria, muller de Jaume, senyor de Xèrica,
39.
CASALS (Bonanat de), jurisperit de Barcelona, 29.
CASCLERÍ (Pere de), jurisperit, 20.
C ASELLES (Guillem), professor de l’orde de
Predicadors, delegat d’Àlvar de Torquemada,
prior de la Santa Creu del dit orde de
Predicadors, inquisidor de l’herètica pravitat dels
regnes d’Aragó i València, 50.
CASES (Salvador, Salvador ses), procurador dels
consellers i dels prohoms de la ciutat de
Barcelona, 12.
CASTELLA, regne de, regne unit al de Lleó, 1.
CASTELLAR (Antoni de), de Cervera, notari públic
per tota la terra i dominació del rei d’Aragó, 30.
// — (Jaume), patró de nau, 8-10.
CASTELLBISBAL, Castel Bisbal, terme de, municipi de la comarca del Vallès Occidental, 16.
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CASTELLDEFELS, municipi de la comarca del
Baix Llobregat, antic límit del terme de la ciutat
de Barcelona, 25, 26.
CASTELLVELL DE ROSANES, municipi de
Castellví de Rosanes, a la comarca del Baix
Llobregat, possessió de Guillema de Montcada, 6.
Catàleg, VI, 57-60.
CATALUNYA, Cathalunya, principat, General del
principat, General, Generalitat.– Govern: diputats,
49.– Finances: censals, 44, 45.Vegeu Imposicions:.–
Imposicions: dret de la botlla de cera o dret de
dotze diners per lliura, 44, 45.– Privilegis: inquisidor general de l’herètica pravitat privatiu, 50.
CAZAZA, nom actual d’Alcúdia de Barbaria, al
Magrib, 8.
CENTELLES, castell de, situat al municipi de Sant
Martí de Centelles, comarca d’Osona, 28.
C ENTELLES (Bernat de), senyor del castell de
Centelles, espòs de Biarnesa, difunt, 28, 29.
CERDANYA, la, regió natural i històrica de
Catalunya, als Pirineus, formada per l’alta vall del
riu Segre, 30.
CERDANYA (ardiaca de la), 30.
C ERET (Guillem de), lloctinent del batlle de
Tortosa, 3, batlle reial, 4, 5, 10, 11.
CERVELLÓ (Bernat), notari, 32. // — (Guerau de),
difunt, 14.
CERVERA, municipi de la comarca de la Segarra,
habitant, 20, notari, 30.
CLARIANA (Umbert de), almoiner i executor del
testament del difunt Guerau de Cervelló, 14.
CLIMENT V, papa. Vegeu ROJARD (Bernat).

COC (Arnau), conseller de la ciutat de Barcelona,
14, 15.
COLL (Antoni), agricultor, ciutadà de Barcelona,
pròcer i administrador de la confraria dels Sants
Abdó i Senén del hortolans, de l’església de Santa
Maria del Pi, hereu universal, marmessor i executor del testament de Guillem Ramon, hostaler,
ciutadà de Barcelona, 55.
COLLSEROLA, serra que separa el Barcelonès
del Vallès Oriental, limitada pels rius Besòs i
Llobregat, antic límit del terme de la ciutat de
Barcelona, 25, 26.
COLOM (Pere), prevere beneficiat a la parròquia
de la vila de Santa Coloma de Queralt, 56.
COMA (Francesc de), àlies Francesc Perxer, mercader, ciutadà de Barcelona, 19.
COMES (Bernat de), notari de Barcelona i regent
l’escrivania de la cort del veguer de Barcelona,
25, 28, 29. // — (Joan), professor de l’orde de
Frares Predicadors, inquisidor general de l’herètica pravitat al principat de Catalunya, 50.
CONILL (Pere), del terme del castell de Montcada,
home propi de Guillema de Montcada, 7.
COROMINA (Francesc Gerald), notari públic de
Barcelona, connotari d’Esteve Mir, 47.
C ORTIELLA (Berenguer de), notari públic de
Tortosa, 3.
C OSTA (fra Guillem de), prior dels frares
Predicadors de Barcelona, arbitrador, 37.
CREVILLENT, municipi del País Valencià, comarca del Baix Vinalopó, baronia de Barcelona, 53.
Cúria Romana, 13.
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D

EMPÚRIES (fra Ramon d’), portantveus del mestre
de l’Hospital a la castellania d’Emposta, 17.

DAX (Marquesa), filla de Pere Dax, cavaller, donzella de la casa de la infanta Maria, filla de Carles
II, rei de Jerusalem i de Sicília, muller de Jaume,
senyor de Xèrica, 39. // — (Pere), cavaller, pare
de Marquesa Dax, donzella de la casa de la infanta Maria, filla de Carles II, rei de Jerusalem i de
Sicília, muller de Jaume, senyor de Xèrica, 39.

ESTANY (Ferrer d’), ciutadà de Barcelona, 8, 9.

DESPENS (Pere), jurisperit, arbitrador, 37.

ESTEVE (Bernat), notari públic de Barcelona, 37.

DOMÈNECH (fra), prior l’orde del Carmel, 13.

F

D USAI (Arnau), conseller de la ciutat de
Barcelona, 19, 20. // — (Barceló), canviador de
Barcelona, 14. // — (Berenguer), conseller de la
ciutat de Barcelona, 19. // — (Bernat), ciutadà i
clavari de la ciutat de Barcelona, procurador i síndic de l’esmentada ciutat, 54. // — (Guillem
Pere), ciutadà de Barcelona, 8, 9.

FANER (Joan), notari públic i escrivà del Consell
de Barcelona, 51.

E
E IXAMS (Jaspert d’), prohom de la ciutat de
Barcelona, procurador del veguer i els consellers
de la ciutat de Barcelona, 16.
ELIES (Antoni), mercader, ciutadà de Barcelona,
espòs d’Isabel, difunt, 54.
ELISABET, filla de Berenguer de Lirana, notari, i de
Geralda, germana de Berengueró i de Geraldó,
professa al monestir de Santa Clara, 36.
ELX, castell d’, al municipi del País Valencià,
comarca del Baix Vinalopó, baronia de Barcelona,
53, privilegis als barcelonins, 33.
EMPOSTA, castellania d’, centre de les fundacions i possessions de l’orde de l’Hospital de Sant
Joan de Jerusalem dins la corona catalanoaragonesa, 17.
EMPÚRIES, comtat d’, baronia de Barcelona, 53.

ERAMPRUNYÀ, castell d’, situat al municipi de
Gavà, comarca del Baix Llobregat, 37.
ESPANYA, emperador d’. Vegeu ALFONS VII.

FAR (Riambau de), 6.
FARTANER (Ferrer), fill dels difunts Pere Fartaner i
de Ròmia, de la vila de Sant Boi, germà de Pere
Fartaner, abaixador, habitant de Barcelona, 23,
34, 38. // — (Pere), abaixador, habitant de
Barcelona, fill dels difunts homònim i de Ròmia,
de la vila de Sant Boi, germà de Ferrer Fartaner,
23. // — (Pere), espòs de Ròmia, de la vila de
Sant Boi, pares de Pere, abaixador, habitant de
Barcelona, i de Ferrer Fartaner, difunt, 23.
FEBRER (Guillem), 20.
FERRAN Jaume), batlle del castell de Tamarit, procurador substitut d’Hug de Cardona, ardiaca de
la Cerdanya a l’església d’Urgell, procurador
general de Ramon Folc, vescomte de Cardona, i
de la seva muller Maria, 30. // — II, rei de
Catalunya-Aragó i de Castella, 51, 55.
FERRER (Bernat), notari públic de Barcelona, regent
l’escrivania de la cort del batlle de la ciutat de
Barcelona per Miquel d’Antiga, notari, escrivà de la
dita cort, 31. // — (Lluís), prevere, notari pel rector
de l’església de la vila de Santa Coloma de Queralt,
56. // — (Ramon), jurisperit de Calaf, àrbitre per
part dels vescomtes de Cardona, 30. // —
(Ramon), notari públic de Barcelona, 26, 42. // —
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DE LA SALA (Jaume), ciutadà de Barcelona, 14. // —
DE PLA (Pere), ciutadà de Barcelona, procurador de

Biarnesa, vídua de Bernat de Centelles, senyor del
castell de Centelles, 28, 29. // — DE VIC (Pere), conseller de la ciutat de Barcelona, 19, 20.

FUSTER (Bernat), ciutadà de Barcelona, 34. // —
(Bernat), ciutadà de Barcelona, fill del difunt
Guerau Fuster, 38. // — (Guerau), pare de
Bernat Fuster, ciutadà de Barcelona, difunt, 38.
G

FERRERA I DESPUIG (Francesca), donzella, futura
muller de Francesc de Malla, fill de Gilabert de
Malla, donzell, domiciliat a Barcelona, 58.
F IGUERA (Pere), escrivà jurat sota Jaume de
Lletonal, notari públic de Barcelona, 18.
FINESTRELLES, coll de, antic límit del terme de la
ciutat de Barcelona, 25, 26.

GALÍCIA, regne de, antic regne creat pels sueus,
que passà als hispanogots, al regne d’Astúries,
creat comtat per Alfons VI, reiniciat com a regne
el 1126 per Alfons VII, 1.
GALLINERS (Guillem de), veguer de Barcelona i del
Vallès, 28, 29.
GARIDELL (Bernat), jutge, 15.

FIVELLER (Ramon Pere), conseller de Barcelona, 810.
FLIX, municipi de comarca de la Ribera d’Ebre,
baronia de Barcelona, 53.
FLUVIÀ (Pere de), beiner, 20.
FOIX, castell i comtat, territori entorn de la ciutat
de Foix, al Llenguadoc pirinenc, actual País de
Foix, departament de l’Arieja, França, 16.
F OIX , (Guillem de), cavaller del Camp de
Tarragona, 29. // — (comte de). Vegeu [GASTÓ I
DE FOIX i VIII DE BEARN].
F OLQUET (Guillem), carnisser, ciutadà de
Barcelona, 11, 31.
FONOLLAR (Bernat de), 8, 9.
FONT (Pere), notari públic de Barcelona, 55.
FORTUNY (Berenguer), 31.
FRANC (Joan), professor de l’orde de Predicadors,
delegat d’Àlvar de Torquemada, prior de la Santa
Creu del dit orde de Predicadors, inquisidor de
l’herètica pravitat dels regnes d’Aragó i València, 50.

[GASTÓ I DE FOIX i VIII DE BEARN], fill de Roger
Bernat III de Foix i I de Bearn, i de Margarida de
Bearn, nebot de Guillema de Montcada, 16.
GAVARRA, coll de la, puig dels voltants de
Barcelona, antic límit del terme de la dita ciutat,
25, 26.
GENER (Anna), filla Pere Gener, notari públic de
Barcelona, germana de Jaume Joan, Pere, Esteve,
Jeroni, Caterina Puigderoda, Elisabet Salvanya, i
Magdalena, 59. // — (Esteve), hereu substitut de Pere
Gener, ambdós notaris públics de Barcelona, germà
de Jaume Joan, Pere, Jeroni, Francesc, Caterina
Puigderoda, Elisabet Salvanya, Anna i Magdalena, 59.
// — (Francesc), hereu substitut de Pere Gener,
notari públic de Barcelona, germà de Jaume Joan,
Pere, Esteve, Jeroni, Caterina Puigderoda, Elisabet
Salvanya, Anna i Magdalena, 59. // — (Jaume Joan), fill
i hereu universal de Pere Gener, notari públic de
Barcelona, germà de Pere, Esteve, Jeroni, Francesc,
Caterina Puigderoda, Elisabet Salvanya, Anna i
Magdalena, 59. // — (Jeroni), hereu substitut de Pere
Gener, notari públic de Barcelona, germà de Jaume
Joan, Pere, Esteve, Francesc, Caterina Puigderoda,
Elisabet Salvanya, Anna i Magdalena, 59. // —
(Magdalena), filla de Pere Gener, notari públic de
Barcelona, germana de Jaume Joan, Pere, Esteve,
Jeroni, Caterina Puigderoda, Elisabet Salvanya, i Anna,
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59. // — (Pere), hereu substitut de l’homònim, notari públic de Barcelona, germà de Jaume Joan, Esteve,
Jeroni, Francesc, Caterina Puigderoda, Elisabet
Salvanya, Anna i Magdalena, 59. // — (Pere), notari
públic de Barcelona, pare de Jaume Joan, l’hereu universal, Pere, Esteve, Jeroni, Francesc, Caterina
Puigderoda, Elisabet Salvanya, Anna i Magdalena, 59.

H
Hospital de Sant Joan de Jerusalem, orde de l’, 17.
HUG (mestre), canceller d’Alfons VII, emperador
d’Espanya, 1.
I

GERALDA, muller agredida per Pere Conill, home
propi de Guillema de Montcada, 7. // —, muller de
Berenguer de Lirana, notari, ciutadà de Barcelona,
pares de Berengueró, Geraldó i Elisabet, 35, 40, 41.
GERALDÓ, fill i hereu universal de Berenguer de
Lirana, notari, i de Geralda, germà de Berengueró
i d’Elisabet, 35, 36.

INNOCENCI VIII, bisbe de Roma i papa de l’Església
catòlica / Giovanni Battista Cybo, 50.
Inquisidor dels regnes d’Aragó i València, inquisitor
regnorum Aragonie et Valencie. Vegeu
TORQUEMADA (Àlvar de).

GILI (Narcís Gerald), notari públic de Barcelona, 43.

ISABEL, vídua d’Antoni Elies, mercader, ciutadà de
Barcelona, 54.

GINEBRET (Dalmau), notari públic de Barcelona, 51.

J

GOMAR (Berenguer), notari públic de Barcelona,
19, 22, 23.

JAUME I, rei de Catalunya-Aragó, dit el Conqueridor,
32. // — II, Jacobus, rei de Catalunya-Aragó, dit el Just,
4, 5, 7, 10-12, 15, 17, 20, 24-26, 33. // — DE XÈRICA [I
DE LLORIA], senyor de Xèrica, espòs de la infanta
Maria, filla de Carles II, rei de Jerusalem i de Sicília, 39.

GRANADA, regne de, regne musulmà, últim
reducte de l’islam peninsular, que comprenia
Almeria i Màlaga, 14.

JAUMETA, vídua de Berenguer de Torrents, 31.
GRANOLLERS, municipi de la comarca del Vallès
Oriental, 6, 7, delme, 6, maell, 7, notari, 6, 7,
veguer, 6.

JERÒNIMA BENETA, vídua de Pere Vila, cavaller,
habitant de Barcelona, difunt, 60.

G RONY (Francesc), prohom de la ciutat de
Barcelona, procurador del veguer i els consellers
de la ciutat de Barcelona, 16. // — (Tomàs), batlle de Barcelona, 11. // — (Tomàs), ciutadà de
Barcelona, 14. // — (Tomàs), conseller de la ciutat de Barcelona, 19, 20.

JOAN, bisbe de Segòvia, 1. // —, bisbe de Vic, 56.

G UALBES (Baltasar de), clavari de la ciutat de
Barcelona, 51. // — (Ferrer de), canonge de la
seu de Barcelona, 50.

JULIÀ (Bartomeu), patró de nau, espòs de Maria,
difunt, 43.

JOVELLS (Joan Honorat), fill del difunt Pere Jovells,
ambdós notaris públics de Barcelona, 60. // —
(Pere), pare de Joan Honorat Jovells, ambdós
notaris públics Barcelona, difunt, 60.

JUNCOSA (Domènec), habitant de Tortosa, carrer, 3.
GUARDAMAR, castell de, al municipi del País
Valencià, comarca del Baix Vinalopó, privilegis als
barcelonesos, 33.

J UNYENT (Bernat de), mercader, ciutadà de
Barcelona, 49.
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L

M

Libre del Consell, 49.

MALLA (Francesc de), fill de Gilabert de Malla,
donzell, domiciliat a Barcelona, futur espòs de
Francesca Ferrera i Despuig, donzella, 58. // —
(Gilabert de), donzell, domiciliat a Barcelona,
pare de Francesc de Malla, 58. // — (Guillem de),
veguer del rei a la ciutat de Vic, 21.

L IRANA (Berenguer de), fill de Berenguer de
Lirana, ciutadà de Barcelona, notari, espòs de
Geralda, pares de Berengueró, Geraldó i Elisabet,
2, 27, 32, testador, 35, 36, 40. // — (Berenguer
de), pare de Berenguer de Lirana, 2. // —
(Berenguer, Berengueró), fill i hereu universal de
Berenguer de Lirana, notari, i de Geralda, germà
de Geraldó i d’Elisabet, 2, 35, 36, 40, 41. // —
LIRANA (na). Vegeu GERALDA, vídua de LIRANA
(Berenguer de).
LLACERA (Guillem de), conseller de Barcelona, 810. // — (Guillem de), batlle de la ciutat de
Barcelona, 20.
LLAGOSTERA (Guerau de), jurisperit de Barcelona,
29.
LLEIDA (Gaspar), mercader, ciutadà i clavari de la
ciutat de Barcelona, procurador i síndic de la dita
ciutat, 55.
LLEÓ, regne de, unit al regne de Castella, 1.
LLETONAL (Jaume de), notari públic de Barcelona,
2, 11, 18.
LLOBET (Francesc), sastre, ciutadà de Barcelona,
31.
LLOBREGAT, riu de Catalunya, 16, 34.
LLOMBARD (Antoni), notari públic de Barcelona,
45.
LLOR (Guillem de), ferrer, executor del testament
del difunt Pere d’Olzet, pellisser, ciutadà de
Barcelona, 11.
LLULL (Guillem), ardiaca i canonge de la seu de
Barcelona, 50.

MALLOL. Vegeu MALLOL (Pau). // — (Pau), notari
públic de Barcelona, en nom i en lloc de Miquel
Riera, notari, ciutadà de Barcelona, 57
MARC (Pere), 37.
MARIA, filla del difunt Guillem de Puig i de Saurina,
muller de Jaume Cardona, de la cambra reial, 18, 22.
// —, infanta, filla de Carles II, rei de Jerusalem i de
Sicília, muller de Jaume, senyor de Xèrica, 39. // —,
muller de Ramon Folc VI, vescomte de Cardona, 30.
// —, vídua de Bartomeu Julià, patró de nau, 43. // —,
vídua de Berenguer de Sants, ciutadà de Barcelona, 2.
MARIMON (Jordi Benet de), ciutadà de Barcelona,
espòs de Beatriu de Marimon i de Gralla, pares
d’Onofre de Marimon, cavaller, habitant de
Barcelona, difunt, 57. // — (Onofre de), cavaller,
habitant de Barcelona, fill del difunt Jordi Benet de
Marimon, ciutadà de Barcelona, i de la seva muller
Beatriu de Marimon i de Gralla, futur espòs d’Isabel
Anna Salverdenya, donzella, 57. // — (Romeu de),
batlle de Barcelona, 8-10. // — I DE GRALLA (Beatriu
de), muller de Jordi Benet de Marimon, ciutadà de
Barcelona, pares d’Onofre de Marimon, cavaller,
habitant de Barcelona, difunta, 57.
MARQUESA, muller de Joan d’Aguilar, mercader,
germana de Joan Çapila, jove, mercader, ciutadà
de Barcelona, 47.
M ARQUET (Miquel), conseller de la ciutat de
Barcelona, 14, 15.
MARTÍ (Berenguer), ciutadà de Barcelona, procurador de Berenguer d’Aguilar, fill i hereu del pare
homònim i de la seva muller Simona, 44. // —
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(Guillem), saig de Barcelona, 20. // — (Joan), notari públic de Barcelona, 55, procurador de Gilabert
de Malla, donzell, domiciliat a Barcelona, 58.

MONTGAT, Muntgat, municipi de la comarca
del Maresme, extrem nord de l’antic límit del
terme de la ciutat de Barcelona, 25, 26.

MARTORELL, municipi de la comarca del Baix
Llobregat, habitant, 18, rector de Santa Maria de
Martorell, 18.

MONTJUÏC (Bernat de), jurisperit de Barcelona, 29.
// — (Jaume de), jurisperit, 9, 10.

MAS (Ferrer de), fiador de Guillem de Foix, cavaller del Camp de Tarragona, 29

M ONT - RODON (Bernat de), veguer d’Osona,
Bages, Berga, Berguedà, Ripoll i Ripollès, 21.
MONTVELL (Jaume de), notari públic de Barcelona, 38.

MATEU (Pere), síndic i procurador de la universitat de la ciutat de Barcelona, 3.
MESSEGUER (Pere), armer del rei, procurador de
Jaume Cardona, de la cambra reial, 18, 22.
MIR (Andreu Miquel), notari públic de Barcelona,
58. // — (Esteve), notari públic de Barcelona, 46,
connotari de Francesc Gerald Coromina, 47.

MUNTADA (Berenguer ça), conseller de la ciutat
de Barcelona, 38.
MUNTMANY (Guillem de), notari públic de Molins
de Rei de Llobregat, 16.
N
NAGUIA (Guillem de), habitant de Martorell, 18.

MIRALLES (Guillem de), notari, per Joan Calavera,
notari públic de Tortosa, 4.
MOLINS DE REI, MOLINS DE REI DE LLOBREGAT, municipi de la comarca del Baix Llobregat, antic
límit del terme de la ciutat de Barcelona, 16, 25.
MONJO (Jaume), notari, partícip de la compra de
la lleuda de mar de Tortosa, 3.
MONTBLANC, municipi de la comarca de la
Conca de Barberà, 5.
MONTBUI, terme del castell, situat al municipi
de Bigues, comarca del Vallès Oriental, baronia
de Barcelona, 53.
MONTCADA, castell i terme, situat al municipi
del mateix nom, comarca del Vallès Occidental,
possessió de Guillema de Montcada, 6, 7, baronia
de Barcelona, 53.
MONTCADA (Guillema de), vídua de l’infant Pere,
senyora de Montcada, Sabadell, i Castellvell de
Rosanes, 6, 7.

NÁJERA, municipi de la Rioja, província de
Logronyo, 1.
NOM DE DÉU (Bernat), ciutadà de Barcelona, fill
de Mateu, 16. // — (Mateu), ciutadà de
Barcelona, pare de Bernat, 16.
NOVELL (Francesc), ciutadà de Barcelona, 14.
NULLES, castell de, situat al municipi del mateix
nom, comarca de l’Alt Camp, possessió de
Guillema de Montcada, 29.
O
O LIVER (Pericó), notari de Tortosa sota
Berenguer de Cortiella, notari públic de la dita
ciutat, 3.
OLOMAR (Guillem), jurisperit de la casa reial, 15.
O LZET (Bertran d’), pare de Jaume d’Olzet,
executor del testament del difunt Pere d’Olzet,
pellisser, ciutadà de Barcelona, 11. // — (Jaume
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d’), fill de Bertran d’Olzet, executor del testament del difunt Pere d’Olzet, pellisser, ciutadà de
Barcelona, 11. // — (Pere d’), pellisser, ciutadà de
Barcelona, difunt, 11.
OLZINA (Francesc d’), fill de Jaume d’Olzina, carnisser, ciutadà de Barcelona, 31. // — (Jaume d’),
carnisser, ciutadà de Barcelona, 11. // — (Jaume
d’), pare de Francesc d’Olzina, carnisser, ciutadà
de Barcelona, 31.
OM (Bernat d’), conseller de Barcelona, 8-10.
ORCAU, Orchau (Ramon d’, Raimundus d’), veguer
de Barcelona i del Vallès, 21.

PERA (Bonanat de), 36.
P ERE , infant, difunt espòs de Guillema de
Montcada, senyora de Montcada, Sabadell, i
Castellvell de Rosanes, 6.
PÉREZ D’OROS (fra Martí), portantveus del mestre
de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem a la castellania d’Emposta, 17.
PERPINYA, ciutat i capital del Rosselló, departament dels Pirineus Orientals, França, habitant de, 33.
PERXER, Pertxer (Francesc, Francesch), àlies de
Francesc de Coma, mercader, ciutadà de
Barcelona, 19.

ORIOLA, castell d’, al municipi del País Valencià,
comarca del Baix Segura, privilegis als barcelonesos, 33.

PETRUS, rex, 42.

ORT (Guillem d’), ciutadà de Barcelona, 14.

PI (Bernat de), batlle del castell d’Eramprunyà,
procurador de Blanca de Calders, muller de
Guillem de Calders, cavaller, 37.

OSCA (Guillem d’), notari públic de València, 39.
OSONA, comtat d’, antiga demarcació territorial
que, centrada en Vic, comprenia el Ripollès, les
Guilleries, La Plana de Vic i el Lluçanès, 21, veguer,
vegueria, 21.
P
PALAU (àlies). Vegeu ALEU (Cristòfor Esteve Bernat).
// — (Berenguer), habitant al carrer de la Mar, 48. //
— (Jaume de), ciutadà de Barcelona, 9. // — (Pere
de), conseller de la ciutat de Barcelona, 38.
PALLARÈS (Bernat), notari públic de Barcelona, 1315, 17.
PALOU, agregat al municipi de Granollers,
comarca del Vallès Oriental, delme, 6.

POMETA (Pere), notari públic de Montblanc per
Ramon de Pujol, rector de l’església del mateix
lloc, 5.
POZOLOS, Poçolos, Poçuelos de Belmont,
Pocielos de Belmonte, actualment Belmonte del
Tajo, municipi de la comarca de “Las Vegas”,
comunitat autònoma de Madrid, 1.
PRAT (Berenguer de), beiner, 20.
PREIXANA (Guillem de), pellisser, executor del testament del difunt Pere d’Olzet, pellisser, ciutadà
de Barcelona, 11.
PRINCIPAT DE CATALUNYA. Vegeu CATALUNYA.
Privilegis reials, 24, 42.

PARMA (F. de), notari de la seu apostòlica, 50.
PARTS DE MIGDIA, PARTS MERIDIONALS.
Vegeu BARBARIA.

PUIG (Esteve de), notari públic de Barcelona, 14.
// — (Guillem de), conseller de la ciutat de
Barcelona, 19, 20. // — (Guillem de), espòs de

389

Índex onomàstic i de matèries de l’Apèndix

Saurina, pare de Maria, muller de Jaume Cardona,
de la cambra reial, difunt, 18, 22. // — (Raphael),
funcionari de la universitat de Barcelona, 47. // —
(Simó de), jurisperit de Barcelona, jutge delegat
per Berenguer Basset, sotsveguer de Barcelona i
portantveus de Guillem de Galliners, veguer de
Barcelona i del Vallès, 28.

R ICARD (Ramon), conseller de la ciutat de
Barcelona, 19.

PUIGCERDÀ, municipi de la comarca de la
Cerdanya, 45.

ROCABERTÍ (fra Jaufred de), lloctinent a Catalunya
de fra Martí Pérez d’Orenós, portantveus del
mestre de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem a
la castellania d’Emposta, 17.

PUIGDERODA (Caterina), filla de Pere Gener, notari públic de Barcelona, germana de Jaume Joan,
Pere, Esteve, Jeroni, Elisabet Salvanya, Anna i
Magdalena, 59.
PUIGSEC (Miquel), ciutadà de Barcelona, notari
públic per tota la terra del rei d’Aragó, 52.
P UJADES (Guillem de), canonge de la seu de
Barcelona i paborde de la pabordia del mes d’octubre, 38.
PUJOL (Bernat de), notari públic de Barcelona, en
nom de Bernat de Comes, notari de Barcelona i
regent l’escrivania de la cort del veguer de
Barcelona, 25, 29. // — (Ramon de), rector de
l’església de Montblanc, 5.
Q
QUERALT (Pere de), almoiner i executor del testament del difunt Guerau de Cervelló, 14.
R
RAIDULF, escrivà del bisbe de Segòvia,1.
RAMON FOLC VI, vescomte de Cardona, espòs de
Maria, 30. // — (Guillem), hostaler, ciutadà de
Barcelona, difunt, 55.
RIBA (Pere), prevere beneficiat del benefici sota la
invocació dels Sants Pere Màrtir i Domingo de la
catedral de Barcelona, 48.

RIERA (Miquel), notari, ciutadà de Barcelona, 57.
RIUSEC (Joan de), hereus, difunt, 52. // — (Pere
de), propietari de cases, difunt, 52.

R OJARD (Bernat), ardiaca de Saintes, capellà i
auditor del papa Climent V, 13.
Rolandina, 32.
ROMA, capital de la província homònima i del
Laci, Itàlia, 50.
ROMEU (Francesc), ciutadà de Barcelona, conseller
de la ciutat de Barcelona, 14, 15. // — (Francesc),
conseller de la ciutat de Barcelona, 38.
RÒMIA, muller de Pere Fartaner, de la vila de Sant
Boi, pares de Pere, abaixador, habitant de
Barcelona, i de Ferrer Fartaner, difunta, 23.
ROURE (Jaume de), ciutadà de Barcelona, 22. // —
(Jaume), conseller de la ciutat de Barcelona, 38.
ROVIRA (Pere de), canviador de Barcelona, 14. //
— (Pere), conseller de la ciutat de Barcelona, 19.
// — , Ruvira (Ramon de, Ramon sa), ciutadà, síndic i procurador de la universitat de la ciutat de
Barcelona, 4, 5, 12. — (Ramon de), conseller de
la ciutat de Barcelona, 16, 19.
S
S’ALCÚDIA [DE BARBARIA], antic consolat de
la Corona d’Aragó, actualment anomenat Cazaza,
Marroc, 8, 9.
SABADELL, terme i municipi de la comarca del
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Vallès Occidental, possessió de Guillema de
Montcada, 6, 7, baronia de Barcelona, 53.
SABATA (Guillem), notari públic de Barcelona, 27,
32.

d’Isabel Anna, hereu universal de la seva mare, 57.
SANÇ, rei de Castella, fill d’Alfons VII, emperador
d’Espanya, 1.
SANS (Antoni), notari públic de Barcelona, 44.

SABATER (Bernat), ciutadà de Barcelona, 8, 9. // —
(Jaume), conseller de la ciutat de Barcelona, 38.

SANTS ABDON Y SENNENT (pròmens de), 54.

S ABATERA (Elisenda), habitant de Granollers,
difunta, 6.

SANT BOI [DE LLOBREGAT], municipi de la
comarca del Baix Llobregat, 23, 34, 38.

SAINTES, ciutat del departament de Charente
Marítim, al Poitou, França, ardiaca, 13.

SANT CELONI, municipi del Vallès Oriental, a la
vall mitjana de la Tordera, propietat de l’Hospital
de Sant Joan de Jerusalem, 17.

SALA (Jeroni), mercader, clavari de la ciutat de
Barcelona, procurador i síndic de la universitat de
la dita ciutat, 43-46. // — (Petrus Paulus), mercader, 57.
SALAT (Pere), mercader, ciutadà de Barcelona, 40.

SANTA COLOMA DE QUERALT, municipi de
la comarca de la Conca de Barberà, benefici de
Sant Miquel, 56.
SANTACÍLIA (Jaume de), ciutadà de Barcelona, síndic i procurador de la universitat de Barcelona, 15.

SALTARELL (Berenguer), 5.
S ALVADOR (Marturià), mercader, ciutadà de
Barcelona, clavari, procurador i síndic de la dita
ciutat, 49.
SALVANYA (Elisabet), filla de Pere Gener, notari
públic de Barcelona, germana de Jaume Joan,
Pere, Esteve, Jeroni, Caterina Puigderoda, Anna i
Magdalena, 59.
SALVERDENYA (Esteve), doctor en ambdós drets,
del Consell Reial, ciutadà de Barcelona, espòs de
la difunta Anna Joana, administrador i procurador
del seu fill Pere o Perot, hereu universal de la seva
mare, pares d’Isabel Anna i del dit Pere, 57. // —
(Isabel Anna), donzella, filla d’Esteve Salverdenya,
doctor en ambdós drets, del Consell Reial, ciutadà
de Barcelona, i de la seva difunta muller Anna
Joana, germana de Perot Salverdenya, futura
muller d’Onofre de Marimon, cavaller, habitant de
Barcelona, 57. // — (Pere, Perot), fill d’Esteve
Salverdenya, doctor en ambdós drets, del Consell
Reial, ciutadà de Barcelona, i d’Anna Joana, germà

S ANTS (Berenguer de), ciutadà de Barcelona,
espòs de Maria, difunt, 2.
SARAGOSSA, capital de la província homònima i
de la comunitat autònoma d’Aragó, 1, proveïment,
55.
SARRIÀ (Arnau de), ciutadà de Barcelona, 14, conseller de la ciutat de Barcelona, 19. // —
(Berenguer de), canviador, ciutadà de Barcelona,
19. // — (Burguet de), jurisperit de Barcelona,
àrbitre per part de la ciutat de Barcelona, 30.
S AURINA , vídua de Guillem de Puig, mare de
Maria, muller de Jaume Cardona, de la cambra
reial, 18, 22.
SEGÒVIA, capital de 1a província del mateix
nom, comarca de la “Campiña Segoviana”, comunitat autònoma de Castella i Lleó, 1.
SENTMENAT (Guillem de), ciutadà de Barcelona, 8, 9.
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S ENYA (Mateu), ciutadà de Barcelona, notari
públic per tota la terra i dominació del rei de
Castella i Aragó i regent l’escrivania de la cort del
veguer de Barcelona per Bernat Terré, cavaller,
senyor útil d’aquesta escrivania, 51.
SERRADAL (Ramon des), de la ciutat de Vic, assassinat
per Ramon Berenguer, àlies Ramon Arqueraire, 21.
SEVA (Bertran de), jurisperit de Barcelona, 29.
SICILIA, regne de, provisió de forment, 19.
S IMÓ (Pere), escrivà jurat, per manament de
Ramon d’Abadia, canonge de Vic i lloctinent
d’Hug de Cardona, notari públic de Vic, 21.

TÀRREGA, municipi de la comarca de l’Urgell,
baronia de Barcelona, 53.
TARRIÓ (Jaume), ciutadà de Barcelona, 8, 9.
T AVERNER (Bernat), mercader, ciutadà de
Barcelona, 55.
TERRÉ (Bernat), cavaller, senyor útil de l’escrivania
de la cort del veguer de Barcelona, 51.
TOLEDO, regne de, regne hispanogot i després
taifa, incorporat a Castella per Alfons VI, 1.
TOMÀS (Guillem), canviador de Barcelona, 14.
TOR (Bernat de), canonge de la seu de Barcelona, 38.

SIMONA, muller de Berenguer Aguilar, mercader,
ciutadà de Barcelona, pares del fill homònim, 44.

TORENA (na). Vegeu JAUMETA, vídua de Berenguer
de Torrents.

SIXT IV, papa / Francesco della Rovere, 50.
SOLSONA (Guillem), jutge, 15.
SOTOSALBOS, Sotesalbos, municipi de la comarca de les “Tierras de Segovia”, comunitat autònoma de Castella i Lleó, 1.
S ULSIA (Berenguer de), notari públic de
Granollers, 6, 7.

TORQUEMADA (Àlvar de), prior de la Santa Creu
de l’orde de Predicadors, inquisidor de l’herètica
pravitat dels regnes d’Aragó i València, 50.
T ORRENTS (Berenguer de), espòs de Jaumeta,
difunt, 31.

T

TORTOSA, municipi de la comarca del Baix Ebre,
3, 4, 10, batlle, 12, lleuda, leuda, lleuder, lleuders,
3-5, 9, 10, 12, 15, privilegis als barcelonesos, 33,
universitat, 15. Vegeu CERET (Guillem de).

TAMARIT [DE MAR], castell de, situat al municipi
del mateix nom, comarca del Tarragonès, batlle,
lleudes, 30.

TURÉGANO, Torogano, municipi de la comarca
de les “Tierras de Segovia”, comunitat de
Castella i Lleó, 1.

TARRAGONA, Terrachona, ciutat capital de la
comarca del Tarragonès i de la província homònima, 24-26. // —, Camp de, regió natural, històrica i comarca de Catalunya. Comprèn les comarques de l’Alt i Baix Camp, 29. // — I DEL CAMP,
veguers de, 28.

U

TARRAGONA (Bernat), lleuder de la lleuda del cap
de Tortosa, 8-10.

URGELL, església d’, 30.
V
VALÈNCIA, ciutat capital del País Valencià i de l’antic regne homònim, 4, 5, 39. // — , regne, baronies
de Barcelona, 53, inquisidor de l’herètica pravitat als
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regnes d’Aragó i València, inquisitor regnorum
Aragonie et Valencie, 50 moneda, 39, notari, 39. //
— DELLÀ XIXONA, governació d’Oriola, una de
les dues governacions o divisions administratives
del regne de València, 33.

// — (Pere de), conseller de la ciutat de Barcelona, 19, 20.

VALLÈS, el, vegueria, antiga divisió administrativa
de Catalunya, que ja al segle XIV formà una sola
demarcació amb la vegueria de Barcelona, 6, 7,
17, sagramental, 25, 26, veguer, 24-26. Vegeu
BARCELONA. – Oficials reials: veguer.

VILANA (Joan), notari públic de Barcelona, 52.

VALLROMANES (Gilabert de), veguer del Vallès, 6, 7.

VILAGRASSA, municipi de la comarca de l’Urgell,
baronia de Barcelona, 53.

VILANOVA (Antoni), notari públic de Barcelona,
difunt, 43. // — (Berenguer de), de la vila de
Sabadell, batlle dels termes de Montcada i
Sabadell per Guillema de Montcada, senyora de
Montcada i Castellvell de Rosanes, vídua de l’infant Pere, 6, 7.

VALLS (Feliu de), patró de coca, 19.
VALLVIDRERA, coll de, antic límit del terme de
la ciutat de Barcelona, 25, 26.
VERNET (Ramon), menor de dies, mercader de la
vila de Puigcerdà, 45.
VIC, Vichus, municipi de la comarca d’Osona, 21,
56, veguer, 21.
VIDA (Guillem de), fill de Pere de Vida, del terme
de Castellbisbal, 16. // — (Pere de), pare de
Guillem de Vida, 16.
VILA (mossèn). Vegeu VILA (Pere), donzell. // —
(Francesc de), notari públic de Barcelona, 8-10. //
— (Pere), cavaller, habitant de Barcelona, espòs
de Jerònima Beneta, cosí germà de l’homònim,
donzell, domiciliat a Barcelona, difunt, 60. // —
(Pere), donzell, domiciliat a Barcelona, hereu universal del seu cosí germà homònim difunt, cavaller, habitant de Barcelona, 60.
VILAFRANCA [DEL PENEDÈS], municipi de la
comarca de l’Alt Penedès, 20.
VILAFRANCA (Dalmau de), almoiner i executor del
testament del difunt Guerau de Cervelló, 14. //
— (Ferrer de), veguer de Barcelona i del Vallès,
16, 17. // — (Galceran de), almoiner i executor
del testament del difunt Guerau de Cervelló, 14.

V ILAR (Joan), notari públic de Barcelona, 57,
difunt, 57. // — (Pere de), conseller de Barcelona,
8-10.
V ILARRÚBIA (Bernat de), notari públic de
Barcelona, fill de Guillem de Vilarrúbia, pare de
Bernat Guillem de Vilarrúbia, també notari i ciutadà de Barcelona, 23, 27, 32, 34, 40, 41. // —
(Bernat Guillem de), fill de Bernat de Vilarrúbia,
ambdós notaris, ciutadans de Barcelona, 40, 41. //
— (Guillem de), pare de Bernat de Vilarrúbia,
notari de Barcelona, 27.
V INYES (Francesc), beneficiat del benefici dels
Sants Joan Apòstol i Climent de la parròquia dels
Sants Just i Pastor, 52.
VIU (Pere), notari, sota Domènec Agut, notari
públic de Tortosa, 12.
X
XÈRICA, baronia de, centrada en aquest municipi
del País Valencià, a l’Alt Palància, 39.
XIXONA, municipi del País Valencià, a l’Alacantí,
33, senyor, 39.
Y
YRANÇO (Gabriel), notari públic de Barcelona, 49.
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